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Изменение 9
Michèle Rivasi

Предложение за решение
–

Предложение за отхвърляне

Европейският парламент отхвърля 
предложението на Комисията.

Or. fr

Изменение 10
Michèle Rivasi

Предложение за решение
Съображение 4a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(4а) В Рамковата програма (2012—
2013 г.) следва да се отчетат
последиците, по-специално финансови 
и бюджетни, за програмата ITER от
катастрофата от Фукушима и 
решенията, които последваха, по-
специално решението на Германия да 
изостави своята ядрена програма, и 
следователно следва да се направи 
оценка на въздействието.

Or. fr

Обосновка

Европейската комисия не е представила сериозен аргумент за дерогация от 
задължението да направи оценка на въздействието. Въпреки това Комисията 
предлага европейските данъкоплатци да платят над 2,5 милиарда евро за две години 
изследвания в ядрената област. Също така Европейската комисия не оцени 
последиците от катастрофите в Япония, както и от политическите решения, като
например решението на Германия да се оттегли от ядрената енергетика.
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Изменение 11
Maria Da Graça Carvalho, Jean-Pierre Audy

Предложение за решение
Съображение 4a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

Or. en

Изменение 12
Michèle Rivasi

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 

(5) От 1989 г. да началото на 2011 г.
броят на реакторите в Съюза е 
намалял от 177 на 143; от 2003 г. 
насам количеството на 
произведената от ядрените 
електроцентрали електроенергия 
постоянно спада; само Франция 
произвежда почти половината от 
тази електроенергия (46 % през 
2009 г.). Оттогава във Фукушима 
избухнаха четири реактора и 
Германия реши да затвори своите 
ядрени централи. Настоящото 
предложение за решение беше прието 
от Европейската комисия на 7 март 
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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.

2011 г., т.е. четири дни преди 
катастрофата във Фукушима; 
следователно в него не се отчитат 
тези събития, които допринесоха и 
ще допринасят за сътресения в 
европейската енергийна политика. 
Следователно 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“, трябва да бъде 
преразгледан с цел да се ускори 
разработването на възобновяеми
енергийни източници и технологии, 
позволяващи да се намали 
потреблението на енергия.
Технологиите в областта на ядрената 
енергия вече не са включени в този 
пакет, тъй като не отразяват
какъвто и да било потенциал за 
изпълнение на целите за действително
устойчиво развитие.

Or. fr

Изменение 13
Edit Herczog

Предложение за решение
Съображение 5a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(5a) На подобряването на ядрената 
безопасност и, когато е необходимо, 
аспектите на сигурността, следва да 
се даде приоритет, като се вземе
предвид евентуалното трансгранично 
въздействие на ядрените аварии.

Or. en
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Изменение 14
Michèle Rivasi

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-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.

(6) В областта на термоядрения разпад 
основните технологични 
предизвикателства за постигане на 
договорените енергийни цели на Съюза 
за 2020 г. са да се гарантира намирането 
на дългосрочни решения за управление 
на отпадъците и да се стартира 
мащабна програма за обучение на 
експерти в областта на извеждането
от експлоатация на ядрените 
инсталации. Принципът 
„замърсителят плаща“ ще бъде
съответно прилаган.

Or. fr

Изменение 15
Antonio Cancian

Предложение за решение
Съображение 6a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(6а) Целта на Европейската
промишлена инициатива за 
създаване на устойчива атомна 
енергия (ESNII) е 
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разпространението на реактори 
от четвърто поколение с бързи 
неутрони, чийто горивен цикъл 
ще приключи до 2035—2040 г. Тя
включва три насоки за 
технологично развитие и четири 
големи проекта: прототипът
ASTRID (охлаждан с натрий), 
експерименталният модел 
ALLEGRO (охлаждан с газ), 
демонстрационното съоръжение 
ALFRED (охлаждано с олово), a за 
същата технология в областта 
на подкрепящите
инфраструктури –
съоръжението за облъчване с 
бързи неутрони MYRRHA
(охлаждано с олово-бисмут).

Or. it

Изменение 16
Edit Herczog

Предложение за решение
Съображение 6a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(6a) С оглед на аварията в ядрената 
електроцентрала Фукушима в Япония 
вследствие на земетресение и цунами 
на 11 март 2011 г., са необходими 
допълнителни научни изследвания в 
областта на безопасността при 
ядрения разпад, за да могат 
гражданите на Съюза да бъдат 
спокойни, че безопасността на 
ядрените съоръжения в държавите 
от Съюза отговаря на най-високите 
международни стандарти. Подобна 
допълнителна работа изисква 
увеличаване на отпусканите от 
бюджета средства за ядрен разпад.

