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Alteração 28
Zigmantas Balčytis

Citação 1

Texto da Comissão Alteração

Tendo em conta o Tratado que institui a 
Comunidade Europeia da Energia Atómica, 
nomeadamente o artigo 203.º,

Tendo em conta o Tratado que institui a 
Comunidade Europeia da Energia Atómica, 
nomeadamente o artigo 203.º e o Protocolo 
n.º 4,

Or. en

Alteração 29
Alejo Vidal-Quadras

Citação 1-A (nova)

Texto da Comissão Alteração

Tendo em conta o Protocolo n.º 4 do Ato 
relativo às condições de adesão da 
República Checa, da República da 
Estónia, da República de Chipre, da 
República da Letónia, da República da 
Lituânia, da República da Hungria, da 
República de Malta, da República da 
Polónia, da República da Eslovénia e da 
República Eslovaca e as adaptações dos 
Tratados em que se funda a União 
Europeia,

Or. en

Alteração 30
Zigmantas Balčytis

Considerando 2-A (novo)
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Texto da Comissão Alteração

(2-A) Reconhecendo que o encerramento 
prematuro e o consequente 
desmantelamento da central nuclear de 
Ignalina, equipada com duas unidades de 
reatores de 1 500 MW do tipo RBMK 
herdados da União Soviética, não têm 
precedentes e representam para a 
Lituânia um encargo financeiro 
excecional, desproporcionado em relação 
à dimensão e à capacidade económica do 
país, o Protocolo n.º 4 declara que a 
assistência da União ao abrigo do 
Programa Ignalina será prosseguida sem 
interrupções e prorrogada para além de 
2006, pelo período das próximas 
perspetivas financeiras. O programa 
prorrogado assentará nos mesmos 
elementos e princípios que os períodos de 
2004-2006 e 2007-2013.

Or. en

Alteração 31
Zigmantas Balčytis

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 

(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 atuais operações de demolição, 
descontaminação, desmontagem e gestão 
do combustível irradiado e dos resíduos 
radioativos propriamente ditas, bem como 
para alcançar um estado irreversível no 
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segurança mais elevadas. Com base nas 
estimativas disponíveis, a conclusão dos 
trabalhos de desmantelamento irá exigir 
substanciais recursos financeiros 
suplementares.

processo de desmantelamento em 
conformidade com os respetivos planos de 
desmantelamento, assegurando 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.

Or. en

Alteração 32
Algirdas Saudargas

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 demolição, 
descontaminação e desmontagem 
propriamente ditas, bem como para 
alcançar um estado irreversível no 
processo de desmantelamento, 
assegurando 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.

Or. en

Alteração 33
Rolandas Paksas
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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 demolição, 
descontaminação e desmontagem 
propriamente ditas, bem como para 
alcançar um estado irreversível no 
processo de desmantelamento, 
assegurando 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.

Or. en

Alteração 34
Ivailo Kalfin

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 

(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 
unidades 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 
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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.

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.

Or. en

Alteração 35
Andrey Kovatchev

Considerando 4-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(4-A) Reconhecendo que o encerramento 
prematuro e o consequente 
desmantelamento da central nuclear de 
Ignalina, equipada com duas unidades de 
reatores de 1 500 MW, de quatro unidades 
da Central Nuclear de Kozloduy com 
capacidade total de 1760 MW e da Central 
Nuclear de Bohunice V1, equipada com 
duas unidades com capacidade de 880 
MW, constituíram um pesado encargo a 
longo prazo para os cidadãos dos três 
países em termos de implicações 
energéticas, financeiras, económicas, 
ambientais e sociais.  No caso da 
Lituânia, o encerramento da central 
representa um encargo financeiro 
excecional, desproporcionado em relação 
à dimensão e à capacidade económica do 
país.

Or. en

Alteração 36
Rolandas Paksas
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Considerando 4-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(4-A) Reconhecendo que o encerramento 
prematuro e o consequente 
desmantelamento da central nuclear de 
Ignalina, equipada com duas unidades de 
reatores de 1 500 MW do tipo RBMK 
herdados da União Soviética, não têm 
precedentes e representam para a 
Lituânia um encargo financeiro 
excecional, desproporcionado em relação 
à dimensão e à capacidade económica do 
país, o Protocolo n.º 4 declara que a 
assistência da União ao abrigo do 
Programa Ignalina será prosseguida sem 
interrupções e prorrogada para além de 
2006, pelo período das próximas 
perspetivas financeiras. O programa 
prorrogado assentará nos mesmos 
elementos e princípios que os períodos de 
2004-2006 e 2007-2013.

Or. en

Alteração 37
Algirdas Saudargas

Considerando 4-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(4-A) Reconhecendo que o 
desmantelamento da central nuclear de 
Ignalina tem uma natureza de longo 
prazo e representa para a Lituânia um 
encargo financeiro excecional, 
desproporcionado em relação à sua 
dimensão e capacidade económica, o 
Protocolo n.º 4 do Ato de Adesão da 
República Checa, da Estónia, de Chipre, 
da Letónia, da Lituânia, da Hungria, de 
Malta, da Polónia, da Eslovénia e da 
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Eslováquia declara que a assistência da 
União ao abrigo do Programa Ignalina 
será prosseguida sem interrupções e 
prorrogada para além de 2006, pelo 
período das próximas perspetivas 
financeiras. O programa prorrogado 
assentará nos mesmos elementos e 
princípios que os períodos de 2004-2006 e 
2007-2013.

Or. en

Alteração 38
Andrey Kovatchev

Considerando 5

Texto da Comissão Alteração

(5) A União assumiu o compromisso de 
ajudar a Bulgária, a Lituânia e a 
Eslováquia a fazerem face aos encargos 
financeiros excecionais decorrentes do 
processo de desmantelamento, sem 
prejuízo do princípio segundo o qual a 
responsabilidade final pelo 
desmantelamento cabe aos 
Estados-Membros em causa. Desde o 
período de pré-adesão, a Bulgária, a 
Lituânia e a Eslováquia receberam um 
apoio financeiro substancial da União, 
nomeadamente no âmbito dos programas 
Kozloduy, Ignalina e Bohunice 
estabelecidos para o período de 2007-2013.
O apoio financeiro da União ao abrigo 
destes programas termina em 2013.

(5) A União assumiu o compromisso de 
ajudar a Bulgária, a Lituânia e a 
Eslováquia a fazerem face aos encargos 
financeiros excecionais decorrentes do 
processo de desmantelamento. Desde o 
período de pré-adesão, a Bulgária, a 
Lituânia e a Eslováquia receberam um 
apoio financeiro substancial da União, 
nomeadamente no âmbito dos programas 
Kozloduy, Ignalina e Bohunice. O apoio 
financeiro da União estabelecido para o 
período de 2007-2013 ao abrigo destes 
programas termina em 2013.

Or. en

Alteração 39
Algirdas Saudargas
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Considerando 5

Texto da Comissão Alteração

(5) A União assumiu o compromisso de 
ajudar a Bulgária, a Lituânia e a 
Eslováquia a fazerem face aos encargos 
financeiros excecionais decorrentes do 
processo de desmantelamento, sem 
prejuízo do princípio segundo o qual a 
responsabilidade final pelo 
desmantelamento cabe aos 
Estados-Membros em causa. Desde o 
período de pré-adesão, a Bulgária, a 
Lituânia e a Eslováquia receberam um
apoio financeiro substancial da União, 
nomeadamente no âmbito dos programas 
Kozloduy, Ignalina e Bohunice 
estabelecidos para o período de 2007-2013. 
O apoio financeiro da União ao abrigo 
destes programas termina em 2013.

(5) A União assumiu o compromisso de 
ajudar a Bulgária, a Lituânia e a 
Eslováquia a fazerem face aos encargos 
financeiros excecionais decorrentes do 
processo de desmantelamento. Desde o 
período de pré-adesão, a Bulgária, a 
Lituânia e a Eslováquia receberam um 
apoio financeiro substancial da União, 
nomeadamente no âmbito dos programas 
Kozloduy, Ignalina e Bohunice 
estabelecidos para o período de 2007-2013. 
O apoio financeiro da União ao abrigo 
destes programas termina em 2013.

Or. en

Alteração 40
Zigmantas Balčytis

Considerando 5

Texto da Comissão Alteração

(5) A União assumiu o compromisso de 
ajudar a Bulgária, a Lituânia e a 
Eslováquia a fazerem face aos encargos 
financeiros excecionais decorrentes do 
processo de desmantelamento, sem 
prejuízo do princípio segundo o qual a 
responsabilidade final pelo 
desmantelamento cabe aos 
Estados-Membros em causa. Desde o 
período de pré-adesão, a Bulgária, a 
Lituânia e a Eslováquia receberam um 
apoio financeiro substancial da União, 
nomeadamente no âmbito dos programas 

(5) A União assumiu o compromisso de 
ajudar a Bulgária, a Lituânia e a 
Eslováquia a fazerem face aos encargos 
financeiros excecionais decorrentes do 
processo de desmantelamento. Desde o 
período de pré-adesão, a Bulgária, a 
Lituânia e a Eslováquia receberam um 
apoio financeiro substancial da União, 
nomeadamente no âmbito dos programas 
Kozloduy, Ignalina e Bohunice 
estabelecidos para o período de 2007-2013. 
O apoio financeiro da União ao abrigo 
destes programas termina em 2013.
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Kozloduy, Ignalina e Bohunice 
estabelecidos para o período de 2007-2013. 
O apoio financeiro da União ao abrigo 
destes programas termina em 2013.

Or. en

Alteração 41
Rebecca Harms
em nome do Grupo Verts/ALE

Considerando 5-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(5-A) Salienta as conclusões do Tribunal 
de Contas Europeu1 de que a fase 
principal do processo de desmantelamento 
na Bulgária, na Lituânia e na Eslováquia 
ainda está por efetuar e que a sua 
conclusão enfrenta um défice de 
financiamento significativo (cerca de 2,5 
mil milhões de euros), importando referir 
que se verificaram atrasos e derrapagens 
de custos em alguns projetos importantes 
de infraestruturas durante a fase 
principal do processo de 
desmantelamento, as estimativas de custos 
não estão completas, pois não apresentam 
informações essenciais sobre os resíduos 
radioativos e/ou as instalações e 
tecnologias necessárias para o seu 
tratamento e que a supervisão da 
Comissão incidiu na execução orçamental 
e na execução do projeto e não na 
concretização dos objetivos do programa 
como um todo.
__________________
1Relatório Especial n.º 16/2011 do TCE 
sobre a assistência financeira da UE ao 
desmantelamento de centrais nucleares 
na Bulgária, Lituânia e Eslováquia. 

Or. en



PE496.524v01-00 12/84 AM\913763PT.doc

PT

Alteração 42
Ivailo Kalfin

Considerando 5-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(5-A) Considerando que o controlo da 
Comissão ao abrigo dos programas 
estabelecidos para o período de 2007-2013 
incidiu essencialmente na execução 
orçamental das dotações financeiras e na 
execução do projeto, e não na dimensão 
dos progressos obtidos relativamente aos 
objetivos do programa no seu todo.

Or. en

Alteração 43
Zigmantas Balčytis

Considerando 5-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(5-A) Considerando que o controlo da 
Comissão ao abrigo dos programas 
estabelecidos para o período de 2007-2013 
incidiu principalmente na execução 
orçamental das dotações financeiras e na 
execução do projeto, e não na dimensão 
dos progressos obtidos relativamente aos 
objetivos do programa no seu todo.

Or. en

Alteração 44
Rebecca Harms
em nome do Grupo Verts/ALE
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Considerando 5-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

(5-B) Constata, com grande preocupação, 
a conclusão do Tribunal de Contas 
Europeu de que embora tenha sido 
financiada uma grande variedade de 
atividades destinadas a atenuar os efeitos 
do encerramento antecipado dos reatores 
nucleares, os graus de atenuação 
alcançados não são conhecidos; relembra 
que grande parte dos fundos da UE foi 
utilizada até ao momento em projetos no 
domínio da energia e não no âmbito do 
principal objetivo da ajuda financeira, 
nomeadamente o desmantelamento de 
centrais nucleares;  uma vez que os 
fundos nem sempre foram utilizados para 
os fins a que se destinavam, o presente 
regulamento deve apoiar apenas 
programas de desmontagem e 
desmantelamento de centrais nucleares 
na Bulgária, na Lituânia e na Eslováquia. 

