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Изменение 3
Michèle Rivasi

Предложение за решение
–

Предложение за отхвърляне

Европейският парламент отхвърля 
предложението на Комисията.

Or. fr
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Изменение 4
Niki Tzavela

Предложение за решение
Съображение 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

(5) При изпълнението на настоящата 
специфична програма следва да се 
обърне специално внимание на 
насърчаването на мобилността и 
обучението на научните работници и 
поощряването на иновациите в 
Европейския съюз. По-специално СИЦ 
следва да предоставя подходящо 
обучение в областта на ядрената 
безопасност и сигурност.

(5) При изпълнението на настоящата 
специфична програма следва да се 
обърне специално внимание на 
насърчаването на мобилността и 
обучението на научните работници и 
поощряването на иновациите в 
Европейския съюз. По-специално СИЦ 
следва да предоставя подходящо 
обучение в областта на ядрената 
безопасност и сигурност. Освен това 
СИЦ следва да оказва помощ при 
надзора на качеството и 
ефективността на обучението, 
както и при координацията между 
съществуващите образователни 
програми в областта на ядрената 
енергия в рамките на Съюза и в 
рамките на страните кандидатки за 
членство и съседните държави.

Or. en

Изменение 5
Michèle Rivasi

Предложение за решение
Съображение 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

(5) При изпълнението на настоящата 
специфична програма следва да се 
обърне специално внимание на 
насърчаването на мобилността и 
обучението на научните работници и 
поощряването на иновациите в 

(5) При изпълнението на настоящата 
специфична програма следва да се 
обърне специално внимание на 
насърчаването на мобилността и 
обучението на научните работници и 
поощряването на иновациите в 
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Европейския съюз. По-специално СИЦ 
следва да предоставя подходящо 
обучение в областта на ядрената 
безопасност и сигурност.

Европейския съюз. По-специално СИЦ 
следва да предоставя подходящо 
обучение в областта на извеждането 
от експлоатация на ядрени 
инсталации и ядрената сигурност.

Or. fr

Изменение 6
Silvia-Adriana Ţicău

Предложение за решение
Съображение 5а (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(5a) Необходимо е по-голямо внимание
и разходване на бюджетни средства 
за инициативи, подпомагащи ключови 
ядрени изследвания, по-специално във 
връзка с инвестициите в човешки 
капитал и действия, които имат за 
цел преодоляване на риска от 
недостиг на умения през следващите 
години (напр. безвъзмездни средства 
за научни работници в ядрената 
област) и риска от съответстваща 
загуба на лидерство за Съюза;

Or. en

Изменение 7
Maria Da Graça Carvalho, Jean-Pierre Audy

Предложение за решение
Съображение 6 а (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(6a) изпълнението на Рамковата 
програма (2012—2013 г.) следва да бъде 
основано на принципите на
опростеност, стабилност, 
прозрачност, правна сигурност, 
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съгласуваност, високи постижения и 
доверие съгласно препоръките на 
Европейския парламент в доклада му 
относно опростяването на 
изпълнението на рамковите програми 
за научни изследвания.

Or. en

Изменение 8
Maria Da Graça Carvalho, Jean-Pierre Audy

Предложение за решение
Съображение 10а (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(10a) Управлението на 
финансирането на научните 
изследвания от Съюза следва да бъде в 
по-голяма степен основано на доверие 
и толерантност към риска на всички 
етапи на проектите, като 
същевременно се гарантира 
отчетност, с гъвкави правила на 
Съюза.

Or. en

Изменение 9
Silvia-Adriana Ţicău

Предложение за решение
Съображение 11

Текст, предложен от Комисията Изменение

(11) Следва да бъдат предприети 
подходящи мерки — съответстващи на 
финансовите интереси на Европейския 
съюз — за наблюдение както на 
ефективността на отпуснатата 
финансова помощ, така и на 
ефективността на използването на тези 

(11) Следва да бъдат предприети 
подходящи мерки — съответстващи на 
финансовите интереси на Европейския 
съюз — за наблюдение както на 
ефективността на отпуснатата 
финансова помощ, така и на 
ефективността на използването на тези 
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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 общности, 
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 нередности 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), следва да се вземат 
необходимите мерки за възстановяване 
на изгубени, неправилно изплатени или 
нецелесъобразно използвани средства.

