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Изменение 56
Jean-Pierre Audy

Проект на законодателна резолюция
Параграф 1

Проект на законодателна резолюция Изменение

1. одобрява предложението на 
Комисията, както е изменено;

1. изразява положително становище 
за предложението на Комисията, както е 
изменено;

Or. fr

Изменение 57
Michèle Rivasi
от името на групата Verts/ALE

Предложение за регламент
Позоваване 1a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

– като взеха предвид Договора за 
функционирането на Европейския 
съюз, и по-специално член 8, член 13, 
член 173, параграф 3, член 182, 
параграф 1 и член 194 от него,

Or. en

Изменение 58
Michèle Rivasi
от името на групата Verts/ALE

Проект на законодателна резолюция
Позоваване 2

Проект на законодателна резолюция Изменение

– като взе предвид член 7 от Договора – като взе предвид Договора за 
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за Евратом, съгласно който Съветът 
се е консултирал с него (C7-0009/2012),

функционирането на Европейския 
съюз (ДФЕС), и по-специално членове 
8 и 194 от него,

Or. en

Изменение 59
Michèle Rivasi
от името на групата Verts/ALE

Предложение за регламент
Съображение 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

(1) Една от целите на Европейската 
общност за атомна енергия (наричана 
по-долу „Общност“) е тя да допринася 
за повишаването на жизнения стандарт 
в държавите членки наред с останалото 
и чрез стимулиране и подкрепа за 
ядрените изследвания в държавите 
членки, допълвайки ги с общностна 
програма за изследвания и обучение.

(1) Една от целите на Европейския съюз
е да допринася за повишаването на 
жизнения стандарт в държавите членки 
наред с останалото и чрез стимулиране 
и подкрепа за научните изследвания в 
държавите членки, допълвайки ги с 
общностна програма за изследвания и 
обучение.

Or. en

Изменение 60
Michèle Rivasi
от името на групата Verts/ALE

Предложение за регламент
Съображение 1a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(1a) Тъй като Договорът за създаване 
на Европейската общност за атомна 
енергия не предоставя на Европейския 
парламент правомощия за съвместно 
вземане на решения по въпросите на
ядрената енергия, от изключителна 
важност е да се намери ново правно 
основание за законодателството в 
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ядрената област.

Or. en

Изменение 61
Michèle Rivasi
от името на групата Verts/ALE

Предложение за регламент
Съображение 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

(2) Ядрените изследвания могат да 
допринасят за социалното и 
икономическото благоденствие и 
екологичната устойчивост чрез 
подобряване на ядрената сигурност и 
безопасност и защитата от радиация.
Еднакво важен е и приносът на 
ядрените изследвания за
дългосрочното намаляване на 
въглеродния дял в енергийната 
система по един безопасен, ефикасен 
и сигурен начин.

(2) Ядрените изследвания могат да 
допринасят за ядрената сигурност и 
безопасност и защитата от радиация.

Or. en

Изменение 62
Michèle Rivasi
от името на групата Verts/ALE

Предложение за регламент
Съображение 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

(3) Чрез подкрепата си за ядрените 
изследвания програмата за научни 
изследвания и обучение на Общността 
(наричана по-долу „програмата на 
Евратом“) ще способства за постигането 
на целите на Рамковата програма за 
научни изследвания и иновации 

(3) Като прехвърли част от 
финансовия пакет от ядрените 
изследвания към Рамковата програма 
за научни изследвания и иновации,
програмата за научни изследвания и 
обучение на Общността (наричана по-
долу „програмата на Евратом“) ще 
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„Хоризонт 2020“, създадена с 
Регламент (ЕС) № ХХ/ХХХХ от [….] 
(наричана по-долу „рамкова програма 
„Хоризонт 2020“), за изпълнението на 
стратегията „Европа 2020“ и за 
изграждането и функционирането на 
Европейското научноизследователско 
пространство.

способства за постигането на целите на 
Рамковата програма за научни 
изследвания и иновации „Хоризонт 
2020“, създадена с Регламент (ЕС) 
№ ХХ/ХХХХ от [….] (наричана по-долу 
„рамкова програма „Хоризонт 2020“), за 
изпълнението на стратегията „Европа 
2020“ и за изграждането и 
функционирането на Европейското 
научноизследователско пространство.

Or. en

Изменение 63
Alejo Vidal-Quadras, Cristina Gutiérrez-Cortines, Pilar del Castillo Vera

Предложение за регламент
Съображение 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

(3) Чрез подкрепата си за ядрените 
изследвания програмата за научни 
изследвания и обучение на Общността 
(наричана по-долу „програмата на 
Евратом“) ще способства за постигането 
на целите на Рамковата програма за 
научни изследвания и иновации 
„Хоризонт 2020“, създадена с 
Регламент (ЕС) № ХХ/ХХХХ от [….] 
(наричана по-долу „рамкова програма 
„Хоризонт 2020“), за изпълнението на 
стратегията „Европа 2020“ и за 
изграждането и функционирането на 
Европейското научноизследователско 
пространство.

(3) Чрез подкрепата си за ядрените 
изследвания програмата за научни 
изследвания и обучение на Общността 
(наричана по-долу „програмата на 
Евратом“) ще способства за постигането 
на целите на Рамковата програма за 
научни изследвания и иновации 
„Хоризонт 2020“, създадена с 
Регламент (ЕС) № ХХ/ХХХХ от [….] 
(наричана по-долу „рамкова програма 
„Хоризонт 2020“), за изпълнението на 
стратегията „Европа 2020“, за 
изграждането и функционирането на 
Европейското научноизследователско 
пространство и ще подпомогне 
изпълнението на плана SET.

Or. en

Изменение 64
Alejo Vidal-Quadras, Cristina Gutiérrez-Cortines, Pilar del Castillo Vera
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Предложение за регламент
Съображение 3a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(3a) Програмата на Евратом ще 
подкрепи инициативата за създаване 
на Технологичната платформа за 
устойчива ядрена енергетика, 
Технологичната платформа за 
прилагане на геоложко погребване на 
радиоактивни отпадъци и 
Мултидисциплинарната европейска 
инициатива за ниски дози, 
стартирали по Седмата рамкова 
програма на Евратом.

Or. en

Изменение 65
Michèle Rivasi
от името на групата Verts/ALE

Предложение за регламент
Съображение 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

(4) Независимо от потенциала на 
ядрената енергия в областта на 
енергийните доставки и 
икономическото развитие, сериозните
ядрени аварии крият реална опасност за 
човешкото здраве. Следователно 
програмата на Евратом за научни 
изследвания и обучение следва да 
обърне възможно най-голямо внимание 
на ядрената безопасност и, в някои 
случаи, на сигурността.

