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КРАТКА ОБОСНОВКА

Докладчикът подкрепя като цяло целите на предложението за регламент на Съвета за 
създаване на Европейски инструмент за сътрудничество в областта на ядрената 
безопасност, допълващ Инструмента за съседство, сътрудничество за развитие и 
международно сътрудничество въз основа на Договора за Евратом за регламента. 
Регламентът предвижда нови действия и непрекъснатост на мерките на ЕС, 
финансирани в рамките на Инструмента за сътрудничество в областта на ядрената 
безопасност (2014 – 2020 г.).

ЕС трябва да гарантира непрекъснатост на високото равнище на ядрена безопасност в 
съседните държави и в целия свят, както прави за 28-те държави – членки на ЕС. 
Авариите в Чернобил (1986 г.) и във Фукушима (2011 г.) оказаха влияние върху 
общественото здраве и политиката в световен мащаб, поради което ЕС следва да 
продължи да се стреми да използва своя дългогодишен опит в използването на ядрената 
енергия за граждански цели в тази област и да подкрепя международните усилия за 
спазване на стандартите за ядрена безопасност и свързаните с това дейности.

Предложението на Комисията е съсредоточено върху финансовата помощ и свързаните 
с нея мерки, насочени към насърчаване на ефективна ядрена безопасност и ядрена 
сигурност в световен мащаб, и по-специално насърчаване на култура на ефективна 
ядрена безопасност и прилагане на най-високи стандарти за ядрена безопасност и 
радиационна защита, както и непрекъснато повишаване на ядрената безопасност; 
отговорно и безопасно управление на отработеното гориво и радиоактивните отпадъци 
и извеждането от експлоатация и възстановяването на околната среда на бивши ядрени 
обекти и инсталации; създаването на ефективни и ефикасни защитни системи.

По отношение на контекста на външната дейност на ЕС ангажиментите за ядрена 
сигурност, неразпространение и ядрена безопасност, както и целите за устойчиво 
развитие, а също така и интересът на ЕС като цяло, следва да имат жизненоважна роля 
за насочването на планирането на действията по настоящия регламент, както е 
предвидено в принципите за външните действия на Съюза, определени в член 3, 
параграф 5, член 8 и член 21 от Договора за Европейския съюз. 

Инструментът следва да продължи да обслужва интересите, потребностите и 
приоритетите на външната политика на ЕС въз основа на споразуменията му за 
партньорство и международните ангажименти, подкрепяни от Международната 
агенция за атомна енергия (МААЕ) и от Групата на Г-7 за ядрена безопасност и 
сигурност. 

Докладчикът подчертава непрекъснатата стратегическа роля на Европейската служба за 
външна дейност (ЕСВД) в планирането и цикъла на управление по отношение на 
координацията, съгласуваността и последователността на мерките спрямо други 
действия на ЕС (например в рамките на действащия Инструмент, допринасящ за 
стабилността и мира, или на бъдещия Регламент за Инструмента за съседство, 
сътрудничество за развитие и международно сътрудничество (ИССРМС)) съгласно 
духа и буквата на международните конвенции и договори, и гъвкава реакция на 
международните събития (например Съвместния всеобхватен план за действие (СВПД) 
за Иран) и подпомагане на политическия диалог и отношенията с партньорите, и по-
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специално държавите в непосредствена близост до ЕС. 

Докладчикът подчертава добавената стойност от ЕС в сравнение с евентуалните 
действия на отделните държави – членки на ЕС, и политическото влияние, което може 
да придобие.

В проекта на становище се представя също критически важното предложение да се 
добавят разпоредби, чрез които ще се развият способностите на ЕС за насърчаване на 
ефективна култура на ядрена безопасност и за прилагане на най-високите стандарти за 
ядрена безопасност и радиационна защита, по-специално в непосредственото съседство 
на ЕС. Наблюдението и надзорът на ядрените обекти още от създаването им трябва да 
бъдат осигурявани с помощта на механизми на ЕС или на други компетентни 
международни органи в тази област, като МААЕ. С измененията се цели въвеждане и 
финансиране на мерки за изпълнение на препоръките от стрес тестовете на атомните 
електрически централи (АЕЦ) и осигуряване на съответните механизми за мониторинг 
по отношение на АЕЦ, които се строят в непосредственото съседство на ЕС. Освен това 
следва да се въведат условия, тоест цялостното подпомагане от ЕС за съответната 
държава трябва да зависи от проявяваната от нея степен на сътрудничество и 
отвореност в областта на ядрената безопасност. Конкретният пример на АЕЦ 
„Островец“ в Беларус следва да попада в рамките на този механизъм1.