Or. en
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Изменение 17
Michèle Rivasi

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.

(7) Въпреки че в областта на 
термоядрения синтез планът SET отчита 
важността на ITER, сред научната 
общност е разпространено също така
мнението, че сектор „синтез“ не 
може да стане икономически изгоден
до края на този век, а дори и след 
това. Следователно ITER няма да 
достави и един киловатчас на 
електрическата мрежа.

Or. fr

Изменение 18
Michèle Rivasi

Предложение за решение
Съображение 8

Текст, предложен от Комисията Изменение

(8) На срещата си на 4 февруари 
2011 г. Европейският съвет се съгласи, 
че ЕС и държавите-членки ще 
насърчават инвестициите във 
възобновяеми, безопасни и устойчиви 
нисковъглеродни технологии, както и 
че ще насочат вниманието си към 
изпълнение на техническите 
приоритети на плана SET.

заличава се

Or. fr
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Обосновка

Това е отразено в изменението на съображение (5).

Изменение 19
Michèle Rivasi

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 термоядрения синтез като 
източник на енергия.

(9) Евратом е създала изследователска
програма в областта на термоядрения 
синтез, която изпълнява роля на 
международно равнище, но която, от 
друга страна, изисква все по-голям 
финансов принос от европейските 
граждани за сметка на други 
програми за научни изследвания и 
развитие.

Or. fr

Обосновка

Термоядреният синтез би могъл да бъде икономически изгоден, в най-добрия случай 
през следващите 80–100 години и следователно не може да допринесе за сигурността
на енергетиката и климата. Следователно огромните бюджетни средства за ITER и
за термоядрения синтез не са и не могат да бъдат оправдани и затова трябва да 
бъдат отпускани по-скоро в областта на здравеопазването или на действително
устойчивите форми на енергия.

Изменение 20
Adina-Ioana Vălean

Предложение за решение
Съображение 9a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(9a) Споразумение за допълнително 
финансиране на ITER единствено чрез 
прехвърляне на неизползваните през 
2011 г. маржове от Многогодишната 
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финансова рамка (МФР) и без
преразпределяне на средства от 
Седмата рамковата програма за 
научни изследвания в научно-
изследователската програма на 
Евратом би дало възможност за бързо 
приемане на изследователската 
програма на Евратом през 2011 г.

Or. en

Изменение 21
Michèle Rivasi

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. fr
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Изменение 22
Michèle Rivasi

Предложение за решение
Съображение 11

Текст, предложен от Комисията Изменение

(11) В заключенията на Съвета 
относно необходимостта от умения 
в ядрената област, приети на 
неговото заседание на 1 и 
2 декември 2008 г., се признава, че 
поддържането на високо ниво на 
обучение в ядрената област в 
Общността е от изключителна 
важност.

(11) Тъй като Договорът за създаване 
на Европейската общност за атомна 
енергия не предоставя на Европейския 
парламент правомощие за съвместно 
вземане на решение в ядрената 
област, от изключителна важност е да 
се намери ново правно основание за 
всяко бъдещо законодателство в 
ядрената област.

Or. fr

Обосновка

Решенията на Съвета в ядрената област все по-често се вземат, без да се отчита 
становището на Европейския парламент. Съветът вече прие своята позиция относно 
това предложение за решение, без дори да изчака предложенията за изменения на 
докладчика и на другите членове на ЕП от комисията по промишленост, изследвания и 
енергетика. Друг скорошен пример е, че Директивата за управление на отработено 
гориво и радиоактивни отпадъци беше приета, без да се отчете становището на ЕП.

Изменение 23
Silvia-Adriana Ţicău

Предложение за решение
Съображение 11

Текст, предложен от Комисията Изменение

(11) В заключенията на Съвета относно 
необходимостта от умения в ядрената 
област, приети на неговото заседание на 
1 и 2 декември 2008 г., се признава, че 
поддържането на високо ниво на 
обучение в ядрената област в 
Общността е от изключителна важност.

(11) В заключенията на Съвета относно 
необходимостта от умения в ядрената 
област, приети на неговото заседание на 
1 и 2 декември 2008 г., се признава, че 
поддържането на високо ниво на 
обучение и подходящи условия на 
работа в ядрената област в Общността 
е от изключителна важност.
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Изменение 24
Michèle Rivasi

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 ITER,следва да 
бъде основната характеристика на 
научните изследвания на 
термоядрения синтез по Работната 
програма (2012—2013 г.).