средства, за да бъдат предотвратени 
нередности и измами. Следва да се 
обърне специално внимание на 
развитието на договорните 
правоотношения, които намаляват 
риска от неуспех при изпълнението, 
както и преразпределянето 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 общности, 
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 нередности 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), следва да се вземат 
необходимите мерки за възстановяване 
на изгубени, неправилно изплатени или 
нецелесъобразно използвани средства.

Or. en

Изменение 10
Michèle Rivasi

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) управление на ядрени отпадъци, 
въздействие върху околната среда и 
основни познания;

а) медицински приложения, 
въздействие върху околната среда и 
основни познания;
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Or. fr

Изменение 11
Michèle Rivasi

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) ядрена безопасност (на ядрени 
реактори от настоящото и бъдещи 
поколения и техния горивен цикъл);

заличава се

Or. fr

Изменение 12
Niki Tzavela

Предложение за решение
Член 2 – параграф 1 – буква ва) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

ва) извеждане от експлоатация

Or. en

Изменение 13
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 

сумата, която се счита за необходима за 
изпълнението на специфичната 
програма, е 40 000 000 EUR.
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на специфичната програма, е 233 216 
000 EUR.

Or. fr

Изменение 14
Silvia-Adriana Ţicău

Предложение за решение
Член 6 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Комисията съставя многогодишна 
работна програма за изпълнението на 
специфичната програма, в която по-
подробно се посочват изложените в 
приложението цели и научно-
технически приоритети, както и 
графикът за изпълнение.

1. Комисията съставя многогодишна 
работна програма за изпълнението на 
специфичната програма, в която по-
подробно се посочват изложените в 
приложението цели и научно-
технически приоритети, както и
необходимите финансови ресурси, 
използваните схеми на финансиране и
графикът за изпълнение.

Or. ro

Изменение 15
Michèle Rivasi

Предложение за решение
Приложение - раздел 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Общата цел на специфичната програма е 
да предостави насочвана от 
потребителите научна и техническа 
подкрепа за политиката на Съюза, 
свързана с ядрената енергия, и да 
бъдат изпълнени задълженията по 
Договора. С оглед постигането на тази 
цел знанията, уменията и 
компетентността трябва да бъдат 
непрекъснато актуализирани, за да се 
осигурят изискваните съвременни 

Общата цел на специфичната програма е 
да предостави научна и техническа 
подкрепа за политиката на Съюза. С 
оглед постигането на тази цел знанията, 
уменията и компетентността трябва да 
бъдат непрекъснато актуализирани, за 
да се осигурят изискваните съвременни 
експертни познания относно 
медицинските приложения, мерките 
и информацията за 
радиоактивността в околната среда
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експертни познания относно 
безопасността на ядрените реактори 
и ядрените гаранции и сигурност.

и ядрените гаранции и сигурност.

Or. fr

Изменение 16
Michèle Rivasi

Предложение за решение
Приложение – раздел 2 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Ядрените изследвания на СИЦ имат за 
цел изпълнение на предвидените в 
Договора задължения в областта на 
научно-изследователските и развойни 
дейности (НИРД) и 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.

Ядрените изследвания на СИЦ имат за 
цел подкрепа както на Комисията, така 
и на държавите-членки по отношение на 
гаранциите и неразпространението, 
радиоактивността в околната среда и 
радиационната защита.

Or. fr

Изменение 17
Michèle Rivasi

Предложение за решение
Приложение – раздел 2 – параграф 2 – буква a)

Текст, предложен от Комисията Изменение

a) управление на ядрени отпадъци, 
въздействие върху околната среда и 
основни познания;

a) медицински приложения, 
въздействие върху околната среда и 
основни познания;

Or. fr
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Изменение 18
Michèle Rivasi

Предложение за решение
Приложение – раздел 2 – параграф 2 – буква б)

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) ядрена безопасност (на ядрени 
реактори от настоящото и бъдещи 
поколения и техния горивен цикъл);

заличава се

Or. fr

Изменение 19
Michèle Rivasi

Предложение за решение
Приложение – раздел 3 – точка 3.1 – заглавие

Текст, предложен от Комисията Изменение

3.1. Управление на ядрените 
отпадъци, въздействие върху околната 
среда и основни познания

