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Изменение 7
Derek Vaughan

Проект на законодателна резолюция
Параграф 1 a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

1а. счита, че основната референтна 
сума, предвидена в законодателното 
предложение, не е съвместима с 
тавана по функция 1а от текущата 
Многогодишна финансова рамка за 
периода 2007-2013 г. (МФР); отбелязва 
предложението на Комисията от 
20.4.2011 г. (СОМ (2011)0226) за 
преразглеждане на текущата МФР 
въз основа на точки 21 до 23 от 
Междуинституционалното 
споразумение от 17 май 2006 г. между 
Европейския парламент, Съвета и 
Комисията за бюджетната 
дисциплина и доброто финансово 
управление (МИС), с цел да се 
посрещнат допълнителните 
непредвидени нужди от финансиране 
на проекта ITER за 2012 г. и 2013 г.; 
изразява готовност да започне 
преговори с другото направление на 
бюджетния орган при използване на 
всички средства, предвидени в МИС, с 
оглед бързо постигане на 
споразумение относно 
финансирането на изследователската 
програма на Евратом до края на 
2011 г.; припомня, че се 
противопостави на всяка форма на 
преразпределение от Седмата 
рамкова програма за научни 
изследвания, както е предложено в 
горепосоченото предложение на 
Комисията;

Or. en
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Изменение 8
Helga Trüpel

Предложение за решение
Съображение 1 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(1а) като има предвид, че ясно беше 
показано, че рисковете, свързани с 
ядрената енергия, са станали 
неуправляеми;

Or. en

Изменение 9
Helga Trüpel

Предложение за решение
Съображение 1 б (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(1б) като има предвид, че през 
последните десетилетия не беше 
постигнат почти никакъв напредък в 
производството на енергия от 
термоядрен синтез, въпреки 
бюджетните кредити, възлизащи на 
милиарди евро, разпределени от 
средствата на ЕС за научни 
изследвания;

Or. en

Изменение 10
Helga Trüpel

Предложение за решение
Съображение 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

(2) Рамковата програма на Европейската 
общност за атомна енергия за ядрени 

(2) Рамковата програма на Европейската 
общност за атомна енергия за ядрени 
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изследвания и обучение (2012—2013 г.), 
наричана по-долу „Рамкова програма 
(2012—2013 г.)“, следва да допълва 
други дейности на Съюза в рамките 
на научно-изследователската 
политика, които са необходими за 
изпълнението на стратегия 
„Европа 2020“, посочена в 
Съобщението на Комисията от 
3 март 2010 г., озаглавено 
„Европа 2020 — Стратегия за 
интелигентен, устойчив и 
приобщаващ растеж“, и по-специално 
свързаните с образованието, 
обучението, 
конкурентоспособността и 
иновациите, индустрията, 
заетостта и околната среда.

изследвания и обучение (2012—2013 г.), 
наричана по-долу „Рамкова програма 
(2012—2013 г.)“, следва да 
представлява началото на процес на 
постепенно прекратяване на 
инвестициите на ЕС в ядрената 
енергия. Подобно постепенно 
прекратяване би освободило 
финансови средства, които са много 
необходими за ориентираните към 
бъдещето и много по-нискорискови 
инвестиции в научните изследвания и 
технологиите;

Or. en

Изменение 11
Helga Trüpel

Предложение за решение
Съображение 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

(3) Рамковата програма (2012—
2013 г.) следва да надгражда 
постиженията на Седмата рамкова 
програма на Общността, приета с 
Решение 2006/970/Евратом на Съвета 
от 18 декември 2006 г. относно 
Седмата рамкова програма на 
Европейската общност за атомна 
енергия (Евратом) за ядрени 
изследвания и обучение (2007—
2011 г.)10, в посока създаване на 
Европейското научно-
изследователско пространство и 
развитието в Европа на икономика и 
общество на знанието.