(4) Сериозните ядрени аварии, 
разпространението на ядрени оръжия 
и тероризмът крият реална опасност за 
човешкото здраве и околната среда. 
Следователно програмата за научни 
изследвания и обучение следва да 
обърне възможно най-голямо внимание 
на ядрената безопасност и, в някои 
случаи, на сигурността.

Or. en

Изменение 66
Jean-Pierre Audy
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Предложение за регламент
Съображение 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

(4) Независимо от потенциала на 
ядрената енергия в областта на 
енергийните доставки и 
икономическото развитие, сериозните 
ядрени аварии крият реална опасност за 
човешкото здраве. Следователно 
програмата на Евратом за научни 
изследвания и обучение следва да 
обърне възможно най-голямо внимание 
на ядрената безопасност и, в някои 
случаи, на сигурността.

(4) Независимо от потенциала на 
ядрената енергия в областта на 
енергийните доставки и 
икономическото развитие, сериозните 
ядрени аварии крият реална опасност за 
човешкото здраве. Следователно 
програмата на Евратом за научни 
изследвания и обучение следва да 
обърне възможно най-голямо внимание 
на ядрената безопасност и, в някои 
случаи, например що се отнася до 
Съвместния изследователски център,
на сигурността.

Or. fr

Обосновка

Научноизследователската и развойна дейност в областта на ядрената сигурност не е 
включена в компетентностите на Евратом. Съвместният изследователски център е 
единственият, който има пълномощията да работи в тези сфери. Уместно е това да 
бъде уточнено.

Изменение 67
Peter Skinner, Jan Březina

Предложение за регламент
Съображение 4a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(4a) Независимо от потенциала на 
ядрената енергия в областта на 
енергийните доставки и 
икономическото развитие, 
сериозните ядрени аварии, 
разпространението на ядрени оръжия 
и злоумишлените актове, включващи 
ядрения тероризъм, крият реална 
опасност за човешкото здраве. 
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Следователно програмата на 
Евратом следва да обърне възможно 
най-голямо внимание на ядрената 
безопасност и, в някои случаи, на 
сигурността. Трябва също да се 
обърне внимание на трети държави, 
които граничат със Съюза, и на 
трансграничните аспекти на 
ядрената безопасност, които 
подчертават добавената стойност 
на Съюза.

Or. en

Изменение 68
Jan Březina, Peter Skinner, Evžen Tošenovský

Предложение за регламент
Съображение 4a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(4a) В областта на ядрените науки и 
технологии стартираха три основни 
съвместни европейски инициативи. 
Това са Технологичната платформа 
за устойчива ядрена енергетика 
(SNETP) и асоциация NUGENIA, 
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 
съответстват на целите на плана 
SET.

Or. en

Изменение 69
Jan Březina, Peter Skinner, Evžen Tošenovský

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

(4b) Европейската промишлена 
инициатива за създаване на 
устойчива атомна енергия (ESNII) 
има за цел внедряването до 2040 г. на 
ядрени реактори на бързи неутрони 
от четвърто поколение със затворен 
горивен цикъл. Тя включва три 
основни проекта: прототипа ASTRID 
(с натриево охлаждане), 
демонстратора ALLEGRO (с газово 
охлаждане) и технологичното 
пилотно съоръжение MYRRHA (с 
оловно охлаждане).

Or. en

Изменение 70
Michèle Rivasi
от името на групата Verts/ALE

Предложение за регламент
Съображение 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

(5) Тъй като всички държави членки 
имат атомни мощности или използват 
радиоактивни материали, в частност за 
медицински цели, Съветът призна в 
своите заключения от 2 декември 
2008 г. непрестанната нужда от 
осигуряване на професионални умения в 
областта на ядрената енергетика, по-
специално чрез подходящо образование 
и обучение, свързани с научните 
изследвания и координирани на 
равнище на Общността.

(5) Тъй като всички държави членки 
имат атомни мощности, използват 
радиоактивни материали, в частност за 
медицински цели, или могат да бъдат 
засегнати от изтичане на радиация,
Съветът призна в своите заключения от 
2 декември 2008 г. непрестанната нужда 
от осигуряване на професионални 
умения в областта на ядрената 
енергетика, по-специално в областта 
на радиационната защита, чрез 
подходящо образование и обучение, 
свързани с научните изследвания и 
координирани на равнище на 
Общността.

Or. en
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Изменение 71
Michèle Rivasi
от името на групата Verts/ALE

Предложение за регламент
Съображение 6

Текст, предложен от Комисията Изменение

(6)С подписването на споразумение за 
създаване на Международна 
организация по термоядрена енергия
„ITER“ за съвместното изпълнение на 
проекта ITER, Общността пое 
ангажимент да участва в 
строителството на ITER и неговата
бъдеща експлоатация. Участието на 
Общността се управлява чрез 
„Европейско съвместно предприятие 
за „ITER“ и развитието на 
термоядрената енергия“ (наричано 
по-долу „Термоядрен синтез за 
енергия“), създадено с Решение на 
Съвета от 27 март 2007 година. 
Дейностите на съвместното 
предприятие, включително по ITER, се 
регламентират с отделен законодателен 
акт. 

(6) Като предлага да финансира 
проекта „ITER“ извън 
мултинационалната финансова 
рамка (МФР) за периода 2014–2020 г., 
Комисията прави предложение
дейностите на съвместното 
предприятие, включително по ITER, да
се регламентират с отделен 
законодателен акт.

Or. en

Изменение 72
Andrzej Grzyb, Jerzy Buzek, Jolanta Emilia Hibner, Lena Kolarska-Bobińska, Bogdan 
Kazimierz Marcinkiewicz, Herbert Reul, Krišjānis Kariņš, Marian-Jean Marinescu, Jan 
Březina, Piotr Borys

Предложение за регламент
Съображение 6

Текст, предложен от Комисията Изменение

(6) С подписването на споразумение за 
създаване на Международна 
организация по термоядрена енергия 

(6) С подписването на споразумение за 
създаване на Международна 
организация по термоядрена енергия 
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„ITER“ за съвместното изпълнение на 
проекта ITER, Общността пое 
ангажимент да участва в строителството 
на ITER и неговата бъдеща 
експлоатация. Участието на Общността 
се управлява чрез „Европейско 
съвместно предприятие за „ITER“ и 
развитието на термоядрената енергия“ 
(наричано по-долу „Термоядрен синтез 
за енергия“), създадено с Решение на 
Съвета от 27 март 2007 година. 
Дейностите на съвместното 
предприятие, включително по ITER, се 
регламентират с отделен законодателен 
акт.

