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Alteração 23
Rebecca Harms
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de regulamento
Considerando 3

Texto da Comissão Alteração

(3) O acidente de Chernobil, ocorrido em 
1986, veio demonstrar a importância global 
da segurança nuclear. O acidente de 
Fukushima Daiichi, ocorrido em 2011, 
confirmou a necessidade de continuar a 
envidar esforços no sentido de melhorar a 
segurança nuclear para satisfazer os 
padrões mais elevados. A fim 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 
«Comunidade») deve estar em condições 
de apoiar a segurança nuclear em países 
terceiros.

(3) O acidente de Chernobil, ocorrido em 
1986, veio demonstrar a importância global 
da segurança nuclear. O acidente de 
Fukushima Daiichi, ocorrido em 2011, 
confirmou que os riscos nucleares são 
inerentes a cada reator e que estes riscos 
são imprevisíveis.  O acidente nuclear de 
Fukushima assinala o fim do paradigma 
da ‘segurança nuclear’. Não obstante, 
importa continuar a envidar esforços no 
sentido de melhorar a segurança nuclear 
durante o ciclo de vida, mas também 
durante o processo de desativação das 
instalações nucleares, satisfazendo os 
padrões mais elevados que reflitam 
práticas consentâneas com o estado da 
arte. Para promover esta cultura de 
segurança, a União Europeia deve estar 
em condições de apoiar a segurança 
nuclear em países terceiros.

Or. en

Alteração 24
Esther de Lange

Proposta de regulamento
Considerando 3

Texto da Comissão Alteração

(3) O acidente de Chernobil, ocorrido em 
1986, veio demonstrar a importância global 
da segurança nuclear. O acidente de 
Fukushima Daiichi, ocorrido em 2011, 
confirmou a necessidade de continuar a 

(3) O acidente de Chernobil, ocorrido em 
1986, veio demonstrar a importância global 
da segurança nuclear. O acidente de 
Fukushima Daiichi, ocorrido em 2011, 
confirmou a necessidade de continuar a 
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envidar esforços no sentido de melhorar a 
segurança nuclear para satisfazer os 
padrões mais elevados. A fim 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 «Comunidade») 
deve estar em condições de apoiar a 
segurança nuclear em países terceiros.

envidar esforços no sentido de melhorar a 
segurança nuclear para satisfazer os 
padrões mais elevados, enquanto as 
centrais nucleares estiverem em 
funcionamento. A fim 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 «Comunidade») 
deve estar em condições de apoiar a 
segurança nuclear em países terceiros.

Or. de

Alteração 25
Esther de Lange

Proposta de regulamento
Considerando 3-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(3-A) Enquanto continuarem a existir 
centrais nucleares e – contrariamente às 
expectativas – novas centrais estão a ser 
construídas, as negociações devem ter por 
objetivo assegurar a observância das 
normas de segurança europeias.

Or. de

Alteração 26
Esther de Lange

Proposta de regulamento
Considerando 3-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

(3-B) (3-A) Enquanto continuarem a 
existir centrais nucleares e –
contrariamente às expectativas – novas 
centrais estão a ser construídas, as 
negociações devem ter por objetivo 
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assegurar que seja conferida prioridade 
ao apoio por parte das entidades de 
supervisão independentes.

Or. de

Alteração 27
Esther de Lange

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. A este respeito, o Parlamento 
Europeu deve ser regularmente 
informado e consultado sobre os planos 
dos Estados-Membros e dos países 
terceiros no domínio da segurança 
nuclear. 

Or. de

Alteração 28
Rebecca Harms
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de regulamento
Considerando 6

Texto da Comissão Alteração

(6) A fim de preservar e promover o 
melhoramento contínuo da segurança 
nuclear e a sua regulamentação, o 
Conselho adotou a Diretiva 
2009/71/Euratom, de 25 de junho de 2009, 

(6) A fim de preservar e promover o 
melhoramento contínuo da segurança 
nuclear e a sua regulamentação, o 
Conselho adotou a Diretiva 
2009/71/Euratom, de 25 de junho de 2009, 
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que estabelece um quadro comunitário para 
a segurança nuclear das instalações 
nucleares. O Conselho adotou igualmente a 
Diretiva 2011/70/Euratom, de 19 de julho 
de 2011, que estabelece um quadro 
comunitário para a gestão responsável e 
segura do combustível irradiado e dos 
resíduos radioativos. Estas Diretivas e as
normas elevadas em matéria de segurança 
nuclear e de gestão de resíduos radioativos 
e de combustível irradiado aplicadas na 
União Europeia são exemplos que podem
ser utilizados para incentivar os países 
terceiros a adotarem normas elevadas 
semelhantes.

que estabelece um quadro comunitário para 
a segurança nuclear das instalações 
nucleares. O Conselho adotou igualmente a 
Diretiva 2011/70/Euratom, de 19 de julho 
de 2011, que estabelece um quadro 
comunitário para a gestão responsável e 
segura do combustível irradiado e dos 
resíduos radioativos. Como reconhecido 
pela Comissão após o acidente de 
Fukushima, é urgente proceder à revisão 
destas diretivas, para introduzir as mais 
elevadas normas em matéria de segurança 
nuclear e de gestão de resíduos radioativos 
e de combustível irradiado aplicadas na 
União Europeia que poderiam ser também 
utilizadas para incentivar os países 
terceiros a adotarem as mais elevadas
normas de segurança, que reflitam as 
práticas, bem como a proteção contra 
radiações, consentâneas com o estado da 
arte.

