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Texto do Conselho Alterações do Parlamento

Alteração apresentada por Rebecca Harms

Alteração 8
Título

Proposta de Regulamento do Conselho que 
institui um Instrumento de Assistência em 
matéria de Segurança e Salvaguardas 
Nucleares

Proposta de Regulamento do Conselho que 
institui um Instrumento de Cooperação em 
matéria de Segurança Nuclear

Or. en

Justificação

A referência às salvaguardas não se afigura adequada, uma vez que o instrumento em apreço 
tem poucos artigos operativos relacionados com o aspecto das salvaguardas na cooperação 
com países terceiros. 
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Alteração apresentada por Rebecca Harms

Alteração 9
Citação 1 bis (nova)

- tendo em conta o Tratado que institui a 
Comunidade Europeia e, em particular, o 
seu artigo 308º,

Or. en

Justificação

O proposto Regulamento do Conselho destina-se a substituir importantes decisões do 
Conselho que fazem referência ao Tratado CE, designadamente a decisão do Conselho 
1998/381 (CE, Euratom) de 5 de Junho de 1998, relativa à contribuição comunitária para o 
Banco Europeu para a Reconstrução e o Desenvolvimento, destinada ao Fundo de Protecção 
de Chernobil, assim como a decisão do Conselho 2001/824 5CE, Euratom) de 16 de 
Novembro de 2001 relativa a uma nova contribuição da Comunidade Europeia para o Banco 
Europeu para a Reconstrução e o Desenvolvimento, destinado ao Fundo de Protecção de 
Chernobil. Analogamente, a proposta de decisão do Conselho, actualmente em apreço, que 
atribui verbas ao Fundo de Protecção de Chernobil em 2007 (2006-0102 CNS) baseia-se 
tanto no Tratado CE como no Tratado Euratom.

Não existe, por conseguinte, qualquer razão para limitar a base jurídica deste novo 
instrumento apenas ao Tratado Euratom, uma vez que este cobre o aspecto da segurança das 
instalações nucleares em países terceiros, incluindo o financiamento de Chernobil. A 
limitação dos poderes do Parlamento Europeu, impondo uma referência unicamente ao 
Tratado Euratom, é assim inaceitável. O artigo 308º do Tratado CE é compatível como o 
artigo 203º do Tratado Euratom e deve ser aplicado no presente Regulamento. 

Alteração apresentada por Rebecca Harms

Alteração 10
Considerando 2

(2) O acidente de Chernobil, ocorrido em 
1986, veio demonstrar a importância global 
da segurança nuclear. A fim de cumprir o 
objectivo do Tratado de criar as condições 
de segurança necessárias para eliminar os 
perigos para a vida e a saúde das 
populações, a Comunidade Europeia da 
Energia Atómica (adiante designada "a 
Comunidade") deverá estar em condições de 
apoiar a segurança nuclear em países 

(2) O acidente de Chernobil, ocorrido em 
1986, veio demonstrar as consequências 
globais dramáticas de uma tal catástrofe no 
domínio ambiental, social e da saúde. A 
fim de reduzir os riscos para a vida e a 
saúde das populações, os Estados-Membros 
e a Comunidade Europeia da Energia 
Atómica (adiante designada "a 
Comunidade") deverão estar em condições 
de apoiar um encerramento seguro de 
centrais nucleares perigosas e 
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terceiros. particularmente poluentes existentes em 
países terceiros.

Or. en

Justificação

É importante salientar a natureza trágica do acidente de Chernobil em 1986, que deve levar 
ao financiamento de medidas para acelerar a reabilitação de antigas instalações e o 
encerramento de instalações nucleares de alto risco e particularmente poluentes. 

Alteração apresentada por Romana Jordan Cizelj

Alteração 11
Considerando 2

(2) O acidente de Chernobil, ocorrido em 
1986, veio demonstrar a importância global 
da segurança nuclear. A fim de cumprir o 
objectivo do Tratado de criar as condições 
de segurança necessárias para eliminar os 
perigos para a vida e a saúde das 
populações, a Comunidade Europeia da 
Energia Atómica (adiante designada "a 
Comunidade") deverá estar em condições de 
apoiar a segurança nuclear em países 
terceiros.

(2) O acidente de Chernobil, ocorrido em 
1986, veio demonstrar a importância global 
da segurança nuclear. A fim de cumprir o 
objectivo do Tratado de criar as condições 
de segurança necessárias para eliminar os 
perigos para a vida e a saúde das 
populações, a Comunidade Europeia da 
Energia Atómica (adiante designada "a 
Comunidade") deverá estar em condições de 
apoiar a segurança nuclear igualmente em
países terceiros.