Or. en

Alteração 45
Ivailo Kalfin

Considerando 6

Texto da Comissão Alteração

(6) Na sequência do pedido de 
financiamento suplementar formulado pela 
Bulgária, pela Lituânia e pela Eslováquia, 
foi constituída uma reserva na proposta 
da Comissão relativa ao próximo quadro 
financeiro plurianual para o período de 
2014-2020: «Um orçamento para a 
Europa 2020», no montante de 700 
milhões de EUR provenientes do 
orçamento geral da União Europeia para 

(6) Na sequência do pedido de 
financiamento suplementar formulado pela 
Bulgária, pela Lituânia e pela Eslováquia, 
a dotação financeira para a execução do 
programa, para o período de 2014 a 2020, 
deve incluir suficiente participação 
financeira da União, correspondente ao 
considerável défice de financiamento de 
cada plano de desmantelamento.
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a segurança nuclear e o 
desmantelamento. Este orçamento prevê a 
afetação de 500 milhões de EUR a preços 
de 2011 - isto é, cerca de 553 milhões de 
EUR a preços correntes - a um novo 
programa de apoio suplementar ao 
desmantelamento das unidades 1 e 2 da 
central nuclear de Bohunice V1 e das 
unidades 1 e 2 da central nuclear de 
Ignalina durante o período de 2014-2017, 
e das unidades 1 a 4 da central nuclear de 
Kozloduy durante o período de 2014-2020. 
O financiamento no âmbito desse novo 
programa deveria ser disponibilizado 
numa base gradualmente decrescente.

Or. en

Alteração 46
Andrey Kovatchev

Considerando 6

Texto da Comissão Alteração

(6) Na sequência do pedido de 
financiamento suplementar formulado pela 
Bulgária, pela Lituânia e pela Eslováquia, 
foi constituída uma reserva na proposta da 
Comissão relativa ao próximo quadro 
financeiro plurianual para o período de 
2014-2020: "Um orçamento para a Europa 
2020", no montante de 700 milhões de 
EUR provenientes do orçamento geral da 
União Europeia para a segurança nuclear e 
o desmantelamento. Este orçamento prevê 
a afetação de 500 milhões de EUR a preços 
de 2011 - isto é, cerca de 553 milhões de 
EUR a preços correntes - a um novo 
programa de apoio suplementar ao 
desmantelamento das unidades 1 e 2 da 
central nuclear de Bohunice V1 e das 
unidades 1 e 2 da central nuclear de 
Ignalina durante o período de 2014-2017, 
e das unidades 1 a 4 da central nuclear de 

(6) Na sequência do pedido de 
financiamento suplementar formulado pela 
Bulgária, pela Lituânia e pela Eslováquia, 
foi constituída uma reserva na proposta da 
Comissão relativa ao próximo quadro 
financeiro plurianual para o período de 
2014-2020: "Um orçamento para a Europa 
2020", no montante de 700 milhões de 
EUR provenientes do orçamento geral da 
União Europeia para a segurança nuclear e 
o desmantelamento. Este orçamento prevê 
a afetação de 500 milhões de EUR a preços 
de 2011 - isto é, cerca de 553 milhões de 
EUR a preços correntes - a um novo 
programa de apoio suplementar ao 
desmantelamento das unidades 1 e 2 da 
central nuclear de Bohunice V1, das 
unidades 1 e 2 da central nuclear de 
Ignalina, e das unidades 1 a 4 da central 
nuclear de Kozloduy durante o período de 
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Kozloduy durante o período de 2014-2020. 
O financiamento no âmbito desse novo 
programa deveria ser disponibilizado 
numa base gradualmente decrescente.

2014-2020.

Or. en

Alteração 47
Marian-Jean Marinescu

Considerando 6

Texto da Comissão Alteração

(6) Na sequência do pedido de 
financiamento suplementar formulado pela 
Bulgária, pela Lituânia e pela Eslováquia, 
foi constituída uma reserva na proposta da 
Comissão relativa ao próximo quadro 
financeiro plurianual para o período de 
2014-2020: "Um orçamento para a Europa 
2020", no montante de 700 milhões de 
EUR provenientes do orçamento geral da 
União Europeia para a segurança nuclear e 
o desmantelamento. Este orçamento prevê 
a afetação de 500 milhões de EUR a preços 
de 2011 - isto é, cerca de 553 milhões de 
EUR a preços correntes - a um novo 
programa de apoio suplementar ao 
desmantelamento das unidades 1 e 2 da 
central nuclear de Bohunice V1 e das 
unidades 1 e 2 da central nuclear de 
Ignalina durante o período de 2014-2017, e 
das unidades 1 a 4 da central nuclear de 
Kozloduy durante o período de 2014-2020. 
O financiamento no âmbito desse novo 
programa deveria ser disponibilizado numa 
base gradualmente decrescente.

(6) Na sequência do pedido de 
financiamento suplementar formulado pela 
Bulgária, pela Lituânia e pela Eslováquia, 
foi constituída uma reserva na proposta da 
Comissão relativa ao próximo quadro 
financeiro plurianual para o período de 
2014-2020: "Um orçamento para a Europa 
2020", no montante de 700 milhões de 
EUR provenientes do orçamento geral da 
União Europeia para a segurança nuclear e 
o desmantelamento. Este orçamento prevê 
a afetação de 500 milhões de EUR a preços 
de 2011 - isto é, cerca de 553 milhões de 
EUR a preços correntes - a um novo 
programa de apoio suplementar ao 
desmantelamento das unidades 1 e 2 da 
central nuclear de Bohunice V1 e das 
unidades 1 e 2 da central nuclear de 
Ignalina durante o período de 2014-2017, e 
das unidades 1 a 4 da central nuclear de 
Kozloduy durante o período de 2014-2020. 
O financiamento no âmbito desse novo 
programa deveria ser disponibilizado numa 
base gradualmente decrescente. O 
desmantelamento tem como objetivo 
prosseguir a sua aplicação como previsto 
no plano de desmantelamento, dando 
especial atenção a projetos de 
desmantelamento fundamentais e a fim de 
alcançar um estado irreversível no 
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processo. 

Or. en

Alteração 48
Rebecca Harms
em nome do Grupo Verts/ALE

Considerando 6

Texto da Comissão Alteração

(6) Na sequência do pedido de 
financiamento suplementar formulado pela 
Bulgária, pela Lituânia e pela Eslováquia, 
foi constituída uma reserva na proposta da 
Comissão relativa ao próximo quadro 
financeiro plurianual para o período de 
2014-2020: "Um orçamento para a Europa 
2020", no montante de 700 milhões de 
EUR provenientes do orçamento geral da 
União Europeia para a segurança nuclear e 
o desmantelamento. Este orçamento prevê 
a afetação de 500 milhões de EUR a preços 
de 2011 - isto é, cerca de 553 milhões de 
EUR a preços correntes - a um novo 
programa de apoio suplementar ao 
desmantelamento das unidades 1 e 2 da 
central nuclear de Bohunice V1 e das 
unidades 1 e 2 da central nuclear de 
Ignalina durante o período de 2014-2017, 
e das unidades 1 a 4 da central nuclear de 
Kozloduy durante o período de 2014-2020. 
O financiamento no âmbito desse novo 
programa deveria ser disponibilizado numa 
base gradualmente decrescente.

(6) Na sequência do pedido de 
financiamento suplementar formulado pela 
Bulgária, pela Lituânia e pela Eslováquia, 
foi constituída uma reserva na proposta da 
Comissão relativa ao próximo quadro 
financeiro plurianual para o período de 
2014-2020: "Um orçamento para a Europa 
2020", no montante de 700 milhões de 
EUR provenientes do orçamento geral da 
União Europeia para a segurança nuclear e 
o desmantelamento. Este orçamento prevê 
a afetação de 500 milhões de EUR a preços 
de 2011 - isto é, cerca de 553 milhões de 
EUR a preços correntes - a um novo 
programa de apoio suplementar ao 
desmantelamento das unidades 1 e 2 da 
central nuclear de Bohunice V1 e das 
unidades 1 e 2 da central nuclear de 
Ignalina, e das unidades 1 a 4 da central 
nuclear de Kozloduy durante o período de 
2014-2020. O financiamento no âmbito 
desse novo programa deveria ser 
disponibilizado numa base gradualmente 
decrescente.

Or. en

Justificação

A presente alteração visa a obtenção de esclarecimentos sobre as razões do término destes 
programas de assistência à Eslováquia e à Lituânia já em 2017.
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Alteração 49
Zigmantas Balčytis

Considerando 6

Texto da Comissão Alteração

(6) Na sequência do pedido de 
financiamento suplementar formulado pela 
Bulgária, pela Lituânia e pela Eslováquia, 
foi constituída uma reserva na proposta da 
Comissão relativa ao próximo quadro 
financeiro plurianual para o período de 
2014-2020: "Um orçamento para a Europa 
2020", no montante de 700 milhões de 
EUR provenientes do orçamento geral da 
União Europeia para a segurança nuclear e 
o desmantelamento. Este orçamento prevê 
a afetação de 500 milhões de EUR a preços 
de 2011 - isto é, cerca de 553 milhões de 
EUR a preços correntes - a um novo 
programa de apoio suplementar ao 
desmantelamento das unidades 1 e 2 da 
central nuclear de Bohunice V1 e das 
unidades 1 e 2 da central nuclear de 
Ignalina durante o período de 2014-2017, e 
das unidades 1 a 4 da central nuclear de 
Kozloduy durante o período de 2014-2020. 
O financiamento no âmbito desse novo 
programa deveria ser disponibilizado numa 
base gradualmente decrescente.

(6) Reconhecendo os compromissos da 
União e na sequência do pedido de 
financiamento suplementar formulado pela 
Bulgária, pela Lituânia e pela Eslováquia, 
foi constituída uma reserva na proposta da 
Comissão relativa ao próximo quadro 
financeiro plurianual para o período de 
2014-2020: "Um orçamento para a Europa 
2020", no montante de 700 milhões de 
EUR provenientes do orçamento geral da 
União Europeia para a segurança nuclear e 
o desmantelamento. Este orçamento prevê 
a afetação de 500 milhões de EUR a preços 
de 2011 - isto é, cerca de 553 milhões de 
EUR a preços correntes - a um novo 
programa de apoio suplementar ao 
desmantelamento das unidades 1 e 2 da 
central nuclear de Bohunice V1 e das 
unidades 1 e 2 da central nuclear de 
Ignalina durante o período de 2014-2017, e 
das unidades 1 a 4 da central nuclear de 
Kozloduy durante o período de 2014-2020. 
O financiamento no âmbito desse novo 
programa deveria ser disponibilizado numa 
base gradualmente decrescente.

Or. en

Alteração 50
Algirdas Saudargas

Considerando 6

Texto da Comissão Alteração

(6) Na sequência do pedido de 
financiamento suplementar formulado pela 

(6) Reconhecendo os compromissos da 
União e na sequência do pedido de 
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Bulgária, pela Lituânia e pela Eslováquia, 
foi constituída uma reserva na proposta da 
Comissão relativa ao próximo quadro 
financeiro plurianual para o período de 
2014-2020: «Um orçamento para a Europa 
2020», no montante de 700 milhões de 
EUR provenientes do orçamento geral da 
União Europeia para a segurança nuclear e 
o desmantelamento. Este orçamento prevê 
a afetação de 500 milhões de EUR a preços 
de 2011 - isto é, cerca de 553 milhões de 
EUR a preços correntes - a um novo 
programa de apoio suplementar ao 
desmantelamento das unidades 1 e 2 da 
central nuclear de Bohunice V1 e das 
unidades 1 e 2 da central nuclear de 
Ignalina durante o período de 2014-2017, e 
das unidades 1 a 4 da central nuclear de 
Kozloduy durante o período de 2014-2020. 
O financiamento no âmbito desse novo 
programa deveria ser disponibilizado numa 
base gradualmente decrescente.

financiamento suplementar formulado pela 
Bulgária, pela Lituânia e pela Eslováquia, 
foi constituída uma reserva na proposta da 
Comissão relativa ao próximo quadro 
financeiro plurianual para o período de 
2014-2020: "Um orçamento para a Europa 
2020", no montante de 700 milhões de 
EUR provenientes do orçamento geral da 
União Europeia para a segurança nuclear e 
o desmantelamento. Este orçamento prevê 
a afetação de 500 milhões de EUR a preços 
de 2011 - isto é, cerca de 553 milhões de 
EUR a preços correntes - a um novo 
programa de apoio suplementar ao 
desmantelamento das unidades 1 e 2 da 
central nuclear de Bohunice V1 e das 
unidades 1 e 2 da central nuclear de 
Ignalina durante o período de 2014-2017, e 
das unidades 1 a 4 da central nuclear de 
Kozloduy durante o período de 2014-2020. 
O financiamento no âmbito desse novo 
programa deveria ser disponibilizado numa 
base gradualmente decrescente.

