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ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Комисията по бюджети приканва водещата комисия по промишленост, изследвания и 
енергетика да включи в предложението за резолюция, което ще приеме, следните 
предложения:

Изменение 1

Проект на законодателна резолюция
Параграф 1 а (нов)

Проект на законодателна резолюция Изменение

(1a) Отбелязва, че посоченият в 
законодателното предложение 
финансов пакет е само указание за 
законодателния орган и че той не 
може да бъде фиксиран, докато не 
бъде постигнато споразумение 
относно предложението за 
регламент за определяне на 
многогодишната финансова рамка за 
годините 2014—2020;

Изменение 2

Проект на законодателна резолюция
Параграф 1 б (нов)

Проект на законодателна резолюция Изменение

(1б) Припомня своите резолюции от 8 
юни 2011 г. относно „Инвестиция за 
бъдещето: нова Многогодишна 
финансова рамка (МФР) за 
конкурентоспособна, устойчива и 
приобщаваща Европа“1 и от 23 
октомври 2012 г. с цел постигане на 
положителен резултат от 
процедурата по одобряване на 
многогодишната финансова рамка2; 
отново заявява, че са необходими 
достатъчно допълнителни средства в 
следващата МФР, за да може Съюзът 
да изпълни своите съществуващи 
политически приоритети и новите 
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задачи, предвидени в Договора от 
Лисабон, както и да реагира на 
непредвидени събития; призовава 
Съвета, в случай че той не споделя 
този подход, да посочи ясно кои от 
неговите политически приоритети 
или проекти биха могли да бъдат 
изцяло изоставени въпреки 
доказаната им европейска добавена 
стойност;
_______________
1 Приети текстове, P7_TA(2011)0266.
2 Приети текстове, P7_TA(2012)0360.

Изменение 3

Предложение за регламент
Съображение 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

(4) В съответствие със задълженията по 
договорите за присъединяване и с 
подкрепата на помощта на Общността, 
България, Литва и Словакия затвориха 
атомните електроцентрали и 
осъществиха значителен напредък към 
тяхното извеждане от експлоатация.
Необходима е още работа с цел 
продължаване на напредъка по 
действителното демонтиране, докато се 
достигне необратимо състояние в 
рамките на процеса на извеждане от 
експлоатация, като в същото време се 
гарантира прилагане на най-високите 
стандарти на безопасност. Въз основа на 
наличните оценки завършването на 
работата по извеждане от експлоатация 
ще изисква значителни допълнителни 
финансови ресурси.

(4) В съответствие със задълженията по 
договорите за присъединяване и с 
подкрепата на помощта на Общността, 
България, Литва и Словакия затвориха 
атомните електроцентрали и 
осъществиха значителен напредък към 
тяхното извеждане от експлоатация.
Необходима е още работа с цел 
продължаване на напредъка по 
действителното демонтиране, докато се 
достигне необратимо състояние в 
рамките на процеса на извеждане от 
експлоатация, като в същото време се 
гарантира прилагане на най-високите 
стандарти на безопасност. Въз основа на 
наличните оценки завършването на 
работата по извеждане от експлоатация 
ще изисква значителни допълнителни 
финансови ресурси, като 
същевременно се взема предвид 
споделената финансова отговорност 
на Съюза и на тези държави членки.
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Изменение 4

Предложение за регламент
Съображение 5 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(5a) Въпреки че затварянето на 
всички въпросни блокове се проведе в 
рамките на съответните срокове, 
някои програми за извеждане от 
експлоатация продължават да се 
сблъскват със забавяния, които 
нанасят икономически щети и са 
политически неприемливи; този 
въпрос следва да бъде разгледан в 
преработения подробен план за 
извеждане от експлоатация.

Изменение 5

Предложение за регламент
Съображение 5 б (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(5б) Тъй като някои програми все още 
не са задействали организационните 
промени, необходими за ефективно 
извеждане от експлоатация, следва 
да се гарантира провеждането на 
необходимата трансформация на 
организационните структури.

Изменение 6

Предложение за регламент
Съображение 6 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(6a) Размерът на бюджетните 
кредити, предназначени за 
програмите, както и програмният 
период и разпределението между 
програмите „Козлодуй“, „Игналина“ и 
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„Бохунице“ могат да бъдат 
преразгледани въз основа на 
резултатите от междинния доклад 
за оценка, като се гарантира, че не се 
застрашават най-високите 
стандарти за безопасност и 
необратимото състояние на 
извеждането от експлоатация 
съгласно съответните планове за 
извеждане от експлоатация.

