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JUSTIFICAÇÃO SUCINTA

A assistência financeira da Comunidade é concedida à Lituânia, à Eslováquia e à Bulgária 
para apoiar os respectivos esforços no sentido de cumprir o compromisso que assumiram de 
encerrar os seus reactores nucleares de primeira geração. O apoio à Bulgária tem sido regido 
pelo Tratado de Adesão e terminou em 2009, mantendo-se no caso da Lituânia e da 
Eslováquia até 2013. Na altura das negociações do quadro financeiro plurianual, a Bulgária 
ainda não era Estado-Membro da UE, tendo, além disso, tomado bastante tardiamente a 
decisão de desactivação. Assim sendo, nada foi revisto no QFP 2007-2013 com o objectivo de 
prolongar o financiamento para além de 2009. 

O apoio financeiro concedido até 2009 para a execução do programa de desmantelamento foi 
principalmente dedicado aos trabalhos de preparação. O objectivo da presente proposta é 
prorrogar o apoio concedido à Bulgária para acompanhar e verificar a manutenção e o 
desmantelamento em condições de segurança da Central Nuclear de Kozloduy de acordo com 
um plano aprovado. A proposta contempla igualmente a adopção de medidas de atenuação 
suplementares no sector da energia. A contribuição financeira imputável à Comunidade será 
de 300 milhões de EUR no total em 2010-2013. A assistência financeira será disponibilizada 
como uma contribuição comunitária para o Fundo de Apoio Internacional à Desactivação de 
Kozloduy, administrado pelo BERD.

A Comissão apresentou a sua proposta de prorrogação do apoio concedido para o 
desmantelamento da Central Nuclear de Kozloduy em Outubro de 2009, a meio do processo 
orçamental para o exercício de 2010. A proposta de orçamento para 2010 foi incluída na 2ª 
carta rectificativa. Devido à sua apresentação tardia, a proposta colocou a autoridade 
orçamental perante um importante desafio, uma vez que as necessidades orçamentais para o 
financiamento da desactivação de Kozloduy deveriam ter sido inscritas na rubrica 1a, tal 
como o Plano de Relançamento da Economia Europeia, que obrigou a um financiamento de 
quase 2 mil milhões de EUR em 2010. Considerando os compromissos políticos assumidos no 
contexto das negociações de adesão, bem como a necessidade incontestável de garantir uma 
desactivação segura de tecnologia nuclear obsoleta, foi necessário encontrar financiamento 
para Kozloduy. Os recursos orçamentais necessários em 2010 (75 milhões de EUR) acabaram 
por ser disponibilizados através da mobilização do Instrumento de Flexibilidade.

O financiamento subsequente de 225 milhões de EUR em 2011-2013 deveria, em princípio, 
ser inscrito na rubrica 1a. A Comissão incluiu os montantes necessários na programação 
financeira referente a esse período. Paralelamente a outras modificações previstas, a margem 
na rubrica 1a tem vindo a diminuir rapidamente e aproxima-se de um total de 34 milhões de 
EUR em 2012. Em 2011 e 2013, a margem poderá ser ligeiramente maior. Na ficha financeira 
legislativa anexada à presente proposta, a Comissão admite que a proposta poderá exigir a 
aplicação do disposto no Acordo Interinstitucional (AII). De acordo com o ponto 38 do AII, 
uma vez que este programa não está sujeito ao processo de co-decisão, o montante financeiro 
que o Conselho entender introduzir não afecta as competências da autoridade orçamental. 
Assim sendo, os montantes serão estabelecidos no procedimento orçamental anual. Tendo em 
conta a margem de manobra limitada e as possíveis necessidades futuras, será importante 
avaliar previamente - caso não seja adoptada uma solução plurianual - durante cada processo 
orçamental qual a fonte de financiamento mais adequada para Kozloduy.
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No momento da apresentação do presente projecto de parecer, a relatora não tomou ainda uma 
decisão relativamente à opção mais adequada no que diz respeito à compatibilidade da 
proposta da Comissão. Por conseguinte, a relatora apresenta duas opções diferentes:

- Opção A (alteração 1) confirma a compatibilidade financeira da proposta;
- Opção B (alteração 2) estipula a incompatibilidade financeira da proposta.

ALTERAÇÕES

A Comissão dos Orçamentos insta a Comissão da Indústria, da Investigação e da Energia, 
competente quanto à matéria de fundo, a incorporar as seguintes alterações no seu relatório:

Alteração 1

Projecto de resolução legislativa
N.º 1-A (novo)

Projecto de resolução legislativa Alteração

1-A. Considera que a proposta de 
regulamento do Conselho é compatível 
com o limite máximo da rubrica 1a do 
quadro financeiro plurianual (QFP) para 
o período 2007-2013, mas que a margem 
remanescente na rubrica 1a para os anos 
2011-2013 é extremamente limitada; 
sublinha que o financiamento de novas 
actividades não deve comprometer os 
programas e as iniciativas já existentes 
inscritas na rubrica 1a;

Alteração 2

Projecto de resolução legislativa
N.º 1-B (novo)

Projecto de resolução legislativa Alteração

1-B. Reitera, por conseguinte, o seu 
pedido de apresentação de uma estratégia 
plurianual para o programa de 
desmantelamento da Central Nuclear de 
Kozloduy, bem como para outras 
prioridades políticas inscritas na rubrica 
1a, no contexto da revisão intercalar do 
actual QFP, acompanhada de propostas 
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concretas para adaptar e rever o QFP até 
ao final do primeiro semestre de 2010, 
fazendo uso dos mecanismos disponíveis 
ao abrigo do Acordo Interinstitucional 
(AII) de 17 de Maio de 2006 entre 
o Parlamento Europeu, o Conselho e a 
Comissão sobre a disciplina orçamental e 
a boa gestão financeira, especialmente os 
referidos nos seus pontos 21 a 23;

Alteração 3

Projecto de resolução legislativa
N.º 1-C (novo)

Projecto de resolução legislativa Alteração

1-C. Salienta que o montante anual 
necessário à execução do programa de 
desmantelamento da Central Nuclear de 
Kozloduy será determinado durante o 
processo orçamental anual, nos termos do 
disposto no ponto 38 do AII de 17 de Maio 
de 2006;

Alteração 4

Proposta de regulamento
Artigo 3 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. O montante de referência financeira 
necessário à execução do Programa 
Kozloduy, para o período compreendido 
entre 1 de Janeiro de 2010 e 31 de 
Dezembro de 2013, é de 300 milhões de 
euros.

1. O montante de referência financeira, na 
acepção do ponto 38 do AII de 17 de Maio 
de 2006, necessário à execução do 
Programa Kozloduy, para o período 
compreendido entre 1 de Janeiro de 2010 e 
31 de Dezembro de 2013, é de 300 milhões 
de euros.
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