заличава се

__________________
10. ОВ L 460, 30.12.2006 г., стр. 60.
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Or. en

Изменение 12
Helga Trüpel

Предложение за решение
Съображение 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

(4) Рамковата програма (2012—2013 г.) 
следва да допринесе за осъществяването 
на Съюза за иновации — една от 
водещите инициативи на „Европа 2020“, 
приета със съобщението на Комисията 
от 6 октомври 2010 г., озаглавено 
„Водеща инициатива на стратегията 
„Европа 2020“ Съюз за иновации“ —
посредством повишаване на 
съревнованието за върхови научни 
постижения и ускоряване 
разгръщането на ключовите иновации 
в областта на ядрената енергия, с цел 
преодоляване на 
предизвикателствата пред 
енергетиката и изменението на 
климата.

(4) Рамковата програма (2012—2013 г.) 
следва да допринесе за осъществяването 
на Съюза за иновации — една от 
водещите инициативи на „Европа 2020“, 
приета със съобщението на Комисията 
от 6 октомври 2010 г., озаглавено 
„Водеща инициатива на стратегията 
„Европа 2020“ Съюз за иновации“ —
посредством започване на процес на 
постепенно прекратяване на 
финансирането от ЕС за ядрената 
енергия;

Or. en

Изменение 13
Rolandas Paksas

Предложение за решение
Съображение 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

(4) Рамковата програма (2012—2013 г.) 
следва да допринесе за осъществяването 
на Съюза за иновации — една от 
водещите инициативи на 
„Европа 2020“, приета със съобщението 
на Комисията от 6 октомври 2010 г., 
озаглавено „Водеща инициатива на 

(4) Рамковата програма (2012—2013 г.) 
следва да допринесе за осъществяването 
на водещата инициатива Съюз за 
иновации, приета със съобщението на 
Комисията от 6 октомври 2010 г., 
озаглавено „Водеща инициатива на 
стратегията „Европа 2020“ Съюз за 
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стратегията „Европа 2020“ Съюз за 
иновации“ — посредством повишаване 
на съревнованието за върхови научни 
постижения и ускоряване разгръщането 
на ключовите иновации в областта на 
ядрената енергия, с цел преодоляване на 
предизвикателствата пред енергетиката 
и изменението на климата.

иновации“, както и водещата 
инициатива „Европа за ефективно 
използване на ресурсите“ като част 
от стратегията „Европа 2020”  —
посредством повишаване на 
съревнованието за върхови научни 
постижения и ускоряване на трансфера 
и разгръщането на ключовите иновации 
в областта на ядрената енергия между 
университетите и промишлеността, 
с цел преодоляване на 
предизвикателствата пред енергетиката 
и изменението на климата и общо 
подобряване на устойчивостта на 
ядрената енергия.

Or. lt

Изменение 14
Juozas Imbrasas

Предложение за решение
Съображение 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

(4) Рамковата програма (2012—2013 г.) 
следва да допринесе за осъществяването 
на Съюза за иновации — една от 
водещите инициативи на 
„Европа 2020“, приета със съобщението 
на Комисията от 6 октомври 2010 г., 
озаглавено „Водеща инициатива на 
стратегията „Европа 2020“ Съюз за 
иновации“ — посредством повишаване 
на съревнованието за върхови научни 
постижения и ускоряване разгръщането 
на ключовите иновации в областта на 
ядрената енергия, с цел преодоляване на 
предизвикателствата пред енергетиката 
и изменението на климата.

(4) Рамковата програма (2012—2013 г.) 
следва да допринесе за осъществяването 
на водещата инициатива Съюз за 
иновации, приета със съобщението на 
Комисията от 6 октомври 2010 г., 
озаглавено „Водеща инициатива на 
стратегията „Европа 2020“ Съюз за 
иновации“, както и водещата 
инициатива „Европа за ефективно 
използване на ресурсите“ като част 
от стратегията „Европа 2020”  —
посредством повишаване на 
съревнованието за върхови научни 
постижения и ускоряване на трансфера 
и разгръщането на ключовите иновации 
в областта на ядрената енергия между 
университетите и промишлеността, 
с цел преодоляване на 
предизвикателствата пред енергетиката 
и изменението на климата и общо 
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подобряване на устойчивостта на 
ядрената енергия.

