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Изменение 11
Michèle Rivasi

Предложение за решение
–

Предложение за отхвърляне

Eвропейският парламент отхвърля 
предложението на Комисията.

Or. fr

Изменение 12
Maria Da Graça Carvalho, Jean-Pierre Audy

Предложение за решение
Съображение 3a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(3a) Изготвянето и прилагането на 
Рамковата програма (2012—2013 г.) 
следва да бъдат основани на 
принципите на опростеност, 
стабилност, прозрачност, правна 
сигурност, съгласуваност, високи 
постижения и доверие в 
съответствие с препоръките на 
Европейския парламент в неговия 
доклад относно опростяване на 
изпълнението на рамковите програми 
за научни изследвания.

Or. en

Изменение 13
Michèle Rivasi

Предложение за решение
Съображение 6
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Текст, предложен от Комисията Изменение

(6) Настоящата специфична програма 
следва да допринася за насърчаване на 
устойчивото развитие.

(6) Настоящата специфична програма 
следва да допринася за подобряване на 
стандартите за радиационна защита и 
за намаляване в максимална степен на 
рисковете, свързани с излагането на 
йонизиращи лъчения, както и за бързо 
обучение на експерти по извеждане от 
експлоатация на ядрени централи.

Or. fr

Изменение 14
Silvia-Adriana Ţicău

Предложение за решение
Съображение 8

Текст, предложен от Комисията Изменение

(8) Следва да бъдат предприети 
подходящи мерки — съответстващи на 
финансовите интереси на Съюза — за 
наблюдение както на ефективността на 
отпуснатата финансова помощ, така и на 
ефективността на използването на тези 
средства, за да бъдат предотвратени 
нередности и измами. В съответствие с 
Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002, 
Регламент (ЕО, Евратом) № 2342/2002, 
Регламент (ЕО, Евратом) № 2988/95 на 
Съвета от 18 декември 1995 година 
относно защитата на финансовите 
интереси на Европейските общности7, 
Регламент (ЕО, Евратом) № 2185/1996 
на Съвета от 11 ноември 1996 година 
относно контрола и проверките на 
място, извършвани от Комисията за 
защита на финансовите интереси на 
Европейските общности срещу измами 
и други нередности8 и Регламент (ЕО) 
№ 1073/1999 на Европейския парламент 
и на Съвета от 25 май 1999 година 
относно разследванията, провеждани от 

(8) Следва да бъдат предприети 
подходящи мерки — съответстващи на 
финансовите интереси на Съюза — за 
наблюдение както на ефективността на 
отпуснатата финансова помощ, така и на 
ефективността на използването на тези 
средства, за да бъдат предотвратени 
нередности и измами. Следва да се 
обърне специално внимание на 
развитието на договорни отношения 
за намаляване на риска от 
неизпълнение, както и на 
преразпределението на рисковете и 
разходите във времето. В съответствие 
с Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002, 
Регламент (ЕО, Евратом) № 2342/2002, 
Регламент (ЕО, Евратом) № 2988/95 на 
Съвета от 18 декември 1995 година 
относно защитата на финансовите 
интереси на Европейските общности7, 
Регламент (ЕО, Евратом) № 2185/1996 
на Съвета от 11 ноември 1996 година 
относно контрола и проверките на 
място, извършвани от Комисията за 
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Европейската служба за борба с 
измамите (OLAF)9, следва да се вземат 
необходимите мерки и за 
възстановяване на изгубени, неправилно 
изплатени или нецелесъобразно 
използвани средства.

защита на финансовите интереси на 
Европейските общности срещу измами 
и други нередности8 и Регламент (ЕО) 
№ 1073/1999 на Европейския парламент 
и на Съвета от 25 май 1999 година 
относно разследванията, провеждани от 
Европейската служба за борба с 
измамите (OLAF)9, следва да се вземат 
необходимите мерки и за 
възстановяване на изгубени, неправилно 
изплатени или нецелесъобразно 
използвани средства.