„ITER“ за съвместното изпълнение на 
проекта ITER, Общността пое 
ангажимент да участва в строителството 
на ITER и неговата бъдеща 
експлоатация. Участието на Общността 
се управлява чрез „Европейско 
съвместно предприятие за „ITER“ и 
развитието на термоядрената енергия“ 
(наричано по-долу „Термоядрен синтез 
за енергия“), създадено с Решение на 
Съвета от 27 март 2007 година. 
Дейностите на съвместното 
предприятие, включително по ITER, се 
регламентират с отделен законодателен 
акт. Финансирането на проекта ITER 
следва да бъде гарантирано чрез 
отделен финансов механизъм.

Or. en

Изменение 73
Marisa Matias

Предложение за регламент
Съображение 6

Текст, предложен от Комисията Изменение

(6) С подписването на споразумение за 
създаване на Международна 
организация по термоядрена енергия 
„ITER“ за съвместното изпълнение на 
проекта ITER, Общността пое 
ангажимент да участва в строителството 
на ITER и неговата бъдеща 
експлоатация. Участието на Общността 
се управлява чрез „Европейско 
съвместно предприятие за „ITER“ и 
развитието на термоядрената енергия“ 
(наричано по-долу „Термоядрен синтез 
за енергия“), създадено с Решение на 
Съвета от 27 март 2007 година. 
Дейностите на съвместното 
предприятие, включително по ITER, се 
регламентират с отделен законодателен 

(6) С подписването на споразумение за 
създаване на Международна 
организация по термоядрена енергия 
„ITER“ за съвместното изпълнение на 
проекта ITER, Общността пое 
ангажимент да участва в строителството 
на ITER и неговата бъдеща 
експлоатация. Участието на Общността 
се управлява чрез „Европейско 
съвместно предприятие за „ITER“ и 
развитието на термоядрената енергия“ 
(наричано по-долу „Термоядрен синтез 
за енергия“), създадено с Решение на 
Съвета от 27 март 2007 година.
Дейностите на съвместното 
предприятие, включително по ITER, се 
регламентират с отделен законодателен 
акт и не са част от многогодишната 
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акт. финансова рамка (МФР).

Or. en

Изменение 74
Michèle Rivasi
от името на групата Verts/ALE

Предложение за регламент
Съображение 7

Текст, предложен от Комисията Изменение

(7) За да се превърне термоядреният 
синтез в реална възможност за 
производство на енергия с търговска 
цел, на първо място е необходимо 
успешното и навременно завършване 
на строежа и въвеждане в 
експлоатация на ITER. На второ 
място е необходимо да се изготви 
амбициозна, но реалистична пътна 
карта до желаната цел —
произвеждане на електроенергия до 
2050 г. Постигането на тези цели 
изисква европейската програма за 
термоядрен синтез да бъде 
пренасочена. Следва да се постави по-
силно ударение върху дейностите в 
подкрепа на ITER. Подобно 
рационализиране не бива да 
застрашава водещата позиция на 
Европа в научната общност в 
областта на термоядрения синтез.

заличава се

Or. en

Изменение 75
Jean-Pierre Audy

Предложение за регламент
Съображение 8
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Текст, предложен от Комисията Изменение

(8) Съвместният изследователски 
център (JRC) следва да продължава да 
предоставя независима и ориентирана 
към потребителите научна и 
технологична подкрепа при 
формулирането, разработката, 
изпълнението и мониторинга на 
политиките на Общността, по-
специално по отношение на 
изследванията и обучението в областта 
на ядрената безопасност и сигурност.

(8) Съвместният изследователски 
център (JRC) следва да продължава да 
предоставя независима и ориентирана 
към потребителите научна и 
технологична подкрепа при 
формулирането, разработката, 
изпълнението и мониторинга на 
политиките на Общността, по-
специално по отношение на 
изследванията и обучението в областта 
на ядрената безопасност и сигурност.
Този принос следва да отразява 
насоките, които ще бъдат начертани 
от европейските институции на 
базата именно на резултатите от 
тестовете за устойчивост на 
ядрените централи.

Or. fr

Обосновка

Ролята на Съвместния изследователски център е да подпомага общностните 
политики, както е в конкретния случай по въпросите на безопасността и 
сигурността. В този смисъл съвсем нормално е да се изчака обявяването на насоките, 
които европейските институции биха желали да следват след тестовете за 
устойчивост в ядрените централи, за да се определи по-добре работната програма на 
JRC.

Изменение 76
Michèle Rivasi
от името на групата Verts/ALE

Предложение за регламент
Съображение 10

Текст, предложен от Комисията Изменение

(10) Доколкото е в правомощията на 
всяка държава членка да реши дали да 
използва ядрена енергия, ролята на 
Съюза е да разработи, в интерес на 
всички негови държави членки, рамка в 

(10) Доколкото е в правомощията на 
всяка държава членка да реши дали да 
използва ядрена енергия, Съюзът 
следва да продължи да осигурява рамка 
в подкрепа на съвместните авангардни 
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подкрепа на съвместните авангардни 
научни изследвания, генерирането и 
съхраняването на знанията в областта на 
технологиите за ядрено делене, със 
специален акцент върху 
безопасността, сигурността, 
радиационната защита и 
неразпространението на ядреното 
оръжие. Това изисква независими 
научни данни, а в тази област JRC може 
да има решаващ принос. Това се 
признава в съобщението на Комисията
„Водеща инициатива на стратегията
„Европа 2020“ Съюз за иновации“9, в 
което тя заяви своето намерение да 
предоставя по-надеждни научни данни 
на определящите политическите насоки 
фактори посредством JRC. JRC смята да 
посрещне това предизвикателство като 
съобрази своите изследвания в областта 
ядрената безопасност и сигурност с 
политическите приоритети на 
Съюза.

научни изследвания, генерирането и 
съхраняването на знанията в областта на 
технологиите за ядрената 
безопасност, сигурността,
радиационните замервания,
радиационната защита и 
неразпространението на ядреното 
оръжие. Това изисква независими 
научни данни, а в тази област JRC може 
да има решаващ принос. Това се 
признава в съобщението на Комисията
„Водеща инициатива на стратегията
„Европа 2020“ Съюз за иновации“9, в 
което тя заяви своето намерение да 
предоставя по-надеждни научни данни 
на определящите политическите насоки 
фактори посредством JRC. JRC смята да 
посрещне това предизвикателство като 
съобрази своите изследвания в областта
на ядрената безопасност, особено по 
време на извеждането от 
експлоатация и готовността за 
действие при извънредни ситуации, и 
в областта на сигурността.