Or. en

Justificação

Refira-se que as diretivas europeias em matéria de segurança nuclear são omissas 
relativamente a normas de segurança técnica. Cumpre que as normas de segurança de 
potenciais novas instalações nucleares ou das já existentes sejam as mais elevadas Neste 
contexto, a Comissão – no seu programa de trabalho 2011- decidiu rever a recente diretiva 
“segurança nuclear.

Alteração 29
Esther de Lange

Proposta de regulamento
Considerando 6-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(6-A) É necessário assegurar a realização 
de testes de resistência em todos os 
Estados-Membros e países terceiros 
eventualmente envolvidos, bem com a 
desativação de centrais nucleares, sempre 
que necessário.
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Or. de

Alteração 30
Rebecca Harms
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de regulamento
Considerando 9-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(9-A) Em todas as regiões a que o 
Mecanismo de Cooperação foi tornado 
extensivo desde 2007 (por exemplo, PEV a 
Sul, América Latina, Ásia), diversos 
projetos no âmbito do ICSN foram 
suspensos ou cancelados, sendo que os 
países em que se regista uma importante 
evolução no domínio nuclear (como a 
Índia, o Brasil ou os países do CCG) não 
manifestam interesse em cooperar no 
âmbito do ICSN. Tendo em conta a 
experiência passada, este novo 
Mecanismo de Cooperação a nível das 
centrais nucleares deve, por conseguinte, 
ser nomeadamente abordado com os 
países limítrofes da UE.

Or. en

Alteração 31
Rebecca Harms
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de regulamento
Considerando 12-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(12-A) Para o período2007 – 2013, foi 
atribuído ao ICSN um orçamento total e 
524 milhões de euros, para apoiar 
atividades da EU e promover a segurança 
nuclear, a proteção contra radiações e 
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salvaguardas nucleares efetivas a nível 
mundial. Cerca de metade deste montante 
foi consagrado aos Fundos Chernobyl. 
Espera-se que o último pagamento para 
estes fundos seja efetivado até finais de 
2013. Assim sendo, não será necessário 
que as perspetivas 2014 -2020 prevejam 
contribuições da EU para os fundos 
Chernobyl. Uma reafetação parcial dos 
propostos 631,1 milhões de euros do novo 
ICSN para o período 2014 - 2020 será, 
por conseguinte, afetado à reabilitação do 
sítio de Fukushima Daiichi e à proteção 
contra radiações.

Or. en

Alteração 32
Romana Jordan

Proposta de regulamento
Considerando 12-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(12-A) O novo Programa-Quadro para a 
Investigação e a Inovação 2014-2020 
(‘Horizonte 2020’), bem como o 
Programa de Investigação e Formação da 
Comunidade Europeia da Energia 
Atómica (2014-2018) (2014-2018), que 
complementa o programa Horizonte 2020, 
consagram particular importância à 
cooperação internacional e às relações da 
UE com países terceiros. A este respeito, 
importa votar particular atenção ao 
desenvolvimento de recursos humanos.

Or. sl

Alteração 33
Rebecca Harms
em nome do Grupo Verts/ALE
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Proposta de regulamento
Artigo 1 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

A União Europeia financia medidas para 
apoiar a promoção de um elevado nível de 
segurança nuclear, proteção 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.

A União Europeia financia medidas para 
apoiar a promoção de um elevado nível de 
segurança nuclear, proteção 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. A 
cooperação nos domínios da segurança 
nuclear e das salvaguardas nucleares 
prevista no presente regulamento não se 
destina a promover a energia nuclear.

Or. en

Justificação

A presente proposta de regulamento procura clarificar que o objetivo primordial é a 
segurança e não a promoção da energia nuclear. A presente alteração visa simplesmente 
transferir este objetivo do último ponto do Anexo – Critérios – para o artigo 1.º.

Alteração 34
Esther de Lange

Proposta de regulamento
Artigo 1 – parágrafo 1 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

A União Europeia financia medidas para 
apoiar a promoção de um elevado nível de 
segurança nuclear, proteção 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.

A União Europeia financia medidas para 
apoiar a promoção de um elevado nível de 
segurança nuclear, proteção 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. Tal 
assegurará que os materiais nucleares 
sejam exclusivamente utilizados para os 
fins civis a que de destinam.

Or. de
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Alteração 35
Rebecca Harms
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de regulamento
Artigo 1 – n.º 1 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

(a) Promoção de uma verdadeira cultura de 
segurança nuclear e a aplicação das mais 
elevadas normas de segurança nuclear e de 
proteção contra as radiações;

(a) Promoção de uma verdadeira cultura de 
segurança nuclear e a aplicação das mais 
elevadas normas de segurança nuclear e de 
proteção contra as radiações,
nomeadamente nos países vizinhos da EU 
e nos países em vias de adesão que 
operam centrais nucleares à data de 
entrada em vigor do presente 
regulamento;

Or. en

Justificação

Em todas as regiões a que o Mecanismo de Cooperação foi tornado extensivo desde 2007 
(por exemplo, PEV- Sul, América Latina, Ásia), diversos projetos no âmbito do ICSN foram 
suspensos ou cancelados, sendo que os países em que se regista uma importante evolução no 
domínio nuclear (como a Índia, o Brasil ou os países do CCG) não manifestam interesse em 
cooperar no âmbito do ICSN. Tendo em conta a experiência passada, este novo Mecanismo 
de Cooperação a nível das centrais nucleares deve, por conseguinte, ser abordado com os 
países vizinhos da UE.