Or. en

Изменение 15
Michèle Rivasi

Предложение за решение
Член 2 – параграф 1 – встъпителна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

Специфичната програма подкрепя 
дейности за научни изследвания и 
обучение в областта на ядрената енергия, 
като обхваща целия диапазон от непреки 
действия за научни изследвания, 
извършвани в следните тематични 
области:

Специфичната програма подкрепя 
дейности за научни изследвания и 
обучение в областта на ядрената енергия, 
като обхваща целия диапазон от непреки 
действия за научни изследвания, 
извършвани в областта на 
радиационната защита.

Or. fr

Изменение 16
Michèle Rivasi

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

a) изследвания на енергията от 
термоядрен синтез (в това число 

заличава се
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ITER);

Or. fr

Изменение 17
Michèle Rivasi

Предложение за решение
Член 2 – параграф 1 – буква б)

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) изследвания в областта на 
термоядрения разпад и радиационната 
защита.

заличава се

Or. fr

Изменение 18
Michèle Rivasi

Предложение за решение
Член 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

В съответствие с член 3 от Решение 
[позоваването на Решението на Съвета 
относно Рамковата програма на 
Евратом следва да бъде добавено след 
неговото приемане], сумата, която се 
счита за необходима за изпълнението на 
специфичната програма, е 2 327 054 000 
EUR до 15 % от които ще се използват 
за административни разходи на 
Комисията. Тази сума е разпределена по 
следния начин (в EUR):

Сумата, която се счита за необходима за 
изпълнението на тази специфична 
програма за радиационна защита, е 60
000 000 EUR.

a) изследвания на енергията от 
термоядрен синтез: 2 208 809 000;
б) термоядрен разпад и радиационна 
защита: 118 245 000.

Or. fr



AM\877650BG.doc 7/19 PE472.082v02-00

BG

Изменение 19
Edit Herczog

Предложение за решение
Член 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

В съответствие с член 3 от Решение [ 
позоваването на Решението на Съвета 
относно Рамковата програма на Евратом 
следва да бъде добавено след неговото 
приемане ], сумата, която се счита за 
необходима за изпълнението на 
специфичната програма, е 2 327 054 000
EUR, до 15 % от които ще се използват 
за административни разходи на 
Комисията. Тази сума е разпределена по 
следния начин (в EUR):

В съответствие с член 3 от Решение [ 
позоваването на Решението на Съвета 
относно Рамковата програма на Евратом 
следва да бъде добавено след неговото 
приемане ], сумата, която се счита за 
необходима за изпълнението на 
специфичната програма, е 2 408 809 000 
EUR, до 15 % от които ще се използват 
за административни разходи на 
Комисията. Тази сума е разпределена по 
следния начин (в EUR):

a) изследвания на енергията от 
термоядрен синтез: 2 208 809 000;

a) изследвания на енергията от 
термоядрен синтез: 2 208 809 000;

б) термоядрен разпад и радиационна 
защита: 118 245 000.

б) термоядрен разпад и радиационна 
защита: 200 000 000.

Or. en

Изменение 20
Silvia-Adriana Ţicău

Предложение за решение
Член 7 – параграф 2a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

2a. При създаването на комитети по 
въпроси, свързани с термоядрения 
разпад и  термоядрения синтез, 
трябва да се осигури разумен баланс 
между броя на жените и на мъжете, 
както и между държавите-членки,
съответно асоциираните държави,
които развиват дейности във връзка с 
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ядрени изследвания и дейности по 
обучение;

Or. ro

Изменение 21
Michèle Rivasi

Предложение за решение
Приложение – част I – раздел I.A

Текст, предложен от Комисията Изменение

Този раздел се заличава.

Or. fr

Изменение 22
Vladimír Remek

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

НИРД в подкрепа на изграждането на 
ITER ще се извършват в асоциациите в 
областта на термоядрения синтез и 
съответните европейски сектори. Те ще 
включват разработването и изпитването 
на компоненти и системи.

НИРД в подкрепа на изграждането на 
ITER ще се извършват в асоциациите в 
областта на термоядрения синтез и 
съответните европейски сектори. Те ще 
включват разработването, изпитването и 
проверката на надеждността на 
компоненти и системи.

Or. cs

Изменение 23
Antonio Cancian

Предложение за решение
Приложение – част I – раздел I.A – точка 2 – параграф 1 – тире 2
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Текст, предложен от Комисията Изменение

– проучване на работни сценарии за 
ITER посредством целеви експерименти
върху JET и други съоръжения и 
координирани моделиращи дейности.