Or. sl

Alteração apresentada por Paul Rübig

Alteração 12
Considerando 4 bis (novo)

(4 bis) Existe um acordo de cooperação 
semelhante com o Departamento da 
Energia dos Estados Unidos
(Administração Nacional da Segurança 
Nuclear) no domínio da investigação e do 
desenvolvimento de salvaguardas dos 
materiais nucleares, incluindo a 
coordenação dos respectivos programas.
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Or. en

Justificação

Existe, desde há muito, um acordo com o Departamento da Energia dos EUA em matéria de 
cooperação no domínio da investigação sobre salvaguardas nucleares.

Alteração apresentada por Rebecca Harms

Alteração 13
Considerando 5

(5) É particularmente necessário que a 
Comunidade prossiga os seus esforços de 
apoio à promoção da segurança nuclear e à 
aplicação de salvaguardas eficazes dos 
materiais nucleares em países terceiros, 
aproveitando a experiência das consultas 
mútuas entre a Comissão e os seus 
adjudicatários e com base na experiência já 
adquirida com os programas Tacis e Phare, 
inclusive através do trabalho dos grupos 
competentes de peritos, designadamente no 
domínio da responsabilidade nuclear civil,
assim como as suas próprias actividades de 
salvaguarda dentro da União Europeia.

(5) É particularmente necessário que a 
Comunidade prossiga os seus esforços de 
apoio à implementação do mais alto nível 
de segurança nuclear e à aplicação de 
salvaguardas eficazes dos materiais 
nucleares em países terceiros, aproveitando a 
experiência das consultas mútuas entre a 
Comissão e os seus adjudicatários, tendo em 
conta auditorias independentes, em 
particular do Tribunal de Contas Europeu, 
da experiência passada adquirida no 
âmbito dos programas Tacis e Phare, assim 
como as suas próprias actividades de 
salvaguarda dentro da União Europeia.

Or. en

Justificação

Os fundos públicos da Comunidade devem ser aplicados de forma eficaz e eficiente. As 
medidas que são aplicadas no âmbito deste novo instrumento devem ter um impacto real 
sobre a segurança e as salvaguardas nucleares. Importa, por conseguinte ter em conta a 
experiência passada e avaliações independentes. Neste contexto, devem ser tidas em conta as 
avaliações do Tribunal de Contas Europeu de 1999 e, mais recentemente, de 2006, as quais 
chegam a conclusões severas no que se refere à assistência em matéria de segurança nuclear 
na Europa Oriental e na Rússia.  

Alteração apresentada por Paul Rübig

Alteração 14
Considerando 7

(7) Para além de convenções e tratados (7) Para além de convenções e tratados 
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internacionais, alguns Estados-Membros 
celebraram acordos bilaterais sobre a 
prestação de assistência técnica.

internacionais, alguns Estados-Membros 
celebraram acordos bilaterais sobre a 
prestação de assistência técnica. A 
coordenação com as acções comunitárias 
deve ser reforçada. 

Or. en

Justificação

Os Estados-Membros devem continuar o processo de coordenação neste domínio a nível 
comunitário.

Alteração apresentada por Rebecca Harms

Alteração 15
Considerando 8

(8) O Conselho da União Europeia, na sua 
Resolução, de 18 de Junho de 1992, relativa 
aos problemas tecnológicos de segurança 
nuclear, "salienta a especial importância que 
atribui à segurança nuclear na Europa e, 
nesta óptica, solicita aos Estados-Membros e 
à Comissão que assumam como objectivo
fundamental e prioritário da cooperação 
comunitária no sector nuclear, especialmente 
com os outros países europeus, 
nomeadamente os da Europa Central e 
Oriental e as repúblicas da ex-URSS, o de 
conseguir que as instalações nucleares 
desses países atinjam níveis de segurança 
equivalentes aos praticados na Comunidade 
e a simplificação da aplicação dos critérios e 
requisitos de segurança já reconhecidos a 
nível comunitário"; será prestada assistência 
financeira em função destes objectivos, 
inclusive no apoio a instalações existentes, 
embora ainda não em funcionamento.