Or. en

Alteração 51
Alejo Vidal-Quadras

Considerando 6-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(6-A) No caso da Lituânia, o Protocolo n.º 
4 declara que "a assistência da União ao 
abrigo do Programa Ignalina será 
prosseguida sem interrupções e 
prorrogada para além de 2006", 
acrescentando que "as dotações médias 
globais afetadas ao Programa Ignalina 
prorrogado devem ser adequadas para o 
período abrangido pelas próximas 
perspetivas financeiras". Pelo contrário, 
no caso da Bulgária, o artigo 30.º do Ato 
de Adesão de 2005 refere-se apenas ao 
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período de 2007-2009 e, no caso da 
Eslováquia, o Tratado de Adesão de 2003 
faz referência apenas ao período de 
2004-2006. Por conseguinte, para a 
concessão de financiamento suplementar 
à Bulgária e à Eslováquia deve aplicar-se 
o artigo 203.º do Tratado Euratom, ao 
passo que o Protocolo n.º 4 constitui a 
base jurídica para a Lituânia.

Or. en

Alteração 52
Eduard Kukan, Alajos Mészáros, Jan Březina, Evžen Tošenovský, András Gyürk

Considerando 6-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

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

Or. en

Alteração 53
Andrey Kovatchev

Considerando 7

Texto da Comissão Alteração

(7) O apoio no âmbito do presente (7) O apoio no âmbito do presente 
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regulamento deveria assegurar a 
continuidade do desmantelamento e 
centrar-se em medidas destinadas a atingir 
um estado irreversível no processo de 
desmantelamento seguro, com o maior 
valor acrescentado da União, assegurando 
ao mesmo tempo a transição para o 
financiamento integral pelos 
Estados-Membros da conclusão do 
desmantelamento. A responsabilidade 
final pela segurança nuclear cabe aos 
Estados-Membros, o que implica 
igualmente a responsabilidade final pelo 
seu financiamento, incluindo o 
financiamento do desmantelamento. O 
presente regulamento não prejudica os 
resultados de futuros procedimentos em 
matéria de auxílios estatais que possam ser 
adotados em conformidade com os artigos 
107.º e 108.º do Tratado.

regulamento deveria assegurar a 
continuidade do desmantelamento e 
centrar-se em medidas destinadas a 
executar o processo efetivo de 
desmantelamento irreversível, em 
conformidade com as normas de 
segurança mais elevadas aplicáveis ao 
processo de desmantelamento, já que tais 
medidas trazem o maior valor acrescentado 
da União, embora a responsabilidade final 
pela segurança nuclear caiba aos 
Estados-Membros em questão. O presente 
regulamento não prejudica os resultados de 
futuros procedimentos em matéria de 
auxílios estatais que possam ser adotados 
em conformidade com os artigos 107.º e 
108.º do Tratado sobre o Funcionamento 
da União Europeia.

Or. en

Alteração 54
Zigmantas Balčytis

Considerando 7

Texto da Comissão Alteração

(7) O apoio no âmbito do presente 
regulamento deveria assegurar a 
continuidade do desmantelamento e 
centrar-se em medidas destinadas a atingir
um estado irreversível no processo de 
desmantelamento seguro, com o maior 
valor acrescentado da União, assegurando 
ao mesmo tempo a transição para o 
financiamento integral pelos 
Estados-Membros da conclusão do 
desmantelamento. A responsabilidade 
final pela segurança nuclear cabe aos 
Estados-Membros, o que implica 
igualmente a responsabilidade final pelo 
seu financiamento, incluindo o 

(7) O apoio no âmbito do presente 
regulamento deveria assegurar a 
continuidade do desmantelamento e 
centrar-se em medidas destinadas a 
executar o processo efetivo de 
desmantelamento irreversível, 
assegurando ao mesmo tempo a aplicação 
das normas de segurança mais elevadas, 
já que tais medidas trazem o maior valor 
acrescentado da União, embora a 
responsabilidade final pela segurança 
nuclear caiba aos Estados-Membros em 
questão. O presente regulamento não 
prejudica os resultados de futuros 
procedimentos em matéria de auxílios 
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financiamento do desmantelamento. O 
presente regulamento não prejudica os 
resultados de futuros procedimentos em 
matéria de auxílios estatais que possam ser 
adotados em conformidade com os artigos 
107.º e 108.º do Tratado.

estatais que possam ser adotados em 
conformidade com os artigos 107.º e 108.º 
do Tratado.

Or. en

Alteração 55
Algirdas Saudargas

Considerando 7

Texto da Comissão Alteração

(7) O apoio no âmbito do presente 
regulamento deveria assegurar a 
continuidade do desmantelamento e 
centrar-se em medidas destinadas a atingir
um estado irreversível no processo de 
desmantelamento seguro, com o maior 
valor acrescentado da União, assegurando 
ao mesmo tempo a transição para o 
financiamento integral pelos 
Estados-Membros da conclusão do 
desmantelamento. A responsabilidade 
final pela segurança nuclear cabe aos 
Estados-Membros, o que implica 
igualmente a responsabilidade final pelo 
seu financiamento, incluindo o 
financiamento do desmantelamento. O 
presente regulamento não prejudica os 
resultados de futuros procedimentos em 
matéria de auxílios estatais que possam ser 
adotados em conformidade com os artigos 
107.º e 108.º do Tratado.

(7) O apoio no âmbito do presente 
regulamento deveria assegurar a 
continuidade do desmantelamento e 
centrar-se em medidas destinadas a 
executar o processo efetivo de 
desmantelamento irreversível, 
assegurando ao mesmo tempo a aplicação 
das normas de segurança mais elevadas, 
já que tais medidas trazem o maior valor 
acrescentado da União, embora a 
responsabilidade final pela segurança 
nuclear caiba aos Estados-Membros em 
questão. O presente regulamento não 
prejudica os resultados de futuros 
procedimentos em matéria de auxílios 
estatais que possam ser adotados em 
conformidade com os artigos 107.º e 108.º 
do Tratado.

Or. en

Alteração 56
Alejo Vidal-Quadras
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Considerando 7

Texto da Comissão Alteração

(7) O apoio no âmbito do presente 
regulamento deveria assegurar a 
continuidade do desmantelamento e 
centrar-se em medidas destinadas a atingir
um estado irreversível no processo de 
desmantelamento seguro, com o maior 
valor acrescentado da União, assegurando 
ao mesmo tempo a transição para o 
financiamento integral pelos 
Estados-Membros da conclusão do 
desmantelamento. A responsabilidade 
final pela segurança nuclear cabe aos 
Estados-Membros, o que implica 
igualmente a responsabilidade final pelo 
seu financiamento, incluindo o 
financiamento do desmantelamento. O 
presente regulamento não prejudica os 
resultados de futuros procedimentos em 
matéria de auxílios estatais que possam ser 
adotados em conformidade com os artigos 
107.º e 108.º do Tratado.

(7) O apoio no âmbito do presente 
regulamento deveria assegurar a 
continuidade do desmantelamento e 
centrar-se em medidas destinadas a 
executar o processo efetivo de 
desmantelamento irreversível, 
assegurando ao mesmo tempo a aplicação 
das normas de segurança mais elevadas, 
já que tais medidas trazem o maior valor 
acrescentado da União. A responsabilidade 
final pela segurança nuclear cabe aos 
Estados-Membros, o que implica 
igualmente a responsabilidade final pelo 
seu financiamento, incluindo o 
financiamento do desmantelamento. O 
presente regulamento não prejudica os 
resultados de futuros procedimentos em 
matéria de auxílios estatais que possam ser 
adotados em conformidade com os artigos 
107.º e 108.º do Tratado sobre o 
Funcionamento da União Europeia.

Or. en

Alteração 57
Rebecca Harms
em nome do Grupo Verts/ALE

Considerando 7

Texto da Comissão Alteração

(7) O apoio no âmbito do presente 
regulamento deveria assegurar a 
continuidade do desmantelamento e 
centrar-se em medidas destinadas a atingir 
um estado irreversível no processo de 
desmantelamento seguro, com o maior 
valor acrescentado da União, assegurando 
ao mesmo tempo a transição para o 

(7) O apoio no âmbito do presente 
regulamento deveria assegurar apenas a 
continuidade do desmantelamento e 
centrar-se em medidas destinadas a atingir 
um estado irreversível no processo de 
desmantelamento e de desmontagem
seguro, com o maior valor acrescentado da 
União, assegurando ao mesmo tempo a 
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financiamento integral pelos 
Estados-Membros da conclusão do
desmantelamento. A responsabilidade 
final pela segurança nuclear cabe aos 
Estados-Membros, o que implica 
igualmente a responsabilidade final pelo 
seu financiamento, incluindo o 
financiamento do desmantelamento. O 
presente regulamento não prejudica os 
resultados de futuros procedimentos em 
matéria de auxílios estatais que possam 
ser adotados em conformidade com os 
artigos 107.º e 108.º do Tratado.

transição para o financiamento integral 
pelos Estados-Membros da conclusão da 
desmontagem. A responsabilidade final 
pela segurança nuclear cabe aos 
Estados-Membros, o que implica 
igualmente a responsabilidade final pelo 
seu financiamento, incluindo o 
financiamento do desmantelamento.

Or. en

Alteração 58
Marian-Jean Marinescu

Considerando 7

Texto da Comissão Alteração

(7) O apoio no âmbito do presente 
regulamento deveria assegurar a 
continuidade do desmantelamento e 
centrar-se em medidas destinadas a atingir 
um estado irreversível no processo de 
desmantelamento seguro, com o maior 
valor acrescentado da União, assegurando 
ao mesmo tempo a transição para o 
financiamento integral pelos 
Estados-Membros da conclusão do 
desmantelamento. A responsabilidade final 
pela segurança nuclear cabe aos 
Estados-Membros, o que implica 
igualmente a responsabilidade final pelo 
seu financiamento, incluindo o 
financiamento do desmantelamento. O 
presente regulamento não prejudica os 
resultados de futuros procedimentos em 
matéria de auxílios estatais que possam ser 
adotados em conformidade com os artigos 
107.º e 108.º do Tratado.

(7) O apoio no âmbito do presente 
regulamento deveria assegurar a 
continuidade do desmantelamento e 
centrar-se em medidas destinadas a atingir 
um estado irreversível no processo de 
desmantelamento seguro, com o maior 
valor acrescentado da União, assegurando 
ao mesmo tempo a transição para o 
financiamento integral pelos 
Estados-Membros da conclusão do 
desmantelamento. A responsabilidade final 
pela segurança nuclear cabe aos 
Estados-Membros, o que implica 
igualmente a responsabilidade final pelo 
seu financiamento, incluindo o 
financiamento do desmantelamento. O 
incumprimento desta obrigação põe em 
risco os cidadãos da União. O presente 
regulamento não prejudica os resultados de 
futuros procedimentos em matéria de 
auxílios estatais que possam ser adotados 
em conformidade com os artigos 107.º e 
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108.º do Tratado.

Or. en

Alteração 59
Rebecca Harms
em nome do Grupo Verts/ALE

Considerando 7-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(7-A) Face aos escassos progressos 
registados no que se refere ao 
armazenamento definitivo do combustível 
irradiado e dos resíduos altamente 
radioativos e no intuito de pôr termo à 
exportação destes resíduos e ao 
reprocessamento de combustível irradiado 
no exterior, a União reconhece 
igualmente a necessidade de apoio 
financeiro para acelerar os progressos 
nestes domínios.

Or. en

Alteração 60
Andrey Kovatchev

Considerando 10-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(10-A) Os custos das atividades de 
desmantelamento abrangidas pelo 
presente regulamento deverão ser 
estabelecidos de acordo com as normas 
internacionalmente reconhecidas em 
matéria de estimativa dos custos de 
desmantelamento, tais como a estrutura 
internacional de cálculo dos custos de 
desmantelamento, publicada 
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conjuntamente pela Agência para a 
Energia Nuclear, pela Agência 
Internacional da Energia Atómica e pela 
Comissão. 

Or. en

Alteração 61
Vladko Todorov Panayotov

Considerando 11

Texto da Comissão Alteração

(11) Será assegurado pela Comissão um 
controlo efetivo da evolução do processo 
de desmantelamento a fim de assegurar ao 
financiamento atribuído no âmbito do 
presente regulamento o mais elevado valor 
acrescentado da União, embora a 
responsabilidade final pelo 
desmantelamento caiba aos 
Estados-Membros. Tal controlo inclui a 
medição efetiva do desempenho e a 
avaliação de medidas corretivas durante o 
programa.