Alteração 36
Rebecca Harms
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de regulamento
Artigo 1 – n.º 1 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

(b) Gestão responsável e segura do 
combustível irradiado e dos resíduos 
radioativos, desativação e reabilitação de 
antigas centrais e instalações nucleares;

(b) Gestão responsável e segura do 
combustível irradiado e dos resíduos 
radioativos, desativação e reabilitação de 
antigas centrais e instalações nucleares nos 
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países terceiros;

Or. en

Justificação

Os eventuais projetos podem incluir, designadamente, a estabilização e reabilitação do sítio 
de Fukushima, a reabilitação sítios de extração de urânio, a recuperação, processamento e 
armazenamento de objetos depositados no mar (por exemplo, submarinos nucleares) ou 
aspetos relacionados com a gestão responsável de resíduos radioativos em países que não 
têm atualmente qualquer capacidade de produção de energia nuclear.

Alteração 37
Silvia-Adriana Ţicău

Proposta de regulamento
Artigo 1 – n.º 1 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

(b) Gestão responsável e segura do 
combustível irradiado e dos resíduos 
radioativos, desativação e reabilitação de 
antigas centrais e instalações nucleares;

(b) Gestão responsável e segura do 
combustível nuclear e dos resíduos 
radioativos, desativação e reabilitação de 
antigas centrais e instalações nucleares;

Or. ro

Alteração 38
Silvia-Adriana Ţicău

Proposta de regulamento
Artigo 1 – n.º 1 – alínea c-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(c-A) Promoção das políticas de 
informação, educação e formação 
profissional no domínio da energia 
nuclear e relativamente ao ciclo do 
combustível nuclear, à gestão dos 
resíduos nucleares e à proteção contra 
radiações;

Or. ro
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Alteração 39
Rebecca Harms
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de regulamento
Artigo 1 – n.º 2 – alínea a-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(a-A) A medida em que os países 
assistidos desenvolveram o mais elevado 
nível de segurança das instalações 
nucleares, satisfazendo uma norma que 
reflita as práticas consentâneas com o 
estado da arte na EU nos aspetos técnico, 
regulamentar e operacional,

Or. en

Alteração 40
Rebecca Harms
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de regulamento
Artigo 1 – n.º 2 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

(b) Estado de desenvolvimento das 
estratégias em matéria de combustível 
irradiado, de resíduos nucleares e de 
desativação, o respetivo quadro legislativo 
e regulamentar e execução de projetos;

(b) Estado de desenvolvimento das 
estratégias em matéria de combustível 
irradiado, de resíduos nucleares e de 
desativação, o número e a importância de 
reabilitação de antigas centrais e 
instalações nucleares, o respetivo quadro 
legislativo e regulamentar e execução de 
projetos;

Or. en

Alteração 41
Romana Jordan
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Proposta de regulamento
Artigo 1 – n.º 2 – alínea c-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(c-A) Impacto ambiental positivo a longo 
prazo;

Or. sl

Alteração 42
Romana Jordan

Proposta de regulamento
Artigo 1 – n.º 2 – alínea c-B) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(c-B) Consecução de um elevado nível de 
segurança nuclear em países terceiros que 
seja comparável ao previsto nas normas 
de segurança nuclear vigentes na União 
Europeia;

Or. sl

Alteração 43
Alejo Vidal-Quadras

Proposta de regulamento
Artigo 1 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

4. As medidas específicas apoiadas pelo 
presente regulamento e os critérios 
aplicáveis à cooperação no domínio da 
segurança nuclear são descritos no anexo.

4. O objetivo estabelecido no artigo 1.º, n.º 
1, será prosseguido, nomeadamente, 
através das medidas seguintes:

a) Apoio ao reforço do quadro 
regulamentar;
b) Apoio à conceção e implementação de 
sistemas efetivos de avaliação da 
segurança com base na metodologia 
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definida pelo ENSREG e na fase de 
acompanhamento tendo em vista o 
intercâmbio de práticas de excelência 
relativamente Às subsequentes 
recomendações em matéria de segurança;
c) Cooperação nos seguintes domínios: 
Criação de conhecimentos especializados 
e de competências, disposições em matéria 
de gestão e prevenção de acidentes, 
estratégias para a gestão responsável e 
segura do combustível irradiado e dos 
resíduos radioativos e estratégias em 
matéria de desativação. 
As medidas devem incluir um elemento 
substancial de transferência de 
conhecimentos (partilha de 
conhecimentos especializados, apoio aos 
programas de educação e formação e 
formação, tanto aos já existentes, como 
aos novos, na área da segurança nuclear), 
a fim de reforçar a sustentabilidade dos 
resultados alcançados.
Devem ser implementadas em 
coordenação com as organizações 
internacionais, nomeadamente a AIEA, e 
através da cooperação com as autoridades 
dos países terceiros, as autoridades 
reguladoras no domínio nuclear e 
respetivas organizações de apoio técnico, 
bem como com os operadores das 
instalações nucleares, quando apropriado 
e, nomeadamente, no quadro de medidas 
de acompanhamento de avaliações 
globais do risco e da segurança («testes de 
resistência»).
As medidas específicas apoiadas pelo 
presente regulamento e os critérios 
aplicáveis à cooperação no domínio da 
segurança nuclear são descritos no anexo.

Or. en

Alteração 44
Romana Jordan
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Proposta de regulamento
Artigo 1 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

4. As medidas específicas apoiadas pelo 
presente regulamento e os critérios 
aplicáveis à cooperação no domínio da 
segurança nuclear são descritos no anexo.

