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SUGESTÕES

A Comissão dos Orçamentos 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:

Alteração 1

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

Projeto de resolução legislativa Alteração

(1-A) Salienta que a dotação financeira 
especificada na proposta legislativa 
constitui apenas uma indicação para a 
autoridade legislativa e não pode ser 
fixada enquanto não seja alcançado um 
acordo sobre a proposta de regulamento 
que estabelece o Quadro Financeiro 
Plurianual para o período 2014-2020;

Alteração 2

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

Projeto de resolução legislativa Alteração

(1-B) Recorda as suas resoluções de 8 de 
junho de 2011 intituladas "Investir no 
futuro: um novo Quadro Financeiro 
Plurianual (QFP) para uma Europa 
competitiva, sustentável e inclusiva", e de 
23 outubro de 2012, sobre o interesse em 
obter um resultado positivo do 
procedimento de aprovação do QFP2; 
reitera que são necessários suficientes 
recursos adicionais no próximo QFP, 
para permitir à União respeitar as suas 
atuais prioridades políticas e as novas 
missões previstas no Tratado de Lisboa, 
bem como responder a imprevistos; 
desafia o Conselho, caso não partilhe esta 
abordagem, a identificar claramente as 
suas prioridades políticas ou projetos que 
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podem ser totalmente abandonados, não 
obstante a sua comprovada mais-valia 
europeia;
_______________
1 Textos Aprovados, P7_TA(2011)0266
2 Textos Aprovados, P7_TA(2012)0360

Alteração 3

Proposta de regulamento
Considerando 4

Texto da Comissão Alteração

(4) Em conformidade com as obrigações 
do Tratado de Adesão e com o apoio da 
assistência comunitária, a Bulgária, a 
Lituânia e a Eslováquia encerraram as 
centrais nucleares e realizaram progressos 
significativos para o seu desmantelamento. 
São necessários trabalhos suplementares 
para prosseguir os progressos alcançados 
nas operações de desmontagem 
propriamente ditas por forma a atingir um 
estado irreversível no processo de 
desmantelamento seguro e a assegurar ao 
mesmo tempo a aplicação das normas de 
segurança mais elevadas. Com base nas 
estimativas disponíveis, a conclusão dos 
trabalhos de desmantelamento irá exigir 
substanciais recursos financeiros 
suplementares.

(4) Em conformidade com as obrigações 
do Tratado de Adesão e com o apoio da 
assistência comunitária, a Bulgária, a 
Lituânia e a Eslováquia encerraram as 
centrais nucleares e realizaram progressos 
significativos para o seu desmantelamento. 
São necessários trabalhos suplementares 
para prosseguir os progressos alcançados 
nas operações de desmontagem 
propriamente ditas por forma a atingir um 
estado irreversível no processo de 
desmantelamento seguro e a assegurar ao 
mesmo tempo a aplicação das normas de 
segurança mais elevadas. Com base nas 
estimativas disponíveis, a conclusão dos 
trabalhos de desmantelamento irá exigir 
substanciais recursos financeiros 
suplementares, tendo simultaneamente em 
conta a responsabilidade financeira 
partilhada da União e dos Estados-
Membros em questão.

Alteração 4

Proposta de regulamento
Considerando 5-A (novo)



AD\922730PT.doc 5/17 PE498.148v02-00

PT

Texto da Comissão Alteração

(5-A) Embora o encerramento de todas as 
unidades em questão se tenha processado 
dentro dos respetivos prazos, alguns 
programas de desmantelamento 
continuam a registar atrasos 
economicamente nocivos e politicamente 
inaceitáveis, facto que deve ser acometido 
pelo plano de desmantelamento 
pormenorizado e revisto.

Alteração 5

Proposta de regulamento
Considerando 5-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

(5-B) Uma vez que os programas ainda 
não desencadearam as mudanças de 
organização necessárias a um efetivo
desmantelamento, importa assegurar a 
necessária transformação das estruturas 
organizativas.

Alteração 6

Proposta de regulamento
Considerando 6-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(6-A) O montante das dotações atribuídas 
aos programas, bem como o período de 
programação e a repartição pelos 
programas Kozloduy, Ignalina e 
Bohunice podem ser revistas com base 
nos resultados dos relatórios de avaliação 
intercalar, assegurando que as mais 
elevadas normas de segurança e o estado 
irreversível no processo de 
desmantelamento, em conformidade com 
os respetivos planos de desmantelamento, 
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não sejam comprometidos.