(11) Será assegurado pela Comissão um 
controlo efetivo da evolução do processo 
de desmantelamento a fim de assegurar ao 
financiamento atribuído no âmbito do 
presente regulamento o mais elevado valor 
acrescentado da União, embora a 
responsabilidade final pelo 
desmantelamento caiba aos 
Estados-Membros. Tal controlo inclui a 
medição efetiva do desempenho e a 
avaliação de medidas corretivas durante o 
programa. O controlo basear-se-á em 
indicadores de desempenho, quantitativos 
e qualitativos, claros e relevantes 
previamente estabelecidos pela Comissão.

Or. en

Justificação

Os indicadores de desempenho quantitativos e qualitativos relevantes devem ser previamente 
conhecidos e devem ser igualmente aplicáveis aos três Estados-Membros.

Alteração 62
Marian-Jean Marinescu

Considerando 11
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Texto da Comissão Alteração

(11) Será assegurado pela Comissão um 
controlo efetivo da evolução do processo 
de desmantelamento a fim de assegurar ao 
financiamento atribuído no âmbito do 
presente regulamento o mais elevado valor 
acrescentado da União, embora a 
responsabilidade final pelo 
desmantelamento caiba aos 
Estados-Membros. Tal controlo inclui a 
medição efetiva do desempenho e a 
avaliação de medidas corretivas durante o 
programa.

(11) Será assegurado pela Comissão um 
controlo efetivo da evolução do processo 
de desmantelamento a fim de assegurar ao 
financiamento atribuído no âmbito do 
presente regulamento o mais elevado valor 
acrescentado da União, embora a 
responsabilidade final pelo 
desmantelamento caiba aos 
Estados-Membros. Tal controlo inclui a 
medição efetiva do desempenho, através 
de objetivos claros previamente 
estabelecidos analisados mediante 
indicadores de desempenho viáveis, e a 
avaliação de medidas corretivas durante o 
programa.

Or. en

Alteração 63
Marian-Jean Marinescu

Considerando 12

Texto da Comissão Alteração

(12) Os interesses financeiros da União 
devem ser protegidos através de medidas 
proporcionadas ao longo do ciclo de 
despesa, incluindo a prevenção, deteção e 
investigação de irregularidades, a 
recuperação dos fundos perdidos, pagos 
indevidamente ou utilizados 
incorretamente e, se adequado, sanções.

(12) Os interesses financeiros da União 
devem ser protegidos através de medidas 
proporcionadas ao longo do ciclo de 
despesa, incluindo a prevenção, deteção e 
investigação de irregularidades, a 
recuperação dos fundos perdidos, pagos 
indevidamente ou utilizados 
incorretamente e, se adequado, sanções. O 
mecanismo a aplicar deve ser semelhante 
ao utilizado para a gestão partilhada no 
contexto da política de coesão.

Or. en
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Alteração 64
Zigmantas Balčytis

Considerando 13-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(13-A) A contribuição prevista no âmbito 
do Programa Ignalina poderá, em relação 
a algumas medidas, ascender a 100 % das 
despesas totais. Deverão ser envidados 
todos os esforços para prosseguir a 
prática do cofinanciamento estabelecida 
no âmbito da assistência de pré-adesão e 
do apoio concedido no período de 
2007-2013 no que se refere às atividades 
de desmantelamento levadas a cabo pela 
Lituânia, bem como para atrair outras 
fontes de cofinanciamento, se for caso 
disso.

Or. en

Alteração 65
Rebecca Harms
em nome do Grupo Verts/ALE

Artigo 1

Texto da Comissão Alteração

O presente regulamento estabelece o 
Programa Plurianual de Assistência ao 
Desmantelamento Nuclear para 2014-2020 
("o programa") fixando regras para a 
aplicação do apoio financeiro da União a 
medidas ligadas ao desmantelamento das 
centrais nucleares de Kozloduy (unidades 1 
a 4: programa Kozloduy), de Ignalina 
(unidades 1 e 2: programa Ignalina) e de 
Bohunice V1 (unidades 1 e 2: programa 
Bohunice).

O presente regulamento estabelece o 
Programa Plurianual de Assistência ao 
Desmantelamento Nuclear para 2014-2020 
("o programa") fixando regras para a 
aplicação do apoio financeiro da União a 
medidas ligadas ao desmantelamento 
irreversível, exclusivamente das centrais 
nucleares de Kozloduy (unidades 1 a 4: 
programa Kozloduy), de Ignalina (unidades 
1 e 2: programa Ignalina) e de Bohunice 
V1 (unidades 1 e 2: programa Bohunice).

Or. en
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Alteração 66
Zigmantas Balčytis

Artigo 1

Texto da Comissão Alteração

O presente regulamento estabelece o 
Programa Plurianual de Assistência ao 
Desmantelamento Nuclear para 2014-2020 
("o programa") fixando regras para a 
aplicação do apoio financeiro da União a 
medidas ligadas ao desmantelamento das 
centrais nucleares de Kozloduy (unidades 1 
a 4: programa Kozloduy), de Ignalina 
(unidades 1 e 2: programa Ignalina) e de 
Bohunice V1 (unidades 1 e 2: programa 
Bohunice).

O presente regulamento estabelece o 
Programa Plurianual de Assistência ao 
Desmantelamento Nuclear para 2014-2020 
("o programa") fixando regras para a 
futura aplicação do apoio financeiro da 
União a medidas ligadas ao 
desmantelamento das centrais nucleares de 
Kozloduy (unidades 1 a 4: programa 
Kozloduy), de Ignalina (unidades 1 e 2: 
programa Ignalina) e de Bohunice V1 
(unidades 1 e 2: programa Bohunice).

Or. en

Alteração 67
Rebecca Harms
em nome do Grupo Verts/ALE

Artigo 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 1.º-A
Definição

O desmantelamento abrange atividades 
preparatórias anteriores ao encerramento 
definitivo (tais como a conceção de um 
plano de desmantelamento, a elaboração 
de documentação de licenciamento e 
projetos de infraestruturas de resíduos), 
bem como todas as atividades que se 
seguem ao encerramento dos reatores, ou 
seja, a remoção e o armazenamento 
definitivo de combustível irradiado, a 
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descontaminação, a desmontagem e/ou 
demolição das instalações nucleares, o 
armazenamento dos resíduos radioativos
restantes e a recuperação ambiental da 
zona contaminada. O processo de 
desmantelamento termina quando as 
instalações são libertadas de todos os 
controlos regulamentares e restrições 
radiológicas.

Or. en

Justificação

(É importante saber do que se trata afetivamente. A definição de "desmantelamento" deriva 
da definição constante do Relatório Especial n.º 16/2011 do TCE sobre "A assistência 
financeira da UE ao desmantelamento de centrais nucleares na Bulgária, Lituânia e 
Eslováquia: realizações e desafios futuros")

Alteração 68
Gaston Franco

Artigo 2 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. O objectivo 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 e com a Diretiva 
96/29/Euratom do Conselho, de 13 de 
maio de 1996, que fixa as normas de 
segurança de base relativas à proteção 
sanitária da população e dos 
trabalhadores contra os perigos 
resultantes das radiações ionizantes, 
mantendo o mais elevado nível de 
segurança, de acordo com a Diretiva 
96/29/Euratom do Conselho, de 13 de maio 
de 1996, estabelece as normas de 
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segurança de base relativas à proteção 
sanitária dos trabalhadores e da população 
contra os perigos resultantes das radiações 
ionizantes.

Or. fr

Alteração 69
Rebecca Harms
em nome do Grupo Verts/ALE

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 e de 
desmontagem 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, 
mantendo o nível mais avançado de 
segurança em benefício da saúde dos 
trabalhadores, do público em geral e do 
ambiente.

Or. en

Alteração 70
Algirdas Saudargas

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. O objetivo geral do programa é executar 
o processo efetivo de desmantelamento 
irreversível das unidades 1 a 4 da central 
nuclear de Kozloduy, das unidades 1 e 2 da 
central nuclear de Ignalina e das unidades 1 
e 2 da central nuclear de Bohunice V1, em 
conformidade com os respetivos planos de 
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1 e 2 da central nuclear de Bohunice V1, 
em conformidade com os respetivos planos 
de desmantelamento, mantendo o mais 
elevado nível de segurança.

desmantelamento, mantendo o mais 
elevado nível de segurança.

Or. en

Alteração 71
Rolandas Paksas

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 executar 
o processo efetivo de desmantelamento 
irreversível das unidades 1 a 4 da central 
nuclear de Kozloduy, das unidades 1 e 2 da 
central nuclear de Ignalina e das 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.

Or. en

Alteração 72
Zigmantas Balčytis

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. O objetivo geral do programa é executar 
o processo efetivo de desmantelamento 
irreversível das unidades 1 a 4 da central 
nuclear de Kozloduy, das unidades 1 e 2 da 
central nuclear de Ignalina e das unidades 1 
e 2 da central nuclear de Bohunice V1, em 
conformidade com os respetivos planos de 
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1 e 2 da central nuclear de Bohunice V1, 
em conformidade com os respetivos planos 
de desmantelamento, mantendo o mais 
elevado nível de segurança.

desmantelamento, mantendo o mais 
elevado nível de segurança.

Or. en

Alteração 73
Ivailo Kalfin

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, em 
conformidade com a Diretiva 
96/29/Euratom do Conselho, de 13 de 
maio de 1996, que fixa as normas de 
segurança de base relativas à proteção 
sanitária da população e dos 
trabalhadores contra os perigos 
resultantes das radiações ionizantes1 a 
com a Diretiva 2009/71/Euratom do 
Conselho, de 25 de junho de 2009, que 
estabelece um quadro comunitário para a 
segurança nuclear das instalações 
nucleares2.
1 JO L 159 de 29.6.1996, p. 1.
2 JO L 172 de 2.7.2009, p. 18.

Or. en
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Alteração 74
Andrey Kovatchev

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 executem o processo efetivo de 
desmantelamento irreversível das unidades 
1 e 4 da central nuclear de Kozloduy e das 
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 durante todo o processo de 
desmantelamento.

Or. en

Alteração 75
Alejo Vidal-Quadras

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 executem o processo efetivo de 
desmantelamento irreversível 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, em conformidade com a 
legislação da União relativa à segurança 
nuclear.

Or. en
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Alteração 76
Zigmantas Balčytis

Artigo 2 – n.º 2 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

2. Durante os períodos de financiamento, 
os objetivos específicos dos programas
Kozloduy, Ignalina e Bohunice são:

2. Durante os períodos de financiamento, 
os principais objetivos específicos dos 
programas Kozloduy, Ignalina e Bohunice 
são:

Or. en

Alteração 77
Rebecca Harms
em nome do Grupo Verts/ALE

Artigo 2 – n.º 2 – alínea a) – subalínea iii)

Texto da Comissão Alteração

(iii) gestão segura dos resíduos de 
desmantelamento em conformidade com 
um plano pormenorizado de gestão dos 
resíduos, a medir pela quantidade e tipo de 
resíduos acondicionados.

(iii) gestão segura, a nível nacional, dos 
resíduos de desmantelamento, incluindo o 
combustível irradiado e os resíduos 
altamente radioativos, em conformidade 
com um plano pormenorizado de gestão 
dos resíduos, a medir pela quantidade e 
tipo de resíduos acondicionados.

Or. en

Alteração 78
Ivailo Kalfin

Artigo 2 – n.º 2 – alínea a) – subalínea iii)
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Texto da Comissão Alteração

(iii) gestão segura dos resíduos de 
desmantelamento em conformidade com 
um plano pormenorizado de gestão dos 
resíduos, a medir pela quantidade e tipo de 
resíduos acondicionados.

(iii) em conformidade com a Diretiva 
2011/70/Euratom do Conselho, de 19 de 
julho de 2011, que estabelece um quadro 
comunitário para a gestão responsável e 
segura do combustível irradiado e dos 
resíduos radioactivos1, gestão segura dos 
resíduos de desmantelamento e do 
armazenamento a longo prazo em 
conformidade com um plano 
pormenorizado de gestão dos resíduos, a 
medir pela quantidade e tipo de resíduos 
acondicionados
1JO L 199 de 2.8.2011, p. 48.