(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 ITER, следва да 
бъде преразгледано.

Or. fr

Обосновка

От 2006 г. насам се появиха нови технически, финансови, бюджетни и свързани с 
рисковете за околната среда данни. Спирането на ITER може да се окаже по-евтино, 
отколкото да продължи публичното му финансиране през следващите десетилетия.

Изменение 25
Michèle Rivasi

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 

заличава се
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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 
същото.

Or. fr

Обосновка

От 2006 г. насам се появиха нови технически, финансови, бюджетни и свързани с 
рисковете за околната среда данни. Спирането на ITER може да се окаже по-евтино, 
отколкото да продължи публичното му финансиране през следващите десетилетия.

Изменение 26
Adina-Ioana Vălean

Предложение за решение
Съображение 14a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(14a) Комисията, Европейският 
съвет, Съветът и държавите-членки 
трябва да започнат процес за 
изменение на Договора за създаване на 
Европейската общност за атомна 
енергия, с което да се засилят 
разпоредбите относно правото на 
Европейския парламент на 
информация, както и правата му 
като съзаконодател по отношение на 
въпросите, свързани с научните 
изследвания и опазването на 
околната среда в рамките на 
Евратом.

Or. en
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Изменение 27
Adina-Ioana Vălean

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 от 17 май 2006 г., 
сключено между Европейския 
парламент, Съвета и Комисията,
относно бюджетната дисциплина и 
доброто финансово управление. За да се
впише Рамковата програма (2012—
2013 г.) в Многогодишната финансова 
рамка за 2012 г. и 2013 г., ще бъде 
необходимо да се измени 
Многогодишната финансова рамка, 
като се увеличи таванът по функция
1а. На 20 април 2011 г. Комисията 
представи предложение, което ще 
служи като основа за преговори. 
Споразумение за финансирането на 
ITER чрез допълнително прехвърляне 
на средства по функция 1а на 
Многогодишната финансова рамка би 
дало възможност за бързо приемане 
на изследователската програма на 
Евратом през 2011 г. Ако не са 
налични никакви други маржове за 
2011 г. от Многогодишната 
финансова рамка, следва да се 
използва Инструментът за 
гъвкавост, както е предвидено в 
точка 27 на 
Междуинституционалното 
споразумение.

Or. en



AM\876483BG.doc 15/35 PE472.074v01-00

BG

Изменение 28
Adina-Ioana Vălean

Предложение за решение
Съображение 16a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(16a) Предвидените в 
Многогодишната финансова рамка за 
периода 2014—2020 г. финансови 
ресурси за проекта ITER следва да 
бъдат определени за целия програмен 
период, така че евентуално 
превишаване на разходите над дела на 
ЕС от 6,6 милиарда евро за периода на 
изграждане на ITER, който 
понастоящем е планиран да приключи 
през 2020 г., следва да бъде 
финансирано извън таваните на 
Многогодишната финансова рамка 
(„ограничителни мерки“).

Or. en

Изменение 29
Michèle Rivasi

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 научнотехническа
подкрепа, съответстваща на 
областите на специалната му 
компетентност.
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Or. fr

Изменение 30
Adina-Ioana Vălean

Предложение за решение
Съображение 18

Текст, предложен от Комисията Изменение

(18) С оглед извличането на взаимна 
полза е важно европейските научни 
изследвания да имат международно и 
световно измерение. Рамковата 
програма (2012—2013 г.) следва да е 
отворена за участието както на държави, 
които са сключили необходимите 
споразумения за тази цел, така и на 
организации от трети държави и на 
международни организации за научно 
сътрудничество — на равнище проекти 
и със съблюдаване на взаимната полза.

(18) С оглед извличането на взаимна 
полза е важно европейските научни 
изследвания да имат международно и 
световно измерение. Рамковата 
програма (2012—2013 г.) следва, от 
една страна, да е отворена за участието 
както на държави, които са сключили 
необходимите споразумения за тази цел, 
така и на организации от трети държави 
и на международни организации за 
научно сътрудничество — на равнище 
проекти и със съблюдаване на 
взаимната полза. От друга страна,
това означава също така, че, по-
специално по отношение на проекта 
ITER, международните партньори 
следва напълно да спазват 
финансовите си задължения.