(8) O Conselho da União Europeia, na sua 
Resolução, de 18 de Junho de 1992, relativa 
aos problemas tecnológicos de segurança 
nuclear, "salienta a especial importância que 
atribui à segurança nuclear na Europa e, 
nesta óptica, solicita aos Estados-Membros e 
à Comissão que assumam como objectivo 
fundamental e prioritário da cooperação 
comunitária no sector nuclear, especialmente 
com os outros países europeus, 
nomeadamente os da Europa Central e 
Oriental e as repúblicas da ex-URSS, o de 
conseguir que as instalações nucleares 
desses países atinjam níveis de segurança 
equivalentes aos praticados na Comunidade 
e a simplificação da aplicação dos critérios e 
requisitos de segurança já reconhecidos a 
nível comunitário"; será prestada assistência 
financeira em função destes objectivos.

Or. en

Justificação

Não deve ser prestada assistência financeira a instalações nucleares que não estejam ainda 
em funcionamento. 
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Alteração apresentada por Paul Rübig

Alteração 16
Considerando 8

(8) O Conselho da União Europeia, na sua 
Resolução, de 18 de Junho de 1992, relativa 
aos problemas tecnológicos de segurança 
nuclear, "salienta a especial importância que 
atribui à segurança nuclear na Europa e, 
nesta óptica, solicita aos Estados-Membros e 
à Comissão que assumam como objectivo 
fundamental e prioritário da cooperação 
comunitária no sector nuclear, especialmente 
com os outros países europeus, 
nomeadamente os da Europa Central e 
Oriental e as repúblicas da ex-URSS, o de 
conseguir que as instalações nucleares 
desses países atinjam níveis de segurança 
equivalentes aos praticados na Comunidade 
e a simplificação da aplicação dos critérios e 
requisitos de segurança já reconhecidos a 
nível comunitário"; será prestada assistência 
financeira em função destes objectivos, 
inclusive no apoio a instalações existentes, 
embora ainda não em funcionamento.

(8) O Conselho da União Europeia, na sua 
Resolução, de 18 de Junho de 1992, relativa 
aos problemas tecnológicos de segurança 
nuclear, "salienta a especial importância que 
atribui à segurança nuclear na Europa e, 
nesta óptica, solicita aos Estados-Membros e 
à Comissão que assumam como objectivo 
fundamental e prioritário da cooperação 
comunitária no sector nuclear, especialmente 
com os outros países europeus, 
nomeadamente os da Europa Central e 
Oriental e as repúblicas da ex-URSS, o de 
conseguir que as instalações nucleares 
desses países atinjam níveis de segurança 
equivalentes aos praticados na Comunidade 
e a simplificação da aplicação dos critérios e 
requisitos de segurança já reconhecidos a 
nível comunitário"; será prestada assistência 
financeira em função destes objectivos.

Or. en

Justificação

Não deve ser prestada assistência financeira a instalações nucleares que não estejam ainda 
em funcionamento.

Alteração apresentada por Rebecca Harms

Alteração 17
Considerando 8 bis (novo)

(8 bis) O Conselho recorda ainda em 24 de 
Setembro de 1998 que a sua avaliação dos 
pareceres da Comissão sobre os pedidos de 
adesão dos Estados da Europa Central e 
Oriental revela que será necessário estes 
Estados envidarem esforços consideráveis 
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para poderem respeitar e aplicar 
efectivamente o acervo no domínio do 
ambiente, incluindo através do 
desenvolvimento das capacidades 
administrativas necessárias. O Conselho
recorda igualmente a necessidade de 
reforçar a segurança nuclear nos países 
candidatos, por forma a que esta atinja um 
nível equivalente ao existente no domínio 
tecnológico, regulamentar e operacional na 
União Europeia. O Conselho recorda ainda 
a necessidade de os países candidatos 
respeitarem todos os compromissos 
existentes neste domínio.    

Or. en

Justificação

Os países terceiros devem atingir o mesmo nível de segurança nuclear exigido aos países 
candidatos à adesão à União Europeia no passado e no presente. 

Alteração apresentada por Rebecca Harms

Alteração 18
Considerando 8 ter (novo)

(8 ter) Tendo em conta que o risco "zero" 
não existe no domínio nuclear, a 
assistência da Comunidade limitar-se-á a 
instalações que se encontrem - ou se 
encontravam - em funcionamento à data de 
entrada em vigor do presente regulamento.

Or. en

Justificação

Não deve ser concedida assistência financeira a instalações nucleares que não estão ainda 
em funcionamento. 

Alteração apresentada por Rebecca Harms

Alteração 19
Considerando 9



PE 378.670v01-00 8/20 AM\630786PT.doc

PT

(9) Subentende-se que a assistência a cada 
instalação nuclear é prestada com a 
finalidade de obter o máximo impacto com 
essa assistência, sem contudo derrogar ao 
princípio de que a responsabilidade pela 
segurança da instalação incumbe ao 
operador e ao Estado que tem jurisdição 
sobre a instalação.