Or. en

Alteração 79
Rebecca Harms
em nome do Grupo Verts/ALE

Artigo 2 – n.º 2 – alínea a) – subalínea -iii-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(iii-A) implementação e criação de um 
depósito nacional para a gestão segura do 
armazenamento e da eliminação a longo 
prazo de combustível irradiado removido e 
de outros resíduos radioativos resultantes 
da desmontagem e do desmantelamento 
das unidades 1 a 4 da central nuclear de 
Kozloduy, a medir pela quantidade e tipo 
de resíduos armazenados e eliminados;

Or. en

Alteração 80
Zigmantas Balčytis
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Artigo 2 – n.º 2 – alínea b) – subalínea ii)

Texto da Comissão Alteração

(ii) manutenção segura das unidades de 
reatores até ao fim do descarregamento do 
combustível, a medir pelo número de 
incidentes registados;

(ii) manutenção segura das unidades de 
reatores, a medir pelo número de incidentes 
registados;

Or. en

Justificação

É importante garantir a segurança durante todo o processo de desmantelamento e não 
apenas durante a fase de descarregamento do combustível.

Alteração 81
Rebecca Harms
em nome do Grupo Verts/ALE

Artigo 2 – n.º 2 – alínea b) – subalínea iii)

Texto da Comissão Alteração

(iii) obras de desmontagem na sala das 
turbinas e noutros edifícios auxiliares e 
gestão segura dos resíduos de 
desmantelamento em conformidade com 
um plano pormenorizado de gestão dos 
resíduos, a medir pelo tipo e número de 
sistemas auxiliares desmontados e pela 
quantidade e tipo de resíduos 
acondicionados;

(iii) obras de desmontagem na sala das 
turbinas e noutros edifícios auxiliares e 
gestão segura, a nível nacional, dos 
resíduos de desmantelamento, incluindo o 
combustível irradiado e os resíduos 
altamente radioativos, em conformidade 
com um plano nacional pormenorizado de 
gestão dos resíduos, a medir pela 
quantidade e tipo de resíduos 
acondicionados;

Or. en

Alteração 82
Ivailo Kalfin

Artigo 2 – n.º 2 – alínea b) – subalínea iii)
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Texto da Comissão Alteração

(iii) obras de desmontagem na sala das 
turbinas e noutros edifícios auxiliares e 
gestão segura dos resíduos de 
desmantelamento em conformidade com 
um plano pormenorizado de gestão dos 
resíduos, a medir pelo tipo e número de 
sistemas auxiliares desmontados e pela 
quantidade e tipo de resíduos 
acondicionados;

(iii) em conformidade com a Diretiva 
2011/70/Euratom do Conselho, obras de 
desmontagem na sala das turbinas e 
noutros edifícios auxiliares e gestão segura 
dos resíduos de desmantelamento e do 
armazenamento a longo prazo em 
conformidade com um plano 
pormenorizado de gestão dos resíduos, a 
medir pelo tipo e número de sistemas 
auxiliares desmontados e pela quantidade e 
tipo de resíduos acondicionados;

Or. en

Alteração 83
Rebecca Harms
em nome do Grupo Verts/ALE

Artigo 2 – n.º 2 – alínea b) – subalínea iii-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(iii-A) implementação e criação de um 
depósito nacional para a gestão segura do 
armazenamento e da eliminação a longo 
prazo de combustível irradiado removido e 
de outros resíduos radioativos resultantes 
da desmontagem e do desmantelamento 
das unidades 1 a 2 da central nuclear de 
Ignalina, a medir pela quantidade e tipo 
de resíduos armazenados e eliminados;

Or. en

Alteração 84
Zigmantas Balčytis

Artigo 2 – n.º 2 – alínea b) – subalínea iii-A) (nova)
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Texto da Comissão Alteração

(iii-A) medidas de reabilitação do 
ambiente, de acordo com o acervo, e de 
modernização da capacidade de produção 
convencional, a fim de substituir a 
capacidade de produção dos dois reatores 
da Central Nuclear de Ignalina;

Or. en

Justificação

Estas medidas estão claramente previstas no Protocolo n.º 4.

Alteração 85
Zigmantas Balčytis

Artigo 2 – n.º 2 – alínea b) – subalínea iii-B) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(iii-B) outras medidas decorrentes da 
decisão de encerrar e desativar esta 
central e que contribuam para a 
necessária reestruturação, reabilitação 
ambiental e modernização dos setores da 
produção, transporte e distribuição de 
energia na Lituânia, bem como para o 
reforço da segurança do 
aprovisionamento energético e a melhoria 
da eficiência energética neste país,

Or. en

Justificação

Estas medidas estão claramente previstas no Protocolo n.º 4.

Alteração 86
Rebecca Harms
em nome do Grupo Verts/ALE
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Artigo 2 – n.º 2 – alínea b) – subalínea iii-B) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(iii-B) Desmantelamento dos núcleos do 
reator, dos edifícios do reator e dos 
circuitos primários;

Or. en

Alteração 87
Rebecca Harms
em nome do Grupo Verts/ALE

Artigo 2 – n.º 2 – alínea c) – subalínea iii)

Texto da Comissão Alteração

(iii) gestão segura dos resíduos de 
desmantelamento em conformidade com 
um plano pormenorizado de gestão dos 
resíduos, a medir pela quantidade e tipo de 
resíduos acondicionados.

(iii) gestão segura, a nível nacional, dos 
resíduos de desmantelamento, incluindo o 
combustível irradiado e os resíduos 
altamente radioativos, em conformidade 
com um plano nacional pormenorizado de 
gestão dos resíduos, a medir pela 
quantidade e tipo de resíduos 
acondicionados.

Or. en

Alteração 88
Ivailo Kalfin

Artigo 2 – n.º 2 – alínea c) – subalínea iii)

Texto da Comissão Alteração

(iii) gestão segura dos resíduos de 
desmantelamento em conformidade com 
um plano pormenorizado de gestão dos 
resíduos, a medir pela quantidade e tipo de 
resíduos acondicionados.

(iii) em conformidade com a Diretiva 
2011/70/Euratom do Conselho, gestão 
segura dos resíduos de desmantelamento e 
do armazenamento a longo prazo em 
conformidade com um plano 
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pormenorizado de gestão dos resíduos, a 
medir pela quantidade e tipo de resíduos 
acondicionados.

Or. en

Alteração 89
Rebecca Harms
em nome do Grupo Verts/ALE

Artigo 2 – n.º 2 – alínea c) – subalínea iii-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(iii-A) implementação e criação de um 
depósito nacional para a gestão segura do 
armazenamento e da eliminação a longo 
prazo de combustível irradiado removido e 
de outros resíduos radioativos resultantes
da desmontagem e do desmantelamento 
das unidades 1 a 2 da central nuclear de 
Bohunice, a medir pela quantidade e tipo 
de resíduos armazenados e eliminados;

Or. en

Alteração 90
Rebecca Harms
em nome do Grupo Verts/ALE

Artigo 2 – n.º 2 – alínea c) – subalínea iii-B) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(iii-B) Desmantelamento dos núcleos do 
reator, dos edifícios do reator e dos 
circuitos primários;

Or. en
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Alteração 91
Andrey Kovatchev

Artigo 2 – n.º 2-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

2-A. Qualquer um dos programas de 
desmantelamento referidos no n.º 2 pode 
igualmente incluir medidas destinadas a 
manter o necessário nível elevado de 
segurança nas unidades nucleares 
aquando do encerramento, 
nomeadamente no que se refere ao apoio 
ao pessoal das centrais.

Or. en

Alteração 92
Zigmantas Balčytis

Artigo 2 – n.º 2-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

2-A. O Programa Ignalina referido no n.º 
2, alínea b), pode igualmente incluir 
medidas destinadas a manter um elevado 
nível de segurança nas unidades 
nucleares em fase de desmantelamento, 
nomeadamente apoio ao pessoal das 
centrais.

Or. en

Justificação

Esta formulação advém do artigo 2.º, n.º 4, do Protocolo n.º 4 e reflete um importante 
compromisso da UE no sentido de garantir o apoio ao pessoal da central nuclear de Ignalina 
durante todo o processo de desmantelamento.
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Alteração 93
Vladko Todorov Panayotov

Artigo 2 –n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. As principais etapas e datas-limite são 
definidas no ato referido no artigo 6.º, n.º 
2.

3. As principais etapas, os resultados 
gerais esperados, as datas-limite e os 
indicadores de desempenho do programa 
plurianual conjunto são determinados até 
31 de dezembro de 2013 e os programas 
de trabalho anuais conjuntos são
definidos no ato referido no artigo 6.º, n.º 
2.

Or. en

Justificação

Os principais objetivos, etapas, datas-limite e indicadores de desempenho de todo o 
programa devem ser previamente conhecidos, a fim de garantir resultados e desempenhos 
ótimos coerentes.

Alteração 94
Ivailo Kalfin

Artigo 3 – n.º 1 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

A dotação financeira para a execução do 
programa para o período de 2014 a 2020 é 
de 552 947 000 EUR a preços correntes.

Tendo em conta as perdas decorrentes do 
encerramento antecipado das unidades, e 
a fim de cumprir as normas de segurança 
mais elevadas, a dotação financeira para a 
execução do programa para o período de 
2014 a 2020 deve incluir suficiente 
participação financeira da União, 
correspondente ao considerável défice de 
financiamento dos respetivos planos de 
desmantelamento.

Or. en
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Justificação

A longo prazo, a execução dos planos de desmantelamento na Bulgária, na Lituânia e na 
Eslováquia impôs a necessidade de recursos suplementares e de cofinanciamento, a fim de 
possibilitar um desmantelamento eficiente e em condições de segurança. O plano de 
financiamento global e o cálculo dos custos totais devem, por conseguinte, ser identificados 
pelos beneficiários e pelas autoridades de gestão, bem como atualizados numa base anual.

Alteração 95
Jaroslav Paška

Artigo 3 – n.º 1 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

A dotação financeira para a execução do 
programa para o período de 2014 a 2020 é 
de 552 947 000 EUR a preços correntes.

A dotação financeira para a execução do 
programa para o período de 2014 a 2020 é 
de 815 947 000 EUR a preços correntes.

Or. en

Alteração 96
Eduard Kukan, Jan Březina, Alajos Mészáros, András Gyürk

Artigo 3 – n.º 1 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

A dotação financeira para a execução do 
programa para o período de 2014 a 2020 é 
de 552 947 000 EUR a preços correntes.

A dotação financeira para a execução do 
programa para o período de 2014 a 2020 é 
de [552 947 000] EUR a preços correntes.

Or. en

Alteração 97
Ivailo Kalfin

Artigo 3 – n.º 1 – parágrafo 2
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Texto da Comissão Alteração

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

Suprimido

(a) 208 503 000 EUR 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;
(c) 114 815 000 EUR para o programa 
Bohunice para o período de 2014 a 2017.

Or. en

Alteração 98
Andrey Kovatchev

Artigo 3 – n.º 1 – parágrafo 2 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

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

(b) 229 629 000 EUR para o programa 
Ignalina para o período de 2014 a 2020;

Or. en

Alteração 99
Zigmantas Balčytis

Artigo 3 – n.º 1 – parágrafo 2 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

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

(b) 229 629 000 EUR para o programa 
Ignalina para o período de 2014 a 2020;

Or. en
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Alteração 100
Algirdas Saudargas

Artigo 3 – n.º 1 – parágrafo 2 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

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

(b) 229 629 000 EUR para o programa 
Ignalina para o período de 2014 a 2020;

Or. en

Alteração 101
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Artigo 3 – n.º 1 – parágrafo 2 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

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

(b) [229 629 000] EUR para o programa 
Ignalina para o período de 2014 a 2020;

Or. en

Alteração 102
Rolandas Paksas

Artigo 3 – n.º 1 – parágrafo 2 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

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

(b) [229 629 000] EUR para o programa 
Ignalina para o período de 2014 a 2020;

Or. en

Alteração 103
Rebecca Harms
em nome do Grupo Verts/ALE
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Artigo 3 – n.º 1 – parágrafo 2 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

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

(b) [229 629 000] EUR para o programa 
Ignalina para o período de 2014 a 2020;

Or. en

Justificação

A presente alteração visa a obtenção de esclarecimentos sobre as razões do término destes 
programas de assistência à Lituânia já em 2017.

Alteração 104
Alejo Vidal-Quadras

Artigo 3 – n.º 1 – parágrafo 2 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

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

(b) 229 629 000 EUR para o programa 
Ignalina para o período de 2014 a 2020;

Or. en

Alteração 105
Jaroslav Paška

Artigo 3 – n.º 1 – parágrafo 2 – alínea c)

Texto da Comissão Alteração

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

(c) 377 815 000 EUR para o programa 
Bohunice para o período de 2014 a 2017.