4. Os objetivos estabelecidos no ponto 1 
serão prosseguidos, nomeadamente, 
através das medidas seguintes:

(a) Apoio às entidades reguladoras, 
visando assegurara a sua independência, 
competência e desenvolvimento, bem 
como ao investimento nos recursos 
humanos;
b) Apoio a medidas de reforço e aplicação 
do quadro legislativo;
c) Apoio à conceção e implementação de 
sistemas de avaliação da segurança 
baseados em normas similares às 
aplicadas na União Europeia;
(d) Cooperação nos seguintes domínios: 
conhecimentos especializados, 
desenvolvimento da experiência e de 
competências, procedimentos de gestão e 
prevenção de acidentes, estratégias para a 
gestão responsável e segura do 
combustível irradiado e dos resíduos 
radioativos e em matéria de desativação.
As medidas específicas apoiadas pelo 
presente regulamento e os critérios 
aplicáveis à cooperação no domínio da 
segurança nuclear são descritos no anexo.

Or. sl

Alteração 45
Romana Jordan

Proposta de regulamento
Artigo 1 – n.º 5
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Texto da Comissão Alteração

5. A cooperação financeira, económica e 
técnica prestada ao abrigo do presente 
regulamento complementa a assistência 
prestada pela União ao abrigo de outros 
instrumentos de cooperação para o 
desenvolvimento.

5. A cooperação financeira, económica e 
técnica prestada ao abrigo do presente 
regulamento complementa a assistência 
prestada pela União ao abrigo de outros 
instrumentos de cooperação para o 
desenvolvimento e o Programa-Quadro 
para a Investigação e a Inovação 
2014-2020 (‘Horizonte 2020’), bem como 
o Programa de Investigação e Formação 
da Comunidade Europeia da Energia 
Atómica (2014-2018) (2014-2018), que 
complementa o programa Horizonte 2020. 

Or. sl

Alteração 46
Esther de Lange

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

Texto da Comissão Alteração

5-A. O Parlamento Europeu deve ser 
regularmente informado e consultado 
sobre os planos dos Estados-Membros e 
dos países terceiros no domínio da 
segurança nuclear. 

Or. de

Alteração 47
Romana Jordan

Proposta de regulamento
Artigo 2 – n.º 5

Texto da Comissão Alteração

5. Os documentos de estratégia são 
adotados pela Comissão pelo procedimento 

5. Os documentos de estratégia são 
adotados pela Comissão pelo procedimento 
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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.

de exame a que se refere o artigo 15.º, n.º 
3, do regulamento comum de execução. Os 
documentos de estratégia devem 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.

O documento de estratégia deve ser 
apresentado ao Parlamento Europeu, que 
procederá à sua avaliação no contexto da 
revisão intercalar.

Or. sl

Alteração 48
Giles Chichester

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 e 
as dotações financeiras indicativas, globais 
e por área prioritária, e incluindo uma 
reserva razoável de fundos não afetados; 
tal pode ser dado sob a forma de um 
intervalo ou de um mínimo, se for caso 
disso. Os programas indicativos 
plurianuais definem regras destinadas a 
evitar duplicações e a assegurar a correta 
utilização dos fundos disponíveis.

Or. en
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Alteração 49
Giles Chichester

Proposta de regulamento
Artigo 3 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. Os programas indicativos plurianuais 
são, em princípio, elaborados com base 
num diálogo com o ou os países ou regiões 
parceiros, com a participação das partes 
interessadas, a fim de assegurar uma 
apropriação suficiente do processo por 
parte do país ou da região em causa e de 
promover o apoio às estratégias nacionais 
de desenvolvimento.

3. Os programas indicativos plurianuais 
são, em princípio, elaborados com base 
num diálogo com o ou os países ou regiões 
parceiros, com a participação das partes 
interessadas, a fim de assegurar uma 
apropriação suficiente do processo por 
parte do país ou da região em causa e de 
promover o apoio às estratégias nacionais 
de desenvolvimento. Estes programas 
indicativos plurianuais devem ter em 
conta o programa de trabalho da AIEA no 
domínio da segurança nuclear e da gestão 
de resíduos.

Or. en

Alteração 50
Giles Chichester

Proposta de regulamento
Artigo 4-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 4.º-A
Relatórios

1. A Comissão analisará os progressos 
alcançados na execução das medidas 
tomadas ao abrigo do presente 
regulamento e apresentará ao Parlamento 
Europeu e ao Conselho um relatório 
bianual sobre a implementação da 
assistência para a cooperação.
2. O relatório incluirá informações sobre 
os dois anos anteriores sobre as medidas 
financiadas, os resultados dos exercícios 
de controlo e avaliação e a execução das 
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autorizações e pagamentos orçamentais, 
procedendo à discriminação por país, 
região e domínio de cooperação.

Or. en

Alteração 51
Rebecca Harms
em nome do Grupo Verts/ALE

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 financeiro para 
a execução do presente regulamento 
durante o período de 2014 a 2020 é de [316 
000 000 - 631 100 000] EUR.

Or. en

Justificação

O montante proposto de 631 milhões de euros constitui um aumento do orçamento global do 
atual ICSN, embora o instrumento proposto não venha a incluir qualquer contribuição para o 
Fundo Chernobyl, que representa a maioria das medidas financiadas a título do atual ICSN. 
Na presente alteração propõe-se reduzir o orçamento proposto para um montante mais 
realista, a menos que sejam tomadas medidas de reabilitação do sítio de Fukushima. Neste 
caso, mantém-se o montante proposto de 631 milhões de euros.