Or. en

Изменение 31
Edit Herczog

Предложение за решение
Член 2 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Рамковата програма (2012—2013 г.) 
изпълнява общите цели, посочени в 
член 1 и член 2, буква а) от Договора, 
като допринася за създаването на Съюза 
за иновации и изграждането на 

1. Рамковата програма (2012—2013 г.) 
изпълнява общите цели, посочени в 
член 1 и член 2, буква а) от Договора, 
като поставя специален акцент върху 
ядрената безопасност, сигурността и 
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Европейското научно-изследователско
пространство.

радиационната защита и 
същевременно допринася за 
създаването на Съюза за иновации и 
изграждането на Европейското 
научноизследователско пространство.

Or. en

Изменение 32
Michèle Rivasi

Предложение за решение
Член 2 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Рамковата програма (2012—2013 г.) 
изпълнява общите цели, посочени в 
член 1 и член 2, буква а) от Договора, 
като допринася за създаването на Съюза 
за иновации и изграждането на 
Европейското научно-изследователско
пространство.

1. Рамковата програма (2012—2013 г.) 
изпълнява общите цели, посочени в 
член 2, буква а) от Договора, като 
допринася за създаването на Съюза за 
иновации и изграждането на 
Европейското научноизследователско
пространство.

Or. xm

Обосновка

В света са настъпили много промени от Римските договори от 1957 г. досега, но 
Договорът за създаване на Европейската общност за атомна енергия – Евратом – в 
действителност остава непроменен. Вместо да се поддържа остаряла „задача“ за 
насърчаване на „бързото установяване и развитие на ядрената енергетика“ (член 1), 
Седмата рамкова програма по Евратом следва да се съсредоточи единствено върху 
радиационната защита, извеждането от експлоатация, техниките и технологиите 
за сигурност и научнотехническата подкрепа за процеса на изготвяне на политики.

Изменение 33
Michèle Rivasi

Предложение за решение
Член 2 – параграф 3 – буква a)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

a) 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. fr

Изменение 34
Michèle Rivasi

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) радиационна защита, с цел 
повишаване на ефективността на 
използването на лъчението в 
промишлеността и медицината.

Or. fr

Изменение 35
Michèle Rivasi

Предложение за решение
Член 3 – параграф 1 – встъпително изречение

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 
100 000 000 EUR. Тази сума е 
разпределена, както следва (в EUR):
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Or. fr

Изменение 36
Adina-Ioana Vălean

Предложение за решение
Член 3 – параграф 1 – встъпително изречение

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 37
Michèle Rivasi

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

заличава се

Or. fr

Изменение 38
Adina-Ioana Vălean

Предложение за решение
Член 3 – параграф 1 – буква a) – 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,
включително необходимите средства 
за продължаването на програмата 
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JET в Culham;

Or. en

Изменение 39
Michèle Rivasi

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

– термоядрен разпад и радиационна 
защита 118 245 000;

– радиационна защита 60 000 000;

Or. fr

Изменение 40
Edit Herczog

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

– термоядрен разпад и радиационна 
защита 118 245 000;

– термоядрен разпад и радиационна 
защита 200 000 000;

Or. en

Изменение 41
Adina-Ioana Vălean

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

– термоядрен разпад и радиационна 
защита 118 245 000;

– ядрена безопасност, подобряване 
управлението на ядрените отпадъци
и радиационна защита 118 245 000;
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Or. en

Изменение 42
Michèle Rivasi

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

– ядрени дейности на СИЦ 233 216 000. – ядрени дейности на СИЦ 40 000 000.

Or. fr

Изменение 43
Adina-Ioana Vălean

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

– ядрени дейности на СИЦ 233 216 000. – ядрени дейности на СИЦ, свързани с 
ядрената сигурност, опазването на 
околната среда и извеждането от 
експлоатация 233 216 000

Or. en

Изменение 44
Silvia-Adriana Ţicău

Предложение за решение
Член 4 – параграф 1a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Специално внимание се обръща на
развитието на договорни 
споразумения, с които се намалява 
рискът от нефункциониране, както и 
преразпределянето на рисковете и 
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разходите с течение на времето.

Or. en

Изменение 45
Silvia-Adriana Ţicău

Предложение за решение
Член 6 – параграф 1a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

1a. Специално внимание се обръща на 
инициативи, спомагащи за базовите 
ядрени изследвания, по-специално що 
се отнася до инвестиции в човешки 
капитал и подходящи условия на 
работа, както и действия, насочени
към справяне с рисковете от недостиг
на умения през идните години.