(9) Subentende-se que a assistência a cada 
instalação nuclear é prestada com a 
finalidade de obter o máximo impacto com 
essa assistência, sem contudo derrogar ao 
princípio do "poluidor-pagador" e de que a 
responsabilidade pela segurança da 
instalação, pelo seu desmantelamento e 
pelos resíduos gerados incumbe ao operador 
e ao Estado que tem jurisdição sobre a 
instalação.

Or. en

Justificação

A assistência comunitária a países terceiros não retira a esses países nem aos operadores a 
responsabilidade em matéria de segurança e ambiental durante todo o período de 
funcionamento das instalações e, subsequentemente, pelo encerramento, desmantelamento e 
reabilitação das instalações. 

Alteração apresentada por Rebecca Harms

Alteração 20
Considerando 14

(14) O Tratado não prevê, para a adopção 
do presente regulamento, outros poderes 
para além dos previstos pelo artigo 203º,

(14) O presente regulamento baseia-se no 
artigo 308º do Tratado CE e no artigo 203º 
do Tratado Euratom,

Or. en

Justificação

Ver justificação da alteração 2 apresentada por Rebecca Harms.

Alteração apresentada por Rebecca Harms

Alteração 21
Artigo 1

A Comunidade financiará medidas para 
apoiar a promoção de um elevado nível de 
segurança nuclear, protecção contra as 
radiações e a aplicação de salvaguardas 
eficientes e eficazes de material nuclear em 

A Comunidade poderá financiar medidas 
para apoiar a sua implementação eficaz em 
casos que permitam alcançar um nível de 
segurança equivalente ao estado de avanço 
técnico, regulamentar e operacional na 
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países terceiros, em consonância com as 
disposições do presente regulamento.

União Europeia, tendo em conta os últimos 
desenvolvimentos científicos e tecnológicos,
protecção contra as radiações e a aplicação 
de salvaguardas eficientes e eficazes de 
material nuclear em países terceiros, em 
consonância com as disposições do presente 
regulamento, sem prejuízo do princípio do 
"poluidor-pagador".

Or. en

Justificação

A assistência da Comunidade deve dar lugar ao nível de segurança mais elevado possível. 
Além disso, esta assistência não retira aos países e aos operadores a sua responsabilidade 
ambiental. 

Alteração apresentada por Rebecca Harms

Alteração 22
Artigo 1, parágrafo 1 bis (novo)

O presente regulamento cobre apenas 
instalações nucleares que estão ou estavam 
em funcionamento em países terceiros à 
data da entrada em vigor do presente 
regulamento.  

Or. en

Justificação

A utilização de recursos comunitários deve limitar-se a instalações em funcionamento ou 
encerradas. Não serão utilizados para prolongar o funcionamento ou construir novas 
instalações nucleares. 

Alteração apresentada por Rebecca Harms

Alteração 23
Artigo 2, alínea a)

a) a promoção de uma verdadeira cultura
de segurança nuclear a todos os níveis, 
nomeadamente mediante:

a) o desenvolvimento de medidas eficazes 
de segurança nuclear a todos os níveis, 
nomeadamente mediante:
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Or. en

Justificação

Os recursos comunitários devem ser gastos para implementar medidas eficazes de segurança.

Alteração apresentada por Alejo Vidal-Quadras, Edit Herczog e Dominique Vlasto

Alteração 24
Artigo 2, alínea a), travessão 2

- programas de assistência externa e in loco - programas de assistência externa e in loco
destinados a melhorar a segurança do 
funcionamento e da manutenção

Or. en

Alteração apresentada por Rebecca Harms

Alteração 25
Artigo 2, alínea a), travessão 3

- melhoria da componente de segurança da 
concepção, exploração e manutenção das 
actuais centrais nucleares ou de outras 
instalações nucleares existentes, por forma a 
que possam ser atingidos níveis elevados de 
segurança,

- melhoria da componente de segurança 
durante o encerramento das actuais centrais 
nucleares ou de outras instalações nucleares 
existentes,

Or. en

Justificação

A utilização de recursos comunitários deve limitar-se a instalações em funcionamento ou 
encerradas. Não serão utilizados para prolongar o funcionamento ou construir novas 
instalações nucleares.