Or. en

Изменение 77
Jean-Pierre Audy

Предложение за регламент
Съображение 10

Текст, предложен от Комисията Изменение

(10) Доколкото е в правомощията на 
всяка държава членка да реши дали да 
използва ядрена енергия, ролята на 
Съюза е да разработи, в интерес на 
всички негови държави членки, рамка в 
подкрепа на съвместните авангардни 
научни изследвания, генерирането и 
съхраняването на знанията в областта на 
технологиите за ядрено делене, със 
специален акцент върху безопасността, 
сигурността, радиационната защита и 

(10) Доколкото е в правомощията на 
всяка държава членка да реши дали да 
използва ядрена енергия, ролята на 
Съюза е да разработи, в интерес на 
всички негови държави членки, рамка в 
подкрепа на съвместните авангардни 
научни изследвания, генерирането и 
съхраняването на знанията в областта на 
технологиите за ядрено делене, със 
специален акцент върху безопасността, 
сигурността, радиационната защита и 



PE492.642v01-00 16/67 AM\906555BG.doc

BG

неразпространението на ядреното 
оръжие. Това изисква независими 
научни данни, а в тази област JRC може 
да има решаващ принос. Това се 
признава в съобщението на Комисията
„Водеща инициатива на стратегията
„Европа 2020“ Съюз за иновации“, в 
което тя заяви своето намерение да 
предоставя по-надеждни научни данни 
на определящите политическите насоки 
фактори посредством JRC. JRC смята да 
посрещне това предизвикателство като 
съобрази своите изследвания в областта 
ядрената безопасност и сигурност с 
политическите приоритети на Съюза.

неразпространението на ядреното 
оръжие. Това изисква независими 
научни данни, а в тази област JRC може 
да има решаващ принос. Това се 
признава в съобщението на Комисията
„Водеща инициатива на стратегията
„Европа 2020“ Съюз за иновации“, в 
което тя заяви своето намерение да 
предоставя по-надеждни научни данни 
на определящите политическите насоки 
фактори посредством JRC. JRC смята да 
посрещне това предизвикателство, като 
съобрази своите изследвания в областта
на ядрената безопасност и сигурност с 
политическите приоритети на Съюза.
Конкретната същност на тези 
дейности следва да отразява 
насоките, които ще бъдат начертани 
от европейските институции на 
базата именно на резултатите от
тестовете за устойчивост на 
ядрените централи.

Or. fr

Обосновка

Ролята на Съвместния изследователски център е действително да подпомага 
общностните политики, както е в конкретния случай по въпросите на безопасността 
и сигурността. В този смисъл съвсем нормално е да се изчака обявяването на 
насоките, които европейските институции биха желали да следват след тестовете 
за устойчивост в ядрените централи, за да се определи по-добре работната програма 
на JRC.

Изменение 78
Jean-Pierre Audy

Предложение за регламент
Съображение 10а (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(10а) Тъй като европейският 
гражданин следва да бъде поставен в 
центъра на европейските дебати, 
уместно е да се осигури по-широко 
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участие на Европейския парламент в 
обсъжданията и решенията в 
рамките на програмата за научни 
изследвания и обучение на 
Европейската общност за атомна 
енергия.

Or. fr

Обосновка

Настъпил е моментът да се осигури възможно най-широко участие на Европейския 
парламент, който представлява гражданите.

Изменение 79
Jean-Pierre Audy

Предложение за регламент
Съображение 11

Текст, предложен от Комисията Изменение

(11) С цел да се задълбочават връзките 
между науката и обществото, както и да 
се укрепва общественото доверие в 
науката, програмата на Евратом следва 
да способства гражданите и обществото 
да поемат информиран ангажимент по 
въпроси на научните изследвания и 
иновациите, като се повишава 
достъпността на научните знания, 
разработват се сериозни програми за 
научни изследвания и иновации 
съобразно безпокойствата и очакванията 
на гражданите и обществото, и се 
улеснява участието им в дейности по 
програмата на Евратом.

(11) С цел да се задълбочават връзките 
между науката и обществото, както и да 
се укрепва общественото доверие в 
науката, програмата на Евратом следва 
да способства гражданите и обществото 
да поемат информиран ангажимент по 
въпроси на научните изследвания и 
иновациите, като се повишава 
достъпността на научните знания, 
разработват се сериозни програми за 
научни изследвания и иновации 
съобразно безпокойствата и очакванията 
на гражданите и обществото, и се 
улеснява участието им в дейности по 
програмата на Евратом. Този 
информиран ангажимент на 
гражданите по въпросите, свързани с 
дейностите по програмата на 
Евратом, минава през по-широко 
участие на Европейския парламент, 
който представлява европейските 
граждани.

Or. fr
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Изменение 80
Michèle Rivasi
от името на групата Verts/ALE

Предложение за регламент
Съображение 13

Текст, предложен от Комисията Изменение

(13) Програмата на Евратом следва да 
допринесе за привлекателността на 
изследователската професия в Съюза. 
Следва да се обърне внимание на 
Европейската харта на изследователите 
и Кодекса за поведение при подбор на
изследователи, както и на други 
референтни рамки, определени в 
контекста на европейското 
научноизследователско пространство, 
като същевременно се зачита техният 
доброволен характер.

(13) Програмата на Евратом следва да 
допринесе за привлекателността на 
изследователската професия в Съюза, 
по-специално във връзка с дефицита 
на специалисти в областта на 
извеждането от експлоатация, 
радиационната защита и 
замерванията. Следва да се обърне 
внимание на Европейската харта на 
изследователите и Кодекса за поведение
при подбор на изследователи, както и на 
други референтни рамки, определени в 
контекста на европейското 
научноизследователско пространство, 
като същевременно се зачита техният 
доброволен характер.

Or. en

Изменение 81
Vladimír Remek

Предложение за регламент
Съображение 13

Текст, предложен от Комисията Изменение

(13) Програмата на Евратом следва да 
допринесе за привлекателността на 
изследователската професия в Съюза. 
Следва да се обърне внимание на 
Европейската харта на изследователите 
и Кодекса за поведение при подбор на 
изследователи, както и на други 
референтни рамки, определени в 

(13) Програмата на Евратом следва да 
допринесе по-съществено за 
привлекателността на изследователската 
професия в Съюза. Следва да се обърне 
внимание на Европейската харта на 
изследователите и Кодекса за поведение 
при подбор на изследователи, както и на 
други референтни рамки, определени в 
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контекста на европейското
научноизследователско пространство, 
като същевременно се зачита техният 
доброволен характер.

контекста на европейското 
научноизследователско пространство, 
като същевременно се зачита техният 
доброволен характер.

