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JUSTIFICARE SUCCINTĂ

Pentru a răspunde provocărilor de la nivel mondial și necesității de a asigura coordonarea pe 
plan internațional a acțiunii în domeniul securității nucleare, Comisia a prezentat propunerea 
sa privind un Instrument european pentru cooperarea în materie de securitate nucleară (ICSN) 
pentru cadrul financiar multianual 2014-2020. Noul instrument se va baza pe cadrul existent 
pentru cooperarea în domeniul securității nucleare pe care UE l-a elaborat treptat începând din 
anii ’90. 

Instrumentul are drept obiectiv să pună la dispoziția Uniunii suficiente resurse pentru 
promovarea securității umane și strategice, care se realizează prin abordarea provocărilor care 
apar în domeniul securității nucleare, al radioprotecției și al garanțiilor nucleare în toate țările 
terțe. În plus, ICSN va transpune, de fapt, pe plan extern unele dintre obiectivele Strategiei 
Europa 2020 prin promovarea cooperării în domeniul reglementării și a altor forme de 
cooperare cu economiile emergente, precum și prin schimbul de bune practici și de standarde. 

Întrucât provocările din domeniul nuclear evoluează în mod dinamic, iar unele dintre 
proiectele anterioare ale UE în domeniul securității nucleare vor ajunge în curând la finalul 
perioadei de aplicare (cum ar fi cel legat de reabilitarea amplasamentului de la Cernobîl), 
resursele disponibile în viitorul CFM vor fi alocate unor obiective ușor diferite. Noile 
priorități ale perioadei de programare 2014 – 2020 vor fi, astfel, reabilitarea siturilor miniere, 
eliminarea corespunzătoare a combustibilului uzat, gestionarea deșeurilor și dezafectarea 
instalațiilor. De asemenea, va avea loc o schimbare de direcție în intervenția Uniunii 
Europene, de la asistența tehnică la cooperare și la schimbul de know-how între UE și țările 
terțe, inclusiv în domeniul concepției, operării, întreținerii și reglementării aplicabile 
centralelor nucleare.

Implicații bugetare

Propunerea Comisiei privind cuantumul global al fondurilor alocate în perioada 2014 – 2020 
pentru Instrumentul pentru cooperarea în materie de securitate nucleară evidențiază o 
majorare cu 5,8 % raportat la prețurile constante din 2011 (de la 529 milioane EUR în 
actualul CFM până la 560 milioane EUR în următorul CFM). 

Fondurile UE vor fi alocate pe baza documentelor strategice și a programelor orientative 
multianuale, în care vor fi înscrise prioritățile pentru finanțare și obiectivele specifice.

Deficiențe ale actualei propuneri

Propunerea de regulament a Comisiei are meritul de a spori transparența și flexibilitatea 
acestui instrument, precum și de a-l simplifica. Întrucât instrumentul intră sub incidența 
Regulamentului comun de punere în aplicare care se aplică tuturor instrumentelor de acțiune 
externă, certitudinea juridică pentru beneficiarii ICSN se va îmbunătăți, iar normele vor fi 
armonizate. 

În ciuda îmbunătățirilor propuse, raportorul pentru aviz ar dori să pună în evidență nevoia de a 
asigura o mai bună coordonare, consecvență și complementaritate a eforturilor în domeniul 
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securității nucleare la nivelul UE și la nivel național, dar și la nivelul altor organizații 
internaționale, locale și regionale, pentru a evita suprapunerile și a maximiza efectele 
finanțării. 

Într-o perioadă marcată de dificultăți economice, ar trebui să se urmărească o ameliorare 
suplimentară a bunei gestiuni financiare și o utilizare optimă a resurselor financiare ale UE.

Fără a diminua importanța securității nucleare, raportorul pentru aviz ar dori să pună în 
evidență încă o dată importanța acestui sector ca sursă importantă de energie. Așadar, 
raportorul pentru aviz dorește să sublinieze nevoia de a menține dezvoltarea economică a 
sectorului, respectând, totodată, pe deplin cele mai înalte standarde de securitate în producția 
de energie nucleară.

Nu în ultimul rând, raportorul pentru aviz ar dori să sublinieze importanța asigurării unui 
acces prioritar la finanțarea disponibilă în cadrul acestui instrument pentru țările candidate, 
potențial candidate și pentru beneficiarii IEV, având în vedere în special faptul că o țară 
candidată, o țară potențial candidată și nouă țări învecinate au construit sau intenționează să 
construiască reactoare nucleare pentru cercetare și producție.