Alteração apresentada por Paul Rübig

Alteração 26
Artigo 2, alínea a), travessão 3

- melhoria da componente de segurança da - melhoria da componente de segurança da
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concepção, exploração e manutenção das 
actuais centrais nucleares ou de outras 
instalações nucleares existentes, por forma a 
que possam ser atingidos níveis elevados de 
segurança,

exploração e manutenção das actuais 
centrais nucleares em funcionamento ou de 
outras instalações nucleares existentes, por 
forma a que possam ser atingidos níveis 
elevados de segurança,

Or. de

Justificação

Os recursos financeiros da Comunidade não devem ser utilizados para a construção de novas 
centrais, para o alargamento das capacidades ou a conclusão de centrais nucleares em 
construção. Tendo em contas as relações cada vez mais liberalizadas entre a UE e Estados 
terceiros, as medidas no domínio da segurança nuclear devem ser vistas em estreita relação 
com questões no domínio da concorrência e do comércio. Intervenções em mercados 
liberalizados apenas se justificam em condições muito especiais. Uma tal intervenção deve 
ser claramente definida e rigorosamente delimitada. É, por esse motivo, de rejeitar a 
utilização de recursos financeiros da Comunidade para a fase de concepção de centrais 
nucleares.

Alteração apresentada por Anne Laperrouze, Edit Herczog  e Alejo Vidal-Quadras

Alteração 27
Artigo 2, alínea a), travessão 3

- melhoria da componente de segurança da 
concepção, exploração e manutenção das 
actuais centrais nucleares ou de outras 
instalações nucleares existentes, por forma a 
que possam ser atingidos níveis elevados de 
segurança,

- melhoria, tendo em conta a experiência 
dos operadores, da componente de 
segurança da concepção, exploração e 
manutenção das actuais centrais nucleares 
ou de outras instalações nucleares existentes, 
por forma a que possam ser atingidos níveis 
elevados de segurança,

Or. fr

Justificação

A intervenção dos operadores na assistência nuclear, designadamente sob o ponto de vista da 
segurança nuclear, desempenhou um papel determinante no programa Tacis. Esta é a 
condição para que a transferência de competência e de saber fazer para os operadores das 
instalações nucleares dos países elegíveis possa ter lugar e para que a cultura de segurança 
desenvolvida na União Europeia se possa alargar de forma operacional no terreno. Importa, 
por conseguinte, que os operadores sejam igualmente associados de forma estreita às 
actividades do futuro instrumento de assistência nuclear. 
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Alteração apresentada por Romana Jordan Cizelj

Alteração 28
Artigo 2, alínea a), travessão 3

- melhoria da componente de segurança da 
concepção, exploração e manutenção das 
actuais centrais nucleares ou de outras 
instalações nucleares existentes, por forma a 
que possam ser atingidos níveis elevados de 
segurança,

- melhoria da componente de segurança da 
concepção, exploração, modernização e 
manutenção das actuais centrais nucleares 
ou de outras instalações nucleares existentes, 
por forma a que possam ser atingidos níveis 
elevados de segurança,

Or. sl

Alteração apresentada por Paul Rübig

Alteração 29
Artigo 2, alínea a), travessão 3

- melhoria da componente de segurança da 
concepção, exploração e manutenção das 
actuais centrais nucleares ou de outras 
instalações nucleares existentes, por forma a 
que possam ser atingidos níveis elevados de 
segurança,

- melhoria da componente de segurança da 
concepção, exploração e manutenção das 
actuais centrais nucleares ou de outras 
instalações nucleares existentes, por forma a 
que possam ser atingidos níveis de 
segurança tão elevados quanto possível,

Or. en

Alteração apresentada por Rebecca Harms

Alteração 30
Artigo 2, alínea a), travessão 4

- apoio à segurança do transporte, do 
tratamento e da eliminação de combustível 
nuclear e de resíduos radioactivos,

Suprimido

Or. en

Justificação

A alteração reforça o princípio do"poluidor-pagador", ao qual o regulamento não deve 
derrogar. 
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Alteração apresentada por Alejo Vidal-Quadras, Edit Herczog e Dominique Vlasto

Alteração 31
Artigo 2, alínea a), travessão 4

- apoio à segurança do transporte, do 
tratamento e da eliminação de combustível 
nuclear e de resíduos radioactivos,

- apoio à segurança do transporte, do 
tratamento e da eliminação de combustível 
nuclear irradiado e de resíduos radioactivos,

Or. en

Justificação

A bem da clareza, deve ser afirmado que se trata de combustível nuclear irradiado. 