Or. en
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Justificação

Slovakia is prepared to co-finance this process as well. But it is necessary to take into account 
that real costs for decommissioning are much higher as have been predicted before. 
According to this we propose to find the possibility of increasing a total amount of financial 
support for decommissioning process NPP Bohunice V1, for which we propose on the amount 
of 377 815 000 EUR at least. Moreover, Slovakia has implemented number of projects aimed 
at decommissioning of V1 Jaslovske Bohunice from its own national resources, amounting to 
263 millions EUR (e.g. for handling spent nuclear fuel and radioactive waste). At the same 
time, other countries have received EU financial support to the similar projects, which seems 
to create general imbalance.

Alteração 106
Andrey Kovatchev

Artigo 3 – n.º 1 – parágrafo 2 – alínea c)

Texto da Comissão Alteração

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

(c) 114 815 000 EUR para o programa 
Bohunice para o período de 2014 a 2020.

Or. en

Alteração 107
Rebecca Harms
em nome do Grupo Verts/ALE

Artigo 3 – n.º 1 – parágrafo 2 – alínea c)

Texto da Comissão Alteração

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

(c) [114 815 000] EUR para o programa 
Bohunice para o período de 2014 a 2020.

Or. en

Justificação

A presente alteração visa a obtenção de esclarecimentos sobre as razões do término destes 
programas de assistência à Eslováquia já em 2017.
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Alteração 108
Eduard Kukan, Jan Březina, Alajos Mészáros, András Gyürk

Artigo 3 – n.º 1 – parágrafo 2 – alínea c)

Texto da Comissão Alteração

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

(c) [114 815 000] EUR para o programa 
Bohunice para o período de 2014 a 2017.

Or. en

Justificação

Most recent cost analyses commissioned by Slovakia have shown insufficient financial 
support a GAP of 425 millions of EUR for decommissioning of V1 Jaslovske Bohunice. 
Therefore, we consider the amount of 114 mil EUR extremely low, taking under consideration 
impact and burden arising from shutting-down the V1 Jaslovske Bohunice. Moreover, 
Slovakia has implemented number of projects aimed at decommissioning of V1 Jaslovske 
Bohunice from its own national resources, amounting to 263 millions EUR (e.g. for handling 
spent nuclear fuel and radioactive waste). At the same time, other countries can apply for EU 
financial support to the similar projects, which seems to create general imbalance. In order to 
continue in dimensioning work and eliminate negative impacts on environment we propose to 
raise the Bohunice Programme 2014-2020 to minimum 300 millions EUR.

Alteração 109
Zigmantas Balčytis

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 e avaliará os progressos dos 
programas Kozloduy, Ignalina e Bohunice 
tendo em conta as principais etapas e as 
datas-limite referidas no artigo 6.º, até ao 
fim de 2017, no âmbito da avaliação 
intercalar referida no artigo 8.º. Com base 
nos resultados desta avaliação, o montante 
das dotações afetadas ao programa, bem 
como o período de programação e a 
repartição entre os programas Kozloduy, 
Ignalina e Bohunice poderão ser revistos, a 
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fim de ter em conta os progressos 
realizados e a assegurar que a 
programação e a afetação de recursos se 
baseiam nas necessidades de 
financiamento e na capacidade de 
absorção reais.

Or. en

Justificação

A revisão do desempenho no espaço de um ano após o início do programa (o QFP tem início 
em 2014) é prematura. O Protocolo n.º 4 estabelece que a programação dos recursos 
afetados ao Programa Ignalina deverá ter por base as necessidades de financiamento e a 
capacidade de absorção reais.

Alteração 110
Jaroslav Paška

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 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, 
assegurando que as normas de segurança 
mais elevadas e o estado irreversível no 
processo de desmantelamento, em 
conformidade com os respetivos planos de 
desmantelamento, não são ameaçados.

Or. en
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Justificação

É proposto o aditamento da frase que tenta evitar quaisquer impactos inesperados em todo o 
processo de desmantelamento em condições de segurança.

Alteração 111
Rebecca Harms
em nome do Grupo Verts/ALE

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 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, 
com o acordo das autoridades 
orçamentais da União, deve, quando 
adequado, rever o montante das dotações 
afetadas ao programa, bem como o período 
de programação e a repartição entre os 
programas Kozloduy, Ignalina e Bohunice.

Or. en

Alteração 112
Marian-Jean Marinescu

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, 

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, 
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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.

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, 
em conformidade com as disposições do 
Quadro Financeiro Plurianual para o 
período de 2014-2020.

Or. en

Alteração 113
Andrey Kovatchev

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 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 2017, 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.

Or. en

Alteração 114
Algirdas Saudargas

Artigo 3 – n.º 2
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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 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 2017, 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.

Or. en

Alteração 115
Eduard Kukan, Alajos Mészáros, Jan Březina, Evžen Tošenovský, András Gyürk

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 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 2017, 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.

Or. en

Alteração 116
Ingeborg Gräßle
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Artigo 3 – n.º 3 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

A dotação financeira para os programas 
Kozloduy, Ignalina e Bohunice pode 
também cobrir despesas relativas a 
atividades de preparação, 
acompanhamento, controlo, auditoria e 
avaliação que sejam necessárias para a 
gestão do programa e a realização dos seus 
objetivos; nomeadamente, estudos, 
reuniões de peritos, ações de informação e 
de comunicação, incluindo a comunicação 
das prioridades políticas da União 
Europeia, na medida em que estejam 
relacionados com os objetivos gerais do 
presente regulamento, as despesas ligadas 
às redes informáticas de tratamento e 
intercâmbio da informação, juntamente 
com todas as outras despesas de assistência 
técnica e administrativa incorridas pela 
Comissão para a gestão do programa.

A dotação financeira para os programas 
Kozloduy, Ignalina e Bohunice pode 
também cobrir despesas relativas a 
atividades de preparação, 
acompanhamento, controlo, auditoria e 
avaliação que sejam necessárias para a 
gestão do programa e a realização dos seus 
objetivos; nomeadamente, estudos, 
reuniões de peritos, ações de informação e 
de comunicação, incluindo a comunicação 
das prioridades políticas da União 
Europeia, na medida em que estejam 
relacionados com os objetivos gerais do 
presente regulamento, as despesas ligadas 
às redes informáticas de tratamento e 
intercâmbio da informação, juntamente 
com todas as outras despesas de assistência 
técnica e administrativa incorridas pela 
Comissão para a gestão do programa.

A dotação financeira pode abranger 
igualmente os trabalhos preparatórios 
com vista à construção de um depósito 
final. 
As medidas destinadas a fazer face às 
consequências do encerramento e do 
desmantelamento não podem ser 
financiadas.

Or. de

Alteração 117
Silvia-Adriana Ţicău

Artigo 3 – n.º 3 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

A dotação financeira para os programas 
Kozloduy, Ignalina e Bohunice pode 

A dotação financeira para os programas 
Kozloduy, Ignalina e Bohunice pode 
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também cobrir despesas relativas a 
atividades de preparação, 
acompanhamento, controlo, auditoria e 
avaliação que sejam necessárias para a 
gestão do programa e a realização dos seus 
objetivos; nomeadamente, estudos, 
reuniões de peritos, ações de informação e 
de comunicação, incluindo a comunicação 
das prioridades políticas da União 
Europeia, na medida em que estejam 
relacionados com os objetivos gerais do 
presente regulamento, as despesas ligadas 
às redes informáticas de tratamento e 
intercâmbio da informação, juntamente 
com todas as outras despesas de assistência 
técnica e administrativa incorridas pela 
Comissão para a gestão do programa.

também cobrir despesas relativas a 
atividades de preparação, 
acompanhamento, controlo, auditoria e 
avaliação que sejam necessárias para a 
gestão do programa e a realização dos seus 
objetivos; nomeadamente, estudos, 
reuniões de peritos, ações de formação, 
informação e de comunicação, incluindo a 
comunicação das prioridades políticas da 
União Europeia, na medida em que estejam 
relacionados com os objetivos gerais do 
presente regulamento, as despesas ligadas 
às redes informáticas de tratamento e 
intercâmbio da informação, juntamente 
com todas as outras despesas de assistência 
técnica e administrativa incorridas pela 
Comissão para a gestão do programa.

Or. ro

Alteração 118
Ivailo Kalfin

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

Texto da Comissão Alteração

Tendo em conta as perdas significativas 
na sequência do encerramento antecipado 
das unidades, devem ser envidados todos 
os esforços no sentido de prosseguir a um 
nível suficiente a prática do 
cofinanciamento estabelecida no âmbito 
da assistência de pré-adesão e o apoio 
concedido no período de 2007-2013, no 
que se refere às atividades de 
desmantelamento levadas a cabo pelos 
três Estados-Membros, bem como, se for 
caso disso, atrair outras fontes de 
cofinanciamento.

Or. en
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Alteração 119
Ingeborg Gräßle

Artigo 3 – n.º 3-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

3-A. Os desentendimentos relativamente à 
interpretação dos tratados e à adjudicação 
de contratos devem ser sujeitos a litígio. 
Os atrasos de construção daí resultantes 
podem levar à suspensão do pagamento e 
a reduções da dotação financeira. Deve 
ser apresentado ao Parlamento Europeu 
um relatório anual sobre esta matéria. 

Or. de

Alteração 120
Vladko Todorov Panayotov

Artigo 4 – n.º 1 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

1. Até 1 de janeiro de 2014, a Bulgária, a 
Lituânia e a Eslováquia devem satisfazer as 
seguintes condições ex ante:

1. Até 1 setembro de 2013, a Bulgária, a 
Lituânia e a Eslováquia devem satisfazer as 
seguintes condições ex ante:

Or. en

Justificação

A fim de dar à Comissão algum tempo, caso seja necessário, para adaptar os detalhes 
relativos ao programa plurianual conjunto e ao programa de trabalho anual para 2014.

Alteração 121
Zigmantas Balčytis

Artigo 4 – n.º 1 – alínea a)
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Texto da Comissão Alteração

(a) Cumprimento do acervo da União; em 
especial no domínio da segurança 
nuclear, a transposição para o direito 
nacional da Diretiva 2009/71/Euratom do 
Conselho relativa à segurança nuclear e 
da Diretiva de 2011/70/Euratom relativa à 
gestão do combustível irradiado e dos 
resíduos radioativos.

Suprimido

Or. en

Justificação

O requisito de cumprimento do acervo da União constitui uma disposição discriminatória do 
ponto de vista dos três países em questão, uma vez que o acervo da União deve ser cumprido 
por todos os 27 Estados-Membros. Este requisito deve, por conseguinte, ser suprimido, uma 
vez que é supérfluo. As diretivas relevantes e o cumprimento das mesmas já são referidos no 
considerando 10.

Alteração 122
Rolandas Paksas

Artigo 4 – n.º 1 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

(a) Cumprimento do acervo da União; em 
especial no domínio da segurança 
nuclear, a transposição para o direito 
nacional da Diretiva 2009/71/Euratom do 
Conselho relativa à segurança nuclear e 
da Diretiva de 2011/70/Euratom relativa à 
gestão do combustível irradiado e dos 
resíduos radioativos.

Suprimido

Or. en

Justificação

Todos os Estados-Membros devem cumprir o acervo da União e não apenas a Bulgária, a 
Lituânia e a Eslováquia.



AM\913763PT.doc 57/84 PE496.524v01-00

PT

Alteração 123
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Artigo 4 – n.º 1 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

(a) Cumprimento do acervo da União; em 
especial no domínio da segurança 
nuclear, a transposição para o direito 
nacional da Diretiva 2009/71/Euratom do 
Conselho relativa à segurança nuclear e 
da Diretiva de 2011/70/Euratom relativa à 
gestão do combustível irradiado e dos 
resíduos radioativos.

Suprimido

Or. en

Alteração 124
Alejo Vidal-Quadras

Artigo 4 – n.º 1 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

(a) Cumprimento do acervo da União; em 
especial no domínio da segurança nuclear, 
a transposição para o direito nacional da 
Diretiva 2009/71/Euratom do Conselho 
relativa à segurança nuclear e da Diretiva 
de 2011/70/Euratom relativa à gestão do 
combustível irradiado e dos resíduos 
radioativos.

(a) Cumprimento do acervo da União no 
domínio da segurança nuclear; em especial
da Diretiva 2009/71/Euratom do Conselho 
relativa à segurança nuclear e da Diretiva 
de 2011/70/Euratom relativa à gestão do 
combustível irradiado e dos resíduos 
radioativos.

Or. en

Alteração 125
Zigmantas Balčytis
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Artigo 4 – n.º 1 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

(b) Estabelecimento de um quadro 
jurídico nacional que preveja disposições 
adequadas para o aprovisionamento, em 
tempo útil, de recursos financeiros 
nacionais para a conclusão do 
desmantelamento em condições de 
segurança em conformidade com as regras 
aplicáveis em matéria de auxílios estatais.