Alteração 7

Proposta de regulamento
Considerando 6-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

(6-B) Há que ter devidamente em conta o 
Relatório Especial n.º 16/2011 do 
Tribunal de Contas "Assistência 
financeira da UE ao desmantelamento de 
centrais nucleares na Bulgária, Lituânia 
e Eslováquia: realizações e desafios 
futuros», que compreende conclusões e 
recomendações. 

Alteração 8

Proposta de regulamento
Considerando 9

Texto da Comissão Alteração

(9) O desmantelamento das centrais 
nucleares abrangidas pelo presente 
regulamento deve ser efetuado recorrendo 
às melhores competências técnicas 
disponíveis e tendo em devida conta a 
natureza e as especificações tecnológicas 
das unidades a encerrar, a fim de assegurar 
a maior eficácia possível.

(9) O desmantelamento das centrais 
nucleares abrangidas pelo presente 
regulamento deve ser efetuado recorrendo 
às melhores competências técnicas 
disponíveis, tendo em devida conta a 
natureza e as especificações tecnológicas 
das unidades a encerrar e baseando-se em 
avaliações exaustivas dos progressos 
alcançados nos processos de 
desmantelamento, a fim de assegurar a 
maior eficácia possível.
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Alteração 9

Proposta de regulamento
Considerando 12-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(12-A) A Comissão garante a máxima 
transparência, responsabilização e 
controlo democrático dos fundos da 
União, nomeadamente no que se refere à 
sua contribuição, tanto esperada como 
efetiva, para alcançar os objetivos gerais 
dos programas. Em particular, será 
necessário resolver problemas críticos em 
matéria de gestão, jurídica, financeira, 
técnica ou tomar medidas para o efeito.

Alteração 10

Proposta de regulamento
Artigo 2 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. O objetivo geral do programa, é prestar 
assistência aos Estados-Membros em causa 
para que alcancem um estado irreversível 
no processo de desmantelamento das 
unidades 1 a 4 da central nuclear de 
Kozloduy, unidades 1 e 2 da central 
nuclear de Ignalina e unidades 1 e 2 da 
central nuclear de Bohunice V1, em 
conformidade com os respetivos planos de 
desmantelamento, mantendo o mais 
elevado nível de segurança.

1. O objetivo geral do programa é prestar 
assistência aos Estados-Membros em causa 
para que alcancem um estado irreversível 
no processo de desmantelamento das 
unidades 1 a 4 da central nuclear de 
Kozloduy, unidades 1 e 2 da central 
nuclear de Ignalina e unidades 1 e 2 da 
central nuclear de Bohunice V1, em 
conformidade com os respetivos planos de 
desmantelamento, mantendo o mais 
elevado nível de segurança, e sem expor a 
saúde dos trabalhadores e da população 
em geral a riscos excessivos.

Alteração 11
Proposta de regulamento
Artigo 3 – n.º 1 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

1. A dotação financeira para a execução do O montante financeiro de referência, 
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programa para o período de 2014 a 2020 é 
de 552 947 000 EUR a preços correntes.

definido no ponto [18] 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 programa para o período de 
2014 a 2020 é de 500 milhões EUR a 
preços constantes de 2011. Esta dotação 
financeira limita-se a ilustrar a vontade 
da autoridade legislativa e não afeta as 
competências da autoridade orçamental 
definidas no TFUE.

Alteração 12

Proposta de regulamento
Artigo 3 – n.º 1 – parágrafo 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

As dotações anuais são autorizadas pela 
autoridade orçamental, sem prejuízo das 
disposições do regulamento que 
estabelece o Quadro Financeiro 
Plurianual para o período 2014-2020 e do 
Acordo Interinstitucional de xxx/201z 
entre o Parlamento Europeu, o Conselho 
e a Comissão sobre a cooperação em 
matéria orçamental e a boa gestão 
financeira.

Alteração 13
Proposta de regulamento
Artigo 3 – n.º 1 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

O montante é repartido entre os programas 
Kozloduy, Ignalina e Bohunice do seguinte 
modo:

O montante é repartido, a título indicativo,
entre os programas Kozloduy, Ignalina e 
Bohunice do seguinte modo:

(a) 208 503 000 EUR para o programa 
Kozloduy para o período de 2014 a 2020;

(a) 37,7% para o programa Kozloduy para 
o período de 2014 a 2020;

(b) 229 629 000 EUR para o programa 
Ignalina para o período de 2014 a 2017; 

(a) 41,5% para o programa Ignalina para o 
período de 2014 a 2017; 

(c) 114 815 000 EUR para o programa (a) 20,8% para o programa Bohunice para 
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Bohunice para o período de 2014 a 2017. o período de 2014 a 2017.