Or. cs

Изменение 82
Konrad Szymański, Angelika Niebler

Предложение за регламент
Съображение 15

Текст, предложен от Комисията Изменение

(15) При научноизследователските и 
иновационни дейности, подкрепяни от 
програмата на Евратом, следва да се 
спазват основните етични принципи. 
Следва да се вземат под внимание 
становищата на Европейската група за 
етика в науката и новите технологии. 
При научноизследователските дейности 
следва да се вземе под внимание член 13 
от ДФЕС и да се намали използването 
на животни в научните изследвания и 
тестовете, като крайната цел е 
намирането на заместител на 
животните за лабораторни цели.
Всички дейности следва да се 
извършват при гарантиране на високо 
ниво на защита на човешкото здраве.

(15) При научноизследователските и 
иновационни дейности, подкрепяни от 
програмата на Евратом, се спазват 
етичните принципи. Следва да се 
вземат под внимание становищата на 
Европейската група за етика в науката и 
новите технологии. При 
научноизследователските дейности 
следва да се вземе под внимание член 13 
от ДФЕС и да се замести, намали и 
облекчи използването на животни в 
научните изследвания и тестовете. 
Всички дейности следва да се 
извършват при гарантиране на високо 
ниво на защита на човешкото здраве.

Or. en

Обосновка

Употребата на думата „следва“ не е достатъчна, тъй като тя изразява 
възможност, а в случая трябва ясно да се подчертае задължителният характер. 
Член 13 от ДФЕС се определя по-добре чрез позоваването на намаляване, облекчаване 
и заместване; по този начин се постига по-добро съответствие с член 19, 
параграф 10 от предложението относно правилата за участие и разпространение. 
Добавянето на определителния член в словосъчетанието „етични принципи“ е 
необходимо, за да се постигне съответствие със съображение 24 от регламента за 
създаване на програмата.
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Изменение 83
Владко Тодоров Панайотов

Предложение за регламент
Съображение 16

Текст, предложен от Комисията Изменение

(16) По-голямо въздействие следва да се 
постигне и чрез съчетаването на 
програмата на Евратом със средства от 
частния сектор в рамките на публично-
частни партньорства в ключови области, 
в които научните изследвания и 
иновациите могат да допринесат за 
постигане на по-широките цели на 
Съюза по отношение на 
конкурентоспособността. Особено 
внимание следва да се отдели на 
участието на малки и средни 
предприятия.

(16) По-голямо въздействие следва да се 
постигне и чрез съчетаването на 
програмата на Евратом със средства от 
частния сектор в рамките на публично-
частни партньорства в ключови области, 
в които научните изследвания и 
иновациите могат да допринесат за 
постигане на по-широките цели на 
Съюза по отношение на 
конкурентоспособността. Особено 
внимание следва да се отдели на 
участието на малки и средни 
предприятия (МСП). Необходимостта 
да се увеличи усвояването на 
наличното общностно финансиране 
от МСП следва да се отнася до МСП, 
работещи в областта на ядрените 
изследвания, както това се прави в 
други области, като се вземат всички 
мерки за предотвратяване на 
евентуално изтичане на информация 
и нарушения в режима на работа.

Or. en

Обосновка

Всички международни опити за борба с разпространението и трафика на ядрен 
материал следва да бъдат подкрепени. Полагането на допълнителни грижи се налага 
заради малкия размер на МСП и техния голям брой.

Изменение 84
Jean-Pierre Audy

Предложение за регламент
Съображение 25
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Текст, предложен от Комисията Изменение

(25) В член 7 от Договора за Евратом на 
Комисията се възлага отговорността за 
изпълнението на програмата на 
Евратом. За целите на изпълнението на 
програмата на Евратом, освен в преките 
си действия, Комисията следва да се 
подпомага от консултативния комитет 
на държавите членки, за да се гарантира 
подходяща координация с националните 
политики в областите, обхванати от 
настоящата програма за изследвания и 
обучение.

(25) В член 7 от Договора за Евратом на 
Комисията се възлага отговорността за 
изпълнението на програмата на 
Евратом. За целите на изпълнението на 
програмата на Евратом, освен в преките 
си действия, Комисията следва да се 
подпомага от консултативния комитет 
на държавите членки, за да се гарантира 
подходяща координация с националните 
политики в областите, обхванати от 
настоящата програма за изследвания и 
обучение. Уместно е Комисията да 
включи Европейския парламент в 
изпълнението на програмата.

Or. fr

Изменение 85
Michèle Rivasi
от името на групата Verts/ALE

Предложение за регламент
Съображение 26

Текст, предложен от Комисията Изменение

(26) Постигането на целите на 
програмата на Евратом в съответните 
области изисква подкрепа за 
междутематични дейности както в 
рамките на програмата на Евратом, така 
и съвместно с дейности по рамковата 
програма „Хоризонт 2020“.

(26) Постигането на целите на 
програмата на Евратом в съответните 
области изисква подкрепа за 
междутематични дейности както в 
рамките на програмата на Евратом, така 
и съвместно с дейности по рамковата 
програма „Хоризонт 2020“. Не бива 
това да оказва отрицателно 
въздействие върху бюджета и 
финансирането на Рамковата 
програма „Хоризонт 2020“.

Or. en
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Изменение 86
Jean-Pierre Audy

Предложение за регламент
Съображение 26

Текст, предложен от Комисията Изменение

(26) Постигането на целите на 
програмата на Евратом в съответните 
области изисква подкрепа за 
междутематични дейности както в 
рамките на програмата на Евратом, така 
и съвместно с дейности по рамковата 
програма „Хоризонт 2020“.

(26) Постигането на целите на 
програмата на Евратом в съответните 
области изисква подкрепа за 
междутематични дейности както в 
рамките на програмата на Евратом, така 
и съвместно с дейности по рамковата
програма „Хоризонт 2020“. Тази 
възможност сама по себе си е 
аргумент в полза на по-широкото 
участие на Европейския парламент в 
дейностите на Евратом.

Or. fr

Изменение 87
Jean-Pierre Audy

Предложение за регламент
Член 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Настоящият регламент въвежда 
Програмата на Евратом за научни 
изследвания и обучение за периода от 1 
януари 2014 г. до 31 декември 2018 г., 
наричана по-долу „Програмата 
Евратом“, и определя правилата за 
участие в тази програма, включително 
за участие в програми на финансиращи 
органи, разпоредители на средства, 
отпуснати в съответствие с настоящия 
регламент, и в дейности, извършвани 
съвместно по настоящия регламент и по 
Рамковата програма „Хоризонт 2020“, 
създадена с Регламент (ЕС) № XX/XXX 
(наричана по-долу „Хоризонт 2020“).

