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JUSTIFICAÇÃO SUCINTA

Em resposta aos desafios colocados a nível mundial e à necessidade de uma ação 
internacional coordenada no domínio da segurança nuclear, a Comissão apresentou a sua 
proposta para um Instrumento europeu para a Cooperação no domínio da Segurança Nuclear 
(ICSN), no âmbito do Quadro Financeiro Plurianual 2014 – 2020. Este novo instrumento terá 
por base o atual quadro de cooperação nuclear que a UE tem vindo a desenvolver de forma 
gradual desde a década de 90.

Este instrumento visa assegurar meios suficientes para a União promover a segurança 
estratégica e das pessoas, através da resposta a desafios no domínio da segurança nuclear, da 
proteção contra radiações e das salvaguardas nucleares em todos os países terceiros. Além 
disso, o ICSN irá na verdade refletir para o exterior alguns dos objetivos da estratégia Europa 
2020, através da promoção da cooperação a nível regulamentar e a outros níveis com 
economias emergentes e do intercâmbio de práticas de excelência e de normas.

Na medida em que os desafios nucleares se alteram de forma dinâmica e alguns dos anteriores 
projetos da UE no domínio da segurança nuclear em breve se tornarão obsoletos (tais como a 
reabilitação da central de Chernobil), os recursos serão direcionados para objetivos 
ligeiramente diferentes no próximo QFP. As novas prioridades de programação para 2014 –
2020 serão, então, a reabilitação de instalações mineiras, a eliminação adequada de 
combustível irradiado, a gestão de resíduos e a desativação de instalações. A intervenção irá 
igualmente passar da assistência técnica para a cooperação e partilha do know-how da UE 
com países terceiros, nomeadamente em matéria de conceção, funcionamento, manutenção e 
regulamentação das centrais nucleares.

Incidência orçamental

A proposta da Comissão relativa à afetação global para 2014 – 2020 quanto ao Instrumento 
para a Cooperação no domínio da Segurança Nuclear apresenta um crescimento de 5,8 % a 
preços constantes de 2011 (de 529 milhões de euros no atual QFP para 560 milhões no 
próximo).

Os fundos da UE serão disponibilizados através de documentos de estratégia e de programas 
indicativos plurianuais, nos quais serão consagradas as prioridades de financiamento, bem 
como os objetivos específicos.

Lacunas da presente proposta:

A proposta de regulamento apresentada pela Comissão tem o efeito positivo de tornar o 
instrumento mais transparente, flexível e simplificado. Estando sujeito ao regulamento 
comum de execução que abrange todos os instrumentos de ação externa, a segurança jurídica 
dos beneficiários do ICSN será melhorada e as regras serão harmonizadas.

Apesar das melhorias propostas, o relator gostaria de salientar a necessidade de assegurar uma 
melhor coordenação, consistência e complementaridade de esforços no domínio da segurança 
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nuclear na UE e a nível nacional, mas igualmente com outras organizações internacionais, 
locais e regionais, por forma a evitar sobreposições e maximizar os efeitos do financiamento.

Em tempos de dificuldades económicas, é necessário continuar a procurar o aperfeiçoamento 
da boa gestão financeira e a melhor utilização possível dos recursos financeiros da UE.

Sem pretender desvalorizar a importância da segurança nuclear, o relator gostaria de reiterar a 
relevância desta indústria como uma importante fonte de energia. Por conseguinte, salienta a 
necessidade de manter o seu desenvolvimento económico, garantido simultaneamente o 
respeito total dos mais elevados padrões de segurança na produção de energia nuclear.

Por último, mas não menos importante, o relator gostaria de destacar a importância de 
conceder acesso prioritário ao financiamento disponível no âmbito deste instrumento a 
candidatos, potenciais candidatos e beneficiários do ENI, especialmente tendo em conta que 
um candidato, um potencial candidato e nove países vizinhos têm ou estão a planear construir 
reatores nucleares de investigação e produção.

