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Subiect: Securitatea nucleară în țările învecinate cu UE

Tragedia nucleară din Japonia a stârnit evident preocupări în legătură cu securitatea centralelor 
nucleare existente și viitoare. Consiliul a conchis la 25 martie 2011 că UE va promova și la nivel 
internațional cele mai înalte standarde de securitate nucleară și va solicita țărilor învecinate să 
efectueze „teste de stress” asupra centralelor existente și aflate în proiect. Două centrale electrice 
nucleare (CEN) se află actualmente în proiect în imediata apropiere a frontierelor UE. Lipsa de 
transparență și cooperare cu statele membre UE afectate provoacă preocupări majore încă din faza 
inițială de dezvoltare în legătură cu posibile încălcări ale dispozițiilor din numeroase convenții 
internaționale privind securitatea nucleară și pune în pericol mediul marin din regiunea Mării Baltice. 
În rezoluția sa din 6 iulie 2010 privind strategia UE pentru regiunea Mării Baltice și rolul macro-
regiunilor în cadrul viitoarei politici de coeziune, Parlamentul European a subliniat că țările UE trebuie 
să respecte cele mai stricte standarde de securitate și de mediu și că Comisia trebuie să urmărească 
dacă țările învecinate, îndeosebi acelea care intenționează să construiască centrale electrice 
nucleare în apropierea frontierelor externe ale UE, adoptă aceeași abordare și respectă convențiile 
internaționale.

Este Comisia de acord cu faptul că UE și statele sale membre au o responsabilitate comună în ceea 
privește asigurarea și consolidarea securității nucleare în centralele electrice nucleare, atât în 
Uniunea Europeană, cât și în țările terțe din imediata vecinătate? Are Comisia de gând să includă 
chestiunile legate de securitatea nucleară în politicile sale externe privind țările terțe? Intenționează 
Comisia să utilizeze orice alte instrumente în cooperare cu IAEA și alte organisme internaționale 
relevante pentru a facilita expansiunea securității nucleare dincolo de granițele externe ale UE? Cum 
va asigura Comisia monitorizarea unor astfel de CEN la frontierele externe ale UE în cooperare cu 
IAEA, Espoo și alte organisme internaționale relevante? Va încerca Comisia să obțină o reevaluare 
oficială a proiectelor, în cazul în care acestea nu respectă standardele internaționale? După părerea 
Comisiei, ar putea normele privind importurile de electricitate ale UE, ca, de exemplu, interzicerea 
importurilor de energie nucleară care nu îndeplinesc standardele de securitate recunoscute („energia 
electrică murdară”) să devină o pârghie activă pentru a stimula implementarea celor mai înalte 
standarde de securitate și siguranță nucleară în CEN din afara UE?
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