Alteração 52
Rebecca Harms
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de regulamento
Artigo 8 – n.º 1 – parágrafo 2 (novo)

Texto da Comissão Alteração

Um montante mínimo de 315 100 000  de 
euros destina-se à estabilização e 
reabilitação do sítio nuclear de 
Fukushima-Daiichi, à proteção contra 
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radiações e à segurança alimentar no 
Japão. 

Or. en

Justificação

Uma cooperação com o Japão no âmbito do ICSN na sequência do acidente na central 
nuclear de Fukushima-Daiichi representaria uma proposta concreta tangível na linha do 
compromisso político assumido no sentido da segurança nuclear, consagrado na 
Declaração/Anexo da Cimeira UE-Japão de maio de 2011. Embora o proprietário-operador 
da central e as autoridades públicas competentes no Japão continuem a ser os principais 
responsáveis pela reabilitação, a intensificação e organização da assistência e 
aconselhamento internacionais poderiam ser de extrema utilidade.

Alteração 53
Rebecca Harms
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de regulamento
Anexo – Medidas específicas que beneficiam de apoio – alínea a) – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

(a) Promoção de uma verdadeira cultura de 
segurança nuclear e aplicação das mais 
elevadas normas de segurança nuclear e de 
proteção contra as radiações a todos os 
níveis, em especial mediante:

(a) Estabelecimento e promoção de uma 
verdadeira cultura de segurança nuclear e 
aplicação das mais elevadas normas de 
segurança nuclear que reflitam as práticas 
consentâneas com o estado da arte e de 
proteção contra as radiações a todos os 
níveis, em especial mediante:

Or. en

Justificação

Importa referir que as diretivas europeias em matéria de segurança nuclear, contrariamente 
à impressão que a proposta de regulamento possa suscitar, são omissas relativamente a 
normas de segurança técnica. As normas de segurança de potenciais novas instalações 
nucleares ou das já existentes devem ser as mais elevadas. Devem, por conseguinte, atingir 
um nível que corresponda ao estado da arte mundial nos planos tecnológico, regulamentar e 
operacional e ser constantemente melhoradas.
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Alteração 54
Rebecca Harms
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de regulamento
Anexo – Medidas específicas que beneficiam de apoio – alínea a) – travessão 1

Texto da Comissão Alteração

– o apoio constante às entidades 
reguladoras, às organizações de assistência 
técnica e o reforço do quadro regulamentar, 
designadamente no que respeita às 
atividades de licenciamento, incluindo a 
reapreciação e o seguimento de avaliações
globais e eficazes do risco e da segurança 
(«testes de resistência»);

– o apoio constante às entidades 
reguladoras, às organizações de assistência 
técnica e o reforço do quadro regulamentar, 
designadamente no que respeita às 
atividades de licenciamento, incluindo a 
reapreciação e a implementação das 
medidas necessárias para garantir o mais 
elevado nível de segurança das instalações 
nucleares, satisfazendo uma norma que 
reflita as práticas consentâneas com o 
estado da arte na UE nos aspetos técnico, 
regulamentar e operacional;

Or. en

Justificação

As normas de segurança de potenciais novas instalações nucleares ou das já existentes devem 
ser as mais elevadas. Devem, por conseguinte, atingir um nível que corresponda ao estado da 
arte mundial nos planos tecnológico, regulamentar e operacional e ser constantemente 
melhoradas.

Alteração 55
Rebecca Harms
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de regulamento
Anexo – Medidas específicas que beneficiam de apoio – alínea a) – travessão 4

Texto da Comissão Alteração

– o apoio aos operadores nucleares, em 
casos excecionais, em circunstâncias 
específicas e bem justificadas no quadro 
de medidas de acompanhamento de 
avaliações globais do risco e da segurança 
(«testes de resistência»);

Suprimido
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Or. en

Justificação

O dinheiro dos contribuintes da UE não deve ser usado para financiar os proprietários e 
operadores de instalações nucleares.

Alteração 56
Alejo Vidal-Quadras

Proposta de regulamento
Anexo – Medidas específicas que beneficiam de apoio – alínea a) – travessão 4

Texto da Comissão Alteração

– o apoio aos operadores nucleares, em 
casos excecionais, em circunstâncias 
específicas e bem justificadas no quadro 
de medidas de acompanhamento de 
avaliações globais do risco e da segurança 
(«testes de resistência»);

– a cooperação com os operadores 
nucleares, em casos excecionais, sempre 
que apropriado e, nomeadamente, no 
quadro de medidas de acompanhamento de 
avaliações globais do risco e da segurança 
(«testes de resistência»);

Or. en

Alteração 57
Alejo Vidal-Quadras

Proposta de regulamento
Anexo – Medidas específicas que beneficiam de apoio – alínea b-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(b-A) Um nível elevado de competência e 
conhecimentos especializados das 
entidades reguladoras, organizações de 
apoio técnico e operadores nos domínios 
abrangidos pelo instrumento, 
designadamente através do seguinte:
- apoio continuo à educação e formação 
do pessoal das entidades reguladoras, das 
organizações de apoio técnico e dos 
operadores nucleares;
- promoção do desenvolvimento de 
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adequadas estruturas de formação.