Alteração 14

Proposta de regulamento
Artigo 3 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. A Comissão examinará o desempenho 
do programa e avaliará os progressos dos 
programas Kozloduy, Ignalina e Bohunice 
tendo em conta as principais etapas e as 
datas-limite referidas no artigo 2.º, n.º 3, 
até ao fim de 2015, no âmbito da avaliação 
intercalar referida no artigo 8.º. Com base 
nos resultados desta avaliação, a Comissão 
poderá rever o montante das dotações 
afetadas ao programa, bem como o período 
de programação e a repartição entre os 
programas Kozloduy, Ignalina e Bohunice.

2. A Comissão examinará o desempenho 
do programa, avaliará os progressos dos 
programas Kozloduy, Ignalina e Bohunice 
tendo em conta as principais etapas e as 
datas-limite referidas no artigo 2.º, n.º 3, 
até ao fim de 2015, no âmbito da avaliação 
intercalar referida no artigo 8.º, a fim de 
garantir que a programação financeira e 
a afetação dos recursos financeiros 
assentem nas necessidades reais e na 
capacidade de absorção. Com base nos 
resultados desta avaliação, a Comissão 
poderá rever o montante das dotações 
afetadas ao programa, bem como o período 
de programação e a repartição entre os 
programas Kozloduy, Ignalina e Bohunice, 
no pleno respeito das prerrogativas da 
autoridade orçamental no processo 
orçamental anual.

Alteração 15

Proposta de regulamento
Artigo 3 – n.º 3 – parágrafo 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Tendo em conta as substanciais perdas 
resultantes do encerramento antecipado 
das unidades, devem ser envidados todos 
os esforços para prosseguir, a um nível 
adequado, a prática de cofinanciamento 
estabelecida no âmbito da assistência de 
pré-adesão e da assistência concedida no 
período de 2007-2013 aos esforços de 
desmantelamento dos três 
Estados-Membros, bem como, sendo o 
caso, para atrair outras fontes de 
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cofinanciamento.

Alteração 16

Proposta de regulamento
Artigo 3 – n.º 3 – parágrafo 1-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

A dotação financeira pode abranger 
igualmente os trabalhos preparatórios da 
construção de um depósito definitivo. As 
medidas para fazer face às consequências 
do encerramento e desmantelamento não 
podem ser cobertas.

Alteração 17

Proposta de regulamento
Artigo 3 – n.º 3 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

A dotação financeira pode ainda cobrir 
despesas de assistência técnica e 
administrativa necessárias para assegurar a 
transição entre o programa e as medidas 
adotadas ao abrigo do Regulamento (CE) 
n.º 1990/2006 do Conselho, do 
Regulamento (Euratom) n.º 549/2007 do 
Conselho e do Regulamento (Euratom) 
n.º 647/2010 do Conselho.

A dotação financeira pode ainda cobrir 
despesas de assistência técnica e 
administrativa necessárias para assegurar a 
transição entre o programa e as medidas 
adotadas ao abrigo do Regulamento (CE) 
n.º 1990/2006 do Conselho, do 
Regulamento (Euratom) n.º 549/2007 do 
Conselho e do Regulamento (Euratom) 
n.º 647/2010 do Conselho. A dotação 
financeira cobre unicamente as medidas 
enunciadas no presente artigo e no artigo 
2.º.

Alteração 18

Proposta de regulamento
Artigo 3 – n.º 3-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

3-A. Os desacordos relativamente à 
interpretação dos Tratados e à 



AD\922730PT.doc 11/17 PE498.148v02-00

PT

adjudicação de contratos devem ser 
submetidos a um processo de arbitragem. 
Os atrasos de construção daí resultantes 
podem levar ao adiamento do pagamento 
e a reduções da dotação financeira. A 
Comissão apresenta ao Parlamento 
Europeu um relatório anual sobre esta 
matéria.

Alteração 19

Proposta de regulamento
Artigo 4 – n.° 1 – alínea c)

Texto da Comissão Alteração

(c) Apresentação à Comissão de um plano 
de desmantelamento pormenorizado e 
revisto.

(c) Apresentação à Comissão de um plano 
de desmantelamento pormenorizado e 
revisto que inclua os objetivos específicos, 
o calendário dos projetos, as estruturas de 
custos dos projetos, as percentagens de 
cofinanciamento e um plano de 
financiamento global que identifique as 
fontes da parte nacional do financiamento 
a longo prazo.

Justificação
Todas as partes devem cumprir rigorosamente os objetivos e prazos dos processos de 
desmantelamento, os programas devem ser consolidados com estruturas organizativas 
eficazes deve ser garantido um financiamento suficiente por parte do orçamento da UE e dos 
orçamentos nacionais; só assim será possível fazer face às paragens técnicas e de segurança 
durante o processo de desmantelamento.

