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Изменение 5
Rolandas Paksas

Предложение за регламент
Съображение 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

(1) Рамковата програма на Европейската 
общност за атомна енергия за ядрени 
изследователски дейности и обучение за 
2012—2013 г., наричана по-долу 
„Рамкова програма (2012—2013 г.)“, 
беше приета с 
Решение № …/…/Евратом на Съвета от 
… относно Рамковата програма на 
Европейската общност за атомна 
енергия за ядрени изследователски 
дейности и обучение (2012—2013 г.). 
Отговорност на Комисията е да 
гарантира изпълнението на Рамковата 
програма (2012—2013 г.) и 
специфичните програми към нея, 
включително свързаните с тях 
финансови аспекти.

(1) Рамковата програма на Европейската 
общност за атомна енергия за ядрени 
изследователски дейности и обучение за 
2012—2013 г., наричана по-долу 
„Рамкова програма (2012—2013 г.)“, 
която беше приета с 
Решение № …/…/Евратом на Съвета от 
… относно Рамковата програма на 
Европейската общност за атомна 
енергия за ядрени изследователски 
дейности и обучение (2012—2013 г.) е 
замислена да допълва другите 
дейности на Съюза в областта на 
политиката за научни изследвания, 
които са необходими за прилагане на 
стратегията „Европа2020“, по-
специално свързаните с образование и 
обучение, конкурентоспособност и 
иновации, промишленост, заетост и 
околна среда. Отговорност на 
Комисията е да гарантира изпълнението 
на Рамковата програма (2012—2013 г.) и 
специфичните програми към нея, 
включително свързаните с тях 
финансови аспекти.

Or. lt

Изменение 6
Rolandas Paksas

Предложение за регламент
Съображение 4 a (ново)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

(4a) Рамковата програма (2012—
2013 г.) следва да допринася за 
изграждане на Съюз на иновациите, 
което е една от водещите 
инициативи на стратегията „Европа 
2020“, чрез укрепване на 
конкуренцията с оглед на високи 
научни постижения и ускоряване на 
прилагането на ключови иновации в 
областта на ядрената енергия, по-
специално по отношение на ядрения 
синтез и безопасността, като 
същевременно изпълнява роля при 
посрещане на предизвикателствата 
на енергийния сектор и изменението 
на климата; 

Or. lt

Изменение 7
Maria Da Graça Carvalho, Jean-Pierre Audy

Предложение за регламент
Съображение 4 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(4a) Проектирането и изпълнението 
на Рамковата програма (2012-2013 г.) 
следва да се основава на принципите 
на простота, стабилност, 
прозрачност, правна сигурност, 
последователност, високи 
постижения и доверие в изпълнение 
на препоръките на Европейския 
парламент в доклада му относно 
опростяването на изпълнението на 
рамковите програми за научни 
изследвания.

Or. en
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Изменение 8
Silvia-Adriana Ţicău

Предложение за регламент
Съображение 5 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(5a) Необходими са повишено 
внимание и бюджетни разходи за 
допълнителни инициативи за  
основните ядрени изследвания, по-
специално по отношение на 
инвестициите в човешки капитал и 
действия, насочени към справяне с 
риска от недостиг на умения през 
следващите години (напр. 
безвъзмездни средства за 
изследователи в ядрената област) и 
произтичащата от това загуба на 
водачество на Съюза.

Or. en

Изменение 9
Silvia-Adriana Ţicău

Предложение за регламент
Съображение 6 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(6a) Следва да се обърне специално 
внимание на разработването на 
договорни споразумения, които 
намаляват риска от неизпълнение и 
преразпределението на рискове и 
разходи във времето.

Or. en

Изменение 10
Rolandas Paksas



PE472.072v01-00 6/13 AM\876459BG.doc

BG

Предложение за регламент
Съображение 8

Текст, предложен от Комисията Изменение

(8) Рамковата програма (2012—2013 г.) 
следва да насърчава участие от най-
отдалечените региони на Общността, 
както и от широк спектър предприятия, 
изследователски центрове и 
университети.

(8) Рамковата програма (2012—2013 г.) 
следва да насърчава участие от най-
отдалечените региони на Общността, 
както и от широк спектър предприятия, 
изследователски центрове и 
университети, чиито изследователски 
дейности следва да се основават на 
зачитането на основни етични 
принципи, по-специално посочените в 
Хартата на основните права на 
Европейския съюз. 