3.1. Медицински приложения, 
въздействие върху околната среда и 
основни познания

Or. fr

Изменение 20
Michèle Rivasi

Предложение за решение
Приложение – раздел 3 – точка 3.1 – точка 3.1.1 

Текст, предложен от Комисията Изменение

3.1.1. Характеризиране, съхранение и 
погребване на отработено гориво и 
високоактивни отпадъци

заличава се

Управлението на отработеното 
гориво и високоактивните ядрени 
отпадъци е свързано с тяхната 
преработка, подготовка, 
транспортиране, временно 
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съхранение и погребване в геоложка 
среда. Главната цел е да се 
предотврати изхвърлянето на 
радионуклиди в биосферата през 
всички тези етапи в продължение на 
много дългия им период на разпад. 
Проектирането, оценката и 
функционирането на системи от 
технически и естествени бариери в 
съответния период от време са 
ключови елементи за постигането на 
тези цели и зависят, наред с други 
неща, от характера на изменение на 
горивото и/или отпадъците в 
геоложката среда. Настоящата 
специфична програма обхваща такива 
проучвания.

Or. fr

Изменение 21
Michèle Rivasi

Предложение за решение
Приложение – раздел 3 – точка 3.1 – точка 3.1.2 

Текст, предложен от Комисията Изменение

3.1.2. Разделяне и преобразуване заличава се
Основната стратегия, която се 
разглежда за бъдещите системи в 
областта на ядрената енергетика, 
включва затваряне на ядрения горивен 
цикъл, което има за цел да намали 
дългосрочната радиотоксичност на 
ядрените отпадъци и да подобри 
устойчивото използване на 
ресурсите. Основните 
предизвикателства на тази идея 
остават оптимизирането на 
техниките за разделяне, отделянето 
на подбрани дълго живеещи 
радионуклиди от отработеното 
гориво, както и производството и 
определянето на безопасни и 
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надеждни горива за преобразуването 
на актинидите. Експерименталната 
работа на СИЦ по разделянето 
включва изследвания на разтварянето 
във вода и пирометалургичните 
процеси (в солена среда).

Or. fr

Изменение 22
Michèle Rivasi

Предложение за решение
Приложение – раздел 3 – точка 3.1 – точка 3.1.3 

Текст, предложен от Комисията Изменение

3.1.3. Основни изследвания за 
актиниди

заличава се

С цел да се запазят 
компетентността и водещото 
място в областта на ядрените 
технологии за граждански цели, от 
изключителна важност е да бъдат 
насърчавани интердисциплинарните 
фундаментални изследвания на 
ядрените материали като ресурс с 
оглед разработването на нови 
технологии. Това от своя страна 
изисква познания за реакцията на 
т.нар. „елементи от 5f електронен 
слой“ (т.е. актиниди) и съединенията 
с (обикновено противоположни) 
термодинамични параметри. Поради 
малката експериментална база данни 
и присъщата сложност на 
моделирането, понастоящем нашите 
познания за тези механизми са 
ограничени. Основните научни
изследвания по тези въпроси са 
изключително важни за разбирането 
на поведението на тези елементи и за 
запазването на водеща позиция в 
съвременните физични изследвания на 
кондензираната материя. 
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Развитието на усъвършенстваното 
моделиране и симулация ще бъде 
използвано за увеличаване на 
въздействието на 
експерименталните програми.
Основната изследователска програма 
на СИЦ в областта на актинидите 
ще бъде водеща в областта на 
физиката и химията на актинидите, 
като основната цел е на учените от 
университетите и научно-
изследователските центрове да 
бъдат предоставени 
експериментални съоръжения от 
световна класа. Те ще им позволят да 
изследват свойствата на 
актинидните материали, за да 
приключат своето образование и 
допринесат към напредъка на 
ядрените науки.