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

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

Projeto de resolução legislativa Alteração

1-A. Salienta que o envelope financeiro 
especificado na proposta legislativa 
constitui apenas uma indicação para a 
autoridade legislativa e não pode ser 
determinado enquanto não for alcançado 
um acordo sobre a proposta de 
regulamento que estabelece o quadro 
financeiro plurianual para 2014-2020.

Alteração 2

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

Projeto de resolução legislativa Alteração

1-B. Lembra a sua resolução de 8 de 
junho de 2011 intitulada"Investir no 
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futuro: um novo Quadro Financeiro 
Plurianual (QFP) para uma Europa 
competitiva, sustentável e inclusiva"1; 
reitera que são necessários recursos 
adicionais suficientes no próximo Quadro 
Financeiro Plurianual para permitir à 
União cumprir as suas atuais prioridades 
políticas e as novas tarefas previstas no 
Tratado de Lisboa, bem como para dar 
resposta a situações imprevistas; salienta 
que, mesmo com um aumento do nível de 
recursos do próximo QFP de 5% em 
relação ao nível de 2013, só poderá ser 
efetuado um contributo circunscrito para 
a realização dos objetivos e compromissos 
acordados da União e do princípio da 
solidariedade da UE; desafia o Conselho, 
caso não partilhe desta abordagem, a 
identificar claramente quais das suas 
prioridades políticas ou projetos podem 
ser agora totalmente abandonados, não 
obstante o seu comprovado valor 
acrescentado europeu;
_____________
1 Textos aprovados, P7_TA(2011)0266.

Alteração 3

Proposta de regulamento
Considerando 1-A (novo) 

Texto da Comissão Alteração

(1-A) O presente regulamento deve 
estabelecer, para a totalidade do período 
de vigência do instrumento, um envelope 
financeiro que constitua para a 
autoridade orçamental, durante o 
processo orçamental anual, a referência 
privilegiada, na aceção do ponto [...] do 
Acordo Interinstitucional de XX/201Z  
entre o Parlamento Europeu, o Conselho 
e a Comissão sobre a cooperação no 
domínio orçamental e a boa gestão 
financeira.
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Alteração 4

Proposta de regulamento
Considerando 1-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

(1-B) A melhoria da execução e da 
qualidade das despesas deve constituir o 
princípio de base da consecução dos 
objetivos dos instrumentos, assegurando 
simultaneamente a utilização otimizada 
dos recursos financeiros.

Alteração 5

Proposta de regulamento
Considerando 1-C (novo)

Texto da Comissão Alteração

(1-C) É importante assegurar uma boa 
gestão financeira do instrumento e a sua 
execução da forma mais eficaz e fácil de 
utilizar possível, garantindo 
simultaneamente a segurança jurídica e a 
acessibilidade do instrumento a todos os 
participantes.

Alteração 6

Proposta de regulamento
Considerando 4

Texto da Comissão Alteração

(4) Agindo no âmbito de políticas e 
estratégias comuns com os seus 
Estados-Membros, só a União Europeia 
dispõe da massa crítica necessária para dar 
resposta aos desafios globais, encontrando-
se também na melhor posição para 
coordenar a cooperação com países 
terceiros.

(4) Agindo no âmbito de políticas e 
estratégias comuns com os seus 
Estados-Membros, só a União Europeia 
dispõe da massa crítica necessária para dar 
resposta aos desafios globais, encontrando-
se também na melhor posição para 
coordenar a cooperação com países 
terceiros no domínio da segurança 
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nuclear.

Alteração 7

Proposta de regulamento
Considerando 12-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(12-A) Deve ser assegurada a coerência, a 
coordenação e a complementaridade da 
assistência da União no domínio da 
segurança nuclear com os esforços 
individuais dos Estados-Membros, bem 
como outras organizações internacionais, 
regionais e locais, por forma a evitar 
sobreposições e duplo financiamento.

Alteração 8

Proposta de regulamento
Artigo 1 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. A Comissão assegura a coerência das 
medidas adotadas com o quadro estratégico 
global da União para o país parceiro, mais 
especialmente com os objetivos das suas 
políticas e programas de desenvolvimento 
e de cooperação económica.