(b) Adoção e apresentação à Comissão de 
um documento de planeamento 
estratégico do desmantelamento (uma 
estratégia de desmantelamento) que 
abranja todo o processo de 
desmantelamento até ao seu estado 
irreversível e que identifique os principais 
processos, o método de desmantelamento, 
o estado irreversível de desmantelamento, 
bem como uma estimativa da totalidade 
dos custos (custos necessários para a 
conclusão, em condições de segurança, do 
desmantelamento das unidades do reator 
nuclear a que se refere o presente 
regulamento), das principais atividades e 
calendários (preparação para o 
desmantelamento, funcionamento em 
condições de segurança, descarregamento 
do combustível, gestão dos resíduos 
operacionais e de desmantelamento, 
descontaminação, desmontagem), dos 
possíveis recursos de financiamento, dos 
regimes financeiros, em conformidade 
com as regras aplicáveis em matéria de 
auxílios estatais.

Or. en

Alteração 126
Andrey Kovatchev

Artigo 4 – n.º 1 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

(b) Estabelecimento de um quadro jurídico
nacional que preveja disposições 
adequadas para o aprovisionamento, em 
tempo útil, de recursos financeiros 
nacionais para a conclusão do 

(b) Estabelecimento, num quadro nacional, 
de um plano de financiamento global que 
identifique a totalidade dos custos e as 
fontes de financiamento que se prevê 
serem necessárias para a conclusão, em 
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desmantelamento em condições de 
segurança em conformidade com as regras 
aplicáveis em matéria de auxílios estatais.

condições de segurança, do 
desmantelamento das unidades do reator 
nuclear, incluindo a gestão do 
combustível irradiado e dos resíduos 
radioativos, a que se refere o presente 
regulamento.

Or. en

Alteração 127
Rebecca Harms
em nome do Grupo Verts/ALE

Artigo 4 – n.º 1 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

(b) Estabelecimento de um quadro jurídico 
nacional que preveja disposições
adequadas para o aprovisionamento, em 
tempo útil, de recursos financeiros 
nacionais para a conclusão do 
desmantelamento em condições de 
segurança em conformidade com as regras 
aplicáveis em matéria de auxílios estatais.

(b) Estabelecimento de um quadro jurídico 
nacional que preveja recursos financeiros 
nacionais adequados e oportunos para a 
conclusão, em condições de segurança, do 
desmantelamento das centrais nucleares, 
incluindo resíduos radioativos e 
combustível irradiado, em conformidade 
com o princípio do poluidor-pagador e 
com as regras aplicáveis em matéria de 
auxílios estatais.

Or. en

Alteração 128
Zigmantas Balčytis

Artigo 4 – n.º 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 para o período de 2014-2020, que
estabeleça os principais objetivos e 
tarefas, discriminando-os ao nível das 
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atividades de desmantelamento, do 
planeamento dos projetos previstos, do 
calendário, da estrutura dos custos e das 
percentagens de cofinanciamento. O 
plano deve ser elaborado em 
conformidade com as normas 
internacionalmente reconhecidas em 
matéria de estimativa dos custos de 
desmantelamento.

Or. en

Justificação

Uma vez que a proposta de regulamento abrange o período do QFP, o documento de 
planeamento deve abranger o mesmo período de tempo. Além disso, de acordo com as 
práticas internacionais, os planos de desmantelamento devem ser revistos periodicamente.

Alteração 129
Rebecca Harms
em nome do Grupo Verts/ALE

Artigo 4 – n.º 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, incluindo etapas concretas e 
condições-limite comprovadas para o 
valor acrescentado da União, que permite 
atingir progressos físicos oportunos reais 
em termos de descarregamento do 
combustível e do desmantelamento, bem 
como da garantia da irreversibilidade do 
encerramento.

Or. en

Alteração 130
Marian-Jean Marinescu
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Artigo 4 – n.º 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, 
sólido, completo e revisto, incluindo todas 
as estimativas de custos e indicando 
claramente o cofinanciamento nacional e 
o modo como tal financiamento será 
assegurado a longo prazo.

Or. en

Alteração 131
Andrey Kovatchev

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 
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.

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. 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 em função 
dos critérios estabelecidos no ato a que se 
refere o artigo 6.º, n.º 2.
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Or. en

Alteração 132
Zigmantas Balčytis

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 
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.

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. Caso a 
Comissão emita um parecer 
fundamentado indicando que a execução 
das condições referidas no n.º 1, alínea b), 
ou no n.º 1, alínea c), não é satisfatória, a 
decisão de suspensão da totalidade ou de
parte do apoio financeiro da União deve ser 
tomada em conformidade com o 
procedimento de exame a que se refere o 
artigo 9.º, n.º 2.

Or. en

Justificação

A decisão de suspensão do apoio não deve ser tomada de forma unilateral pela Comissão, 
devendo os Estados-Membros estar igualmente envolvidos.

Alteração 133
Silvia-Adriana Ţicău

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. Quando 
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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.

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, desde que esta 
suspensão não ponha em perigo a 
garantia das condições de segurança das 
centrais nucleares previstas no artigo 1.°.

Or. ro

Alteração 134
Vladko Todorov Panayotov

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 
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.

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

Or. en

Justificação

Harmonização com a alteração 2.

Alteração 135
Rebecca Harms
em nome do Grupo Verts/ALE

Artigo 4 – n.º 2
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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 
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.

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 
da adoção do programa de trabalho anual, 
deve decidir suspender a totalidade ou 
parte do apoio financeiro da União na 
pendência do pleno cumprimento das 
condições ex ante.

Or. en

Alteração 136
Andrey Kovatchev

Artigo 5-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 5.º-A
Programas de trabalho anuais

1. No início de cada ano do período de 
2014-2020, a Comissão adota um 
programa de trabalho anual conjunto 
para os programas Kozloduy, Bohunice e 
Ignalina, especificando os seus respetivos 
objetivos, resultados esperados, 
indicadores de desempenho conexos e 
calendário para a utilização dos fundos 
no âmbito de cada dotação financeira 
anual. Os referidos atos de execução são 
adotados em conformidade com o 
procedimento de exame a que se refere o 
artigo 9.º, n.º 2.
2. No final de cada ano do período de 
2014-2020, a Comissão elabora um 
relatório intercalar sobre a execução dos 
trabalhos realizados nos anos anteriores. 
Esse relatório intercalar é apresentado ao 
Parlamento Europeu e ao Conselho e 
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serve de base para a adoção do programa 
de trabalho anual conjunto seguinte.

Or. en

Alteração 137
Andrey Kovatchev

Artigo 6 – título

Texto da Comissão Alteração

Programas de trabalho anuais e
procedimentos de execução

Procedimentos de execução

Or. en

Alteração 138
Andrey Kovatchev

Artigo 6 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. A Comissão adota um programa de 
trabalho anual conjunto para os 
programas Kozloduy, Ignalina e 
Bohunice, especificando os objetivos, 
resultados esperados, indicadores conexos 
e calendário para a utilização dos fundos 
no âmbito de cada dotação financeira 
anual.

Suprimido

Or. en

Alteração 139
Vladko Todorov Panayotov

Artigo 6 – n.º 1
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Texto da Comissão Alteração

1. A Comissão adota um programa de 
trabalho anual conjunto para os programas 
Kozloduy, Ignalina e Bohunice, 
especificando os objetivos, resultados 
esperados, indicadores conexos e 
calendário para a utilização dos fundos no 
âmbito de cada dotação financeira anual.

1. No final de cada ano do período de 
2013-2020, a Comissão adota um 
programa de trabalho anual conjunto para 
os programas Kozloduy, Ignalina e 
Bohunice, especificando os seus respetivos
objetivos, resultados esperados, 
indicadores de desempenho conexos e 
calendário para a utilização dos fundos no 
âmbito de cada dotação financeira anual. A 
adoção do programa de trabalho anual 
seguinte basear-se-á num relatório de 
avaliação sobre a execução do programa 
de trabalho anual conjunto relativo ao 
ano anterior.

Or. en

Justificação

Esta disposição garante as condições de continuidade do trabalho que já está a ser feito com 
o apoio de financiamento até 2013, inclusive.

Alteração 140
Silvia-Adriana Ţicău

Artigo 6 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. A Comissão adota um programa de 
trabalho anual conjunto para os programas 
Kozloduy, Ignalina e Bohunice, 
especificando os objetivos, resultados 
esperados, indicadores conexos e 
calendário para a utilização dos fundos no 
âmbito de cada dotação financeira anual.

1. A Comissão, com base nas propostas 
recebidas por parte dos Estados-Membros,
adota um programa de trabalho anual 
conjunto para os programas Kozloduy, 
Ignalina e Bohunice, especificando os 
objetivos, resultados esperados, 
indicadores conexos e calendário para a 
utilização dos fundos no âmbito de cada 
dotação financeira anual.

Or. ro
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Alteração 141
Zigmantas Balčytis

Artigo 6 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. A Comissão adota um programa de 
trabalho anual conjunto para os programas 
Kozloduy, Ignalina e Bohunice, 
especificando os objetivos, resultados 
esperados, indicadores conexos e 
calendário para a utilização dos fundos no 
âmbito de cada dotação financeira anual.

1. A Comissão adota programas de 
trabalho anuais separados para os 
programas Kozloduy, Ignalina e Bohunice, 
especificando os objetivos, resultados 
esperados, indicadores conexos e 
calendário para a utilização dos fundos no 
âmbito de cada dotação financeira anual.

Or. en

Alteração 142
Andrey Kovatchev

Artigo 6 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. A Comissão adota, o mais tardar até 31 
de dezembro de 2014, procedimentos de 
execução pormenorizados para o período 
de duração do programa. O ato que 
estabelece os procedimentos de execução 
define igualmente em mais pormenor os 
resultados esperados, as atividades e os 
correspondentes indicadores de 
desempenho para os programas Kozloduy, 
Ignalina e Bohunice. Inclui os planos de 
desmantelamento pormenorizados e 
revistos a que se refere o artigo 4.º, n.º 1, 
alínea c), que servirão de base para o 
acompanhamento dos progressos e a 
obtenção em tempo útil dos resultados 
esperados.

2. A Comissão adota, o mais tardar até 31 
de dezembro de 2014, procedimentos de 
execução pormenorizados para o período 
de duração do programa. Os referidos atos 
de execução são adotados em 
conformidade com o procedimento de 
exame a que se refere o artigo 9.º, n.º 2. O 
ato que estabelece os procedimentos de 
execução define igualmente em mais 
pormenor os objetivos, resultados 
esperados, as etapas, as metas e 
datas-limite, bem como os correspondentes 
indicadores de desempenho para os 
programas Kozloduy, Ignalina e Bohunice. 
Deve incluir os planos de 
desmantelamento pormenorizados e 
revistos a que se refere o artigo 4.º, n.º 1, 
alínea c), que servirão de base para o 
acompanhamento dos progressos e da 
obtenção em tempo útil dos resultados 
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esperados.

Or. en

Alteração 143
Zigmantas Balčytis

Artigo 6 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. A Comissão adota, o mais tardar até 31 
de dezembro de 2014, procedimentos de
execução pormenorizados para o período 
de duração do programa. O ato que 
estabelece os procedimentos de execução 
define igualmente em mais pormenor os 
resultados esperados, as atividades e os 
correspondentes indicadores de 
desempenho para os programas Kozloduy, 
Ignalina e Bohunice. Inclui os planos de 
desmantelamento pormenorizados e 
revistos a que se refere o artigo 4.º, n.º 1, 
alínea c), que servirão de base para o 
acompanhamento dos progressos e a 
obtenção em tempo útil dos resultados 
esperados.

2. A Comissão adota, o mais tardar até 31 
de dezembro de 2014, procedimentos de 
execução pormenorizados para o período 
de duração dos programas. O ato que 
estabelece os procedimentos de execução 
define igualmente em mais pormenor os 
resultados esperados, as atividades e os 
correspondentes indicadores de 
desempenho para os programas Kozloduy, 
Ignalina e Bohunice. Inclui os planos de 
desmantelamento pormenorizados e 
revistos a que se refere o artigo 4.º, n.º 1, 
alínea c), que servirão de base para o 
acompanhamento dos progressos e a 
obtenção em tempo útil dos resultados 
esperados.