Or. lt

Изменение 15
Helga Trüpel

Предложение за решение
Съображение 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

(5) В Енергийната политика за 
Европа се отчита потенциалният 
принос на ядрената енергия за 
конкурентоспособността, 
намаляването на емисиите на CO2 и 
сигурността на енергийните 
доставки. Европейският 
стратегически план за енергийни 
технологии (план SET), изложен в 
съобщението на Комисията от 
22 ноември 2007 г., озаглавено 
„Европейски стратегически план за 
енергийните технологии (план SET) 
— „Към бъдеще с нисковъглеродни 
технологии“12, ускорява 
разработването на пакет от 
нисковъглеродни технологии. 
Включването в този пакет на 
технологиите в областта на
ядрената енергия отразява най-
големият им потенциал за 
изпълнение на целите, свързани с 
енергията и климата, както в 
краткосрочен, така и в дългосрочен 
план.

заличава се

__________________
12. COM (2007) 723 окончателен

Or. en

Изменение 16
Rolandas Paksas
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Предложение за решение
Съображение 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

(5) В Енергийната политика за Европа 
се отчита потенциалният принос на 
ядрената енергия за 
конкурентоспособността, намаляването 
на емисиите на CO2 и сигурността на 
енергийните доставки. Европейският 
стратегически план за енергийни 
технологии (план SET), изложен в 
съобщението на Комисията от 
22 ноември 2007 г., озаглавено 
„Европейски стратегически план за 
енергийните технологии (план SET) —
„Към бъдеще с нисковъглеродни 
технологии“, ускорява разработването 
на пакет от нисковъглеродни 
технологии. Включването в този пакет 
на технологиите в областта на ядрената 
енергия отразява най-големият им 
потенциал за изпълнение на целите, 
свързани с енергията и климата, както в 
краткосрочен, така и в дългосрочен 
план.

(5) В Енергийната политика за Европа 
се отчита значителният потенциален
принос на ядрената енергия за 
конкурентоспособността, намаляването 
на емисиите на CO2, сигурността на 
енергийните доставки и по-слабата 
зависимост от енергийни доставки 
от нестабилни части на света. 
Европейският стратегически план за 
енергийни технологии (план SET), 
изложен в съобщението на Комисията 
от 22 ноември 2007 г., озаглавено 
„Европейски стратегически план за 
енергийните технологии (план SET) —
„Към бъдеще с нисковъглеродни 
технологии“, ускорява разработването 
на пакет от нисковъглеродни 
технологии. Включването в този пакет 
на технологиите в областта на ядрената 
енергия отразява най-големият им 
потенциал за изпълнение на целите, 
свързани с енергията и климата, както в 
краткосрочен, така и в дългосрочен 
план.

Or. lt

Изменение 17
Juozas Imbrasas

Предложение за решение
Съображение 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

(5) В Енергийната политика за Европа 
се отчита потенциалният принос на 
ядрената енергия за 
конкурентоспособността, намаляването 
на емисиите на CO2 и сигурността на 

(5) В Енергийната политика за Европа 
се отчита значителният потенциален
принос на ядрената енергия за 
конкурентоспособността, намаляването 
на емисиите на CO2, сигурността на 
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енергийните доставки. Европейският 
стратегически план за енергийни 
технологии (план SET), изложен в 
съобщението на Комисията от 
22 ноември 2007 г., озаглавено 
„Европейски стратегически план за 
енергийните технологии (план SET) —
„Към бъдеще с нисковъглеродни 
технологии“, ускорява разработването 
на пакет от нисковъглеродни 
технологии. Включването в този пакет 
на технологиите в областта на ядрената 
енергия отразява най-големият им 
потенциал за изпълнение на целите, 
свързани с енергията и климата, както в 
краткосрочен, така и в дългосрочен 
план.