Изменение 7

Предложение за регламент
Съображение 6 б (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(6б) Следва надлежно да се вземе под 
внимание Специален доклад № 16/2011 
на Сметната палата: „Финансова 
помощ от ЕС за извеждане от 
експлоатация на ядрени реактори в 
България, Литва и Словакия –
резултати и бъдещи 
предизвикателства“, който включва 
заключения и препоръки. 

Изменение 8

Предложение за регламент
Съображение 9

Текст, предложен от Комисията Изменение

(9) За да се осигури възможно най-
голяма ефикасност, извеждането от 
експлоатация на атомните 
електроцентрали, обхванати от 
настоящия регламент, следва да бъде 
извършено, като се ангажират най-
добрите технически експерти и като се 
вземат надлежно предвид естеството и 
технологическите спецификации на 
блоковете, които предстои да бъдат 

(9) За да се осигури възможно най-
голяма ефикасност, извеждането от 
експлоатация на атомните 
електроцентрали, обхванати от 
настоящия регламент, следва да бъде 
извършено, като се ангажират най-
добрите технически експерти, като се 
вземат надлежно предвид естеството и 
технологическите спецификации на 
блоковете, които предстои да бъдат 
затворени, и цялостните оценки за 
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затворени. напредъка на процесите на извеждане 
от експлоатация и намаляване на 
риска.

Изменение 9

Предложение за регламент
Съображение 12 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(12a) Комисията гарантира 
максимална прозрачност, отчетност 
и демократичен контрол по 
отношение на финансовите средства 
на Съюза, по-специално с оглед на 
техния очакван и осъществен принос 
за постигането на общите цели на 
програмите. По-специално следва да 
бъдат решени особено важни 
управленски, правни, финансови и 
технически проблеми или да бъдат 
предприети мерки за решаването им.

Изменение 10

Предложение за регламент
Член 2 - параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Общата цел на програмата е да бъдат 
подпомогнати държавите членки да 
достигнат необратимо състояние в 
рамките на процеса на извеждане от 
експлоатация на блокове 1—4 на АЕЦ
„Козлодуй“, блокове 1 и 2 на АЕЦ
„Игналина“ и блокове 1 и 2 на АЕЦ
„Бохунице V1“, съгласно съответните 
планове за тяхното извеждане от 
експлоатация, като същевременно се 
поддържа най-високо равнище на 
безопасност.

1. Общата цел на програмата е да бъдат 
подпомогнати държавите членки да 
достигнат необратимо състояние в 
рамките на процеса на извеждане от 
експлоатация на блокове 1—4 на АЕЦ
„Козлодуй“, блокове 1 и 2 на АЕЦ
„Игналина“ и блокове 1 и 2 на АЕЦ
„Бохунице V1“, съгласно съответните 
планове за тяхното извеждане от 
експлоатация, като същевременно се 
поддържа най-високо равнище на 
безопасност и здравето на 
работниците и на населението не се 
излага на прекомерен риск.
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Изменение 11
Предложение за регламент
Член 3 – параграф 1 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Финансовият пакет за изпълнение 
на програмата за периода 2014—2020 г.
е 552 947 000 EUR на база сегашни
цени.

Като се имат предвид загубите, 
претърпени поради ранното 
затваряне на блоковете, и за да се 
изпълнят най-високите стандарти за 
безопасност, примерната финансова 
референтна сума, както е определена 
в точка [18] от 
Междуинституционалното 
споразумение от xx/201z г. между 
Европейския парламент, Съвета и 
Комисията относно 
сътрудничеството по бюджетните 
въпроси и доброто финансово 
управление, за изпълнение на 
програмата за периода 2014—2020 г. не 
надхвърля [....] EUR на база постоянни
цени за 2011 г. Този финансов пакет 
само демонстрира волята на 
законодателния орган и не засяга 
правомощията на бюджетния орган 
съгласно определението в ДФЕС.

Изменение 12

Предложение за регламент
Член 3 – параграф 1 – алинея 1 а (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Годишните бюджетни кредити се
разрешават от бюджетния орган, без 
да се засягат разпоредбите на 
Регламента за определяне на 
многогодишната финансова рамка за 
годините 2014–2020 и 
Междуинституционалното 
споразумение от ххх/201z между 
Европейския парламент, Съвета и 
Комисията относно 
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сътрудничеството по бюджетните 
въпроси и доброто финансово 
управление.