Настоящият регламент въвежда 
Програмата на Евратом за научни 
изследвания и обучение за периода от 1 
януари 2014 г. до 31 декември 2018 г., 
наричана по-долу „Програмата 
Евратом“, и определя правилата за 
участие в тази програма, включително 
за участие в програми на финансиращи 
органи, разпоредители на средства, 
отпуснати в съответствие с настоящия 
регламент, и в дейности, извършвани 
съвместно по настоящия регламент и по 
Рамковата програма „Хоризонт 2020“, 
създадена с Регламент (ЕС) № XX/XXX 
(наричана по-долу „Хоризонт 2020“).
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Програмата ще бъде удължена, така 
че да съвпадне със срока на действие 
на рамковата програма 
„Хоризонт 2020“.

Or. fr

Изменение 88
Michèle Rivasi
от името на групата Verts/ALE

Предложение за регламент
Член 3 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Общата цел на програмата на Евратом 
е подобряване на ядрената сигурност,
безопасност и радиационна защита и 
способстване за дългосрочното 
намаляване на въглеродния дял в 
енергийната система по един 
безопасен, ефикасен и сигурен начин. 
За нейното постигане способстват 
дейностите, посочени в приложение I, 
под формата на преки и непреки 
дейности, с които се търси постигането 
на конкретните цели, изложени в 
параграфи 2 и 3 от настоящия член.

1. Общата цел на програмата на Евратом 
е подобряване на ядрената безопасност 
и радиационната защита. За нейното 
постигане способстват дейностите, 
посочени в приложение I, под формата 
на преки и непреки дейности, с които се 
търси постигането на конкретните цели, 
изложени в параграфи 2 и 3 от 
настоящия член.

Or. en

Изменение 89
Michèle Rivasi
от името на групата Verts/ALE

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

a) подкрепа за безопасната
експлоатация на ядрените системи;

a) подкрепа за безопасното извеждане 
от експлоатация на ядрените системи, 
като се започне от най-опасните 
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ядрени реактори съгласно 
резултатите от проведените в Съюза 
тестове за устойчивост;

Or. en

Изменение 90
Peter Skinner, Jan Březina

Предложение за регламент
Член 3 – параграф 2 – буква aа) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

aа) подкрепа за безопасната 
експлоатация на всички 
съществуващи ядрени системи за 
граждански цели;

Or. en

Изменение 91
Michèle Rivasi
от името на групата Verts/ALE

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) съдействие за разработването на 
решения за управлението на крайните 
ядрени отпадъци;

заличава се

Or. en

Изменение 92
Michèle Rivasi
от името на групата Verts/ALE

Предложение за регламент
Член 3 – параграф 2 – буква в)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

в) подкрепа на развитието и 
опазването на експертните знания в 
ядрената област на равнище ЕС

заличава се

Or. en

Изменение 93
Silvia-Adriana Ţicău

Предложение за регламент
Член 3 – параграф 2 – буква в)

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) подкрепа на развитието и опазването 
на експертните знания в ядрената област 
на равнище ЕС;

в) подкрепа на мерките, необходими за 
осигуряване на човешки ресурси с 
подходяща квалификация и на 
развитието и опазването на експертните 
знания в ядрената област на равнище 
ЕС;

Or. ro

Изменение 94
Jean-Pierre Audy

Предложение за регламент
Член 3 – параграф 2 – буква г)

Текст, предложен от Комисията Изменение

г) грижа за радиационната защита; г) подкрепа за
научноизследователската и развойна 
дейност в областта на радиационната 
защита;

Or. fr

Обосновка

Употребата на думата „грижа“ създава впечатление, че радиационната защита е 
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била пренебрегвана в предишните изследователски програми на Евратом. Това обаче 
не е така, тъй като радиационната защита винаги е била силен стълб в 
научноизследователската и развойна дейност на Евратом.

Изменение 95
Jan Březina, Evžen Tošenovský

Предложение за регламент
Член 3 – параграф 2 – буква га) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

га) принос към плана на 
научноизследователската и развойна 
дейност, определен на базата на 
препоръките в заключенията от 
тестовете за устойчивост в Съюза 
(напр. сеизмично моделиране, 
поведение при разтопяване на 
активната зона,...);

Or. en

Обосновка

Окончателният доклад от партньорската проверка на ENSREG (Групата на 
европейските регулатори в областта на ядрената безопасност) във връзка с 
европейските оценки за безопасност включва препоръки относно дейностите на 
националните регулатори за ядрена безопасност (напр. за предимствата на 
периодичните оценки на безопасността) и относно изпълнението на одобрените 
мерки (напр. за запазване на целостта на корпуса на реактора). Рамковата програма 
на Евратом по „Хоризонт 2020“ следва да решава проблемите във връзка с 
тестовете за устойчивост в ЕС и да се съсредоточи върху плана на 
научноизследователската и развойна дейност, който произтича от тези препоръки, 
по-специално в областта на оценката на природните бедствия (сеизмично 
моделиране) и ограничаването на тяхното въздействие (поведение при разтопяване на 
активната зона).

Изменение 96
Alejo Vidal-Quadras, Cristina Gutiérrez-Cortines, Pilar del Castillo Vera

Предложение за регламент
Член 3 – параграф 2 – буква га) (нова)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

га) принос към плана на 
научноизследователската и развойна 
дейност, определен на базата на 
препоръките в заключенията от 
тестовете за устойчивост в Съюза, 
като например тези, свързани със 
сеизмичното моделиране или 
симулирането на разтопяване на 
активната зона;

Or. en

Изменение 97
Alejo Vidal-Quadras, Cristina Gutiérrez-Cortines, Pilar del Castillo Vera

Предложение за регламент
Член 3 – параграф 2 – буква гб) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

гб) подкрепа за дългосрочната 
устойчивост на яденото делене чрез 
подобрения, насочени към удължаване 
на живота на реакторите или при 
проектиране на нови видове реактори;

Or. en

Изменение 98
Michèle Rivasi
от името на групата Verts/ALE

Предложение за регламент
Член 3 – параграф 2 – буква д)

Текст, предложен от Комисията Изменение

д) напредък в посока доказване 
приложимостта на термоядрения 
синтез като източник на енергия, 
използвайки съществуващи и бъдещи 

заличава се
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инсталации за термоядрен синтез;

Or. en

Изменение 99
Michèle Rivasi
от името на групата Verts/ALE

Предложение за регламент
Член 3 – параграф 2 – буква e)

Текст, предложен от Комисията Изменение

e) полагане на основите за бъдещи 
термоядрени централи чрез 
разработване на материали, 
технологии и идейно проектиране;