По отношение на горепосочените предложени нови области на подкрепа докладчикът 
предлага предвиденият бюджет от 300 милиона евро да бъде увеличен на 350 милиона 
евро.

Докладчикът припомня, че осигуряването на финансовите средства за Гаранцията за 
външна дейност за заеми на трети държави, посочено в член 10, параграф 2 от 
настоящия регламент (Европейски инструмент в областта на ядрената безопасност), ще 
се финансира от регламента (Европейски инструмент в областта на ядрената 
безопасност), но при спазване на правилата, определени в Регламента за ИССРМС, 
член 26, параграф 2.

Съгласно член 203 от Договора за Евратом Европейският парламент само се 
консултира и следователно не участва в обикновена законодателна процедура.

ИЗМЕНЕНИЯ

Комисията по външни работи приканва водещата комисия по промишленост, 
изследвания и енергетика да вземе предвид следните изменения:

Изменение 1

Предложение за регламент
Съображение 2 а (ново)

                                               
1 Резолюция на Европейския парламент от 24 ноември 2016 г. относно положението в Беларус 
(2016/2934(RSP)), параграф 15; OВ C 224, 27.6.2018 г., стр. 135 – 139; https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/bg/TXT/?qid=1536682023489&uri=CELEX:52016IP0456
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Текст, предложен от Комисията Изменение

(2a) Следователно ангажиментите 
за ядрена сигурност, 
неразпространение и ядрена 
безопасност, както и целите за 
устойчиво развитие, а също така и 
интересът на ЕС като цяло, следва да 
имат жизненоважна роля за 
насочването на планирането на 
действията по настоящия 
регламент.

Изменение 2

Предложение за регламент
Съображение 3 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(3a) Второстепенните цели на 
програмата следва да включват 
финансирането на справедлив преход 
за бившите служители и местните 
общности, изправени пред 
безработица в резултат на 
извеждането от експлоатация на 
небезопасни ядрени обекти.

Изменение 3

Предложение за регламент
Съображение 6

Текст, предложен от Комисията Изменение

(6) Общността следва да продължи 
тясното си сътрудничество, в 
съответствие с глава 10 от Договора за 
Евратом, с Международната агенция за 
атомна енергия (МААЕ) по отношение 
на ядрената безопасност и ядрените 
гаранции, за постигането на целите, 
съдържащи се в глави 3 и 7 от дял II.

(6) Общността следва да продължи 
тясното си сътрудничество, в 
съответствие с глава 10 от Договора за 
Евратом, с Международната агенция за 
атомна енергия (МААЕ), НАТО и 
националните органи на държавите 
членки по отношение на ядрената 
безопасност и ядрените гаранции, за 
постигането на целите, съдържащи се в 
глави 3 и 7 от дял II. Инструментът 
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следва също така да насърчава 
международното сътрудничество въз 
основа на конвенциите относно 
ядрената безопасност и управлението 
на радиоактивните отпадъци.

Изменение 4

Предложение за регламент
Съображение 7

Текст, предложен от Комисията Изменение

(7) Настоящият инструмент следва 
да предвиди дейности в подкрепа на 
тези цели и доразвие дейностите, 
подкрепяни преди по Регламент 
(Евратом) № 237/201424 относно 
ядрената безопасност и ядрените 
гаранции в трети държави, по-
специално в държавите в процес на 
присъединяване, държавите кандидатки 
и потенциалните държави кандидатки.