Изменение 13
Предложение за регламент
Член 3 – параграф 1 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Тази сума се разпределя между 
програмите „Козлодуй“, „Игналина“ и
„Бохунице“, както следва:

Тази сума се разпределя индикативно
между програмите „Козлодуй“,
„Игналина“ и „Бохунице“, както следва:

a) 208 503 000 EUR за програмата
„Козлодуй“ за периода 2014—2020 г.;

a) 37,7 % за програмата „Козлодуй“ за 
периода 2014—2020 г.;

б) 229 629 000 EUR за програмата
„Игналина“ за периода 2014—2017 г.;

a) 41,5 % за програмата „Игналина“ за 
периода 2014—2017 г.;

в) 114 815 000 EUR за програмата
„Бохунице“ за периода 2014—2017 г.;

a) 20,8 % за програмата „Бохунице“ за 
периода 2014—2017 г.;

Изменение 14

Предложение за регламент
Член 3 - параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Комисията ще направи преглед на 
изпълнението на програмата и ще оцени 
напредъка на програмите „Козлодуй“,
„Игналина“ и „Бохунице“ спрямо 
ключовите етапи и целевите дати, 
посочени в член 2, параграф 3, до края 
на 2015 г. в рамките на междинната 
оценка, предвидена в член 8. Въз основа 
на резултатите от тази оценка 
Комисията може да преразгледа размера 
на отпуснатите средства, заделени за 
програмата, както и програмния период 
и разпределението между програмите
„Козлодуй“, „Игналина“ и „Бохунице“.

2. Комисията ще направи преглед на 
изпълнението на програмата, ще оцени 
напредъка на програмите „Козлодуй“,
„Игналина“ и „Бохунице“ спрямо 
ключовите етапи и целевите дати, 
посочени в член 2, параграф 3, до края 
на 2015 г. в рамките на междинната 
оценка, предвидена в член 8, за да се 
гарантира, че финансовото планиране 
и разпределението на финансовите 
ресурси се основават на реалните 
потребности и капацитета за 
усвояване. Въз основа на резултатите от 
тази оценка Комисията може да 
преразгледа размера на отпуснатите 
средства, заделени за програмата, както 
и програмния период и разпределението 
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между програмите „Козлодуй“,
„Игналина“ и „Бохунице“, при пълно 
зачитане на прерогативите на 
бюджетния орган в рамките на 
годишната бюджетна процедура.

Изменение 15

Предложение за регламент
Член 3 – параграф 3 – алинея 1 а (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Като се имат предвид загубите, 
претърпени поради ранното 
затваряне на блоковете, се полагат 
всички усилия за продължаване в 
достатъчна степен на практиката 
на съфинансиране, установена с 
предприсъединителната помощ и 
помощта, предоставена за периода 
2007—2013 г., за дейностите по 
извеждане от експлоатация и в 
трите държави членки, както и за 
привличане на съфинансиране от 
други източници, ако е целесъобразно.

Изменение 16

Предложение за регламент
Член 3 – параграф 3 – алинея 1 б (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Разпределението на финансовите 
средства може да покрива и 
подготвителни дейности по 
изграждането на окончателно 
хранилище. Мерките за справяне с 
последствията от затварянето и 
извеждането от експлоатация може 
да не бъдат обхванати.

Изменение 17
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Предложение за регламент
Член 3 – параграф 3 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Разпределението на финансовите 
средства може също да покрива 
разходите за техническа и 
административна помощ с цел 
гарантиране на прехода между 
програмата и мерките, приети съгласно 
Регламент (ЕО) № 1990/2006 на Съвета, 
Регламент (Евратом) № 549/2007 и 
Регламент (Евратом) № 647/2010.

Разпределението на финансовите 
средства може също да покрива 
разходите за техническа и 
административна помощ с цел 
гарантиране на прехода между 
програмата и мерките, приети съгласно 
Регламент (ЕО) № 1990/2006 на Съвета, 
Регламент (Евратом) № 549/2007 и 
Регламент (Евратом) № 647/2010.
Разпределението на финансовите 
средства не покрива мерки, различни 
от тези, изброени в настоящия член и 
в член 2.

Изменение 18

Предложение за регламент
Член 3 – параграф 3 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

3a. Разногласията при тълкуването 
на договорите и при възлагането на 
обществени поръчки трябва да се 
отнасят до арбитраж. 
Получилите се в резултат на това 
закъснения могат да доведат до 
отлагане на плащанията и 
намаляване на отпуснатите 
финансови средства. Комисията 
представя на Европейския парламент 
годишен доклад по този въпрос.

Изменение 19

Предложение за регламент
Член 4 – параграф 1 – буква в)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

в) Предаване на Комисията на 
преработен подробен план за извеждане 
от експлоатация.