– проучване на работни сценарии за 
ITER посредством целеви 
експерименти, свързани със 
съществуващите европейски проекти.

Or. it

Изменение 24
Antonio Cancian

Предложение за решение
Приложение – част I – раздел I.A – точка 2 – параграф 1 – тире 2a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

– планиране на нов сателитен 
експеримент по 8РП, който може да 
допълни експериментите, свързани с
ITER, с оглед на осигуряването на
необходимите съоръжения, като в 
същото време се намалят рисковете и 
оперативните разходи, и който също 
така може да обхване проучването на 
ключови аспекти от технологията за 
изграждане на DEMO;

Or. it

Изменение 25
Antonio Cancian

Предложение за решение
Приложение – част I – раздел I.A – точка 6

Текст, предложен от Комисията Изменение

Осъществяването на ITER в Европа, в 
международната рамка на 
организацията ITER, ще бъде елемент от 
новите изследователски 
инфраструктури с подчертано 

Осъществяването на ITER в Европа, в 
международната рамка на 
организацията ITER, ще бъде елемент от 
новите изследователски 
инфраструктури с подчертано 



PE472.082v02-00 10/19 AM\877650BG.doc

BG

европейско измерение. европейско измерение и в контекста 
на съпътстващата европейска
програма ще доведе до създаването на 
нова изследователска 
инфраструктура в подкрепа на 
експериментите, свързани с ITER.

Or. it

Изменение 26
Michèle Rivasi

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

I.Б. Термоядрен разпад и радиационна 
защита

I.Б. Радиационна защита

Or. fr

Изменение 27
Michèle Rivasi

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

Общата цел е подобряване по-
специално на безопасността,
производителността, ефективността 
на ресурсите и разходната 
ефективност на термоядрения разпад, 
както и използването на лъчението в 
промишлеността и медицината. Ще 
бъдат предприети непреки дейности в 
областта на термоядрения разпад и 
радиационната защита в пет основни 
области на дейност, които са описани 
подробно по-долу. Съществуват важни 
взаимовръзки с изследванията по 
Седмата рамкова програма на Съюза, 

заличава се
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приета с Решение № 1982/2006/ЕО на 
Европейския парламент и на Съвета, 
по-специално в областта на 
енергетиката, европейските 
стандарти, образованието и 
обучението, опазването на околната 
среда, здравето, материалознанието, 
управлението, общите 
инфраструктури, сигурността и 
културата на безопасност. 
Международното сътрудничество ще 
бъде ключова характеристика на 
дейностите в много от работните 
области, по-специално при сложните 
ядрени системи, разглеждани от 
Международния форум за реактори IV 
поколение.

Or. fr

Изменение 28
Alejo Vidal-Quadras

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

Общата цел е подобряване по-
специално на безопасността, 
производителността, ефективността на 
ресурсите и разходната ефективност на 
термоядрения разпад, както и 
използването на лъчението в 
промишлеността и медицината. Ще 
бъдат предприети непреки дейности в 
областта на термоядрения разпад и 
радиационната защита в пет основни 
области на дейност, които са описани 
подробно по-долу. Съществуват важни 
взаимовръзки с изследванията по 
Седмата рамкова програма на Съюза, 
приета с Решение № 1982/2006/ЕО на 
Европейския парламент и на Съвета13, 
по-специално в областта на 

Общата цел е подобряване по-
специално на безопасността, 
производителността, ефективността на 
ресурсите и разходната ефективност на 
термоядрения разпад, както и 
използването на лъчението в 
промишлеността и медицината. Ще 
бъдат предприети непреки дейности в 
областта на термоядрения разпад и 
радиационната защита в пет основни 
области на дейност, които са описани 
подробно по-долу. Съществуват важни 
взаимовръзки с изследванията по 
Седмата рамкова програма на Съюза, 
приета с Решение № 1982/2006/ЕО на 
Европейския парламент и на Съвета13, 
по-специално в областта на 
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енергетиката, европейските стандарти, 
образованието и обучението, опазването 
на околната среда, здравето, 
материалознанието, управлението, 
общите инфраструктури, сигурността и 
културата на безопасност. 
Международното сътрудничество ще 
бъде ключова характеристика на 
дейностите в много от работните 
области, по-специално при сложните 
ядрени системи, разглеждани от 
Международния форум за реактори IV 
поколение.

