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SUGESTÕES

A Comissão da Indústria, da Investigação e da Energia insta a Comissão do Controlo 
Orçamental, competente quanto à matéria de fundo, a incorporar as seguintes sugestões na 
proposta de resolução que aprovar:

A. Considerando que, durante as negociações de adesão à UE, os governos da Lituânia, da 
Eslováquia e da Bulgária se comprometeram, no âmbito dos respectivos tratados de 
adesão, a encerrar os reactores nucleares que, do ponto de vista económico, não poderiam 
ser modernizados para cumprir o nível de segurança exigido,

B. Considerando que o desmantelamento das infra-estruturas nucleares e a gestão dos 
respectivos resíduos é uma operação tecnicamente complexa que requer recursos 
financeiros consideráveis e implica responsabilidades ambientais, técnicas, sociais e 
financeiras,

1. Assinala que se deve aplicar o princípio do "poluidor-pagador" no financiamento das 
operações de desmantelamento e que os operadores nucleares devem reunir, durante o 
período de funcionamento das instalações nucleares, recursos financeiros suficientes para 
cobrir os custos do seu futuro desmantelamento;

2. Assinala que as operações de desmantelamento, caso não sejam tomadas atempadamente 
as medidas necessárias, podem apresentar riscos para a saúde humana e para o ambiente e, 
por conseguinte, é necessário que se disponibilizem recursos financeiros suficientes no 
momento adequado, a fim de assegurar que o desmantelamento das instalações nucleares 
decorra em conformidade com as normas de segurança;

3. Reconhece a importância de uma gestão correcta e transparente dos recursos financeiros, 
com uma supervisão externa apropriada, a fim de assegurar uma concorrência leal no 
mercado da energia;

4. Constata que o desmantelamento tem um impacto directo nos recursos energéticos dos 
Estados-Membros afectados e, nomeadamente, nos seus preços; considera que se deve 
fomentar o desenvolvimento de outros recursos energéticos competitivos e reflectir 
seriamente sobre a possibilidade de se criarem mecanismos de compensação para cobrir 
os custos de desmantelamento;

5. Insta a Comissão a explorar as formas possíveis de harmonização, na União Europeia, das 
abordagens relativas ao financiamento do desmantelamento, tendo em conta as diversas 
estratégias implementadas pelos Estados-Membros, sem comprometer a segurança da 
operação de desmantelamento.