3. A Comissão assegura a coerência das 
medidas adotadas com as políticas 
internas e externas da União, o quadro 
estratégico global para o país parceiro, 
mais especialmente com os objetivos das 
suas políticas e programas de 
desenvolvimento e de cooperação 
económica.

Alteração 9

Proposta de regulamento
Artigo 1 – n.º 5-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

5-A. O auxílio prestado no âmbito do 
presente instrumento deve ser 
disponibilizado prioritariamente aos 
países beneficiários do Instrumento de 
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Assistência de Pré-Adesão (IPA II) e do 
Instrumento Europeu de Vizinhança 
(ENI).

Justificação
Embora a segurança nuclear seja da maior importância para todos os países e deva ser 
apoiada por todo o mundo, o relator considera que o foco principal do auxílio da UE deve 
estar relacionado com as regiões que lhe estão mais próximas, nomeadamente países 
beneficiários dos instrumentos IPA e ENI.

Alteração 10

Proposta de regulamento
Artigo 2 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. Os documentos de estratégia procuram 
estabelecer um quadro coerente para 
cooperação entre a União e o país ou 
região parceiro em causa que se coadune 
com a finalidade e âmbito, objetivos, 
princípios e estratégia globais da União.

3. Os documentos de estratégia procuram 
estabelecer um quadro coerente para 
cooperação entre a União e o país ou 
região parceiro em causa que se coadune 
com a finalidade e âmbito, objetivos, 
princípios e políticas internas e externas
da União.

Alteração 11

Proposta de regulamento
Artigo 2 – n.º 5

Texto da Comissão Alteração

5. Os documentos de estratégia são 
adotados pela Comissão pelo procedimento 
de exame a que se refere o artigo 15.º, n.º 
3, do regulamento comum de execução. Os 
documentos de estratégia podem ser objeto 
de uma revisão intercalar, ou sempre que 
for necessário, em conformidade com o 
mesmo procedimento. Contudo, este 
procedimento não é exigido para 
atualizações da estratégia que não afetem 
os domínios e objetivos prioritários iniciais 
estabelecidos no documento.

5. Os documentos de estratégia são 
adotados pela Comissão pelo procedimento 
de exame a que se refere o artigo 15.º, n.º 
3, do regulamento comum de execução. Os 
documentos de estratégia podem ser objeto 
de uma revisão intercalar, ou sempre que 
for necessário, em conformidade com o 
mesmo procedimento. Contudo, este 
procedimento não é exigido para 
atualizações da estratégia que não afetem 
os domínios e objetivos prioritários iniciais 
estabelecidos no documento, exceto se 
tiverem um impacto a nível financeiro 
acima dos limites definidos no artigo 2.º, 
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n.º 2, do regulamento comum de 
execução.

Alteração 12

Proposta de regulamento
Artigo 3 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Os programas indicativos plurianuais 
estabelecem os domínios prioritários 
selecionados para financiamento, os 
objetivos específicos, os resultados 
esperados, os indicadores de desempenho e 
as dotações financeiras indicativas, tanto 
globais como para cada domínio 
prioritário, incluindo uma reserva razoável 
de fundos não afetados, eventualmente sob 
a forma de um intervalo de variação ou de 
um montante mínimo.

2. Os programas indicativos plurianuais 
definem os domínios prioritários 
selecionados para financiamento, os 
objetivos específicos, os resultados 
esperados, os indicadores de desempenho 
claros, específicos e transparentes e as 
dotações financeiras indicativas, globais e 
por área prioritária, e incluindo uma 
reserva razoável de fundos não afetados, 
sem prejuízo das competências da 
autoridade orçamental, eventualmente sob 
a forma de um intervalo de variação ou de 
um montante mínimo.