(7) Настоящият инструмент следва 
да предвиди дейности в подкрепа на 
тези цели и да доразвие дейностите, 
подкрепяни преди по Регламент 
(Евратом) № 237/201424 относно 
ядрената безопасност, безопасното 
управление на радиоактивните 
отпадъци, безопасното извеждане от 
експлоатация и възстановяване на 
околната среда на бивши ядрени 
обекти и ядрените гаранции в трети 
държави, по-специално в държавите в 
процес на присъединяване, държавите 
кандидатки и потенциалните държави 
кандидатки, в района на съседството 
по смисъла на [Регламента за 
ИССРМС] („района на съседството“), 
както и в държави партньори, които 
имат споразумения за асоцииране, за 
партньорство и за сътрудничество 
със Съюза.

__________________ __________________

24 Регламент (Евратом) № 237/2014 от 13 
декември 2013 г. за създаване на 
Инструмент за сътрудничество в 
областта на ядрената безопасност 
(ОВ L 77, 15.3.2007 г., стр. 109).

24 Регламент (Евратом) № 237/2014 от 13 
декември 2013 г. за създаване на 
Инструмент за сътрудничество в 
областта на ядрената безопасност 
(ОВ L 77, 15.3.2014 г., стр. 109).
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Изменение 5

Предложение за регламент
Съображение 8

Текст, предложен от Комисията Изменение

(8) Изпълнението на настоящия 
регламент следва да се основава на 
консултациите, доколкото е 
подходящо, с компетентните органи на 
държавите членки, и на диалог с 
партньорските държави.

(8) Изпълнението на настоящия 
регламент следва да се основава на 
консултациите с компетентните органи 
на Съюза и на държавите членки и на 
ефективен и ориентиран към 
резултатите диалог с партньорските 
държави. Когато този диалог не успее 
да постигне решения в отговор на 
загрижеността на Съюза относно 
ядрената безопасност, външното 
финансиране по линия на настоящия 
регламент, [Регламента за ИССРМС] 
и [Регламента за ИПП III] следва да 
бъде временно спряно или да не бъде 
отпускано. Съюзът следва освен това 
да бъде подготвен да отговаря на 
проявената от държавите членки 
основателна загриженост по 
отношение на ядрената безопасност 
на новите атомни електрически 
централи, и по-специално 
изгражданите в държавите в процес 
на присъединяване, държавите 
кандидатки и потенциалните 
държави кандидатки, както и в 
района на съседството.

Изменение 6

Предложение за регламент
Съображение 8 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(8a) Като част от инструмента 
Съюзът би могъл да подпомага ядрени 
регулаторни органи при 
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провеждането на стрес тестове, въз 
основа на достиженията на правото 
на Съюза в областта на ядрената 
безопасност, както и мерки за 
последващо изпълнение, и по-
специално свързаните с атомните 
електрически централи, изграждани в 
държавите в процес на 
присъединяване, държавите 
кандидатки и потенциалните 
държави кандидатки, както и в 
района на съседството.

Изменение 7

Предложение за регламент
Съображение 9

Текст, предложен от Комисията Изменение

(9) Когато е възможно и 
целесъобразно, резултатите от външната 
дейност на Общността следва да се 
наблюдават и оценяват въз основа на 
предварително определени, прозрачни, 
специфични за отделните държави и 
измерими показатели, адаптирани към 
специфичните особености и целите на 
инструмента и за предпочитане 
изготвени въз основа на рамката за 
резултатите на държавата партньор.

(9) Когато е възможно и 
целесъобразно, резултатите от външната 
дейност на Общността следва да се 
наблюдават и оценяват въз основа на 
предварително определени, прозрачни, 
специфични за отделните държави и 
измерими показатели, адаптирани към 
специфичните особености и целите на 
инструмента и за предпочитане 
изготвени въз основа на рамката за 
резултатите на държавата партньор. 
Съюзът следва да създаде и финансира 
необходимите механизми за редовен 
мониторинг (например експертни 
екипи или мисии на Съюза), за да се 
упражнява надзор върху изпълнението 
на препоръките от стрес тестовете 
за новите атомни електрически 
централи, и по-специално 
изгражданите в непосредствения 
район на съседството.