Or. lt

Изменение 11
Rolandas Paksas

Предложение за регламент
Съображение 23 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(23a) Изпълнението на ITER в Европа, 
в съответствие със Споразумението 
от 21 ноември 2006 г. за създаване на 
Международна организация по 
термоядрена енергия ITER в 
контекста на съвместно изпълнение 
на проекта ITER, следва да 
представлява основен елемент на 
научноизследователската дейност в 
областта на термоядрения синтез в 
рамките на Рамковата програма 
(2012—2013 г.).

Or. lt

Изменение 12
Michèle Rivasi
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Предложение за регламент
Член 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 4 заличава се
Специални правила за изследвания на 

енергията от термоядрен синтез
Правилата, посочени в настоящата 
глава, се прилагат, без да се засягат 
специфичните правила за дейностите 
по тематичната област „Изследване 
на енергията от термоядрен синтез“, 
посочени в глава IV.

Or. fr

Обосновка

Няма причина правилата за участие да не се прилагат за научните изследвания в 
областта на термоядрения синтез. По-специално е основателно за се изрази 
загриженост от ниската степен на участие на МСП в програмата за изследвания в 
областта на термоядрения синтез.

Изменение 13
Maria Da Graça Carvalho, Jean-Pierre Audy

Предложение за регламент
Член 14 – параграф 3 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

3a. Всички етапи от процеса следва да 
бъдат оптимизирани, за да се 
избегнат забавянията и да се насърчи 
ефективността на разходите. Това 
включва достъп до проектите на 
работни програми, публикуването на 
поканите за представяне на 
предложения, изготвянето на 
предложенията, процедурите за 
подбор и времето, необходимо за 
одобряване на предоставяните 
средства и за изплащането им.
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Or. en

Изменение 14
Silvia-Adriana Ţicău

Предложение за регламент
Член 16 – параграф 2 – алинея 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

Когато се назначават групи от 
независими експерти се вземат 
уместни мерки, за да се осигури разумен 
баланс между половете.

Вземат се уместни мерки, когато се 
назначават групи от независими 
експерти, за да се осигури разумен 
баланс между половете и баланс между 
държавите-членки, които се 
занимават с изследователски 
дейности и обучение в ядрената 
област и асоциирани държави.

Or. ro

Обосновка

Когато се назначават групи от независими експерти, е важно да се предприемат 
мерки за гарантиране не само на баланс между половете, но и на подобен баланс 
между държави-членки, които се занимават с изследователски дейности и обучение в 
ядрената област и асоциирани държави.

Изменение 15
Jean-Pierre Audy, Maria Da Graça Carvalho

Предложение за регламент
Член 30 – параграф 3 – алинея 1 – буква д)

Текст, предложен от Комисията Изменение

д) трябва да изключват недопустимите 
разходи, по-специално определими 
непреки данъци, включително данък 
върху добавената стойност, мита, 
дължими лихви, отчисления за 
възможни бъдещи загуби или такси, 
загуби от валутен обмен, разходи, 
свързани с възвръщаемост от капитала, 
разходи които са декларирани, 

д) трябва да изключват недопустимите 
разходи, по-специално определими 
непреки данъци, включително 
невъзстановим данък върху добавената 
стойност, мита, дължими лихви, загуби 
от валутен обмен, разходи, свързани с 
възвръщаемост от капитала, разходи 
които са декларирани, направени или 
възстановени по друг проект на Съюза, 
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направени или възстановени по друг 
проект на Съюза, разходи по дългове и 
за обслужване на дългове, извънмерни 
или неразумни разходи, както и 
всякакви други разходи, които не 
отговарят на условията, формулирани в 
букви а) — г).

разходи по дългове и за обслужване на 
дългове, извънмерни или неразумни 
разходи, както и всякакви други 
разходи, които не отговарят на 
условията, формулирани в букви а) —
г).

Or. fr

Изменение 16
Michèle Rivasi

Предложение за регламент
Член 52 – параграф 1 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Договорите за асоцииране, посочени в 
член 51, буква а), и действията със 
споделяне на разходите, посочени в 
член 51, буква е), определят 
правилата за финансирането от 
Общността на съответните 
дейности.