Or. en

Alteração 58
Romana Jordan

Proposta de regulamento
Anexo – Medidas específicas que beneficiam de apoio – alínea b-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(b-A) Assistência destinada a assegurar 
um nível elevado de competência e 
conhecimentos especializados das 
entidades reguladoras, das organizações 
de apoio técnico e dos operadores nos 
domínios abrangidos pelo instrumento, 
designadamente através do seguinte:
- apoio continuo à educação e formação 
do pessoal do pessoal das entidades 
reguladoras, das organizações de apoio 
técnico e dos operadores nucleares;
- promoção do desenvolvimento de 
adequadas infraestruturas de formação.

Or. sl

Alteração 59
Alejo Vidal-Quadras

Proposta de regulamento
Anexo – Medidas específicas que beneficiam de apoio – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

Estas medidas devem incluir um elemento 
substancial de transferência de know-how, 
a fim de reforçar a sustentabilidade dos 
resultados obtidos. Devem ser 
implementadas através da cooperação com 
as autoridades dos países terceiros, com as 
autoridades reguladoras do setor nuclear e 

Estas medidas devem incluir um elemento 
substancial de transferência de know-how, 
a fim de reforçar a sustentabilidade dos 
resultados obtidos. Devem ser 
implementadas através da cooperação com 
as autoridades dos países terceiros, com as 
autoridades reguladoras do setor nuclear e 
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respetivos organismos técnicos de apoio e, 
em casos específicos, com os operadores 
nucleares. As medidas devem igualmente 
ser apoiadas através da exploração de 
outras sinergias com ações diretas e 
indiretas dos programas-quadro do
Euratom no domínio da investigação e 
formação nucleares.

respetivos organismos técnicos de apoio e, 
sempre que apropriado, com os 
operadores nucleares. As medidas devem 
igualmente ser apoiadas através da 
exploração de outras sinergias com ações 
diretas e indiretas dos programas-quadro 
da Euratom no domínio da investigação e 
formação nucleares.

Or. en

Alteração 60
Rebecca Harms
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de regulamento
Anexo – Critérios – 1. Critérios Gerais – travessão 1

Texto da Comissão Alteração

– A cooperação pode abranger todos os
«países terceiros» (Estados não membros 
da UE) a nível mundial.

– A cooperação deve abranger todos os 
«países terceiros» (Estados não membros 
da UE), em conformidade com os 
objetivos definidos no artigo 1.º do 
presente regulamento. 

Or. en

Justificação

A cobertura geográfica específica do mecanismo em apreço deve ser conforme aos domínios 
específicos da segurança nuclear enumerados no artigo 1.º.

Alteração 61
Romana Jordan

Proposta de regulamento
Anexo – Critérios – 1. Critérios Gerais – travessão 3

Texto da Comissão Alteração

– Os países com rendimentos elevados só 
devem ser incluídos, a fim de permitir que 
sejam tomadas medidas excecionais como, 

– Os países com rendimentos elevados só 
devem ser incluídos, a fim de permitir que 
sejam tomadas medidas excecionais como, 
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por exemplo, na sequência de um grande 
acidente nuclear, se necessário e adequado.

por exemplo, na sequência de um grande 
acidente nuclear, se necessário e adequado.
Para efeitos do presente regulamento, 
entende-se por ‘países de elevado 
rendimento os países e territórios 
enumerados no Anexo I do Regulamento 
(CE) n.º 1934/2006 do Conselho, de 21 de 
dezembro de 2006, que institui um 
instrumento de financiamento para a 
cooperação com os países e territórios 
industrializados e outros de elevado 
rendimento, e com os países em 
desenvolvimento abrangidos pelo 
Regulamento (CE) n.º 1905/2006 do
Parlamento Europeu e do Conselho, no 
que diz respeito a atividades que não 
sejam de ajuda pública ao 
desenvolvimento.

Or. sl

Alteração 62
Rolandas Paksas

Proposta de regulamento
Anexo – Critérios – 1. Critérios Gerais – travessão 5

Texto da Comissão Alteração

– Os países terceiros que pretendam 
cooperar com a União Europeia devem 
subscrever plenamente os princípios de não 
proliferação. Devem igualmente ser partes 
nas convenções relevantes, no âmbito da 
AIEA, em matéria de segurança nuclear ou 
terem tomado medidas que demonstrem 
um compromisso firme de aderir a essas 
convenções. A cooperação com a União 
Europeia pode ser condicionada à adesão 
ou à adoção de medidas no sentido da 
adesão às convenções relevantes. Em 
casos de emergência, este princípio deve, a 
título excecional, ser aplicado com 
flexibilidade.

– Os países terceiros que pretendam 
cooperar com a União Europeia devem 
subscrever plenamente os princípios de não 
proliferação. Devem igualmente ser partes 
nas convenções relevantes, no âmbito da 
AIEA, em matéria de segurança nuclear e 
devem ser países cuja gestão dos resíduos 
nucleares se pauta pela segurança. A 
cooperação com a União Europeia deve ser 
condicionada à adesão das convenções 
relevantes e respetiva aplicação. Em casos 
de emergência, este princípio deve, a título 
excecional, ser aplicado com flexibilidade.

Or. lt
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Alteração 63
Rebecca Harms
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de regulamento
Anexo – Critérios – 1. Critérios Gerais – travessão 7

Texto da Comissão Alteração

– A cooperação nos domínios da segurança 
e das salvaguardas nucleares prevista ao 
abrigo do presente regulamento não se 
destina a promover a energia nuclear.