Or. fr

Изменение 23
Michèle Rivasi

Предложение за решение
Приложение – раздел 3 – точка 3.1 – точка 3.1.4 

Текст, предложен от Комисията Изменение

3.1.4. Ядрени данни заличава се
Предлаганите проекти за специални 
инсталации за преработване на 
второстепенните актиниди и 
усъвършенствани концепции за 
производството на ядрена енергия 
водят до нови изисквания за ядрени 
данни със значително подобрена 
точност. Качеството на 
експерименталните данни е ключов 
въпрос за постигането на по-добри 
стандарти за безопасност и намалени 
допустими граници на грешката и 
следователно — за разходната 
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ефективност на проектирането и 
изграждането на нови реакторни 
системи. Файловете с данни, 
използвани от индустрията и научно-
изследователските лаборатории, 
трябва да бъдат пълни, точни и 
одобрени чрез добре определени 
процедури за качествен контрол.
СИЦ ще предоставя данни, които се 
изискват на международно ниво, и 
също така ще продължи безопасната 
експлоатация на линейните 
ускорители Van de Graaff и GELINA.

Or. fr

Изменение 24
Michèle Rivasi

Предложение за решение
Приложение – раздел 3 – точка 3.1 – точка 3.1.6 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

В дял II, глава 3 от Договора е 
предвидено създаването на основни 
стандарти за безопасност с оглед 
закрила здравето на работниците и 
населението срещу опасностите, 
произтичащи от йонизиращото лъчение. 
В членове 31—38 от Договора са 
предвидени правила за ролята на 
държавите-членки и Комисията по 
отношение на закрилата на човешкото 
здраве, контрол на нивата на 
радиоактивност в околната среда,
изпускането в околната среда и 
управлението на ядрени отпадъци. 
Съгласно член 39 от Договора СИЦ 
подпомага Комисията при 
осъществяването на тази задача.

В дял II, глава 3 от Договора е 
предвидено създаването на основни 
стандарти за безопасност с оглед 
закрила здравето на работниците и 
населението срещу опасностите, 
произтичащи от йонизиращото лъчение. 
В членове 31—38 от Договора са 
предвидени правила за ролята на 
държавите-членки и Комисията по 
отношение на закрилата на човешкото 
здраве, контрол на нивата на 
радиоактивност в околната среда
(въздух, вода, почва) и изпускането в 
околната среда. СИЦ ще продължава в 
сътрудничество с международните 
си партньори да разработва мрежи за 
измерване на радиоактивността в 
околната среда, като в същото време 
веднага предоставя всички събрани 
данни на разположение на 
обществеността. Съгласно член 39 от 
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Договора СИЦ подпомага Комисията 
при осъществяването на тази задача.

Or. fr

Изменение 25
Michèle Rivasi

Предложение за решение
Приложение – раздел 3 – точка 3.1 – точка 3.1.7 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

За новото поколение ядрени учени и 
инженери е важно да поддържат и 
задълбочават знанията си в областта 
на ядрените изследвания чрез 
разпространение на информация за 
експериментите, резултатите, 
интерпретациите и уменията, придобити 
в научно-изследователските и 
приложните програми.

За новото поколение учени и инженери, 
специализирани в областта на 
извеждането от експлоатация на 
ядрените инсталации, е важно да се 
обучат бързо, по-специално чрез 
разпространение на информация за 
експериментите, резултатите, 
интерпретациите и уменията, придобити 
в научно-изследователските и 
приложните програми.

Or. fr

Изменение 26
Michèle Rivasi

Предложение за решение
Приложение – раздел 3 – точка 3.1 – точка 3.1.7 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

СИЦ ще допринася за това знанието да 
бъде достъпно, правилно организирано 
и добре документирано и да подкрепя 
дейностите в областта на висшето 
образование в Европа във връзка както
с действащите реактори, така и с 
иновационните реактори IV 
поколение. Освен това СИЦ ще 
създаде Европейска обсерватория за 
човешки ресурси в ядрената област, 

СИЦ ще допринася за това знанието да 
бъде достъпно, правилно организирано 
и добре документирано и да подкрепя 
дейностите в областта на висшето 
образование в Европа във връзка с 
практиките и технологиите за 
извеждане от експлоатация на
ядрените инсталации.
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която да анализира тенденциите в 
Европа и да предоставя научна 
подкрепа при формирането на 
политиката на Съюза. СИЦ ще 
продължи също така да допринася за 
по-добрата комуникация във връзка с 
ядрените изследвания, в частност по 
отношение на обществената 
приемливост, а в по-общ план — за 
разработване на стратегии за 
цялостно осведомяване по 
енергийните въпроси. 
Продължителният опит и уникални 
механизми за измерване на ядрени 
данни представляват също така 
отлична възможност за образование 
и обучение на ядрените учени и 
инженери, която допълва 
образованието в университетите, 
като осигурява достъп до 
практическо запознаване с ядрените 
инсталации.