в) Предаване на Комисията на 
преработен подробен план за извеждане 
от експлоатация, който включва 
специфичните цели, график на 
проектите, анализ на разходите по 
проекта, дялово разпределение на 
съфинансирането и цялостен 
финансов план, определящ източници 
за националната част от 
финансирането в дългосрочен план.

Обосновка
Целите и сроковете следва да бъдат стриктно спазвани в процеса на извеждане от 
експлоатация от всички страни, програмите следва да бъдат консолидирани чрез 
ефективна организационна структура, следва да бъде осигурено достатъчно 
финансиране от ЕС и националните бюджети, с което да бъдат покрити дори 
непредсказуеми спирания на процеса на извеждане от експлоатация по технически 
причини и причини, свързани с безопасността.

Изменение 20

Предложение за регламент
Член 4 - параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Комисията оценява предоставената 
информация относно изпълнението на 
предварителните условия, докато 
изготвя годишната работна програма за
2014 г., както е посочено в член 6, 
параграф 1. Тя може да реши, при 
приемане на годишната работна
програма, да преустанови цялата или 
част от финансовата помощ от 
Съюза до задоволително изпълнение 
на предварителните условия.

2. Комисията оценява предоставената 
информация относно изпълнението на 
предварителните условия, докато 
изготвя годишната работна програма за
2014 г., както е посочено в член 6, 
параграф 1, и по-специално дали са 
били решени особено важни 
управленски, правни, финансови и 
технически проблеми или са били 
предприети мерки за решаването им.
Тази оценка включва становище от 
Групата на европейските регулатори 
в областта на ядрената безопасност 
(ENSREG). Ако има обосновано 
становище от Комисията във връзка 
с нарушение поради неспазване на 
условията по параграф 1, буква а) или 
ако спазването на условията по 
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параграф 1, буква б) или параграф 1, 
буква в) не е задоволително, то 
решението за преустановяване на 
част от или на цялата финансова 
помощ от Съюза може да се вземе в 
съответствие с процедурата по 
разглеждане, посочена в член 9, 
параграф 2. Едно такова решение 
намира отражение при приемането
на годишната работна програма за 
2014 г. Размерът на преустановеното 
подпомагане се определя в 
съответствие с критериите,
определени в посочения в член 6, 
параграф 2 акт.

Изменение 21

Предложение за регламент
Член 7 – параграф 1 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

1a. До 31 март на следващата година 
след всеки отчетен период 
държавите членки представят 
отчет относно изпълнението на 
финансовия пакет. Тези отчети, 
заверени от националните одиторски 
органи, се предават на Комисията и 
на Съвета с цел включването им в 
процедурата по освобождаване от 
отговорност във връзка с 
изпълнението на общия бюджет на 
ЕС.

Изменение 22

Предложение за регламент
Член 7 – параграф 2 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Комисията или нейни представители 
и Сметната палата имат правомощия за 
извършване на одит по документи и на 

2. Комисията или нейни представители, 
националните одиторски органи на 
държавите членки, в които се 
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място на всички бенефициери, 
изпълнители и подизпълнители, които 
са получили средства от Съюза.

намират ядрените съоръжения, 
подлежащи на извеждане от 
експлоатация, и Сметната палата имат 
правомощия за извършване на одит по 
документи и на място на всички 
бенефициери, изпълнители и 
подизпълнители, които са получили 
средства от Съюза по програмата.
Резултатите от тези одити се 
съобщават на Европейския 
парламент.

Изменение 23

Предложение за регламент
Член 7 – параграф 2 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Европейската служба за борба с 
измамите (OLAF) има право да 
извършва контрол и проверки на място 
на икономическите оператори, засегнати 
пряко или косвено от такова 
финансиране, в съответствие с 
процедурите, предвидени в Регламент 
(ЕО, Евратом) № 2185/96 с оглед да се 
установи наличието на измама, 
корупция или всякакви други незаконни 
действия, засягащи финансовите 
интереси на Европейския съюз във 
връзка със споразумението за 
предоставяне на безвъзмездни средства 
или решението или договора за 
финансиране от Съюза.

Европейската служба за борба с 
измамите (OLAF) има право да 
извършва контрол и проверки на място 
на икономическите оператори, засегнати 
пряко или косвено от такова 
финансиране, в съответствие с 
процедурите, предвидени в Регламент 
(ЕО, Евратом) № 2185/96 с оглед да се 
установи наличието на измама, 
корупция или всякакви други незаконни 
действия, засягащи финансовите 
интереси на Европейския съюз във 
връзка със споразумението за 
предоставяне на безвъзмездни средства 
или решението или договора за 
финансиране от Съюза. Резултатите 
от този контрол и проверки се 
съобщават на Европейския 
парламент.