енергийните доставки и по-слабата 
зависимост от енергийни доставки 
от нестабилни части на света. 
Европейският стратегически план за 
енергийни технологии (план SET), 
изложен в съобщението на Комисията 
от 22 ноември 2007 г., озаглавено 
„Европейски стратегически план за 
енергийните технологии (план SET) —
„Към бъдеще с нисковъглеродни 
технологии“, ускорява разработването 
на пакет от нисковъглеродни 
технологии. Включването в този пакет 
на технологиите в областта на ядрената 
енергия отразява най-големият им 
потенциал за изпълнение на целите, 
свързани с енергията и климата, както в 
краткосрочен, така и в дългосрочен 
план.

Or. lt

Изменение 18
Helga Trüpel

Предложение за решение
Съображение 6

Текст, предложен от Комисията Изменение

(6) В плана SET се признава, че в 
областта на термоядрения разпад 
основните технологични 
предизвикателства за постигане на 
договорените енергийни цели на 
Съюза за 2020 г. са да се запази 
конкурентоспособността в 
технологиите на термоядрения 
разпад и да се гарантира намирането 
на дългосрочни решения за управление 
на отпадъците. С цел да се 
осъществи проектът за 
нисковъглеродно общество през 2050 г. 
, планът SET възлага на Комисията 
да приключи подготовката за 
демонстрация на ново поколение (IV-

заличава се
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то поколение) реактори за ядрен 
разпад с оглед увеличаване на 
устойчивостта. В плана SET по-
специално е предвидена Европейска 
индустриална инициатива за 
устойчив ядрен разпад.

Or. en

Изменение 19
Helga Trüpel

Предложение за решение
Съображение 7

Текст, предложен от Комисията Изменение

(7) В областта на термоядрения 
синтез планът SET отчита 
важността на ITER и 
необходимостта от приобщаване на 
предприятията на ранен етап от 
подготовката на демонстрационните 
дейности. DEMO —
„демонстрационна“ електроцентрала 
за термоядрен синтез —
представлява дългосрочна 
стратегическа цел на изследванията 
в областта на термоядрения синтез.

заличава се

Or. en

Изменение 20
Helga Trüpel

Предложение за решение
Съображение 9

Текст, предложен от Комисията Изменение

(9) Евратом е създала единна и напълно 
интегрирана изследователска програма 
в областта на термоядрения синтез, 
която изпълнява водеща роля в 
международен план в разработването на 

(9) Евратом е създала единна и напълно 
интегрирана изследователска програма 
в областта на термоядрения синтез, 
която изпълнява водеща роля в 
международен план в разработването на 
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термоядрения синтез като източник на 
енергия.

термоядрения синтез като източник на 
енергия, но резултатите от която са 
слаби, а разходите по нея са 
неконтролируеми.

Or. en

Изменение 21
Helga Trüpel

Предложение за решение
Съображение 10

Текст, предложен от Комисията Изменение

(10) Въз основа на Решението на 
Съвета от 20 декември 2005 г. 
относно одобряване на 
присъединяването на Европейската 
общност за атомна енергия към 
Рамковото споразумение за 
международно сътрудничество в 
областта на научните изследвания и 
развитието на IV поколение системи 
за ядрена енергия, на 11 май 2006 г. 
Общността се присъедини към 
Рамковото споразумение на 
Международния форум за поколение 
IV (GIF). GIF координира 
многостранното сътрудничество в 
изследванията в работата по 
предварителното проектиране на 
редица усъвършенствани ядрени 
системи. Следователно Общността е 
ангажирана с международното 
сътрудничество в тази област, което 
е тясно свързано също така с плана 
SET.

заличава се

Or. en

Изменение 22
Helga Trüpel
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Предложение за решение
Съображение 13

Текст, предложен от Комисията Изменение

(13) Осъществяването на ITER в 
Европа, в съответствие със 
Споразумението от 21 ноември 2006 г. 
за създаване на Международна 
организация по термоядрена енергия 
ITER за съвместно изпълнение на 
проекта ITER13, следва да бъде 
основната характеристика на 
научните изследвания на 
термоядрения синтез по Работната 
програма (2012—2013 г.).