Or. en

Изменение 46
Niki Tzavela

Предложение за решение
Член 6 – параграф 2a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

2a. Държавите-членки и Комисията 
следва да установят преглед на 
професионалните квалификации, 
обучението и уменията в ядрената 
област в Европейския съюз, който би 
могъл да очертае цялостна картина
на настоящото положение и да даде 
възможност за намирането и 
прилагането на подходящи решения.

Or. en
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Изменение 47
Michèle Rivasi

Предложение за решение
Приложение I – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Рамковата програма (2012—2013 г.) е 
организирана в две части, които 
съответстват, от една страна, на 
„непреките“ дейности за изследване на 
енергията от термоядрен синтез, 
както и на термоядрения разпад и 
радиационната защита, а от друга — на 
„пряката“ научно-изследователска
дейност на СИЦ.

Рамковата програма (2012—2013 г.) е 
организирана в две части, които 
съответстват, от една страна, на 
„непреките“ дейности за изследване на 
извеждането от експлоатация на 
ядрени инсталации и радиационната 
защита, а от друга — на „пряката“ 
научноизследователска дейност на 
СИЦ.

Or. fr

Изменение 48
Michèle Rivasi

Предложение за решение
Приложение I – част I. A

Текст, предложен от Комисията Изменение

Приложението се заличава

Or. fr

Изменение 49
Antonio Cancian

Предложение за решение
Приложение 1 – част I.A – точка 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Една фокусирана физична и 
технологична програма ще използва 
Съвместния европейски тороид (JET) и 
други съответни магнитни задържащи 

Една фокусирана физична и 
технологична програма ще използва 
Съвместния европейски тороид (JET) и 
други съответни магнитни задържащи 
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устройства за ITER. Тя ще оценява 
специфични ключови технологии за 
ITER, ще обединява проектни 
алтернативи за ITER и ще подготвя 
експлоатацията на ITER.

устройства за ITER (включително
възможни нови експерименти, които 
ще се осъществяват и извършват 
успоредно с ITER). Тя ще оценява 
специфични ключови технологии за 
ITER, ще обединява проектни 
алтернативи за ITER и ще подготвя 
експлоатацията на ITER.

Or. it

Изменение 50
Michèle Rivasi

Предложение за решение
Приложение I – част I.Б – заглавие

Текст, предложен от Комисията Изменение

I.Б. ТЕРМОЯДРЕН РАЗПАД И 
РАДИАЦИОННА ЗАЩИТА

I.Б. ИЗВЕЖДАНЕ ОТ 
ЕКСПЛОАТАЦИЯ И РАДИАЦИОННА 
ЗАЩИТА

Or. fr

Изменение 51
Michèle Rivasi

Предложение за решение
Приложение I – част I.Б – раздел 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Създаване на стабилна научна и 
техническа база с цел ускоряване на 
практическото развитие за по-
безопасното управление на дълго 
живеещи радиоактивни отпадъци, 
като се повишават по-специално 
безопасността, ефективността на
ресурсите и разходната ефективност 
на ядрената енергия и се гарантира 
жизнеспособна и социално приемлива 
система за защита на човека и околната 

Създаване на стабилна 
научнотехническа база с цел ускоряване 
на практическото развитие за 
безопасното извеждане от 
експлоатация на ядрени инсталации 
и въвеждането на жизнеспособна 
система за защита на човека и околната 
среда срещу влиянията на 
йонизиращото лъчение.
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среда срещу влиянията на 
йонизиращото лъчение.

Or. fr

Изменение 52
Michèle Rivasi

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

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 
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).

Както показа поредицата
катастрофи в ядрени
електроцентрали, ядрената енергия 
представлява източник на големи 
рискове както за хората, така и за 
околната среда. Неотдавнашното 
решение на Германия да спре 
поетапно ядрената енергетика е 
доказателство за това.

Or. fr
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Изменение 53
Michèle Rivasi

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

След началото на Седмата рамкова 
програма на Евратом бяха 
инициирани три основни европейски 
съвместни инициативи в ядрената 
наука и техника. Това са 
Технологичната платформа за 
устойчива ядрена енергетика 
(SNETP), Технологичната платформа 
за прилагане на геоложко погребване 
на радиоактивни отпадъци (IGDTP) и 
Мултидисциплинарната европейска 
инициатива за ниски дози (MELODI). 
Дейностите и на SNETP, и на IGDTP 
в много голяма степен съответстват 
на приоритетите на плана SET, а 
основната група от организации на 
SNETP отговарят за изпълнението на 
ESNII (Европейската промишлена 
инициатива за създаване на 
устойчива атомна енергия) по плана 
SET. Всички обхващат дейности в 
рамките на обхвата на Рамковата 
програма (2012—2013 г.) и могат да 
гарантират, че тя ще продължи да 
бъде възможно най-ефективна и 
резултатна.
.