Alteração apresentada por Rebecca Harms

Alteração 32
Artigo 2, alínea a), travessão 5

- e o desenvolvimento e aplicação de 
estratégias de desactivação de instalações 
nucleares actuais e de reabilitação de 
antigas instalações nucleares;

- e o desenvolvimento e aplicação de 
estratégias de reabilitação de antigas 
instalações nucleares;

Or. en

Justificação

A supressão é necessária para assegurar a coerência com as alterações ao travessão 3 do 
mesmo artigo.

Alteração apresentada por Rebecca Harms

Alteração 33
Artigo 2, alínea b)

b) a promoção de quadros, procedimentos e 
sistemas regulamentares eficazes para 
assegurar uma protecção adequada contra as 
radiações ionizantes provenientes de 
materiais radioactivos, em especial de fontes 
altamente radioactivas, e a sua eliminação 
segura;

b) o desenvolvimento de medidas eficazes 
para assegurar uma protecção tão elevada 
quanto possível contra as radiações 
ionizantes provenientes de materiais 
radioactivos, em especial de fontes 
altamente radioactivas;
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Or. en

Justificação

Os recursos comunitários devem ser gastos para implementar medidas eficazes de segurança.

Alteração apresentada por Nikolaos Vakalis

Alteração 34
Artigo 2, alínea d)

d) o desenvolvimento de medidas eficazes 
para a planificação, preparação e resposta a 
situações de emergência, protecção civil e 
medidas de reabilitação;

d) o desenvolvimento de medidas eficazes 
para a prevenção de acidentes, planificação, 
preparação e resposta a situações de 
emergência, protecção civil, mitigação das 
consequências e medidas de reabilitação;

Or. en

Justificação

A política europeia de segurança nuclear deve ser inteiramente coerente com a Convenção 
Internacional sobre Segurança Nuclear, de 1994, à qual a Comunidade Europeia da Energia 
Atómica aderiu. Um dos principais objectivos deste instrumento é prevenir acidentes com 
consequências radiológicas e mitigar as consequências, caso ocorram acidentes. De acordo 
com os princípios fundamentais da segurança nuclear da AIEA, a prevenção de acidentes é a 
prioridade cimeira em matéria de segurança, segundo a segunda a mitigação das 
consequências de um acidente. Estas duas medidas devem ser clara e inequivocamente 
inscritas no regulamento. 

Alteração apresentada por Romana Jordan Cizelj

Alteração 35
Artigo 2, alínea e)

e) medidas para promover a cooperação 
internacional (inclusive no quadro de 
organizações internacionais relevantes, 
designadamente a AIEA) nos domínios 
acima referidos, incluindo a aplicação e 
acompanhamento de convenções e tratados 
internacionais, intercâmbio de informações e 
formação e investigação,

e) medidas para promover a cooperação 
internacional (inclusive no quadro de 
organizações internacionais relevantes, 
designadamente a AIEA) nos domínios 
acima referidos, incluindo a aplicação e 
acompanhamento de convenções e tratados 
internacionais, intercâmbio de informações e 
formação, educação e investigação,

Or. sl
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Alteração apresentada por Rebecca Harms

Alteração 36
Artigo 5, nº 2

2. Estes programas de acção estabelecem os 
objectivos a atingir, os domínios de 
intervenção, as medidas previstas, os 
resultados esperados, as modalidades de 
gestão, bem como o montante global do 
financiamento previsto. Apresentarão uma 
descrição sumária das acções a financiar, 
uma indicação dos montantes afectados a 
cada acção e um calendário indicativo da 
respectiva execução. Se for caso disso, 
podem ter em conta os resultados da 
experiência adquirida no âmbito de 
assistências anteriores.

2. Estes programas de acção estabelecem os 
objectivos a atingir, os domínios de 
intervenção, as medidas previstas, os 
resultados esperados, as modalidades de 
gestão, bem como o montante global do 
financiamento previsto. Apresentarão uma 
descrição sumária das acções a financiar, 
uma indicação dos montantes afectados a 
cada acção e um calendário indicativo da 
respectiva execução. Se for caso disso, terão  
em conta os resultados da experiência 
adquirida no âmbito de assistências 
anteriores na mesma instalação e/ou no 
mesmo domínio.

Or. en

Justificação

A fim de reforçar a eficácia global dos programas, cada programa de acção, quando 
adequado, deve referir explicitamente a experiência da assistência anterior na mesma 
instalação e/ou domínio.

Alteração apresentada por Rebecca Harms

Alteração 37
Artigo 6, nº 3

3. Sempre que o custo dessas medidas for 
superior a 10 milhões de euros, a Comissão 
adoptá-las-á em conformidade com o 
procedimento previsto no n.º 3 do 
artigo 20.º, após eventual consulta com o 
país ou países parceiros interessados na 
região.