заличава се

__________________
13. OВ L 358, 16.12.2006 г., стр. 62.

Or. en

Изменение 23
Helga Trüpel

Предложение за решение
Съображение 14

Текст, предложен от Комисията Изменение

(14) Дейността на Общността за 
подпомагане на осъществяването на 
ITER, по-специално за изграждането 
на ITER в Cadarache, и извършването 
на НИРД, свързани с технологията на 
ITER, през срока на Рамковата 
програма (2012—2013 г.) следва да бъде 
управлявана от Европейското 
съвместно предприятие за ITER и 
развитие на термоядрената енергия 
(термоядрен синтез за енергия) въз 
основа на Решение 2007/198/Евратом 
на Съвета от 27 март 2007 г. за 
създаване на Европейско съвместно 
предприятие за ITER и развитието на 
термоядрената енергия и за 
предоставяне на предимства на 

заличава се
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същото14.
__________________
14. ОВ L 90, 30.3.2007 г., стр. 58.

Or. en

Изменение 24
Derek Vaughan

Предложение за решение
Съображение 16

Текст, предложен от Комисията Изменение

(16) Настоящото решение установява за 
целия период на Рамковата програма 
(2012—2013 г.) финансов пакет, който е 
основният източник за бюджетния орган 
в рамките на годишната бюджетна 
процедура по смисъла на точка 37 от 
Междуинституционалното 
споразумение от 17 май 2006 г., 
сключено между Европейския 
парламент, Съвета и Комисията 
относно бюджетната дисциплина и 
доброто финансово управление.

(16) Настоящото решение установява за 
целия период на Рамковата програма 
(2012—2013 г.) финансов пакет, който е 
основният източник за бюджетния орган 
в рамките на годишната бюджетна 
процедура по смисъла на точка 37 от 
Междуинституционалното 
споразумение (МИС) от 17 май 2006 г., 
сключено между Европейския 
парламент, Съвета и Комисията за
бюджетната дисциплина и доброто 
финансово управление. На 20 април 
2011 г. Комисията внесе предложение 
(COM (2011)0206) за преразглеждане 
на текущата МФР за периода 2007–
2013 г. въз основа на точки 21–23 от 
МИС с цел да се посрещнат 
допълнителните непредвидени 
потребности от финансиране на 
проекта ITER за 2012 и 2013 г. Това 
предложение следва да послужи като 
основа на споразумение между двете 
подразделения на бюджетния орган, 
което следва да бъде сключено въз 
основа на всички средства, осигурени 
от МИС, без да се излага на риск 
финансирането на други политики по 
функция 1а;

Or. en
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Изменение 25
Carl Haglund

Предложение за решение
Съображение 16

Текст, предложен от Комисията Изменение

(16) Настоящото решение установява за 
целия период на Рамковата програма 
(2012—2013 г.) финансов пакет, който е 
основният източник за бюджетния орган 
в рамките на годишната бюджетна 
процедура по смисъла на точка 37 от 
Междуинституционалното 
споразумение от 17 май 2006 г., 
сключено между Европейския 
парламент, Съвета и Комисията 
относно бюджетната дисциплина и 
доброто финансово управление.