Alteração 20

Proposta de regulamento
Artigo 4 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. A Comissão deve avaliar as informações 
fornecidas sobre o cumprimento das 
condições ex ante quando da elaboração do 
programa de trabalho anual de 2014, tal 
como referido no artigo 6.º, n.º 1. Quando 

2. A Comissão deve avaliar as informações 
fornecidas sobre o cumprimento das 
condições ex ante quando da elaboração do 
programa de trabalho anual de 2014, tal 
como referido no artigo 6.º, n.º 1, em 
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da adoção do programa de trabalho 
anual, pode decidir suspender a totalidade 
ou parte do apoio financeiro da União na 
pendência do cumprimento satisfatório 
das condições ex ante.

particular no que se refere à resolução 
dos problemas críticos em matéria de 
gestão, jurídica, financeira e técnica ou à 
adoção de medidas para o efeito. A 
avaliação incluirá um parecer do 
ENSREG (Grupo de Reguladores 
Europeus em matéria de Segurança 
Nuclear). Caso a Comissão emita um 
parecer fundamentado sobre uma eventual 
infração por incumprimento da 
condicionalidade a que se refere o n.º 1, 
alínea a), ou caso a execução das condições 
referidas no n.º 1, alínea b), ou no n.º 1, 
alínea c), não seja satisfatória, a decisão de 
suspensão da totalidade ou de parte do 
apoio financeiro da União pode ser tomada 
em conformidade com o procedimento de 
exame a que se refere o artigo 9.º, n.º 2.
Essa decisão deverá traduzir-se na adoção 
do programa de trabalho anual para 
2014. O montante da assistência suspensa 
é definido de acordo com os critérios 
estabelecidos no ato a que se refere o 
artigo 6.º, n.º 2.

Alteração 21

Proposta de regulamento
Artigo 7 – n.º 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

1-A. Até 31 de março do ano que se segue 
a cada exercício, os Estados-Membros 
fornecem informações sobre a utilização 
da dotação financeira. Estas informações, 
certificadas pelos organismos nacionais 
de auditoria, são transmitidas à Comissão 
e ao Conselho, tendo em vista a sua 
integração no processo geral de quitação 
do orçamento da UE.

Alteração 22

Proposta de regulamento
Artigo 7 – n.º 2 – parágrafo 1
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Texto da Comissão Alteração

2. A Comissão, ou seus representantes, e o 
Tribunal de Contas dispõem de poderes 
para auditar, com base em documentos ou 
no local, os beneficiários de subvenções, 
contratantes e subcontratantes que tenham 
recebido fundos da União.

2. A Comissão ou os seus representantes, 
os organismos nacionais de auditoria dos 
Estados-Membros em que se situam as 
instalações nucleares a desclassificar e o 
Tribunal de Contas dispõem de poderes 
para auditar, com base em documentos ou 
no local, os beneficiários de subvenções, 
contratantes e subcontratantes que tenham 
recebido fundos da União. Os resultados 
das auditorias são comunicados ao 
Parlamento Europeu.

Alteração 23

Proposta de regulamento
Artigo 7 – n.º 2 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

O Organismo Europeu de Luta Antifraude 
(OLAF) pode efetuar controlos e inspeções
no local aos operadores económicos 
envolvidos direta ou indiretamente nesse 
financiamento, de acordo com os 
procedimentos previstos no Regulamento
(Euratom, CE) n.º 2185/96, tendo em vista 
determinar se houve fraude, corrupção ou 
qualquer outra atividade ilícita que afete os 
interesses financeiros da União Europeia 
no que respeita a uma convenção ou 
decisão de subvenção ou a um contrato 
relativo a financiamento pela União.

O Organismo Europeu de Luta Antifraude 
(OLAF) pode efetuar controlos e inspeções
no local aos operadores económicos 
envolvidos direta ou indiretamente nesse 
financiamento, de acordo com os 
procedimentos previstos no Regulamento 
(Euratom, CE) n.º 2185/96, tendo em vista 
determinar se houve fraude, corrupção ou 
qualquer outra atividade ilícita que afete os 
interesses financeiros da União Europeia 
no que respeita a uma convenção ou 
decisão de subvenção ou a um contrato 
relativo a financiamento pela União. Os 
resultados dos controlos e inspeções são 
comunicados ao Parlamento Europeu.