3. Sempre que o custo dessas medidas for 
superior a 1 milhão de euros, a Comissão 
adoptá-las-á em conformidade com o 
procedimento previsto no n.º 3 do 
artigo 20.º, após eventual consulta com o 
país ou países parceiros interessados na 
região.

Or. en
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Justificação

O limite para a adopção do procedimento consultivo no caso de medidas especiais deve ser 
fixado em 1 milhão de euros. Além disso, deve existir um limite para o número de medidas 
especiais potenciais durante um determinado período. O Parlamento deve poder apresentar 
as suas próprias sugestões e medidas especiais e a recusa de tais medidas deve ser justificada 
pela Comissão e/ou pelo Comité.

Alteração apresentada por Rebecca Harms

Alteração 38
Artigo 6, nº 4

4. Sempre que o custo dessas medidas for 
igual ou inferior a 10 milhões de euros, a 
Comissão informará por escrito o Conselho 
e o Comité instituído em conformidade com 
o artigo 20.º, no prazo de um mês a contar 
da adopção dessas medidas.

4. Sempre que o custo dessas medidas for 
igual ou inferior a 1 milhão de euros, a 
Comissão informará por escrito o Conselho, 
o Parlamento Europeu e o Comité 
instituído em conformidade com o 
artigo 20.º, no prazo de um mês a contar da 
adopção dessas medidas.

Or. en

Justificação

Ver justificação da alteração 18, apresentada por Rebecca Harms.

Alteração apresentada por Paul Rübig

Alteração 39
Artigo 7, nº 1, travessão 5

- as agências da União Europeia - o Centro Comum de Investigação da 
Comunidade e as agências da União 
Europeia

Or. en

Justificação

Durante muito tempo, o CCI implementou a assistência no domínio da segurança ao abrigo 
do programa Tacis e deve ser elegível para financiamento ao abrigo do presente 
regulamento. 
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Alteração apresentada por Rebecca Harms

Alteração 40
Artigo 8, nº 1, travessão 6

- programas de redução do peso da dívida Suprimido

Or. en

Justificação

No âmbito do presente regulamento, não devem ser atribuídos recursos comunitários a 
programas de redução do peso da dívida. Em termos gerais, a selecção e definição de 
medidas deve basear-se em avaliações dos custos mais baixos (tal como praticado pelo 
BERD).

Alteração apresentada por Rebecca Harms

Alteração 41
Artigo 8, nº 1, travessão 7

- subvenções para financiar medidas Suprimido

Or. en

Justificação

No âmbito do presente regulamento, não devem ser atribuídos recursos comunitários a 
programas de redução do peso da dívida. Em termos gerais, a selecção e definição de 
medidas deve basear-se em avaliações dos custos mais baixos (tal como praticado pelo 
BERD).

Alteração apresentada por Rebecca Harms

Alteração 42
Artigo 8, nº 1, travessão 7

- subvenções para cobrir despesas de 
funcionamento

Suprimido

Or. en

Justificação

No âmbito do presente regulamento, não devem ser atribuídos recursos comunitários a 
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programas de redução do peso da dívida. Em termos gerais, a selecção e definição de 
medidas deve basear-se em avaliações dos custos mais baixos (tal como praticado pelo 
BERD)

Alteração apresentada por Rebecca Harms

Alteração 43
Artigo 9, nº 2

2. Estas medidas de apoio não são 
necessariamente contempladas pela 
programação plurianual, pelo que podem ser 
financiadas fora do âmbito dos documentos 
de estratégia e dos programas indicativos 
plurianuais. No entanto, podem igualmente 
ser financiadas a partir dos programas 
indicativos plurianuais. A Comissão 
adoptará medidas de apoio não abrangidas 
pelos programas indicativos plurianuais, 
em conformidade com o disposto no 
artigo 6º.

2. Estas medidas de apoio são 
necessariamente contempladas pela 
programação plurianual ou pelos programas 
indicativos plurianuais, em conformidade 
com o disposto no artigo 6º.

Or. en

Justificação

Os recursos comunitários devem ser atribuídos a medidas de segurança cobertas pela 
programação plurianual e programas indicativos, tendo em conta algumas excepções 
definidas no artigo 6º. 