(16) Настоящото решение установява за 
целия период на Рамковата програма 
(2012—2013 г.) финансов пакет, който е 
основният източник за бюджетния орган 
в рамките на годишната бюджетна 
процедура по смисъла на точка 37 от 
Междуинституционалното 
споразумение (МИС) от 17 май 2006 г., 
сключено между Европейския 
парламент, Съвета и Комисията за
бюджетната дисциплина и доброто 
финансово управление. За вписването 
на Рамковата програма (2012–2013 г.) 
в МФР за 2012 и 2013 г. ще бъде 
необходимо да се измени МФР, като 
се увеличи таванът на функция 1а с 
650 милиона евро през 2012 г. и със 190 
милиона евро през 2013 г. На 20 април 
2011 г. Комисията представи 
предложение въз основа на точки от 
21 до 23 от настоящото МИС, което 
ще послужи като основа за 
преговорите. Едно споразумение за 
финансирането на ITER чрез
допълнителни трансфери към 
функция 1а на МФР ще позволи 
бързото приемане на 
научноизследователската програма 
на Евратом през 2011 г. Ако маржът 
по функция 2 е недостатъчен или ако 
няма други маржове по МФР за 
2011 г., които могат да бъдат 
прехвърлени към функция 1а през 2012 
и 2013 г., следва да се мобилизира 
инструментът за гъвкавост, както е 
предвидено в точка 27 от МИС.

Or. en
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Изменение 26
Carl Haglund

Предложение за решение
Съображение 16 а (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(16а) В МФР за периода 2014–2020 г. 
финансовите средства, предназначени 
за проекта ITER, следва да бъдат 
определени за целия програмен период, 
така че всяко превишаване на 
разходите над дела на ЕС в размер на 
6,6 милиарда евро за етапа на 
изграждане на ITER, който се 
планира да приключи през 2020 г., 
следва да бъде финансирано извън 
таваните на МФР („финансово 
обособяване“).

Or. en

Изменение 27
Rolandas Paksas

Предложение за решение
Съображение 17

Текст, предложен от Комисията Изменение

(17) Съвместният изследователски 
център (СИЦ) следва да допринася за 
оказване на управлявана от 
потребителите научно-техническа 
подкрепа за определянето, изготвянето, 
изпълнението и мониторинга на 
политиките на Съюза. В това отношение 
е полезно СИЦ да продължи да работи 
като независим референтен център за 
наука и технологии в Съюза, в 
областите на специалната му 
компетентност.

(17) Съвместният изследователски 
център (СИЦ) следва да допринася за 
оказване на управлявана от 
потребителите научно-техническа 
подкрепа за определянето, изготвянето, 
изпълнението и мониторинга на 
политиките на Съюза. В това отношение 
е полезно СИЦ да продължи да работи 
като независим референтен център за 
наука и технологии и за най-новите 
постижения в областта на ядрената 
безопасност и безопасността на 
реакторите в Съюза, в областите на 
специалната му компетентност.

Or. lt
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Изменение 28
Juozas Imbrasas

Предложение за решение
Съображение 17

Текст, предложен от Комисията Изменение

(17) Съвместният изследователски 
център (СИЦ) следва да допринася за 
оказване на управлявана от 
потребителите научно-техническа 
подкрепа за определянето, изготвянето, 
изпълнението и мониторинга на 
политиките на Съюза. В това отношение 
е полезно СИЦ да продължи да работи 
като независим референтен център за 
наука и технологии в Съюза, в 
областите на специалната му 
компетентност.

(17) Съвместният изследователски 
център (СИЦ) следва да допринася за 
оказване на управлявана от 
потребителите научно-техническа 
подкрепа за определянето, изготвянето, 
изпълнението и мониторинга на 
политиките на Съюза. В това отношение 
е полезно СИЦ да продължи да работи 
като независим референтен център за 
наука и технологии и за най-новите 
постижения в областта на ядрената 
безопасност и безопасността на 
реакторите в Съюза, в областите на 
специалната му компетентност.

Or. lt

Изменение 29
Helga Trüpel

Предложение за решение
Член 2 – параграф 3 – буква а)

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) изследвания на енергията от 
термоядрен синтез, с цел 
разработване на технология за 
енергиен източник, който е безопасен, 
устойчив, не вреди на околната среда 
и е икономически жизнеспособен;

заличава се

Or. en
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Изменение 30
Helga Trüpel

Предложение за решение
Член 2 – параграф 3 – буква б)

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) термоядрен разпад и радиационна 
защита, с цел повишаване на 
безопасността, ефективността на 
ресурсите, разходната ефективност 
и в частност безопасността на 
термоядрения разпад, както и други 
употреби на лъчението в 
промишлеността и медицината.