заличава се

Or. fr

Изменение 17
Michèle Rivasi

Предложение за регламент
Член 52 – параграф 1 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Годишният размер на финансирането
от Общността („базово подпомагане“), 
установен в Договорите за 
асоцииране, не надвишава 20 % от 
разходите на асоциациите за 
дейностите, посочени в техните 
Годишни работни програми, през 
цялата продължителност на 

Не се отпуска финансиране от 
Общността за дейностите, посочени в 
член 51.
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Седмата рамкова програма на 
Общността (2007—2011 г.), приета с 
Решение 2006/970/Евратом на Съвета 
и Рамковата програма (2012—2013 г.).

Or. fr

Обосновка

В контекста на финансови и бюджетни затруднения парите на европейските 
данъкоплатци трябва да бъдат пренасочени към научни изследвания, свързани с 
устойчивото развитие и включват възможно най-голям брой изследователи и МСП.

Изменение 18
Michèle Rivasi

Предложение за регламент
Член 52 - параграф 2 

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. След допитване до консултативния 
комитет за програмата за 
термоядрен синтез, посочен в член 7 
от Решение № …/…/Евратом на 
Съвета, Комисията може да 
финансира:

заличава се

a) по Договорите за асоцииране и в 
размер до 40 % — разходите за 
специфични партньорски проекти 
между асоциираните страни, които 
са препоръчани за приоритетно 
подпомагане от консултативния 
комитет и са одобрени от 
Комисията; приоритетно ще бъдат 
подпомагани действия от значение за 
ITER/DEMO, с изключение на 
проектите с вече определен 
приоритетен статус в предходни 
рамкови програми;
б) дейности, които се извършват по 
Европейското споразумение за 
разработване на термоядрен синтез, в 
това число възлагане на обществени 
поръчки, или по Съвместното 
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предприятие, посочено в член 51, 
буква в);
в) дейности, извършвани по 
Споразумението за мобилност на 
персонала.

Or. fr

Обосновка

В контекста на финансови и бюджетни затруднения парите на европейските 
данъкоплатци трябва да бъдат пренасочени към научни изследвания, свързани с 
устойчивото развитие и включват възможно най-голям брой изследователи и МСП.

Изменение 19
Antonio Cancian

Предложение за регламент
Член 52 – параграф 2 – буква а)

Текст, предложен от Комисията Изменение

a) по Договорите за асоцииране и в 
размер до 40 % — разходите за 
специфични партньорски проекти 
между асоциираните страни, които са 
препоръчани за приоритетно 
подпомагане от консултативния комитет 
и са одобрени от Комисията; 
приоритетно ще бъдат подпомагани 
действия от значение за ITER/DEMO, 
с изключение на проектите с вече 
определен приоритетен статус в 
предходни рамкови програми;

a) по Договорите за асоцииране и в 
размер до 40 % — разходите за 
специфични партньорски проекти 
между асоциираните страни, които са 
препоръчани за приоритетно 
подпомагане от консултативния комитет 
и са одобрени от Комисията; 
приоритетно ще бъдат подпомагани 
експерименти, насочени към 
оптимизиране на работата на ITER и 
допринасящи за дефинирането на 
програмата DEMO; 

Or. it

Изменение 20
Michèle Rivasi

Предложение за регламент
Член 52 - параграф 3



PE472.072v01-00 12/13 AM\876459BG.doc

BG

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. При проектите и дейностите, 
които се финансират по параграф 2, 
букви а) или б), правните субекти, 
посочени в член 51, букви а) и б), имат 
право да участват в експериментите 
на съответното оборудване.

заличава се

Or. fr

Обосновка

В контекста на финансови и бюджетни затруднения парите на европейските 
данъкоплатци трябва да бъдат пренасочени към научни изследвания, свързани с 
устойчивото развитие и включват възможно най-голям брой изследователи и МСП.

Изменение 21
Michèle Rivasi

Предложение за регламент
Член 52 - параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Финансирането от Общността на 
дейностите, които се извършват по 
споразумение за международно 
сътрудничество, както е посочено в 
член 51, буква г), се определя в 
съответствие с условията на 
споразумението или от всеки правен 
субект, който е учреден по него. 
Комисията може да управлява своето 
участие и финансиране по такова 
споразумение чрез всеки подходящ 
правен субект.

заличава се

Or. fr

Обосновка

В контекста на финансови и бюджетни затруднения парите на европейските 
данъкоплатци трябва да бъдат пренасочени към научни изследвания, свързани с 
устойчивото развитие и включват възможно най-голям брой изследователи и МСП.
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