заличава се

Or. en

Изменение 100
Silvia-Adriana Ţicău

Предложение за регламент
Член 3 – параграф 2 – буква e)

Текст, предложен от Комисията Изменение

e) полагане на основите за бъдещи 
термоядрени централи чрез 
разработване на материали, технологии 
и идейно проектиране;

e) полагане на основите за бъдещи 
термоядрени централи и за централи за 
ядрено делене чрез разработване на 
материали, технологии и идейно 
проектиране;

Or. ro

Изменение 101
Jean-Pierre Audy

Предложение за регламент
Член 3 – параграф 2 – буква ж)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

ж) стимулиране на новаторството и на 
конкурентоспособността в 
промишления сектор;

ж) стимулиране на новаторството и на 
конкурентоспособността в 
промишления сектор, особено чрез 
подкрепа на централите, използващи 
реактори на бъдещето на базата на 
термоядрен синтез и ядрено делене;

Or. fr

Обосновка

Научноизследователската и развойна дейност ще насочи новаторството и 
конкурентоспособността към реакторите на бъдещето, използващи както 
термоядрен синтез, така и ядрено делене. Тези реактори, разбира се, ще разполагат с 
характеристики за сигурност, отговарящи на най-високите стандарти.

Изменение 102
Michèle Rivasi
от името на групата Verts/ALE

Предложение за регламент
Член 3 – параграф 3 – буква а)

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) подобряване на ядрената безопасност, 
включително: безопасността на 
горивото и реакторите, управлението 
на отпадъците и извеждането от 
експлоатация и готовността за действие 
при извънредни ситуации;

а) подобряване на ядрената безопасност 
по време на извеждането от 
експлоатация и готовността за действие 
при извънредни ситуации в случай на 
ядрени аварии;

Or. en

Изменение 103
Jan Březina, Evžen Tošenovský

Предложение за регламент
Член 3 – параграф 3 – буква а)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

а) подобряване на ядрената безопасност, 
включително: безопасността на 
горивото и реакторите, управлението на 
отпадъците и извеждането от 
експлоатация и готовността за действие 
при извънредни ситуации;

а) подобряване на ядрената безопасност, 
включително: безопасността на 
горивото и реакторите, управлението на 
отпадъците и извеждането от 
експлоатация, готовността за действие 
при извънредни ситуации и справянето
с преките последствия от 
инцидентите, свързани с ядрената 
безопасност, колкото и малко 
вероятни да са те;

Or. en

Обосновка

Аварията във Фукушима показа, че последствията и начините за справяне с тях в 
случай на неочаквано сериозно изтичане на радиация не бяха толкова добре разбрани, 
колкото трябваше да бъдат.

Изменение 104
Peter Skinner, Jan Březina

Предложение за регламент
Член 3 – параграф 3 – буква да) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

да) допълване на всички необходими 
подобрения на безопасността, 
предложени след резултатите от 
тестовете за устойчивост, проведени 
върху всички ядрени реактори в Съюза 
и в трети държави, граничещи със 
Съюза. Това следва да постави 
акцента върху приноса към плана за 
научноизследователската и развойна 
дейност, определен на базата на 
препоръките от тестовете за 
устойчивост;

Or. en
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Обосновка

През 2011 г. във всички атомни електроцентрали в Съюза бяха проведени тестове за 
устойчивост след аварията в атомната електроцентрала Фукушима Даиичи в 
Япония. Важно е рамката да подпомага всички усилия на Съюза, целящи да подобрят 
безопасността в ядрените централи след резултатите от тези тестове. Рамката 
следва да се съсредоточи върху изпълнението на аспектите от 
научноизследователската и развойна дейност, препоръчани в резултат от 
тестовете, и да не се опитва да дублира дейността на други инструменти и органи.

Изменение 105
Michèle Rivasi
от името на групата Verts/ALE

Предложение за регламент
Член 3 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Програмата на Евратом се изпълнява 
по начин, който да гарантира, че 
приоритетите и подпомаганите 
дейности отговарят на променящите се 
нужди и са съобразени с развитието на 
науката, технологиите, иновациите, 
процеса на изграждане на политиката, 
пазарите и обществото.

4. Програмата на Евратом се изпълнява 
по начин, който да гарантира, че 
приоритетите и подпомаганите 
дейности отговарят на променящите се 
нужди и са съобразени с развитието на 
науката, технологиите, иновациите, 
процеса на изграждане на политиката, 
пазарите и обществото, както и с 
преките и непреките последствия от 
ядрени аварии.

Or. en

Изменение 106
Jan Březina, Peter Skinner, Evžen Tošenovský

Предложение за регламент
Член 3 – параграф 5a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

5a. Рамковата програма на Евратом 
допринася за изпълнението на плана 
SET. Преките и непреките дейности 
по нея вземат предвид 
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стратегическия план за научни 
изследвания на трите съществуващи 
европейски технологични платформи 
за ядрена енергия: SNETP, IGDTP и 
MELODI.

Or. en

Изменение 107
Michèle Rivasi
от името на групата Verts/ALE

Предложение за регламент
Член 4 – параграф 1 – алинея 1 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

Финансовият пакет за изпълнението на 
програмата на Евратом възлиза на 
1 788 889 млн. EUR. Тази сума се 
разпределя, както следва:

Финансовият пакет за изпълнението на 
програмата на Евратом възлиза на 
200 000 млн. EUR. Тази сума се 
разпределя, както следва:

Or. en

Изменение 108
Jean-Pierre Audy

Предложение за регламент
Член 4 – параграф 1 – алинея 1 - уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

Финансовият пакет за изпълнението на 
програмата на Евратом възлиза на 
1 788 889 млн. EUR. Тази сума се 
разпределя, както следва:

Финансовият пакет за изпълнението на 
програмата на Евратом възлиза на 
[1 974 319 млн. EUR]. Тази сума се 
разпределя, както следва:

Or. fr

Обосновка

Известно е, че финансирането за Евратом, както по отношение на термоядрения 
синтез, така и на ядреното делене, е крайно недостатъчно. В продължение на няколко 
програмни периода бюджетът конкретно в областта на ядреното делене се коригира 
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само с ръста на инфлацията (като в същото време средствата за директните 
дейности на JRC нарастват стремително). По същия начин, административните 
разходи за „Хоризонт 2020“ на Евратом са по-високи, по неясни причини, от тези за 
„Хоризонт 2020“. Уместно е тези разходи да бъдат хармонизирани, като 
реализираните икономии се пренасочват към изследователската дейност.