Or. en

Alteração 144
Vladko Todorov Panayotov

Artigo 6 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. A Comissão adota, o mais tardar até 31 
de dezembro de 2014, procedimentos de 
execução pormenorizados para o período 
de duração do programa. O ato que 
estabelece os procedimentos de execução 

2. A Comissão adota, o mais tardar até 1 de 
junho de 2014, procedimentos de execução 
pormenorizados para o período de duração 
do programa. O ato que estabelece os 
procedimentos de execução define 
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define igualmente em mais pormenor os 
resultados esperados, as atividades e os 
correspondentes indicadores de 
desempenho para os programas Kozloduy, 
Ignalina e Bohunice. Inclui os planos de 
desmantelamento pormenorizados e 
revistos a que se refere o artigo 4.º, n.º 1, 
alínea c), que servirão de base para o 
acompanhamento dos progressos e a 
obtenção em tempo útil dos resultados 
esperados.

igualmente em mais pormenor as etapas e
os resultados gerais e específicos
esperados, as atividades e os 
correspondentes indicadores de 
desempenho e datas-limite para os 
programas Kozloduy, Ignalina e Bohunice. 
Inclui os planos de desmantelamento 
pormenorizados e revistos a que se refere o 
artigo 4.º, n.º 1, alínea c), que servirão de 
base para o acompanhamento dos 
progressos e a obtenção em tempo útil dos 
resultados esperados.

Or. en

Justificação

Esta disposição garantirá as condições de continuidade do trabalho que já teve início com o 
apoio de financiamento até 2013, inclusive. Os Estados-Membros saberão, em tempo útil, 
quais os indicadores de desempenho que serão aplicados na avaliação dos seus progressos.

Alteração 145
Zigmantas Balčytis

Artigo 6 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. A Comissão adota, o mais tardar até 31 
de dezembro de 2014, procedimentos de 
execução pormenorizados para o período 
de duração do programa. O ato que 
estabelece os procedimentos de execução 
define igualmente em mais pormenor os 
resultados esperados, as atividades e os 
correspondentes indicadores de 
desempenho para os programas Kozloduy, 
Ignalina e Bohunice. Inclui os planos de 
desmantelamento pormenorizados e 
revistos a que se refere o artigo 4.º, n.º 1, 
alínea c), que servirão de base para o 
acompanhamento dos progressos e a 
obtenção em tempo útil dos resultados 
esperados.

2. A Comissão adota, mediante atos de 
execução, o mais tardar até 31 de 
dezembro de 2014, procedimentos de 
execução pormenorizados para o período 
de duração dos programas, em 
conformidade com o procedimento de 
exame a que se refere o artigo 9.º, n.º 2. O 
ato que estabelece os procedimentos de 
execução define igualmente em mais 
pormenor os resultados esperados, as 
atividades e os correspondentes 
indicadores de desempenho para os 
programas Kozloduy, Ignalina e Bohunice. 
Inclui os planos de desmantelamento 
pormenorizados e revistos a que se refere o 
artigo 4.º, n.º 1, alínea c), que servirão de 
base para o acompanhamento dos 
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progressos e a obtenção em tempo útil dos 
resultados esperados.

Or. en

Alteração 146
Silvia-Adriana Ţicău

Artigo 6 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. A Comissão adota, o mais tardar até 31 
de dezembro de 2014, procedimentos de 
execução pormenorizados para o período 
de duração do programa. O ato que 
estabelece os procedimentos de execução 
define igualmente em mais pormenor os 
resultados esperados, as atividades e os 
correspondentes indicadores de 
desempenho para os programas Kozloduy, 
Ignalina e Bohunice. Inclui os planos de 
desmantelamento pormenorizados e 
revistos a que se refere o artigo 4.º, n.º 1, 
alínea c), que servirão de base para o 
acompanhamento dos progressos e a 
obtenção em tempo útil dos resultados 
esperados.

2. A Comissão adota, o mais tardar até 31 
dezembro 2013, procedimentos de 
execução pormenorizados para o período 
de duração do programa. O ato que 
estabelece os procedimentos de execução 
define igualmente em mais pormenor os 
resultados esperados, as atividades e os 
correspondentes indicadores de 
desempenho para os programas Kozloduy, 
Ignalina e Bohunice. Inclui os planos de 
desmantelamento pormenorizados e 
revistos a que se refere o artigo 4.º, n.º 1, 
alínea c), que servirão de base para o 
acompanhamento dos progressos e a 
obtenção em tempo útil dos resultados 
esperados.

Or. ro

Alteração 147
Rebecca Harms
em nome do Grupo Verts/ALE

Artigo 6 – n.º 2-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

2-A. A Comissão assegurará a execução 
do presente regulamento e apresentará ao 
Parlamento Europeu e ao Conselho um 
relatório anual de acompanhamento 
sobre a execução dos programas de 
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trabalho anuais conjuntos referidos no n.º 
1.  Realizará ainda uma avaliação 
intercalar nos termos do artigo 8.º, n.º 1.

Or. en

Alteração 148
Andrey Kovatchev

Artigo 6 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. Os programas de trabalho anuais e os 
atos que estabelecem os procedimentos de 
execução referidos nos n.ºs 1 e 2 são 
adotados em conformidade com o 
procedimento de exame referido no artigo 
9.º, n.º 2.

Suprimido

Or. en

Alteração 149
Zigmantas Balčytis

Artigo 8 – título

Texto da Comissão Alteração

Avaliação Avaliação intercalar

Or. en

Alteração 150
Andrey Kovatchev

Artigo 8 – título
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Texto da Comissão Alteração

Avaliação Avaliação intercalar

Or. en

Alteração 151
Ivailo Kalfin

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 2015, 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, tendo em vista uma 
decisão de alteração ou de suspensão das 
medidas. Com base nos resultados desta 
avaliação, a Comissão poderá rever a 
adequação das dotações afetadas ao 
programa, bem como a sua repartição 
entre Kozloduy, Ignalina e Bohunice. 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.

Or. en

Alteração 152
Andrey Kovatchev
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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 2017, é 
elaborado pela Comissão, em estreita 
cooperação com os beneficiários e com os 
Estados-Membros, 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, tendo em 
vista uma decisão de alteração ou de 
suspensão das medidas. A avaliação tem 
ainda em conta a possibilidade de 
modificação dos objetivos específicos e de 
procedimentos de execução 
pormenorizados.

Or. en

Alteração 153
Alejo Vidal-Quadras

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 

1. No final de 2015, no caso da 
Eslováquia, e de 2017, no caso da 
Bulgária e da Lituânia, é elaborado pela 
Comissão 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, 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 
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impacto a longo prazo das medidas 
precedentes.

todos os objetivos. A avaliação tem em 
conta os resultados das avaliações do 
impacto a longo prazo das medidas 
precedentes.

Or. en

Alteração 154
Marian-Jean Marinescu

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 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, no âmbito das 
disposições do Quadro Financeiro 
Plurianual para o período de 2014-2020. 
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.

Or. en

Alteração 155
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Artigo 8 – n.º 1
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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 2017, é 
elaborado pela Comissão 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, 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.

Or. en

Alteração 156
Eduard Kukan, Alajos Mészáros, Jan Březina, Evžen Tošenovský, András Gyürk

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 2017, 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.
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Or. en

Alteração 157
Rolandas Paksas

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 2017, 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.

Or. en

Alteração 158
Jaroslav Paška

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 

1. O mais tardar no final de 2017, 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 
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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.

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.

Or. en

Alteração 159
Algirdas Saudargas

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 2017, 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.

Or. en

Alteração 160
Zigmantas Balčytis

Artigo 8 – n.º 1
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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 2015, é 
elaborado pela Comissão 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, 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.

Or. en

Justificação

A avaliação dos resultados apenas um ano após o início do novo período financeiro 
plurianual seria demasiado prematura para avaliar os efeitos concretos do programa, pelo 
que se propõe 2017 (período intercalar do Quadro Financeiro Plurianual para 2014-2020). 

Alteração 161
Rebecca Harms
em nome do Grupo Verts/ALE

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 

1. O mais tardar no final de 2015, é 
elaborado pela Comissão 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, tendo em 
vista uma decisão de alteração ou de 
suspensão das medidas. A avaliação tem 
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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.

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.

Or. en

Alteração 162
Rebecca Harms
em nome do Grupo Verts/ALE

Artigo 8 – n.º 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

1-A. O mais tardar até 31 de dezembro de 
2018, é elaborado pela Comissão um 
segundo relatório de avaliação intercalar 
baseado nos mesmos critérios que os 
referidos no n.º 1. O segundo relatório de 
avaliação intercalar analisa igualmente a 
eficácia e a eficiência do programa e o 
seu impacto no desmantelamento. Com 
base nesse relatório, se apropriado, a 
Comissão apresenta propostas tendentes à 
continuação do programa para além de 
2020. 

Or. en

Alteração 163
Andrey Kovatchev

Artigo 8 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. A Comissão efetua uma avaliação ex 
post em estreita cooperação com os 

Suprimido
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Estados-Membros e os beneficiários. A 
avaliação ex post analisa a eficácia e a 
eficiência do programa e o seu impacto no 
desmantelamento.

Or. en

Alteração 164
Zigmantas Balčytis

Artigo 8 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. A Comissão efetua uma avaliação ex 
post em estreita cooperação com os 
Estados-Membros e os beneficiários. A 
avaliação ex post analisa a eficácia e a 
eficiência do programa e o seu impacto no 
desmantelamento.

2. A Comissão efetua uma avaliação ex 
post em estreita cooperação com os 
Estados-Membros e os beneficiários. A 
avaliação ex post analisa a eficácia e a 
eficiência dos programas e o seu impacto 
no desmantelamento.

Or. en

Alteração 165
Jaroslav Paška

Artigo 8 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. A Comissão efetua uma avaliação ex 
post em estreita cooperação com os 
Estados-Membros e os beneficiários. A 
avaliação ex post analisa a eficácia e a 
eficiência do programa e o seu impacto no 
desmantelamento.

2. A Comissão efetua uma avaliação ex 
post em estreita cooperação com os 
Estados-Membros beneficiários. A 
avaliação ex post analisa a eficácia e a 
eficiência do programa e o seu impacto no 
desmantelamento.

Or. en

Justificação

No que se diz respeito à eliminação dos encargos administrativos e às razões de eficácia, é 
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proposto que a avaliação ex post seja efetuada em estreita cooperação apenas com os 
Estados-Membros beneficiários, ou seja, entre a Comissão e os beneficiários. A cooperação 
com todos os Estados-Membros está assegurada no âmbito do processo de aprovação global 
de todos os projetos, devendo os resultados da avaliação ser apresentados em público e as 
conclusões dessas avaliações comunicadas ao Parlamento Europeu e ao Conselho, onde 
todos os Estados-Membros participam.

Alteração 166
Eduard Kukan, Alajos Mészáros, Jan Březina, Evžen Tošenovský, András Gyürk

Artigo 8 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. A Comissão efetua uma avaliação ex 
post em estreita cooperação com os 
Estados-Membros e os beneficiários. A 
avaliação ex post analisa a eficácia e a 
eficiência do programa e o seu impacto no 
desmantelamento.

2. A Comissão efetua uma avaliação ex 
post em estreita cooperação com os 
Estados-Membros beneficiários. A 
avaliação ex post analisa a eficácia e a 
eficiência do programa e o seu impacto no 
desmantelamento.

Or. en

Alteração 167
Rebecca Harms
em nome do Grupo Verts/ALE

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, bem como face à capacidade da 
Bulgária, da Lituânia e da Eslováquia 
para assumirem sozinhas o financiamento 
do desmantelamento das centrais 
nucleares, incluindo os resíduos 
radioativos e o combustível irradiado 
referidos no artigo 4.º, n.º 1, alínea b), o 
mais tardar após 2020.
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Or. en

Alteração 168
Rebecca Harms
em nome do Grupo Verts/ALE

Artigo 8 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

4. A Comissão comunica as conclusões 
destas avaliações ao Parlamento Europeu e 
ao Conselho.

4. A Comissão apresenta as conclusões 
destas avaliações ao Parlamento Europeu e 
ao Conselho.

Or. en

Alteração 169
Ivailo Kalfin

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. Antes de 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 das 
medidas financiadas, a nível dos 
impactos, da utilização dos recursos e do 
seu valor acrescentado para a União.
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3. A avaliação final tem em conta os 
progressos realizados face aos indicadores 
de desempenho referidos no artigo 2.º, n.º 
2.
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 adotadas 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.

Or. en

Alteração 170
Zigmantas Balčytis

Artigo 8-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 8.º-A
Avaliação final

Antes de 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 dos 
programas, bem como a eficácia das 
medidas financiadas, a nível dos 
impactos, da utilização dos recursos e do 
seu valor acrescentado para a União. No 
caso da Lituânia, o relatório de avaliação 
deve identificar as necessidades 
suplementares da União em termos de 
apoio financeiro até ser alcançado um 
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estado irreversível no processo de 
desmantelamento, que está previsto para o 
final de 2029.

Or. en


