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SUGESTII

Comisia pentru industrie, cercetare și energie recomandă Comisiei pentru control bugetar, 
competentă în fond, includerea următoarelor sugestii în propunerea de rezoluție ce urmează a 
fi adoptată:

A. întrucât, în timpul negocierilor de aderare, guvernele Lituaniei, Slovaciei și Bulgariei s-au 
angajat, ca parte a tratatelor lor de aderare, să închidă reactoarele nucleare care nu au putut 
fi modernizate din punct de vedere economic la nivelul de siguranță necesar;

B. întrucât dezafectarea instalațiilor nucleare și gestionarea deșeurilor lor este o operație 
complexă din punct de vedere tehnic, care necesită resurse financiare substanțiale și 
implică responsabilități în materie de mediu, tehnice, sociale și financiare,

1. constată că principul poluatorului plătitor ar trebui aplicat la finanțarea operațiunilor de 
dezafectare și că operatorii nucleari ar trebui să asigure economisirea, în timpul perioadei 
de producție a instalațiilor nucleare, a unor resurse financiare suficiente pentru acoperirea 
costurilor legate de dezafectarea lor ulterioară;

2. observă că operațiunile de dezafectare pot prezenta riscuri pentru sănătatea publică și 
mediu dacă nu se iau măsurile necesare la timp și că, prin urmare, ar trebui făcute 
disponibile resurse financiare suficiente la momentul oportun, pentru a asigura faptul că 
dezafectarea instalațiilor nucleare se efectuează în conformitate cu standardele de 
siguranță;

3. recunoaște importanța gestionării bune și transparente a resurselor financiare, însoțită de o 
supraveghere externă adecvată, pentru a asigura o concurență echitabilă pe piața energiei;

4. observă că dezafectarea a avut un impact direct asupra resurselor de energie (și asupra 
prețurilor lor) din statele membre vizate; consideră că ar trebui promovată dezvoltarea 
unor resurse de energie alternative și competitive și că ar trebui acordată atenția cuvenită 
instituirii mecanismelor de compensare pentru acoperirea costurilor de dezafectare;

5. invită Comisia să analizeze posibile moduri de armonizare a abordărilor legate de 
finanțarea dezafectării în UE, luând în considerare diferitele strategii utilizate de statele 
membre, fără să compromită siguranța și securitatea procesului de dezafectare.