Alteração 13

Proposta de regulamento
Artigo 3 – n.º 5

Texto da Comissão Alteração

5. Os programas indicativos plurianuais 
são revistos se necessário, tendo em conta 
eventuais revisões dos respetivos 
documentos de estratégia, pelo mesmo 
procedimento. No entanto, o procedimento 
de exame não é exigido para alterações aos 
programas indicativos plurianuais que 
dizem respeito a ajustamentos técnicos, à 
reafetação de fundos no âmbito das 
dotações por domínio prioritário ou ao 
aumento ou redução do montante da 
dotação indicativa inicial inferior a 20 %, 
desde que tais alterações não afetem os 
domínios e os objetivos prioritários iniciais 
definidos no documento. O Parlamento 

5. Os programas indicativos plurianuais 
são revistos se necessário, tendo em conta 
eventuais revisões dos respetivos 
documentos de estratégia, pelo mesmo 
procedimento. No entanto, o procedimento 
de exame não é exigido para alterações aos 
programas indicativos plurianuais que 
dizem respeito a ajustamentos técnicos, à 
reafetação de fundos no âmbito das 
dotações por domínio prioritário ou ao 
aumento ou redução do montante da 
dotação indicativa inicial dentro do limite 
percentual definido no artigo 2.º, n.º 2 do 
regulamento comum de execução, desde 
que tais alterações não afetem os domínios 
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Europeu e os Estados-Membros serão 
informados, no prazo de um mês, de 
quaisquer adaptações técnicas efetuadas.

e os objetivos prioritários iniciais definidos 
no documento. O Parlamento Europeu e os 
Estados-Membros serão informados, no 
prazo de um mês, de quaisquer adaptações 
técnicas efetuadas.

Se o montante total das alterações não 
substanciais ou o seu impacto orçamental 
exceder o limiar de financiamento em 
pequena escala fixado no artigo 2.º, n.º 2, 
do regulamento de execução comum, é 
aplicável o procedimento referido no 
artigo 15.º, n.º 3, do referido regulamento.

Alteração 14

Proposta de regulamento
Artigo 5-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 5.º-A
Coerência e complementaridade da 

assistência da União
1. Na aplicação do presente regulamento, 
deve ser assegurada a coerência com 
outros domínios e instrumentos da ação 
externa e com outras políticas relevantes 
da União.
2. A União e os Estados-Membros devem 
coordenar os respetivos programas de 
apoio, de modo a aumentarem a eficácia e 
a eficiência da concessão do apoio e do 
diálogo político, em conformidade com os 
princípios estabelecidos para o reforço da 
coordenação operacional no domínio da 
ajuda externa, e para harmonizarem as 
várias políticas e procedimentos. A 
coordenação implicará consultas 
regulares e o intercâmbio frequente de 
informações relevantes durante as 
diversas fases do ciclo da ajuda.
3. Em articulação com os 
Estados-Membros, a União deve tomar as 
medidas necessárias para assegurar a 
eficácia da coordenação e da cooperação 
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com as organizações e as entidades 
multilaterais e regionais, incluindo as 
instituições financeiras europeias e 
internacionais, as agências, fundos e 
programas das Nações Unidas, as 
fundações privadas e políticas e os 
doadores de fora da União Europeia.

Alteração 15

Proposta de regulamento
Artigo 8 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. O montante de referência para a 
execução do presente regulamento durante 
o período de 2014 a 2020 é de 631 100 000 
EUR.

1. O montante de referência, na aceção do 
ponto [17] do Acordo Interinstitucional de 
XX/201Z entre o Parlamento Europeu, o 
Conselho e a Comissão, sobre a 
cooperação no domínio orçamental e a 
boa gestão financeira, para a execução do 
presente regulamento durante o período de 
2014 a 2020 é de 631 100 000 EUR..

Alteração 16

Proposta de regulamento
Artigo 8 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. As dotações anuais são autorizadas pela 
autoridade orçamental, nos limites do 
quadro financeiro plurianual.

2. As dotações anuais são autorizadas pela 
autoridade orçamental sem prejuízo do
disposto no Regulamento que estabelece o
quadro financeiro plurianual para 2014-
2020 de xxx/201z entre o Parlamento 
Europeu, o Conselho e a Comissão, sobre 
a cooperação no domínio orçamental e a 
boa gestão financeira.
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