Изменение 24

Предложение за регламент
Член 7 – параграф 2 – алинея 3
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Текст, предложен от Комисията Изменение

Без да се засягат разпоредбите на 
първата и втората алинея, 
споразуменията за сътрудничество с 
трети държави и международни 
организации, както и споразуменията и 
решенията за безвъзмездни средства и 
договорите, произтичащи от 
прилагането на настоящия регламент, 
изрично оправомощават Комисията, 
Сметната палата и OLAF да извършват
такива одити, контрол и проверки на 
място.

Без да се засягат разпоредбите на 
първата и втората алинея, 
споразуменията за сътрудничество с 
трети държави и международни 
организации, както и споразуменията и 
решенията за безвъзмездни средства и 
договорите, произтичащи от 
прилагането на настоящия регламент, 
изрично оправомощават Комисията, 
Сметната палата и OLAF да извършват 
одити, контрол и проверки на място, 
като резултатите от тези одити и 
контрол се съобщават на 
Европейския парламент.

Изменение 25

Предложение за регламент
Член 8 - параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Не по-късно от края на 2015 г. 
Комисията изготвя доклад за оценка 
относно постигането на целите за
всички мерки (на равнище резултати и 
въздействия), ефективността на 
използването на средствата и тяхната 
европейска добавена стойност с оглед 
вземането на решение за изменение или 
прекратяване на мерките В оценката 
освен това се разглеждат 
възможността за опростяване, 
вътрешната и външната 
съгласуваност, продължаващата 
значимост на всички цели. В нея се 
вземат предвид резултатите от оценката 
на дългосрочното въздействие на 
предишните мерки.

1. Не по-късно от май 2016 г. 
Комисията, в тясно сътрудничество с 
бенефициерите, изготвя междинен
доклад за оценка относно постигането 
на целите за всички мерки (на равнище 
резултати и въздействия), 
ефективността на използването на 
средствата и тяхната европейска 
добавена стойност, както и 
ефективността на управлението на 
програмата, включително 
управлението на средствата на 
Съюза от външни органи като 
Европейската банка за 
възстановяване и развитие, с оглед 
вземането на решение за изменение или 
прекратяване на мерките. Въз основа на 
резултатите от тази оценка 
Комисията може да преразгледа 
решенията за управлението, както и 
целесъобразността на бюджетните 
кредити, предназначени за 
програмата, и разпределението 
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между „Козлодуй“, „Игналина“ и 
„Бохунице“. В нея се вземат предвид 
резултатите от оценката на 
дългосрочното въздействие на 
предишните мерки.

Изменение 26

Предложение за регламент
Член 8 - параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. В оценките се взема предвид 
напредъкът спрямо показателите за 
изпълнение, както е посочено в член 2, 
параграф 2.

3. В оценките се взема предвид 
напредъкът спрямо показателите за 
изпълнение, както е посочено в член 2, 
параграф 2, и изпълнението на 
изискванията, определени в член 4, 
параграф 1, буква в). Докладът за 
оценка се представя за преглед на 
Групата на европейските регулатори 
в областта на ядрената безопасност 
(ENSREG).

Изменение 27

Предложение за регламент
Член 8 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 8a
Окончателна оценка за периода 

2014—2020 г.
1. Комисията извършва последваща 
оценка в тясно сътрудничество с 
бенефициерите. В последващата 
оценка се проверява ефективността и 
ефикасността на програмата и 
нейното въздействие върху 
извеждането от експлоатация.
2. Не по-късно от 31 декември 2020 г. 
Комисията изготвя, в тясно 
сътрудничество с държавите членки 
и бенефициерите, доклад за 
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окончателна оценка на 
ефективността и ефикасността на 
програмата, както и ефективността 
на финансираните мерки по 
отношение на въздействието, 
използването на ресурсите и 
добавената стойност за Съюза.
3. В окончателната оценка се взема 
предвид напредъкът спрямо 
показателите за изпълнение, както е 
посочено в член 2, параграф 2.
4. Комисията съобщава заключенията 
от тази оценка на Европейския 
парламент и на Съвета.
5. Комисията взема предвид 
различните експертни познания и 
стратегии за извеждане от 
експлоатация, използвани от тези 
държави членки, за да проучи 
възможните пътища за 
хармонизиране на подходите за 
извеждане от експлоатация в Съюза, 
с цел да се гарантира навременното 
събиране на необходимите познания с 
цел повишаване на 
конкурентоспособността на 
ядрената промишленост на Съюза в 
тази област.
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