AMENDAMENTE

Comisia pentru bugete recomandă Comisiei pentru industrie, cercetare și energie, competentă 
în fond, să includă în raportul său următoarele amendamente:

Amendamentul 1

Proiect de rezoluție legislativă
Punctul 1a (nou)

Proiectul de rezoluție legislativă Amendamentul

1a. subliniază că pachetul financiar 
menționat în propunerea legislativă are 
doar rol orientativ pentru autoritatea 
legislativă și nu poate fi stabilit până când 
nu se ajunge la un acord privind 
propunerea de regulament de stabilire a 
cadrului financiar multianual pentru 
perioada 2014-2020;

Amendamentul 2

Proiect de rezoluție legislativă
Punctul 1b (nou)
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Proiectul de rezoluție legislativă Amendamentul

1b. reamintește Rezoluția sa din 8 iunie 
2011 privind investiția în viitor: un nou 
cadru financiar multianual pentru o 
Europă competitivă, sustenabilă și 
favorabilă incluziunii1; reamintește că 
sunt necesare resurse suplimentare 
suficiente în contextul viitorului CFM 
pentru a permite Uniunii să își realizeze 
prioritățile politice existente și noile 
sarcini prevăzute de Tratatul de la 
Lisabona, precum și pentru a reacționa la 
evenimente neprevăzute; atrage atenția 
asupra faptului că, chiar și în condițiile 
unei creșteri cu cel puțin 5% a nivelului 
resurselor pentru următorul CFM față de 
nivelul din 2013, nu se poate aduce decât 
o contribuție limitată la realizarea 
obiectivelor și a angajamentelor convenite 
ale Uniunii și la respectarea principiului 
solidarității în cadrul Uniunii; solicită 
Consiliului, în cazul în care nu este de 
acord cu această abordare, să identifice în 
mod clar la care dintre prioritățile sau 
proiectele sale politice ar putea renunța în 
totalitate, în ciuda valorii lor adăugate 
europene dovedite;
_____________
1 Texte adoptate, P7_TA(2011)0266.

Amendamentul 3

Propunere de regulament
Considerentul 1a (nou) 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1a) Prezentul regulament ar trebui să 
stabilească, pentru întreaga durată a 
instrumentului, un pachet financiar care 
să constituie referința principală pentru 
autoritatea bugetară în cadrul procedurii 
bugetare anuale, în sensul punctului [...] 
din Acordul interinstituțional din 
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XX/201Z dintre Parlamentul European, 
Consiliu și Comisie privind cooperarea în 
chestiuni bugetare și buna gestiune 
financiară.

Amendamentul 4

Propunere de regulament
Considerentul 1b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1b) Îmbunătățirea punerii în aplicare și a 
calității cheltuielilor ar trebui să fie 
principiile directoare în atingerea 
obiectivelor acestui instrument, 
asigurându-se, totodată, utilizarea optimă 
a resurselor financiare.

Amendamentul 5

Propunere de regulament
Considerentul 1c (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1c) Este important să se asigure o bună 
gestiune financiară a instrumentului și 
punerea în aplicare a acestuia în modul 
cel mai eficient și ușor accesibil, 
garantându-se, în același timp, 
certitudinea juridică și accesibilitatea 
instrumentului pentru toți participanții.

Amendamentul 6

Propunere de regulament
Considerentul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Acționând împreună cu statele membre 
în cadrul politicilor și strategiilor comune, 
Uniunea Europeană este singura care 
dispune de masa critică necesară pentru a 

(4) Acționând împreună cu statele membre 
în cadrul politicilor și strategiilor comune, 
Uniunea Europeană este singura care 
dispune de masa critică necesară pentru a 
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răspunde provocărilor globale, fiind, de 
asemenea, cel mai bine plasată pentru a 
coordona cooperarea cu țările terțe.

răspunde provocărilor globale, fiind, de 
asemenea, cel mai bine plasată pentru a 
coordona cooperarea cu țările terțe în 
domeniul securității nucleare.

Amendamentul 7

Propunere de regulament
Considerentul 12a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(12a) Ar trebui să se asigure coerența, 
coordonarea și complementaritatea 
asistenței Uniunii în domeniul securității 
nucleare cu eforturile individuale ale 
statelor membre în acest domeniu, 
precum și cu eforturile depuse de alte 
organizații internaționale, locale și 
regionale, pentru a evita suprapunerile și 
dubla finanțare.