– A cooperação nos domínios da segurança
e das salvaguardas nucleares prevista ao 
abrigo do presente regulamento não se 
destina a promover a energia nuclear ou a 
prolongar o ciclo de vida de centrais 
nucleares existentes.

Or. en

Alteração 64
Esther de Lange
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de regulamento
Anexo – Critérios – 2. Países com capacidade de produção nuclear instalada – parágrafo 
1

Texto da Comissão Alteração

No caso dos países que já tenham 
beneficiado de financiamento da 
Comunidade, a cooperação adicional 
depende da avaliação das ações financiadas 
pelo orçamento da Comunidade e de uma 
justificação adequada de novas 
necessidades. A avaliação deve permitir 
determinar de forma mais precisa a 
natureza da cooperação e os montantes a 
conceder a esses países no futuro.

No caso dos países em vias de adesão e 
dos países situados na região da 
Vizinhança Europeia que já tenham 
beneficiado de financiamento da 
Comunidade, a cooperação adicional não 
destinada ao desenvolvimento de novas 
capacidades de produção nuclear ou a 
prolongar o ciclo de vida de centrais 
nucleares existentes depende da avaliação 
das ações financiadas pelo orçamento da 
Comunidade e de uma justificação 
adequada de novas necessidades A 
avaliação deve permitir determinar de 
forma mais precisa a natureza da 
cooperação e os montantes a conceder a 
esses países no futuro.
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Or. en

Alteração 65
Esther de Lange
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de regulamento
Anexo – Critérios – 2. Países com capacidade de produção nuclear instalada – parágrafo 
1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

No caso dos países terceiros que não 
dispõem de capacidade de produção de 
energia nuclear instalada, os programas 
de cooperação devem conferir prioridade 
à desativação das instalações existentes, à 
estabilização e ou reabilitação de antigos 
sítios nucleares, à proteção contra 
radiações e à segurança alimentar, 
nomeadamente na sequência de um 
grande acidente nuclear, e à reabilitação 
de instalações mineiras de extração de 
urânio, bem como à recuperação e gestão 
de objetos e material radioativo 
depositados no mar, quando estes 
constituem um perigo para o público.

Or. en

Justificação

O programa não tem por objetivo encorajar os países a implementarem e tecnologia nuclear. 
A presente alteração contribui para clarificar este aspeto, ao insistir em que a maioria da 
despesa com o programa será orientada para a desativação e reabilitação, nomeadamente do 
sítio de Fukushima.

Alteração 66
Esther de Lange
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de regulamento
Anexo – Critérios – 2. Países com capacidade de produção nuclear instalada – parágrafo 
2 – alínea a)
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Texto da Comissão Alteração

(a) O grau de urgência da intervenção num 
determinado país, em função da situação 
no que diz respeito à segurança e 
salvaguardas nucleares; e

(a) O grau de urgência da intervenção num 
determinado país, em função da situação 
no que diz respeito à segurança e 
salvaguardas nucleares.

Or. en

Alteração 67
Esther de Lange
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de regulamento
Anexo – Critérios – 2. Países com capacidade de produção nuclear instalada – parágrafo 
2 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

(b) O significado, em certos países onde 
está previsto um programa ambicioso 
para o desenvolvimento de capacidade de 
produção de energia nuclear, de se 
envolver no momento adequado, de modo 
a garantir que a cultura de segurança e 
de salvaguardas nucleares é promovida 
em paralelo com esse processo, 
nomeadamente no que diz respeito à 
criação ou reforço das autoridades 
reguladoras e organismos de assistência 
técnica, bem como o desenvolvimento e 
execução de estratégias e quadros para a 
gestão responsável e segura do 
combustível irradiado e dos resíduos 
radioativos.

Suprimido

Or. en

Alteração 68
Esther de Lange
em nome do Grupo Verts/ALE
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Proposta de regulamento
Anexo – Critérios – 3. Países sem capacidade de produção nuclear instalada – parágrafo 
1

Texto da Comissão Alteração

No caso de países que dispõem de reatores 
de investigação, mas que não desejam 
desenvolver capacidade de produção de 
energia nuclear, a cooperação depende do 
grau de urgência, em função da situação 
no que diz respeito à segurança e 
salvaguardas nucleares.

No caso de países que não dispõem de 
capacidade de produção de energia nuclear 
instalada à data de entrada em vigor do 
presente regulamento, os programas de 
cooperação devem ser limitados à 
proteção contra radiações, nomeadamente 
na sequência de um grande acidente 
nuclear, e à reabilitação de instalações 
mineiras de extração de urânio, bem 
como à recuperação e gestão de objetos e 
material radioativo depositados no mar, 
quando estes constituem um perigo para o 
público.

Or. en

Justificação

A cooperação nos domínios da segurança e das salvaguardas nucleares prevista ao abrigo 
do presente regulamento não se destina a promover a energia nuclear. Encorajar 
indiretamente os países a desenvolverem tecnologia nuclear, cobrindo-os de uma manto de 
credibilidade via assistência da UE não é, por conseguinte, abrangido pelo âmbito de 
aplicação do presente regulamento.

Alteração 69
Esther de Lange
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de regulamento
Anexo – Critérios – 3. Países sem capacidade de produção nuclear instalada – parágrafo 
2

Texto da Comissão Alteração

No caso dos países que desejem 
desenvolver capacidades de produção 
nuclear, disponham ou não de reatores de 
investigação e em relação aos quais surge 
a questão de uma intervenção no 
momento adequado, a fim de garantir que 

Suprimido
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a cultura de segurança e de salvaguardas 
nucleares é promovida em paralelo com o 
desenvolvimento do programa de 
produção nuclear, especialmente no que 
se refere ao reforço das autoridades 
reguladoras no domínio nuclear e 
respetivos organismos de assistência 
técnica, a cooperação terá em conta a 
credibilidade do programa de 
desenvolvimento de energia nuclear, a 
existência de uma decisão governamental 
sobre a utilização da energia nuclear e a 
elaboração de um roteiro preliminar10.