Alteração apresentada por Rebecca Harms

Alteração 44
Artigo 18

A Comissão avaliará regularmente os 
resultados das políticas e programas, bem 
como a eficácia da programação, a fim de 
verificar se os objectivos foram atingidos e 
de elaborar recomendações tendo em vista 
melhorar futuras operações. A Comissão 
transmitirá os relatórios de avaliação 
significativos ao Comité instituído em 
conformidade com o artigo 20º.

A Comissão, com a ajuda de peritos 
independentes, avaliará regularmente, com 
base em projectos individuais, os resultados 
das políticas e programas, bem como a 
eficácia da programação, a fim de verificar 
se os objectivos foram atingidos e de 
elaborar recomendações tendo em vista 
melhorar futuras operações. A Comissão 
transmitirá os relatórios de avaliação 
significativos ao Parlamento Europeu, ao 
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Conselho e ao Comité instituído em 
conformidade com o artigo 20º.

Or. en

Justificação

Tendo em conta a manifesta falta de avaliação dos anteriores programas de assistência 
nuclear, a avaliação deve ser feita com a ajuda de peritos independentes. O controlo e a 
avaliação devem ser um processo contínuo e ser levados a cabo com base em projectos 
individuais (e não a nível de um sector ou de um país, tal como o faz a Comissão na maior 
parte dos casos). O Parlamento Europeu e o Conselho devem receber os relatórios de 
avaliação. 

Alteração apresentada por Rebecca Harms

Alteração 45
Artigo 19

A Comissão analisará a evolução das acções 
desenvolvidas ao abrigo do presente 
regulamento e apresentará ao Parlamento 
Europeu e ao Conselho um relatório anual 
sobre a implementação da ajuda. O relatório 
será igualmente apresentado ao Comité 
Económico e Social Europeu e ao Comité 
das Regiões. Este relatório incluirá 
informações sobre o ano anterior relativas às
medidas financiadas, aos resultados dos 
exercícios de controlo e avaliação e à 
execução das autorizações e pagamentos 
orçamentais, discriminadas por país, região e
domínio de cooperação.

A Comissão analisará a evolução das acções 
desenvolvidas ao abrigo do presente 
regulamento e apresentará ao Parlamento 
Europeu e ao Conselho um relatório anual 
sobre a implementação da ajuda. O relatório 
será igualmente apresentado ao Comité 
Económico e Social Europeu e ao Comité 
das Regiões. Este relatório incluirá os 
relatórios de avaliação referidos no artigo 
18º e informações sobre o ano anterior 
relativas às medidas financiadas, aos 
resultados dos exercícios de controlo e 
avaliação e à execução das autorizações e 
pagamentos orçamentais, discriminadas por 
país, região, domínio de cooperação e 
projecto específico.

Or. en

Justificação

Os relatórios de avaliação devem ser igualmente enviados ao Parlamento Europeu e ao 
Conselho. Além disso, os relatórios devem fornecer informações sobre cada projecto 
individual apoiado pela Comunidade ao abrigo do presente regulamento.
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Alteração apresentada por Rebecca Harms

Alteração 46
Artigo 20, nº 1

1. A Comissão será assistida por um comité 
composto por representantes dos Estados-
-Membros e presidido pelo representante da 
Comissão

1. A Comissão será assistida por um comité 
composto por representantes dos Estados-
-Membros e do Parlamento Europeu e 
presidido pelo representante da Comissão

Or. en

Justificação

O Parlamento Europeu deve estar igualmente representado no Comité. 

Alteração apresentada por Rebecca Harms

Alteração 47
Artigo 21

A Comissão apresentará ao Parlamento 
Europeu e ao Conselho, até 31 de Dezembro 
de 2010, o mais tardar, um relatório de 
avaliação da aplicação do regulamento nos 
primeiros três anos, acompanhado, se for 
caso disso, de uma proposta legislativa que 
introduza no instrumento as necessárias 
modificações.

A Comissão apresentará ao Parlamento 
Europeu e ao Conselho, até 1 de Julho 
de 2009, o mais tardar, um relatório de 
avaliação da aplicação do regulamento nos 
primeiros três anos, e seguidamente de dois 
em dois anos, acompanhado, se for caso 
disso, de uma proposta legislativa que 
introduza no instrumento as necessárias 
modificações.

Or. en

Justificação

Tendo em conta os elevados montantes envolvidos e os resultados medíocres dos programas 
de assistência nuclear na Europa Oriental, é indispensável uma apresentação mais frequente 
de relatórios. Os relatórios globais de avaliação que cobrem os períodos cumulativos a partir 
de 1 de Janeiro de 2007, devem ser apresentados numa base bianual, com início em 1 de 
Julho de 2009.
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