Изменение 8

Предложение за регламент
Съображение 18
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Текст, предложен от Комисията Изменение

(18) Позоваванията на актовете на
Съюза в член 9 от Решение 
№ 2010/427/ЕС на Съвета32, следва да 
се тълкуват като препратки към 
настоящия регламент и към тези 
регламенти, посочени в него. 
Комисията следва да гарантира, че 
настоящият регламент се прилага в 
съответствие с ролята на ЕСВД, 
както е предвидено в посоченото 
решение.

(18) Върховният представител на 
Съюза по въпросите на външните 
работи и политиката на сигурност
следва да обезпечи цялостната 
политическа координация на 
външната дейност на Съюза, като 
осигури нейното единство, 
последователност и ефективност, 
по-специално чрез настоящия
регламент. ЕСВД следва да допринася 
за цикъла на програмиране и 
управление за настоящия регламент 
въз основа на определените в член 2 
цели на политиката.

_________________

32 Решение 2010/427/ЕС на Съвета от 
26 юли 2010 г. за определяне на 
организацията и функционирането на 
Европейската служба за външна 
дейност (ОВ L 201, 3.8.2010 г., 
стр. 30).

Изменение 9

Предложение за регламент
Член 2 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Целта на настоящия регламент е 
да допълни тези ядрени дейности за 
сътрудничество, които се финансират 
съгласно [Регламента за ИССРМС], по-
специално с цел насърчаване на високо 
равнище на ядрена безопасност, 
радиационна защита, както и 
прилагането на ефикасни и ефективни 
гаранции за ядрените материали в трети 
държави, като се основава на действията 
в рамките на Общността и в 
съответствие с разпоредбите на 
настоящия регламент.

1. Целта на настоящия регламент е 
да допълни тези ядрени дейности за 
сътрудничество, които се финансират 
съгласно [Регламента за ИССРМС], по-
специално с цел насърчаване на високо 
равнище на ядрена безопасност, 
радиационна защита и стандарти за 
прозрачност, както и прилагането на 
ефикасни и ефективни гаранции за 
ядрените материали в трети държави, 
като се основава на действията в 
рамките на Общността и в съответствие 
с разпоредбите на настоящия регламент. 
Сътрудничеството, предоставяно от 
Съюза в областта на ядрената 
безопасност и предпазни механизми 
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по силата на настоящия регламент, 
не е предназначено да насърчава 
ядрената енергетика и следователно 
не бива да се тълкува като мярка за 
насърчаване на този източник на 
енергия в трети държави.

Изменение 10

Предложение за регламент
Член 2 – параграф 2 – буква а

Текст, предложен от Комисията Изменение

a) насърчаването на култура на 
ефективна ядрена безопасност и 
прилагане на най-високи стандарти за 
ядрена безопасност и радиационна 
защита, както и постоянното 
подобряване на ядрената безопасност;

a) насърчаването на ефективна 
ядрена безопасност, култура на 
радиационна защита и прилагане на 
най-високи стандарти за ядрена 
безопасност и радиационна защита, 
както и постоянното подобряване на 
ядрената безопасност; предсрочното 
затваряне, когато ядреното 
съоръжение или инсталация не могат 
да бъдат модернизирани, за да 
отговарят изцяло на международно 
признатите стандарти за ядрена 
безопасност;

Изменение 11

Предложение за регламент
Член 2 – параграф 2 – буква б

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) отговорното и безопасно 
управление на отработено гориво и
радиоактивни отпадъци и извеждането
от експлоатация и възстановяване на 
околната среда на бивши ядрени обекти 
и инсталации;

б) отговорното и безопасно 
управление на радиоактивни отпадъци, 
в т.ч. отработено гориво (т.е. 
предварителна обработка, обработка, 
преработка, съхранение и 
обезвреждане), и безопасното 
извеждане от експлоатация и 
възстановяване на околната среда на 
бивши ядрени обекти и инсталации, 
както и на бивши обекти, свързани с 
добива на уран, или потънали 
радиоактивни предмети и 
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материали;

Обосновка

Губейки приложението към действащия Регламент № 237/2014 на Съвета за 
Инструмента за сътрудничество в областта на ядрената безопасност, в което са 
описани подробно критериите и приоритетите, сега е важно да се развият целите, 
определени в член 2 от настоящия нов регламент. Изменението има за цел просто 
отново да добави някои от разпоредбите, които бяха част от действащия Регламент 
№ 237/2014 на Съвета за Инструмента за сътрудничество в областта на ядрената 
безопасност.