енергетиката, европейските стандарти, 
образованието и обучението, опазването 
на околната среда, здравето, 
материалознанието, управлението, 
общите инфраструктури, сигурността и 
културата на безопасност, както и с 
предложенията в областта на 
термоядрения разпад, залегнали в 
Стратегическия план за енергийни 
технологии, приет от Съвета през 
март 2008 г. Международното 
сътрудничество ще бъде ключова 
характеристика на дейностите в много
от работните области, по-специално при 
сложните ядрени системи, разглеждани 
от Международния форум за реактори 
IV поколение.

__________________
13.ОВ L 412 от 30.12.2006 г., стр. 1.

Or. en

Изменение 29
Michèle Rivasi

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Погребване в геоложка среда заличава се
Цели
Посредством ориентирани към 
изпълнението изследвания да се създаде 
добра научна и техническа основа за 
демонстриране на технологиите и 
безопасността на погребването на 
отработено гориво и дълго живеещите 
радиоактивни отпадъци в геоложки 
формации и да се подпомогне 
развитието на общ европейски поглед 
върху основните въпроси, свързани с 
управлението и погребването на 
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отпадъци.

Дейности
Погребване в геоложката среда: 
инженерни проучвания и демонстрации 
на проекти на хранилища, 
характеризиране in situ на скални 
хранилища (както в общи, така и в 
специализирани подземни научно-
изследователски лаборатории), 
натрупване на знания за 
обкръжаващата хранилищата среда, 
проучвания на съответните процеси в 
близките зони (форма на отпадъците и
изградени бариери) и далечните зони 
(най-долният пласт и пътищата към 
биосферата), разработване на 
надеждни методологии за оценка на 
работата и безопасността и проучване 
на управленските и обществените 
въпроси, свързани с общественото 
приемане.

Or. fr

Изменение 30
Vladimír Remek

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

Погребване в геоложката среда: 
инженерни проучвания и демонстрации 
на проекти на хранилища, 
характеризиране in situ на скални 
хранилища (както в общи, така и в 
специализирани подземни научно-
изследователски лаборатории), 
натрупване на знания за обкръжаващата 
хранилищата среда, проучвания на 
съответните процеси в близките зони 
(форма на отпадъците и изградени 
бариери) и далечните зони (най-долният 
пласт и пътищата към биосферата), 

Погребване в геоложката среда: 
инженерни проучвания и демонстрации 
на проекти на хранилища, 
характеризиране in situ на скални
хранилища (както в общи, така и в 
специализирани подземни научно-
изследователски лаборатории), 
натрупване на знания за обкръжаващата 
хранилищата среда, проучвания на 
съответните процеси в близките зони 
(форма на отпадъците и изградени 
бариери) и далечните зони (най-долният 
пласт и пътищата към биосферата), 
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разработване на надеждни методологии 
за оценка на работата и безопасността и 
проучване на управленските и 
обществените въпроси, свързани с 
общественото приемане.

разработване на надеждни методологии 
за оценка на работата и безопасността и 
проучване на управленските и 
обществените въпроси, свързани с 
общественото приемане. За да се 
осигури по-ефективно задържане на 
радиоактивни вещества в случай на 
непредвидени обстоятелства е 
необходимо да се въведат стабилни
системи, които да поддържат
услугата при ограничен оперативен 
режим.

Or. cs

Изменение 31
Michèle Rivasi

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Реакторни системи заличава се
Цели
Да се осигури безопасна, ефективна и 
по-устойчива експлоатация на всички 
съответни реакторни системи 
(включително инсталациите от 
горивния цикъл), които се използват 
или разработват в Европа, и да се 
проучат начините за намаляване на 
количеството и/или опасността на 
отпадъците. 