заличава се

Or. fr

Изменение 54
Michèle Rivasi

Предложение за решение
Приложение I – част I.Б – раздел 2 – параграф 3
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Текст, предложен от Комисията Изменение

Наблюдава се нарастващо 
взаимодействие между SNETP, 
IGDTP и MELODI и други форуми на 
заинтересовани страни на равнище 
ЕС като Европейския форум по 
въпросите на ядрената енергия 
(ENEF) и Групата на европейските 
регулатори в областта на ядрената 
безопасност (ENSREG), като този 
процес ще бъде насърчаван също 
доколкото е възможно чрез 
дейността на Рамковата програма.

заличава се

Or. fr

Изменение 55
Michèle Rivasi

Предложение за решение
Приложение I – част I.Б – раздел 2 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

Рамковата програма на Евратом (2012—
2013 г.) се характеризира с 
първостепенна грижа за постигането на 
високи нива на безопасност. Тя ще 
продължи да подкрепя инициативи, за 
да гарантира, че съоръженията, 
обучението и възможностите за 
обучение в Европа продължават да 
бъдат подходящи с оглед на текущата
ориентация на националните 
програми и в най-добър интерес на 
Съюза като цяло. Повече от всичко 
друго това ще гарантира 
поддържането на съответната култура 
на безопасност.

Рамковата програма на Евратом (2012—
2013 г.) се характеризира с 
първостепенна грижа за постигането на 
извеждане от експлоатация на 
ядрени инсталации при най-безопасни 
условия. Тя ще ускори определени 
инициативи, за да гарантира, че 
съоръженията, обучението и 
възможностите за обучение в Европа в 
тази област са подходящи с оглед на 
текущите глобални тенденции за 
планиране на затварянето на ядрени
централи. Повече от всичко друго това 
ще гарантира съответната култура на 
безопасност.

Or. fr
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Изменение 56
Michèle Rivasi

Предложение за решение
Приложение I – част I.Б – раздел 3 – точка 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Погребване в геоложка среда заличава се
Ориентирани към изпълнението 
изследователски дейности по всички 
оставащи ключови аспекти на 
дълбокото погребване в геоложка 
среда на отработено гориво и дълго 
живеещи радиоактивни отпадъци, а 
при необходимост — демонстриране 
на технологиите и безопасността, за 
да се подпомогне развитието на общ 
европейски поглед върху основните 
въпроси, свързани с управлението и 
погребването на отпадъци.

Or. fr

Обосновка

В съответствие с принципа „замърсителят плаща“ самите производители на ядрени 
отпадъци трябва да допринасят за намирането на трайни решения за своите
отпадъци. Следователно европейският данъкоплатец не следва да участва в тази 
изследователска програма.

Изменение 57
Michèle Rivasi

Предложение за решение
Приложение I – част I.Б – раздел 3 – точка 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Реакторни системи заличава се
Изследвания, насочени към подкрепа 
на безопасната, ефективна и по-
устойчива експлоатация на всички 
съответни реакторни системи 
(включително инсталациите от 
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горивния цикъл), които се използват 
или са в процес на разработване в 
Европа, включително аспектите от 
горивния цикъл, свързани с 
управлението на отпадъците, като 
разделяне и преобразуване.

Or. fr

Обосновка

Парите на европейския данъкоплатец повече не бива да бъдат използвани за остарял и 
опасен енергиен източник.

Изменение 58
Michèle Rivasi

Предложение за решение
Приложение I – част I.Б – раздел 3 – точка 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

Подкрепа за използването и 
непрекъснатата наличност на ключови 
изследователски инфраструктури в 
горепосочените приоритетни
тематични области и сътрудничество 
между тях.

Подкрепа за използването и 
непрекъснатата наличност на ключови 
изследователски инфраструктури в 
области като радиационната защита 
и извеждането от експлоатация на 
ядрени инсталации, както и 
сътрудничество между тях.