Изменение 12

Предложение за регламент
Член 2 – параграф 2 – буква в

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) създаването на ефективни и
ефикасни защитни системи.

в) създаването на ефективни,
ефикасни и прозрачни защитни 
системи, в които националните 
органи за борба с разпространението 
на ядрено оръжие също участват, 
включително финансирането на 
цялостни оценки на риска и 
безопасността („стрес тестове“) на 
атомните електрически централи, 
изпълнението на препоръките 
вследствие на тези стрес тестове, 
въз основа на достиженията на 
правото на Съюза, и съответните 
мерки за мониторинг, по-специално в 
държавите в процес на 
присъединяване, държавите 
кандидатки и потенциалните 
държави кандидатки, както и в 
района на съседството.

Изменение 13

Предложение за регламент
Член 2 – параграф 2 – буква в a (нова)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

ва) информирането на 
обществеността как програмата е 
подобрила ядрената безопасност и 
успешно извела от експлоатация 
бивши ядрени обекти.

Изменение 14

Предложение за регламент
Член 4 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Финансовият пакет за изпълнението на 
настоящия регламент за периода 2021—
2027 г. е 300 000 милиона евро по 
текущи цени.

Финансовият пакет за изпълнението на 
настоящия регламент за периода 2021—
2027 г. е 350 милиона евро по текущи 
цени.

Изменение 15

Предложение за регламент
Член 5 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Споразуменията за асоцииране, 
споразуменията за партньорство и 
сътрудничество, многостранните 
споразумения и други споразумения, с 
които се установява правно обвързващо 
отношение с държавите партньори, 
както и заключенията на Европейския 
съвет и заключенията на Съвета, 
декларациите от срещи на върха или 
заключенията от срещи на високо 
равнище с държавите партньори, 
съобщенията на Комисията или 
съвместните съобщения на Комисията и 
на върховния представител на Съюза по 
въпросите на външните работи и 
политиката на сигурност, представляват 
цялостната рамка на политиката за
прилагането на настоящия регламент.

Споразуменията за асоцииране, 
споразуменията за партньорство и 
сътрудничество, многостранните 
споразумения и други споразумения, с 
които се установява правно обвързващо 
отношение с държавите партньори, 
както и заключенията на Европейския 
съвет и заключенията на Съвета, 
декларациите от срещи на върха или 
заключенията от срещи на високо 
равнище с държавите партньори, 
съобщенията на Комисията или 
съвместните съобщения на Комисията и 
на върховния представител на Съюза по 
въпросите на външните работи и 
политиката на сигурност и 
достиженията на правото на Съюза в 
областта на ядрената безопасност, 
представляват цялостната рамка на 
политиката за прилагането на 
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настоящия регламент.

Изменение 16

Предложение за регламент
Член 6 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Многогодишните индикативни 
програми имат за цел да предоставят 
съгласувана рамка за сътрудничество 
между Общността и съответните трети 
държави или региони, която съответства 
на общото намерение и обхват, целите, 
принципите и политиката на Общността 
и се основава на политическата рамка, 
упомената в член 5.

2. Многогодишните индикативни 
програми имат за цел да предоставят 
съгласувана рамка за сътрудничество 
между Общността и съответните трети 
държави, региони или международни 
организации, която съответства на
общото намерение и обхват, целите, 
принципите и политиката на Общността 
и се основава на политическата рамка, 
упомената в член 5.

Изменение 17

Предложение за регламент
Член 6 – параграф 2 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

2a. Многогодишните индикативни 
програми отразяват целите и 
задачите на Общността в 
международните организации, както 
е посочено в член 5, оползотворявайки 
знанията и опита на програмата в 
областта на ядрената безопасност в 
съответните международни 
организации.