Alteração 24

Proposta de regulamento
Artigo 7 – n.º 2 – parágrafo 3

Texto da Comissão Alteração

Sem prejuízo do disposto no primeiro e Sem prejuízo do disposto no primeiro e 
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segundo parágrafos, os acordos de 
cooperação com países terceiros e 
organizações internacionais, assim como as 
convenções e decisões de subvenção e os 
contratos resultantes da aplicação do 
presente regulamento habilitam 
expressamente a Comissão, o Tribunal de 
Contas e o OLAF a conduzirem tais 
auditorias, controlos no local e inspeções.

segundo parágrafo, os acordos de 
cooperação com países terceiros e 
organizações internacionais, assim como as 
convenções e decisões de subvenção e os 
contratos resultantes da aplicação do 
presente regulamento atribuem 
expressamente poderes à Comissão, à 
instituição nacional de controlo do Estado-
Membro em questão, ao Tribunal de 
Contas e ao OLAF para conduzirem tais 
auditorias, controlos no local e inspeções e
assegurarão que os resultados destas 
operações sejam comunicados ao 
Parlamento Europeu.

Alteração 25

Proposta de regulamento
Artigo 8 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. O mais tardar no final de 2015, é 
elaborado pela Comissão um relatório de 
avaliação sobre o cumprimento dos 
objetivos de todas as medidas, tanto em 
termos de resultados como de impactos, a 
eficiência da utilização dos recursos e o seu 
valor acrescentado da União, tendo em 
vista uma decisão de alteração ou de 
suspensão das medidas. A avaliação tem 
ainda em conta a possibilidade de 
simplificação, a sua coerência interna e 
externa e a manutenção da pertinência de 
todos os objetivos. A avaliação tem em 
conta os resultados das avaliações do 
impacto a longo prazo das medidas 
precedentes.

1. O mais tardar no final de maio de 2016, 
é elaborado pela Comissão, em estreita 
cooperação com os beneficiários, um 
relatório de avaliação intercalar sobre o 
cumprimento dos objetivos de todas as 
medidas, tanto em termos de resultados 
como de impactos, a eficiência da 
utilização dos recursos e o seu valor 
acrescentado da União, bem como a 
eficácia da gestão do programa, incluindo 
a gestão dos fundos da União pelos 
organismos externos como o Banco 
Europeu de Reconstrução e 
Desenvolvimento, tendo em vista uma 
decisão de alteração ou de suspensão das 
medidas. Com base nos resultados desta 
avaliação, a Comissão pode rever as 
soluções de gestão e a adequação do 
volume de dotações atribuídas ao 
programa, bem como a sua repartição 
entre Kozloduy, Ignalina e Bohunice. A 
avaliação tem em conta os resultados das 
avaliações do impacto a longo prazo das 
medidas precedentes.
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Alteração 26

Proposta de regulamento
Artigo 8 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. As avaliações têm em conta os 
progressos realizados face aos indicadores 
de desempenho referidos no artigo 2.º, n.º 
2.

3. As avaliações têm em conta os 
progressos realizados face aos indicadores 
de desempenho referidos no artigo 2.º, n.º 
2, e o cumprimento dos requisitos 
estabelecidos no artigo 4.º, n.º 1, alínea c). 
O relatório de avaliação é submetido à 
apreciação do ENSREG (Grupo de 
Reguladores Europeus em matéria de 
Segurança Nuclear).

Alteração 27

Proposta de regulamento
Artigo 8-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 8.º-A
Avaliação final relativa ao período de 

2014-2020
1. A Comissão efetua uma avaliação ex 
post em estreita cooperação com os 
beneficiários. A avaliação ex post analisa 
a eficácia e a eficiência do programa e o 
seu impacto no desmantelamento.
2. Até 31 de dezembro de 2020, é 
elaborado pela Comissão, em estreita 
cooperação com os Estados-Membros e os 
beneficiários, um relatório de avaliação 
final sobre a eficácia e eficiência do 
programa, bem como a eficácia, em 
termos de impacto, das medidas 
financiadas, da utilização dos recursos e 
do seu valor acrescentado para a União.
3. A avaliação final tem em conta os 
progressos realizados face aos indicadores 
de desempenho referidos no artigo 2.º, n.º 
2.
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4. A Comissão comunica as conclusões 
desta avaliação ao Parlamento Europeu e 
ao Conselho.
5. A Comissão tem em conta as diversas 
competências e estratégias em matéria de 
desmantelamento utilizadas por esses 
Estados-Membros, a fim de explorar 
possíveis formas de harmonizar as 
abordagens de desmantelamento na 
União, garantindo assim a acumulação 
atempada dos conhecimentos necessários 
para melhorar a competitividade da 
indústria nuclear da União nesse 
domínio.
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