Or. fr

Изменение 59
Romana Jordan Cizelj

Предложение за решение
Приложение 1 – част I.Б – раздел 3 – точка 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

Подкрепа за запазването и по-
нататъшното развиване на научната 
компетентност и човешкия 
капацитет, за да се гарантира в 

Непрекъсната подкрепа за 
задържането и развитието на 
квалифициран персонал, необходим за 
запазването на ядрената 
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дългосрочен план наличието на 
подходящо квалифицирани научни 
работници, инженери и служители в 
ядрения сектор.

независимост на Съюза, и 
последователно гарантиране и 
подобряване на равнището на 
ядрената безопасност. От основно 
значение е в Съюза да се запазят 
експертните знания в ядрената 
област, тъй като ядрената енергия 
ще играе ключова роля в енергийния 
микс на ЕС, включително дейностите 
по извеждане от експлоатация и 
дългосрочно управление на отпадъци.

Or. sl

Изменение 60
Michèle Rivasi

Предложение за решение
Приложение I – част I.Б – раздел 3 – точка 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

Подкрепа за запазването и по-
нататъшното развиване на научната 
компетентност и човешкия капацитет, за 
да се гарантира в дългосрочен план 
наличието на подходящо 
квалифицирани научни работници, 
инженери и служители в ядрения 
сектор.

Подкрепа за запазването и по-
нататъшното развиване на научната 
компетентност и човешкия капацитет, за 
да се гарантира в дългосрочен план 
наличието на подходящо 
квалифицирани научни работници, 
инженери и служители в сектора на 
радиационната защита и 
извеждането от експлоатация на 
ядрени инсталации.

Or. fr

Изменение 61
Michèle Rivasi

Предложение за решение
Приложение I – част II – раздел 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Специфичната ядрена програма на СИЦ Специфичната ядрена програма на СИЦ 
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има за цел изпълнение на задълженията 
за НИРД съгласно Договора и 
осигуряване на подкрепа както на 
Комисията, така и на държавите-членки 
по отношение на гаранциите и 
неразпространението, управлението на 
отпадъците, безопасността на 
ядрените инсталации и горивния 
цикъл, радиоактивността в околната 
среда и радиационната защита. СИЦ 
допълнително ще заздрави своята 
позиция на отправна точка в европейски 
мащаб за разпространение на 
информация, обучение и образование на 
специалисти и млади учени.

има за цел изпълнение на задълженията 
за НИРД съгласно Договора и 
осигуряване на подкрепа както на 
Комисията, така и на държавите-членки, 
по-специално по отношение на 
гаранциите и неразпространението, 
радиоактивността в околната среда и 
радиационната защита. СИЦ 
допълнително ще заздрави своята 
позиция на отправна точка в европейски 
мащаб за разпространение на 
информация, обучение и образование на 
специалисти и млади учени.

Or. fr

Изменение 62
Michèle Rivasi

Предложение за решение
Приложение I – част II – раздел 2 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Ядрената енергия ще изпълнява
стратегическа роля в енергийния 
профил на Съюза най-малко през 
следващите петдесет години, като 
ще допринесе за постигането на 
целта на Съюза за емисии на 
парникови газове и ще засили 
независимостта, сигурността и 
разнообразието от енергийни 
източници на Съюза. Това би могло да 
се постигне при спазване на най-
строгите ангажименти за отговорно 
използване на ядрената енергия, 
обхващащо безопасността и 
сигурността.

Въпреки че ядрената енергия все още
изпълнява стратегическа роля в 
производството на електроенергия в 
някои държави-членки, по-специално
във Франция, Съюзът трябва 
решително да се насочи към 
икономика без ядрена енергетика.

Or. fr
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Изменение 63
Michèle Rivasi

Предложение за решение
Приложение I – част II – раздел 2 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

С оглед изпълнението на тази цел 
съществува ясна необходимост от 
получаване на знания, умения и 
компетентност за осигуряване на 
изискваните най-високи научни 
независими и надеждни експертни 
познания в подкрепа на политиките на 
Съюза в областта на безопасността на 
ядрените реактори и горивния цикъл,
както и на ядрените гаранции и 
сигурността. Насочваната от 
потребителите подкрепа за 
политиката на Съюза, подчертана в
мисията на СИЦ, ще бъде допълнена с 
проактивна роля в Европейското 
научно-изследователско пространство 
при предприемане на висококачествени 
изследователски дейности в тясно 
сътрудничество с предприятията и 
други организации, както и с развитие 
на мрежи с обществени и частни 
институции в държавите-членки.