б) термоядрен разпад и радиационна 
защита, с цел повишаване в частност 
безопасността на термоядрения разпад, 
както и други употреби на лъчението в 
промишлеността и медицината. Особено 
внимание следва да се отдели на 
изследванията във връзка с 
извеждането от експлоатация на 
атомните електроцентрали.

Or. en

Изменение 31
Carl Haglund

Предложение за решение
Член 3 – параграф 1 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

Максималната сума за изпълнението на 
Рамковата програма (2012—2013 г.) е
2 560 270 000 EUR. Тази сума е 
разпределена, както следва (в EUR):

Максималната сума за изпълнението на 
Рамковата програма (2012—2013 г.) е
2 100 270 000 EUR. Тази сума е 
разпределена, както следва (в EUR):

Or. en

Изменение 32
Helga Trüpel

Предложение за решение
Член 3 – параграф 1 – буква а) – тире 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

– изследвания на енергията от 
термоядрен синтез 2 208 809 000;

– изследвания на енергията от 
термоядрен синтез 10 000 000;
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Or. en

Изменение 33
Carl Haglund

Предложение за решение
Член 3 – параграф 1 – буква а) – тире 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

– изследвания на енергията от 
термоядрен синтез 2 208 809 000;

– изследвания на енергията от 
термоядрен синтез 1 748 809 000;

Or. en

Изменение 34
Helga Trüpel

Предложение за решение
Член 3 – параграф 1 – буква а) – тире 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

– термоядрен разпад и радиационна 
защита 118 245 000;

– ядрена безопасност, подобряване на 
управлението на радиоактивните 
отпадъци и радиационна защита 
118 245 000;

Or. en

Изменение 35
Carl Haglund

Предложение за решение
Член 3 – параграф 1 – буква а) – тире 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

– термоядрен разпад и радиационна 
защита 118 245 000;

– термоядрен разпад, и най-вече ядрена 
безопасност, подобряване на 
управлението на радиоактивните 
отпадъци и радиационна защита 
118 245 000;
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Or. en