Дейности
Безопасност на ядрените инсталации: 
експлоатационна безопасност на 
настоящите и бъдещите ядрени 
инсталации, в частност оценка и 
управление на продължителността на 
периода на експлоатация на 
централите, култура на безопасност 
(намаляване до минимум на риска от 
човешка и организационна грешка), 
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усъвършенствани методологии за 
оценяване на безопасността, 
инструменти за числено моделиране, 
контролно-измервателни прибори и 
предотвратяване и ограничаване на 
сериозни инциденти, а също така и 
свързани дейности за оптимизиране 
управлението на знанията и запазване 
на компетентността.
Усъвършенствани ядрени системи: 
подобряване ефективността на 
сегашните системи и горива и 
проучване на усъвършенствани 
реакторни системи с цел оценка на
техния потенциал, устойчивост на 
разпространение и въздействието им 
върху дългосрочната устойчивост, 
включително основни и ключови 
междусекторни изследователски 
дейности (като материалознание)

14
и 

проучване на горивния цикъл, 
иновативни горива и аспекти на 
управлението на отпадъците, 
включително разделяне и преобразуване 
за по-ефективно използване на 
материала за термоядрен разпад в 
съществуващите реактори.
__________________
14.Разбирането е, че Европейският 
научно-изследователски съвет 
отговаря за подпомагането на 
перспективните изследвания във 
всички области на науката и 
техниката.

Or. fr

Изменение 32
Edit Herczog

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

Безопасност на ядрените инсталации: 
експлоатационна безопасност на 
настоящите и бъдещите ядрени 
инсталации, в частност оценка и 
управление на продължителността на 
периода на експлоатация на централите, 
култура на безопасност (намаляване до 
минимум на риска от човешка и 
организационна грешка), 
усъвършенствани методологии за 
оценяване на безопасността, 
инструменти за числено моделиране, 
контролно-измервателни прибори и 
предотвратяване и ограничаване на 
сериозни инциденти, а също така и 
свързани дейности за оптимизиране 
управлението на знанията и запазване на 
компетентността.

Безопасност на ядрените инсталации: 
експлоатационна безопасност на 
настоящите и бъдещите ядрени 
инсталации, в частност оценка и 
управление на продължителността на 
периода на експлоатация на централите, 
култура на безопасност (намаляване до 
минимум на риска от човешка и 
организационна грешка), 
усъвършенствани методологии за 
оценяване на безопасността, 
инструменти за числено моделиране, 
контролно-измервателни прибори и 
предотвратяване и ограничаване на 
сериозни инциденти, а също така и 
свързани дейности за оптимизиране 
управлението на знанията и запазване на 
компетентността. Допълнителната 
работа, която следва да се 
предприеме като последица от
аварията във Фукушима, следва да 
включва: подобряване на сеизмичната 
устойчивост, преформулиране на 
определението на „авария по причини, 
излизащи извън проектирането“, 
анализ на честите причини за аварии, 
по-добро управление на извънредните 
ситуации, избягване на натрупването 
на водород при реакции с горещ 
метал/пара, рекомбинация на водород, 
проектиране на 
филтриращи/пречистващи системи, 
които са в състояние да издържат 
свръхналягане на газ.

Or. en

Изменение 33
Alejo Vidal-Quadras
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Предложение за решение
Приложение – част I – раздел I.Б – точка 2 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Безопасност на ядрените инсталации: 
експлоатационна безопасност на 
настоящите и бъдещите ядрени 
инсталации, в частност оценка и 
управление на продължителността на
периода на експлоатация на централите, 
култура на безопасност (намаляване до 
минимум на риска от човешка и 
организационна грешка), 
усъвършенствани методологии за 
оценяване на безопасността, 
инструменти за числено моделиране, 
контролно-измервателни прибори и 
предотвратяване и ограничаване на 
сериозни инциденти, а също така и 
свързани дейности за оптимизиране 
управлението на знанията и запазване на 
компетентността.

Безопасност на ядрените инсталации: 
експлоатационна безопасност на 
настоящите и бъдещите ядрени 
инсталации, като се вземат предвид 
по-специално
научноизследователските изводи, 
които следва да се направят от 
аварията във Фукушима, в частност 
оценка и управление на 
продължителността на периода на 
експлоатация на централите, култура на 
безопасност (намаляване до минимум на 
риска от човешка и организационна 
грешка), усъвършенствани методологии 
за оценяване на безопасността, 
инструменти за числено моделиране, 
контролно-измервателни прибори и 
предотвратяване и ограничаване на 
сериозни инциденти, а също така и 
свързани дейности за оптимизиране 
управлението на знанията и запазване на 
компетентността.