Изменение 18

Предложение за регламент
Член 7 – параграф 3 – алинея 1 – буква а

Текст, предложен от Комисията Изменение

a) планове за действие,
индивидуални мерки и мерки за 

a) индивидуални мерки и мерки за 
подкрепа, за които финансирането от 
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подкрепа, за които финансирането от 
Съюза не надвишава 10 милиона евро;

Съюза не надвишава 10 милиона евро;

Изменение 19

Предложение за регламент
Член 8 – параграф 2 – буква б a (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

ба) разходи, свързани с осигуряване 
на справедлив преход за бившите 
служители и общностите при 
извеждане от експлоатация на ядрен 
обект.

Изменение 20

Предложение за регламент
Член 11 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Всички доставки и материали, 
финансирани съгласно настоящия 
регламент, могат да произхождат от 
държавите и съгласно съответните 
условия, посочени в параграф 1.

2. Всички доставки и материали, 
финансирани съгласно настоящия 
регламент, могат да произхождат от 
държавите и съгласно съответните 
условия, посочени в параграф 1 и в 
член 11а.

Изменение 21

Предложение за регламент
Член 11 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 11а

Обвързаност с условия и спиране на 
помощта

1. Помощта на Съюза съгласно 
настоящия регламент зависи от 
спазването от съответната държава 
партньор на:
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a) съответните международни 
конвенции в рамките на МААЕ;

б) Конвенцията за оценка на 
въздействието върху околната среда в 
трансграничен контекст, приета на 
25 януари 1991 г. в Еспоо, Финландия, 
и Конвенцията за достъпа до 
информация, участието на 
обществеността в процеса на 
вземането на решения и достъпа до 
правосъдие по въпроси на околната 
среда, подписана на 25 юни 1998 г. в 
Орхус, Дания, и техните последващи 
изменения;

в) Договора за неразпространение 
на ядреното оръжие и 
допълнителните протоколи към него;

г) ангажиментите, поети в 
рамките на споразуменията за 
партньорство и асоцииране със 
Съюза;

д) ангажиментите за провеждане 
на стрес тестове и свързани с тях 
мерки.

2. В случай на неспазване на 
условията, изброени в параграф 1, 
финансовата помощ на Съюза 
съгласно настоящия регламент, и 
когато е приложимо – [Регламента за 
ИССРМС] или [Регламента за 
ИПП III], се преразглежда и може да 
бъде ограничена или временно спряна.

Изменение 22

Предложение за регламент
Член 12 – параграф 2 – буква а

Текст, предложен от Комисията Изменение

a) броя на правните и 
регулаторните актове, изготвени, 
въведени или преразгледани; и

a) правните и регулаторните актове, 
изготвени, въведени или преразгледани; 
и
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Изменение 23

Предложение за регламент
Член 12 – параграф 2 – буква б

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) броя на проучванията за 
конструкцията, концепцията и 
осъществимостта, свързани със 
създаването на съоръжения в 
съответствие с най-високите стандарти 
на ядрена безопасност.

б) проучванията за конструкцията, 
концепцията и осъществимостта, 
свързани със създаването на 
съоръжения в съответствие с най-
високите стандарти на ядрена 
безопасност.

Изменение 24

Предложение за регламент
Член 12 — параграф 2 — буква б а (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

ба) прилагането на мерки за 
повишаване на ядрената безопасност 
и за управлението на радиоактивните 
отпадъци, основани на най-високите 
стандарти за безопасност, 
включително препоръките от 
международна партньорска проверка.

Изменение 25

Предложение за регламент
Член 12 – параграф 2 – буква б б (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

бб) степента, до която 
обществеността в държавите 
партньори е информирана за 
програмата.

Изменение 26

Предложение за регламент
Член 15 – параграф 1
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Текст, предложен от Комисията Изменение

Настоящият регламент се прилага в 
съответствие с Решение 2010/427/ЕС.

Върховният представител на Съюза 
по въпросите на външните работи и 
политиката на сигурност обезпечава 
цялостната политическа 
координация на външната дейност на 
Съюза, като осигурява нейното 
единство, последователност и 
ефективност, по-специално чрез 
настоящия регламент. ЕСВД 
допринася за цикъла на програмиране 
и управление за настоящия регламент 
въз основа на определените в член 2 
цели на политиката.
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