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BG Единство в многообразието BG 

6.9.2018 A8-0258/37 

Изменение  37 

Ребека Хармс 

от името на групата Verts/ALE 

 

Доклад A8-0258/2018 

Ребека Хармс 

Програма на Евратом в допълнение към Рамковата програма „Хоризонт 2020“ 

(COM(2017)0698 - C8-0009/2018 - 2017/0312(NLE)) 

 

Предложение за регламент 

Съображение 1 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

(1) Една от целите на Европейската 

общност за атомна енергия 
(„Общността“) е тя да допринася за 

повишаването на жизнения стандарт в 

държавите-членки, в т.ч. чрез 

стимулиране и подкрепа за ядрените 

изследвания в държавите-членки, 

допълвайки ги с общностна програма 

за научни изследвания и обучение. 

(1) Една от целите на Европейския 

съюз („Съюзът“) е да допринася за 

повишаването на жизнения стандарт в 

държавите членки, в т.ч. чрез 

стимулиране и подкрепа за 

изследванията в държавите членки, 

допълвайки ги с програма за научни 

изследвания и обучение на Съюза. 

 (Ако изменението бъде прието думите 

„Европейската общност за атомна 

енергия („Общността“)“ ще бъдат 

заменени в целия текст с Европейски 

съюз („Съюзът“).) 

Or. en 
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BG Единство в многообразието BG 

6.9.2018 A8-0258/38 

Изменение  38 

Ребека Хармс 

от името на групата Verts/ALE 

 

Доклад A8-0258/2018 

Ребека Хармс 

Програма на Евратом в допълнение към Рамковата програма „Хоризонт 2020“ 

(COM(2017)0698 - C8-0009/2018 - 2017/0312(NLE)) 

 

Предложение за регламент 

Съображение 1 а (ново) 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

 (1а) Тъй като обикновената 

законодателна процедура не се 

прилага съгласно Договора за 

създаване на Европейската общност 

за атомна енергия, Европейският 

парламент не се счита за 

равнопоставен на Съвета, когато се 

приема законодателство, свързано с 

ядрената енергия; 

Or. en 

Обосновка 

Решенията относно програмите на Съюза за научни изследвания и обучение в областта на 

ядрената енергия не спазват демократичния процес, тъй като не се прилага процедурата за 

съвместно вземане на решения. 



 

AM\1162297BG.docx  PE624.052v01-00 

BG Единство в многообразието BG 

6.9.2018 A8-0258/39 

Изменение  39 

Ребека Хармс 

от името на групата Verts/ALE 

 

Доклад A8-0258/2018 

Ребека Хармс 

Програма на Евратом в допълнение към Рамковата програма „Хоризонт 2020“ 

(COM(2017)0698 - C8-0009/2018 - 2017/0312(NLE)) 

 

Предложение за регламент 

Съображение 2 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

(2) Ядрените изследвания могат да 

допринасят за социалното и 

икономическото благоденствие и 

екологичната устойчивост чрез 

подобряване на ядрената сигурност и 

безопасност и радиационната защита. 

Еднакво важен е и потенциалният 

принос на ядрените изследвания за 

дългосрочното намаляване на 

въглеродния дял в енергийната 

система по един безопасен, ефикасен 

и сигурен начин. 

(2) Ядрените изследвания могат да 

допринасят за подобряването на 

ядрената сигурност и безопасност и 

радиационната защита. 

Or. en 
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6.9.2018 A8-0258/40 

Изменение  40 

Ребека Хармс 

от името на групата Verts/ALE 

 

Доклад A8-0258/2018 

Ребека Хармс 

Програма на Евратом в допълнение към Рамковата програма „Хоризонт 2020“ 

(COM(2017)0698 - C8-0009/2018 - 2017/0312(NLE)) 

 

Предложение за регламент 

Член 3 – параграф 1 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

1. Общата цел на програмата на 

Евратом е насочена към 

научноизследователски дейности и 

дейности по обучение в ядрената област 

с акцент върху постоянното 

подобряване на ядрената сигурност, 

безопасност и радиационна защита, и 

по-специално осъществяване на 

потенциален принос за дългосрочното 

намаляване на въглеродния дял в 

енергийната система по един 

безопасен, ефикасен и сигурен начин. 

За нейното постигане способстват 

дейностите, посочени в приложение I, 

под формата на преки и непреки 

дейности, с които се търси постигането 

на конкретните цели, изложени в 

параграфи 2 и 3 от настоящия член. 

1. Общата цел на програмата на 

Евратом е насочена към 

научноизследователски дейности и 

дейности по обучение в ядрената област 

с акцент върху подобряването на 

ядрената сигурност, безопасност и 

радиационна защита. За нейното 

постигане способстват дейностите, 

посочени в приложение I, под формата 

на преки и непреки дейности, с които се 

търси постигането на конкретните цели, 

изложени в параграфи 2 и 3 от 

настоящия член. 

Or. en 
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BG Единство в многообразието BG 

6.9.2018 A8-0258/41 

Изменение  41 

Ребека Хармс 

от името на групата Verts/ALE 

 

Доклад A8-0258/2018 

Ребека Хармс 

Програма на Евратом в допълнение към Рамковата програма „Хоризонт 2020“ 

(COM(2017)0698 - C8-0009/2018 - 2017/0312(NLE)) 

 

Предложение за регламент 

Член 3 – параграф 2 – буква д 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

д) напредък в посока доказване 

приложимостта на термоядрения 

синтез като източник на енергия, 

използвайки съществуващи и бъдещи 

инсталации за термоядрен синтез; 

заличава се 

Or. en 
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BG Единство в многообразието BG 

6.9.2018 A8-0258/42 

Изменение  42 

Ребека Хармс 

от името на групата Verts/ALE 

 

Доклад A8-0258/2018 

Ребека Хармс 

Програма на Евратом в допълнение към Рамковата програма „Хоризонт 2020“ 

(COM(2017)0698 - C8-0009/2018 - 2017/0312(NLE)) 

 

Предложение за регламент 

Член 3 – параграф 2 – буква е 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

е) полагане на основите за бъдещи 

термоядрени централи чрез 

разработване на материали, 

технологии и идейно проектиране; 

заличава се 

Or. en 
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6.9.2018 A8-0258/43 

Изменение  43 

Ребека Хармс 

от името на групата Verts/ALE 

 

Доклад A8-0258/2018 

Ребека Хармс 

Програма на Евратом в допълнение към Рамковата програма „Хоризонт 2020“ 

(COM(2017)0698 - C8-0009/2018 - 2017/0312(NLE)) 

 

Предложение за регламент 

Член 4 – параграф 1 – алинея 1 – уводна част 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

Финансовият пакет за изпълнение на 

програмата е в размер на 770 220 

000 EUR. Тази сума се разпределя, както 

следва: 

Финансовият пакет за изпълнение на 

програмата е в размер на 

420 386 000 EUR. Тази сума се 

разпределя, както следва: 

Or. en 

Обосновка 

Намаляването на общия бюджет отразява направените изменения в общите цели на 

програмата, а именно премахването на разходите за изследвания и развитие в областта на 

термоядрения синтез. Докато ресурсите, предвидени за осигуряване на безопасността на 

съществуващите и бъдещите атомни електроцентрали, са насочени към насърчаването на 

научните изследвания и обучението на Съюза в областта на извеждането от експлоатация, 

както и към радиационната защита. 

 