Amendamentul 8

Propunere de regulament
Articolul 1 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Comisia trebuie să se asigure că 
măsurile adoptate sunt conforme cu cadrul 
strategic general al Uniunii pentru țara 
parteneră și, în special, cu obiectivele 
politicilor și programelor sale de cooperare 
pentru dezvoltare și în domeniul economic.

(3) Comisia trebuie să se asigure că 
măsurile adoptate sunt conforme cu
politicile interne și externe ale Uniunii, 
precum și cu cadrul strategic general al 
Uniunii pentru țara parteneră și, în special, 
cu obiectivele politicilor și programelor 
sale de cooperare pentru dezvoltare și în 
domeniul economic.
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Amendamentul 9

Propunere de regulament
Articolul 1 – alineatul 5a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5a) Asistența acordată prin intermediul 
acestui instrument este pusă la dispoziție 
cu prioritate țărilor beneficiare ale 
Instrumentului de asistență pentru 
preaderare (IPA II) și ale Instrumentului 
european de vecinătate (IEV).

Justificare
Deși securitatea nucleară este de o importanță primordială pentru toate țările și ar trebui să 
fie sprijinită la nivel mondial, raportorul pentru aviz consideră că asistența acordată de UE 
ar trebui să vizeze în primul rând țările aflate în imediata sa vecinătate, și anume țările 
beneficiare ale instrumentelor IPA și IEV.

Amendamentul 10

Propunere de regulament
Articolul 2 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Documentele de strategie au rolul de a 
asigura un cadru coerent pentru cooperarea 
dintre Uniune și țara sau regiunea parteneră 
în cauză, în conformitate cu scopul general 
și domeniul de aplicare, obiectivele, 
principiile și politica Uniunii.

(3) Documentele de strategie au rolul de a 
asigura un cadru coerent pentru cooperarea 
dintre Uniune și țara sau regiunea parteneră 
în cauză, în conformitate cu scopul general 
și domeniul de aplicare, obiectivele, 
principiile și politicile externe și interne 
ale Uniunii.

Amendamentul 11

Propunere de regulament
Articolul 2 – alineatul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5) Documentul de strategie este aprobat de 
către Comisie în conformitate cu procedura 
de examinare menționată la articolul 15 
alineatul (3) din Regulamentul comun de 

(5) Documentul de strategie este aprobat de 
către Comisie în conformitate cu procedura 
de examinare menționată la articolul 15 
alineatul (3) din Regulamentul comun de 
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punere în aplicare. Documentele de 
strategie pot fi revizuite la jumătatea 
perioadei sau ori de câte ori este necesar, în 
conformitate cu aceeași procedură. Totuși, 
această procedură nu este necesară pentru 
actualizări ale strategiei care nu afectează 
domeniile prioritare și obiectivele stabilite 
inițial în document.

punere în aplicare. Documentele de 
strategie pot fi revizuite la jumătatea 
perioadei sau ori de câte ori este necesar, în 
conformitate cu aceeași procedură. Totuși, 
această procedură nu este necesară pentru 
actualizări ale strategiei care nu afectează 
domeniile prioritare și obiectivele stabilite 
inițial în document, cu excepția cazului în 
care aceste actualizări au un impact 
financiar care depășește pragurile definite 
la articolul 2 alineatul (2) din 
Regulamentul comun de punere în 
aplicare.

Amendamentul 12

Propunere de regulament
Articolul 3 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Programele multianuale indicative
stabilesc domeniile prioritare selectate 
pentru finanțare, obiectivele specifice, 
rezultatele preconizate, indicatorii de 
performanță și alocările financiare
indicative, atât în general, cât și pentru 
fiecare domeniu prioritar, inclusiv o 
rezervă rezonabilă de fonduri nealocate;
această rezervă poate fi prevăzută sub 
forma unor limite stabilite sau a unui 
minimum, după caz.

(2) Programele multianuale orientative
stabilesc domeniile prioritare selectate 
pentru finanțare, obiectivele specifice, 
rezultatele preconizate, indicatori de 
performanță clari, specifici și transparenți
și alocările financiare orientative, atât în 
general, cât și pentru fiecare domeniu 
prioritar, inclusiv o rezervă rezonabilă de 
fonduri nealocate, fără a aduce atingere 
competențelor autorității bugetare; această 
rezervă poate fi prevăzută sub forma unor 
limite stabilite sau a unui minimum, după 
caz.