Изменение 36
Helga Trüpel

Предложение за решение
Приложение 1 – част I.A

Текст, предложен от Комисията Изменение

I.А. ИЗСЛЕДВАНИЯ НА ЕНЕРГИЯТА 
ОТ ТЕРМОЯДРЕН СИНТЕЗ

заличава се

Цел
Развиване на база от знания за ITER и 
осъществяването му като основна 
стъпка към създаване на прототипни 
реактори за електроцентрали, които 
са безопасни, устойчиви, не вредят на 
околната среда и са икономически 
жизнеспособни.
Обосновка
Термоядреният синтез има 
потенциал да допринесе значително 
за осъществяването на устойчиво и 
сигурно енергийно снабдяване на 
Съюза до няколко десетилетия 
напред. Неговото успешно 
разработване би осигурило енергия, 
която е безопасна, устойчива и 
екологосъобразна. Дългосрочната цел 
на европейските изследвания в 
областта на термоядрения синтез, 
на която са подчинени всички 
дейности във връзка с термоядрения 
синтез в държавите-членки и 
асоциираните трети държави, е 
съвместното създаване на 
прототипни реактори за 
електроцентрали, които отговарят 
на тези изисквания и са икономически 
жизнеспособни.
Стратегията за постигане на 
дългосрочната цел включва като 
първи приоритет изграждането на 
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ITER (основно експериментално 
съоръжения, което ще демонстрира 
научната и техническа 
осъществимост на енергията от 
термоядрен синтез), последвана от 
изграждането на демонстрационна 
електроцентрала, основана на 
термоядрения синтез (DEMO). 
Изграждането на ITER ще бъде 
придружено от специална програма за 
подкрепа на НИРД за ITER и 
ограничени дейности, свързани с 
изискваните за DEMO технологии и 
физични познания.
Световното измерение на НИРД е 
заложено в споразумението за 
създаване на Международна 
организация по термоядрена енергия 
за ITER и споразумението между 
правителството на Япония и 
Общността за съвместно прилагане 
на широкообхватен подход при 
изследването на енергията от 
термоядрен синтез.
Международното сътрудничество е 
отразено също така в осем 
двустранни споразумения за 
сътрудничество в областта на 
термоядрения синтез, които са в сила 
между Общността и трети държави.
Дейности
1. Осъществяването на ITER
Това включва дейности за 
съвместното осъществяване на ITER, 
по-специално ръководство на 
Международната организация за 
ITER и Европейското съвместно 
предприятие за ITER, осигуряване на 
управление и персонал, обща 
техническа поддръжка и 
административно осигуряване, 
изграждане на оборудване и 
инсталации и подкрепа за проекта по 
време на изграждането.
2. НИРД в подготовка на 
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експлоатацията на ITER
Една фокусирана физична и 
технологична програма ще използва 
Съвместния европейски тороид (JET) 
и други съответни магнитни 
задържащи устройства за ITER. Тя 
ще оценява специфични ключови 
технологии за ITER, ще обединява 
проектни алтернативи за ITER и ще 
подготвя експлоатацията на ITER.
3. Ограничени технологични дейности 
в подготовка на DEMO
Допълнително ще бъдат 
разработвани материали за 
термоядрен синтез и ключови 
технологии за термоядрен синтез, 
като ще продължи също така 
работата на екипа, който подготвя 
изграждането на Международни 
инсталации за облъчване на 
материали, използвани в 
термоядрения синтез (IFMIF).
4. НИРД в дългосрочен план
Ще бъдат проведени ограничен брой 
дейности във връзка с 
усъвършенстване проектирането на 
схеми за магнитно задържане 
(съсредоточени върху подготовката 
за експлоатацията на стеларатор 
W7-X), както и теория и моделиране, 
насочени към задълбочено познаване 
на поведението на плазмата при 
термоядрен синтез.
5. Човешки ресурси, образование и 
обучение
С оглед на непосредствените и 
средносрочни нужди на ITER, както и 
по-нататъшното развитие на 
термоядрения синтез, ще бъдат 
лансирани подходящ брой 
инициативи за обучаване на 
„поколението на ITER“ с цел 
придобиване на подходящи умения и 
предоставяне на 
висококвалифицирано обучение и 
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опит.
6. Инфраструктури
ITER ще представлява нова 
изследователска инфраструктура със 
силно европейско измерение.
7. Предприятията и процесите на 
технологичен трансфер
Необходими са нови организационни 
структури за бързо предаване на 
иновациите, генерирани от ITER, на 
европейските предприятия. Това ще 
бъде задача на Форума за иновации в 
областта на термоядрения синтез, 
който ще разработи пътна карта на 
технологиите в областта на 
термоядрения синтез и инициативи 
за развитие на човешките ресурси, с 
акцент върху иновациите и 
потенциал за осигуряване на нови 
продукти и услуги.

Or. en

Изменение 37
Helga Trüpel

Предложение за решение
Приложение 1 – част I.Б – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Ядрената енергия представлява 
важен елемент в дебата за борба 
срещу изменението на климата и 
намаляване на зависимостта на 
Европа от вноса на енергия. По-
усъвършенстваната ядрена 
технология би могла да предложи 
възможност за съществени 
подобрения в ефективността и 
използването на ресурсите, като в 
същото осигурява дори по-високи 
стандарти за безопасност и 
произвежда по-малко отпадъци в 

заличава се
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сравнение със съществуващите 
проекти. Текущите европейски 
инициативи в тази област са в 
обхвата на Стратегически план за 
енергийните технологии (план SET), 
който е одобрен от Съвета и 
Европейския парламент, и 
допринасят също така за 
съвместните дейности, които се 
предприемат с третите държави с 
основно значение в рамките на 
Международния форум за поколение 
IV (GIF).
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