Or. en

Изменение 34
Alejo Vidal-Quadras

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

Усъвършенствани ядрени системи: 
подобряване ефективността на 
сегашните системи и горива и 
проучване на усъвършенствани 
реакторни системи с цел оценка на 
техния потенциал, устойчивост на 
разпространение и въздействието им 
върху дългосрочната устойчивост, 

Усъвършенствани ядрени системи: 
подобряване ефективността на 
сегашните системи и горива и 
проучване на усъвършенствани 
реакторни системи с цел оценка на 
техния потенциал, устойчивост на 
разпространение и въздействието им 
върху дългосрочната устойчивост, 



PE472.082v02-00 18/19 AM\877650BG.doc

BG

включително основни и ключови 
междусекторни изследователски 
дейности (като материалознание)14 и 
проучване на горивния цикъл, 
иновативни горива и аспекти на 
управлението на отпадъците, 
включително разделяне и преобразуване 
за по-ефективно използване на 
материала за термоядрен разпад в 
съществуващите реактори.

включително основни и ключови 
междусекторни изследователски 
дейности (като материалознание)14 и 
проучване на горивния цикъл, 
иновативни горива и аспекти на 
управлението на отпадъците, 
включително разделяне и преобразуване 
за по-ефективно използване на 
материала за термоядрен разпад в 
съществуващите реактори. 
Гореспоменатите дейности следва да 
бъдат задействани за подпомагане на 
Европейската промишлена 
инициатива за създаване на 
устойчива атомна енергия (ESNII), 
стартирана на конференцията 
относно Стратегическия план за 
енергийни технологии по време на 
белгийското председателство през 
ноември 2010 г., включително 
създаването на ключовите 
демонстрационни реактори ASTRID, 
ALLEGRO, ALFRED и MYRRHA.

Or. en

Изменение 35
Michèle Rivasi

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

Да се подкрепя създаването и 
разпространението на научни знания и 
умения в рамките на сектора, като по 
този начин се гарантира най-ранната 
възможна наличност на подходящо 
квалифицирани научни работници, 
инженери и техници, и да се подобри 
координацията между образователните 
институции на Съюза, за да се 
гарантира, че квалификациите са 
равностойни във всички държави-

Да се подкрепя създаването и 
разпространението на научни знания и 
умения в областта на радиационната 
защита и извеждането от 
експлоатация на ядрените 
инсталации, като по този начин се 
гарантира най-ранната възможна 
наличност на подходящо 
квалифицирани научни работници, 
инженери и техници, и да се подобри 
координацията между образователните 
институции на Съюза, за да се 



AM\877650BG.doc 19/19 PE472.082v02-00

BG

членки. гарантира, че квалификациите са 
равностойни във всички държави-
членки.

Or. fr

Изменение 36
Michèle Rivasi

Предложение за решение
Приложение – част I – раздел I.Б – точка 5 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Човешки ресурси и обучение: 
координация на национални програми и 
осигуряване на основните нужди от 
обучение в областта на ядрената наука и 
техника чрез редица инструменти, 
включително конкурентоспособни, в 
рамките на общата подкрепа за 
човешките ресурси във всички 
тематични области. Включва подкрепа 
за курсове за обучение и мрежи за 
обучение и мерки, които да направят 
сектора по-привлекателен за млади 
учени и инженери.

Човешки ресурси и обучение: 
координация на национални програми и 
осигуряване на основните нужди от 
обучение в областта на радиационната 
защита и ядрената наука и техника за 
извеждане от експлоатация на 
инсталациите чрез редица 
инструменти, включително 
конкурентоспособни, в рамките на 
общата подкрепа за човешките ресурси 
във всички тематични области. Включва 
подкрепа за курсове за обучение и 
мрежи за обучение и мерки, които да 
направят сектора по-привлекателен за 
млади учени и инженери.

Or. fr