Amendamentul 13

Propunere de regulament
Articolul 3 – alineatul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5) Programele multianuale indicative se 
revizuiesc, în funcție de necesități, ținând 
seama de orice revizuire a documentelor de 
strategie pertinente, în conformitate cu 

(5) Programele multianuale orientative se 
revizuiesc, în funcție de necesități, ținând 
seama de orice revizuire a documentelor de 
strategie pertinente, în conformitate cu 
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aceeași procedură. Totuși, procedura de 
examinare nu este necesară în cazul 
modificărilor programelor indicative 
multianuale în scopul adaptărilor tehnice, 
redistribuirii fondurilor în cadrul alocărilor 
în funcție de domenii prioritare sau 
creșterii sau reducerii alocării indicative
inițiale cu mai puțin de 20%, cu condiția 
ca aceste modificări să nu afecteze 
domeniile prioritare și obiectivele stabilite 
inițial în document. Orice adaptare tehnică 
de acest tip este comunicată Parlamentului 
European și Consiliului în termen de o 
lună.

aceeași procedură. Totuși, procedura de 
examinare nu este necesară în cazul 
modificărilor programelor indicative 
multianuale în scopul adaptărilor tehnice, 
redistribuirii fondurilor în cadrul alocărilor 
în funcție de domenii prioritare sau 
creșterii sau reducerii alocării orientative
inițiale în limita procentuală relevantă 
prevăzută la articolul 2 alineatul (2) din 
Regulamentul comun de punere în 
aplicare, cu condiția ca aceste modificări 
să nu afecteze domeniile prioritare și 
obiectivele stabilite inițial în document.
Orice adaptare tehnică de acest tip este 
comunicată Parlamentului European și 
Consiliului în termen de o lună.

În cazul în care valoarea totală a 
modificărilor nesubstanțiale sau impactul 
lor bugetar depășește pragurile pentru 
finanțarea la scară redusă, definite la 
articolul 2 alineatul (2) din Regulamentul 
comun de punere în aplicare, se aplică 
procedura menționată la articolul 15 
alineatul (3) din regulamentul respectiv.

Amendamentul 14

Propunere de regulament
Articolul 5a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 5a
Coerența și complementaritatea asistenței 

acordate de Uniune
(1) În punerea în aplicare a prezentului 
regulament, se asigură coerența cu alte 
domenii și instrumente ale acțiunii 
externe a Uniunii, precum și cu alte 
politici relevante ale acesteia.
(2) Uniunea și statele membre își 
coordonează programele de sprijin în 
scopul creșterii eficacității și a eficienței 
în acordarea sprijinului și al consolidării 
dialogului în materie de politici în 
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conformitate cu principiile consacrate în 
ceea ce privește consolidarea coordonării 
operaționale în domeniul sprijinului 
extern și armonizarea politicilor și a 
procedurilor. Coordonarea implică 
consultări periodice și schimburi 
frecvente de informații pertinente în 
diferitele etape ale ciclului de sprijin.
(3) Uniunea adoptă, în cooperare cu 
statele membre, măsurile necesare pentru 
a asigura buna coordonare și cooperare 
cu organizațiile și entitățile multilaterale 
și regionale, inclusiv cu instituțiile 
financiare europene, instituțiile 
financiare internaționale, agențiile, 
fondurile și programele Organizației 
Națiunilor Unite, fundațiile private și 
politice și donatorii din afara Uniunii 
Europene, dar fără a se limita la acestea.

Amendamentul 15

Propunere de regulament
Articolul 8 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Valoarea de referință financiară pentru 
punerea în aplicare a prezentului 
regulament în perioada 2014-2020 este de
631 100 000 EUR.

(1) Valoarea de referință financiară
definită la punctul [17] din Acordul 
Interinstituțional din XX/201Z dintre 
Parlamentul European, Consiliu și 
Comisie privind disciplina bugetară și 
buna gestiune financiară pentru punerea 
în aplicare a prezentului regulament în 
perioada 2014-2020 este de 631 100 000 
EUR.

Amendamentul 16

Propunere de regulament
Articolul 8 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Creditele anuale sunt autorizate de (2) Creditele anuale sunt autorizate de 
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autoritatea bugetară în limitele cadrului 
financiar multianual.

autoritatea bugetară fără a duce atingere 
dispozițiilor din Regulamentul de stabilire 
a cadrului financiar multianual pentru 
perioada 2014-2020 și din Acordul 
Interinstituțional din XXX/201Z dintre 
Parlamentul European, Consiliu și 
Comisie privind cooperarea în domeniul 
bugetar și buna gestiune financiară.
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