Or. fr

Изменение 27
Michèle Rivasi

Предложение за решение
Приложение – раздел 3 – точка 3.2 

Текст, предложен от Комисията Изменение

Тази точка се заличава.

Or. fr

Изменение 28
Jean-Pierre Audy

Предложение за решение
Приложение – раздел 3 – точка 3.2 – точка 3.2.1
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Текст, предложен от Комисията Изменение

Ядрената безопасност и надеждността 
на експлоатационните инсталации 
подлежат на непрекъснато 
оптимизиране, за да бъдат изпълнени 
новите предизвикателства, наложени от 
пазарната либерализация, удължената 
експлоатация на централите и т.нар. 
„възраждане“ на ядрената индустрия. С 
цел поддържане и повишаване нивото 
на безопасност на ядрените 
електроцентрали както от западен, така 
и от руски тип, трябва да бъдат 
разширени и одобрени 
усъвършенствани и по-точни методики 
за оценка на безопасността и 
съответните аналитични инструменти. В 
СИЦ се извършват целеви 
експериментални проучвания, за да се 
подобри разбирането на основните 
физични явления и процеси и да се даде 
възможност за валидиране и проверка 
на детерминистични и вероятностни 
оценки на безопасността, базирани на 
усъвършенствано моделиране на 
процесите в централите (реактивност и 
топлинно-хидравлично), на 
компонентите, изложени на 
експлоатационно 
натоварване/остаряване, и на човешкия 
и организационен фактор. СИЦ ще 
продължи също така да изпълнява 
централна роля при установяването и 
експлоатацията на Европейската 
клирингова къща за обратна връзка в 
областта на експлоатационния опит в 
полза на всички държави-членки. Тя ще 
изготвя тематични доклади по 
специфични въпроси, свързани с 
централите, и ще улеснява ефективното 
споделяне и получаването на обратна 
връзка в областта на експлоатационния 
опит с цел повишаване на безопасността 
на ядрените електроцентрали в полза на 
всички европейски регулаторни органи.

Ядрената безопасност и надеждността 
на експлоатационните инсталации 
подлежат на непрекъснато 
оптимизиране, за да бъдат изпълнени 
новите предизвикателства, наложени от 
пазарната либерализация, удължената 
експлоатация на централите и т.нар. 
„възраждане“ на ядрената индустрия. С 
цел поддържане и повишаване нивото 
на безопасност на ядрените 
електроцентрали както от западен, така 
и от руски тип, трябва да бъдат 
разширени и одобрени 
усъвършенствани и по-точни методики 
за оценка на безопасността и 
съответните аналитични инструменти. В 
СИЦ се извършват целеви 
експериментални проучвания, за да се 
подобри разбирането на основните 
физични явления и процеси и да се даде 
възможност за валидиране и проверка 
на детерминистични и вероятностни 
оценки на безопасността, базирани на 
усъвършенствано моделиране на 
процесите в централите (реактивност и 
топлинно-хидравлично), на 
компонентите, изложени на 
експлоатационно 
натоварване/остаряване, и на човешкия 
и организационен фактор. СИЦ ще 
продължи също така да изпълнява 
централна роля при установяването и 
експлоатацията на Европейската 
клирингова къща за обратна връзка в 
областта на експлоатационния опит в 
полза на всички държави-членки. Тя ще 
изготвя тематични доклади по 
специфични въпроси, свързани с 
централите, и ще улеснява ефективното 
споделяне и получаването на обратна 
връзка в областта на експлоатационния 
опит с цел повишаване на безопасността 
на ядрените електроцентрали в полза на 
всички европейски регулаторни органи.
С оглед на нарастващото значение на 



AM\878621BG.doc 19/19 PE472.070v02-00

BG

извеждането от експлоатация на 
ядрените реактори и свързаните с 
това растящ пазар и инженерни 
аспекти СИЦ също така ще увеличи 
научния си експертен опит в 
областта. Той ще включи в 
програмата си ключови аспекти за 
научни изследвания и обучение на 
експерти относно извеждането от 
експлоатация на реактори 
(методологии, обучение на работно 
място и научни знания в областта).

Or. en