С оглед изпълнението на тази цел 
съществува ясна необходимост от 
получаване на знания, умения и 
компетентност за осигуряване на 
изискваните най-високи научни 
независими и надеждни експертни 
познания в подкрепа на политиките на 
Съюза в областта на ядрените гаранции 
и сигурността и извеждането от 
експлоатация на ядрени инсталации. 
Мисията на СИЦ ще бъде допълнена с 
проактивна роля в Европейското 
научноизследователско пространство 
при предприемане на висококачествени 
изследователски дейности в тясно 
сътрудничество с предприятията и 
други организации, както и с развитие 
на мрежи с обществени и частни 
институции в държавите-членки.
Неговата роля като разпространител
на информация за обществеността 
ще бъде засилена.

Or. fr

Изменение 64
Michèle Rivasi

Предложение за решение
Приложение I – част II – раздел 3 – точка 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Управлението на ядрени отпадъци
и въздействието върху околната среда 
ще бъде насочено към намаляване на 
несигурността и решаването на 
открити въпроси, свързани с 

1. Медицинските приложения и 
въздействието върху околната среда ще 
бъдат насочени към неядрени 
приложения (напр. в медицината). С цел 
разширяване на усилията за 
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погребването на отпадъци, с оглед 
разработване на ефективни решения 
за управлението на високоактивните 
ядрени отпадъци съгласно основната 
алтернатива за директно погребване 
или за разделяне и преобразуване. Ще 
бъдат развивани дейности така също 
за подобряване на разбирането и 
моделирането на физиката, химията 
и основните свойства на 
актинидните материали, както и 
базата данни, съдържаща ядрени 
референтни данни с голяма точност, 
както за ядрената енергетика, така и
за неядрени приложения (напр. в 
медицината). С цел разширяване на 
усилията за радиационна защита ще се 
извършва по-нататъшно развитие на 
екологичните модели на разпръскване 
на радиоизотопи, съчетано с 
експериментална работа по наблюдение 
на радиоактивността в околната среда в 
подкрепа на хармонизирането на 
националните процеси и системи за 
наблюдение.

радиационна защита ще се извършва по-
нататъшно развитие на екологичните 
модели на разпръскване на 
радиоизотопи, съчетано с 
експериментална работа по наблюдение 
на радиоактивността в околната среда в 
подкрепа на хармонизирането на 
националните процеси и системи за 
наблюдение, както и с предоставяне 
на данни на обществеността за 
радиоактивността в околната среда 
(въздух, вода и почва).

Or. fr

Изменение 65
Michèle Rivasi

Предложение за решение
Приложение I – част II – раздел 3 – точка 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Ядрената безопасност ще 
допринесе за изследването на 
съществуващите и нови горивни 
цикли, на безопасността на 
реакторите както на настоящите 
реактори в Съюза, така и на 
реакторите от нови новаторски 
проекти, които могат да подобрят 
ефективността, безопасността и 
гаранциите на новаторските горивни 

заличава се
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цикли, да доведат до по-голяма 
дълбочина на горене или до нови 
видове горива за следващото 
поколение. Целта ще бъде насочена 
също така към развитие на 
изискванията за безопасност и на 
усъвършенствани методи за 
оценяване на съществуващите и 
новите реакторни системи. Освен 
това СИЦ ще укрепи позицията на 
Съюза в световен мащаб, като 
координира европейския принос към 
инициативата за НИРД на 
Международния форум за 
поколение IV като бъде интегриращ 
фактор и разпространява 
информация за изследванията в тази 
област.

Or. fr

Изменение 66
Maria Da Graça Carvalho, Jean-Pierre Audy

Предложение за решение
Приложение II – параграф 1a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Управлението на европейското 
финансиране за научни изследвания 
следва да бъде основано повече на 
доверие и да бъде по-толерантно към 
риска спрямо участниците във всички 
етапи на проектите, като 
същевременно гарантира отчетност, 
с гъвкави правила на ЕС за 
подобряване, където е възможно, на 
съответствието със 
съществуващите различни 
национални разпоредби и признатите 
счетоводни практики;
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Изменение 67
Maria Da Graça Carvalho, Jean-Pierre Audy

Предложение за решение
Приложение II – параграф 1б (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Необходимо е да се установи баланс 
между доверие и контрол – между 
поемането на рискове и опасностите, 
които са свързани с поемането на 
рискове – при гарантиране на доброто 
финансово управление на средствата 
за научни изследвания на Съюза.

Or. en

Изменение 68
Michèle Rivasi

Предложение за решение
Приложение II – част 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Приложението се заличава.

Or. fr