Or. en

Justificação

A cooperação nos domínios da segurança e das salvaguardas nucleares prevista ao abrigo 
do presente regulamento não se destina a promover a energia nuclear. Encorajar 
indiretamente os países a desenvolverem tecnologia nuclear, cobrindo-os de uma manto de 
credibilidade via assistência da UE não é, por conseguinte, abrangido pelo âmbito de 
aplicação do presente regulamento.

Alteração 70
Esther de Lange
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de regulamento
Anexo – Critérios – 3. Países sem capacidade de produção nuclear instalada – parágrafo 
3

Texto da Comissão Alteração

Relativamente aos países deste grupo, a 
cooperação deve visar principalmente o 
desenvolvimento necessário da 
infraestrutura regulamentar, da 
competência técnica da autoridade 
reguladora no domínio nuclear e do ou 
dos respetivos organismos de assistência 
técnica. O desenvolvimento de estratégias 
e quadros para a gestão responsável e 
segura do combustível irradiado e dos 
resíduos radioativos deve igualmente ser 
considerado e, se adequado, apoiado, 

Suprimido
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nomeadamente nos países que não 
preveem desenvolver ou decidiram não 
desenvolver capacidade de produção de 
energia nuclear.

Or. en

Alteração 71
Esther de Lange
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de regulamento
Anexo – Prioridades – parágrafos 1 e 2

Texto da Comissão Alteração

A fim de criar as condições de segurança 
necessárias para eliminar os perigos para 
a vida e a saúde das populações e de 
garantir que os materiais nucleares não 
são desviados para fins diferentes 
daqueles a que se destinam, a cooperação 
é dirigida essencialmente às autoridades 
reguladoras no domínio nuclear (e 
respetivos organismos de assistência 
técnica). O objetivo consiste em assegurar
a sua competência técnica e independência 
e o reforço do quadro regulamentar, 
designadamente no que respeita às 
atividades de licenciamento, incluindo a 
reapreciação e o seguimento de avaliações 
globais e eficazes do risco e da segurança 
(«testes de resistência»).

No âmbito deste instrumento, a 
cooperação é dirigida essencialmente às 
autoridades reguladoras no domínio 
nuclear (e respetivos organismos de 
assistência técnica), com o objetivo de
assegurar a sua competência técnica e 
independência e o reforço do quadro 
regulamentar, designadamente no que 
respeita aos seguintes aspetos:

Outras prioridades dos programas de 
cooperação a desenvolver no âmbito do 
presente regulamento incluem:

- as atividades de licenciamento;
– o desenvolvimento e a implementação de 
estratégias e quadros para a gestão 
responsável e segura do combustível 
irradiado e dos resíduos radioativos;

- o desenvolvimento e a implementação de 
estratégias e quadros para a gestão 
responsável e segura do combustível 
irradiado e dos resíduos radioativos;

– a desativação de instalações existentes, a 
reabilitação de antigas centrais nucleares e 
de instalações mineiras de extração de 

- a desativação de instalações existentes, a 
reabilitação de antigas centrais nucleares e 
de instalações mineiras de extração de 
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urânio, bem como a recuperação e a gestão 
de objetos e material radioativo 
depositados no mar, quando constituam um 
perigo para as populações.

urânio, bem como a recuperação e a gestão 
de objetos e material radioativo 
depositados no mar, quando constituam um 
perigo para as populações.

- a garantia de que os materiais nucleares 
não sejam desviados para fins diferentes 
dos inicialmente definidos.

Or. en

Justificação

Com também já reconhecido no Parecer CESE (23 de Maio de 2012), a proposta ICSN refere 
que o ICSN tem por objetivo eliminar o risco nuclear, mas cumpre observar que, 
tecnicamente, tal como com a eliminação de riscos em qualquer complexo industrial, não é 
possível garantir a consecução desse objetivo, especialmente a prevenção de acidentes 
nucleares catastróficos. [...] Convém igualmente notar que acreditar que um risco foi 
eliminado num qualquer processo não encoraja uma cultura de um elevado nível de 
segurança.

Alteração 72
Silvia-Adriana Ţicău

Proposta de regulamento
Anexo – Prioridades – parágrafo 2 – travessão 2-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

- o desenvolvimento das competências 
necessárias no domínio do funcionamento 
e desativação de instalações nucleares, da 
gestão de resíduos nucleares e da 
proteção contra radiações.

Or. ro

Alteração 73
Rebecca Harms
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de regulamento
Anexo – Prioridades – parágrafo 3
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Texto da Comissão Alteração

A cooperação com operadores de 
instalações nucleares em países terceiros 
será ponderada em circunstâncias 
específicas no quadro de medidas de 
acompanhamento dos «testes de 
resistência». A referida cooperação com 
os operadores de instalações nucleares 
exclui o fornecimento de equipamento.

A cooperação com proprietários e ou 
operadores de instalações nucleares está 
excluída do presente instrumento.

Or. en

Justificação

O dinheiro dos contribuintes da UE não deve ser usado para financiar os proprietários e 
operadores de instalações nucleares.