Изменение 109
Michèle Rivasi
от името на групата Verts/ALE

Предложение за регламент
Член 4 – параграф 1 – алинея 1 – буква a)

Текст, предложен от Комисията Изменение

a) непреки дейности по програмата за 
изследвания и развойна дейност в 
областта на ядрения синтез —
709 713 млн. EUR;

заличава се

Or. en

Изменение 110
Jean-Pierre Audy

Предложение за регламент
Член 4 – параграф 1 – алинея 1 – буква а)

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) непреки дейности по програмата за 
изследвания и развойна дейност в 
областта на ядрения синтез —
709 713 млн. EUR;

а) непреки дейности по програмата за 
изследвания и развойна дейност в 
областта на ядрения синтез —
[750] млн. EUR;

Or. fr

Изменение 111
Peter Skinner

Предложение за регламент
Член 4 – параграф 1 – алинея 1 – буква aa) (нова)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

аа) Проектът ITER се включва в 
рамката и се финансира от МФР 
изцяло и по прозрачен начин. 
Аспектите на проекта, които не са 
пряко свързани с научни изследвания и 
обучение, не трябва да бъдат 
включвани за финансиране по 
настоящата рамкова програмата на 
Евратом;

Or. en

Обосновка

Проектът ITER следва да се финансира от МФР, така че да се избегне евентуално 
впечатление за намаляване на ангажимента към проекта, което би могло да се 
възприеме като вредно за интересите на Общността. Дългосрочният успех на ITER 
би бил по-добре гарантиран, ако той продължи да се финансира от МФР.

Изменение 112
Michèle Rivasi
от името на групата Verts/ALE

Предложение за регламент
Член 4 – параграф 1 – алинея 1 – буква б)

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) Непреки дейности в областта на 
ядреното делене, безопасността и
радиационната защита —
354 857 млн. EUR;

б) Непреки дейности в областта на 
радиационната защита и 
приложенията в медицината —
100 000 млн. EUR;

Or. en

Изменение 113
Jean-Pierre Audy

Предложение за регламент
Член 4 – параграф 1 – алинея 1 – буква б)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

б) Непреки дейности в областта на 
ядреното делене, безопасността и 
радиационната защита —
354 857 млн. EUR;

б) Непреки дейности в областта на 
ядреното делене, безопасността и 
радиационната защита —
[500] млн. EUR;

Or. fr

Изменение 114
Jan Březina, Evžen Tošenovský

Предложение за регламент
Член 4 – параграф 1 – алинея 1 – буква б)

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) Непреки дейности в областта на 
ядреното делене, безопасността и
радиационната защита —
354 857 млн. EUR;

б) Непреки дейности в областта на 
ядреното делене, безопасността и 
радиационната защита —
500 000 млн. EUR;

Or. en

Обосновка

Ядреното делене, като нисковъглероден източник на енергия, е включено сред 
нисковъглеродните технологии, определени да бъдат развивани в рамките на плана 
SET като гаранция за бъдеща устойчивост. Отсъствието на специфично 
финансиране за проектите по плана SET налага увеличаването на бюджета за ядрено 
делене по „Хоризонт 2020“ — както това беше направено за неядрените 
нисковъглеродни технологии — така че работата по Европейската промишлена 
инициатива за създаване на устойчива атомна енергия (ESNII) да може да продължи.

Изменение 115
Michèle Rivasi
от името на групата Verts/ALE

Предложение за регламент
Член 4 – параграф 1 – алинея 1 – буква в)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

в) Преки дейности —
724 319 млн. EUR.

в) Преки дейности —
200 000 млн. EUR.

Or. en

Изменение 116
Jean-Pierre Audy

Предложение за регламент
Член 4 – параграф 1 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

За изпълнението на непреките дейности 
по програмата на Евратом се 
предвиждат не повече от 13,5 % за 
административни разходи на 
Комисията.

За изпълнението на непреките дейности 
по програмата на Евратом се 
предвиждат не повече от 8 % за 
административни разходи на 
Комисията.

Or. fr

Изменение 117
Jan Březina, Peter Skinner, Evžen Tošenovský

Предложение за регламент
Член 4 – параграф 1 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

За изпълнението на непреките дейности 
по програмата на Евратом се 
предвиждат не повече от 13,5 % за 
административни разходи на 
Комисията.

За изпълнението на непреките дейности 
по програмата на Евратом се 
предвиждат не повече от 8 % за 
административни разходи на 
Комисията.

Or. en

Обосновка

Тези планирани разходи са твърде високи. При повечето сходни предложения 
обикновено административните разходи на Комисията не надхвърлят 8 %. 
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Комисията не е предоставила никаква обосновка за това значително увеличение.

Изменение 118
Владко Тодоров Панайотов

Предложение за регламент
Член 4 – параграф 1 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

За изпълнението на непреките дейности 
по програмата на Евратом се 
предвиждат не повече от 13,5 % за 
административни разходи на 
Комисията.

За изпълнението на непреките дейности 
по програмата на Евратом се 
предвиждат не повече от 7 % за 
административни разходи на 
Комисията.

Or. en

Обосновка

Тези планирани разходи са твърде високи.

Изменение 119
Michèle Rivasi
от името на групата Verts/ALE

Предложение за регламент
Член 4 – параграф 4a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

4a. Общността се въздържа да 
използва други фондове и програми на 
Съюза или Общността за преки и 
непреки дейности, различни от 
посочените в настоящия член.

Or. en

Изменение 120
Vladimír Remek
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Предложение за регламент
Член 4 – параграф 4a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

4a. Общността работи за по-широко 
и често използване на структурните 
фондове за ядрени изследвания и 
гарантира, че фондовете се прилагат 
в съответствие с 
научноизследователските
приоритети на Общността.

Or. cs

Изменение 121
Peter Skinner, Jan Březina

Предложение за регламент
Член 4 – параграф 4a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

4a. Общността работи за по-широко
използване на структурните фондове 
за ядрени изследвания и гарантира, че
фондовете се прилагат в 
съответствие с 
научноизследователските 
приоритети на Общността.

Or. en

Изменение 122
Владко Тодоров Панайотов

Предложение за регламент
Член 7 – параграф 3 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. „Гаранционният фонд на 
участниците“, създаден с Регламент 
(ЕС) № XX/2012 [правила за участие и 

3. „Гаранционният фонд на 
участниците“, създаден с Регламент 
(ЕС) № XX/2012 [правила за участие и 
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разпространение на резултатите], 
заменя и е приемник на гаранционните 
фондове на участниците, създадени с 
Регламент (Евратом) № 1908/2006 и 
Регламент (Евратом) № XX/XX (правила 
на Евратом за участие 2012—2013 г.).

разпространение на резултатите], 
заменя и е приемник на гаранционните 
фондове на участниците, създадени с 
Регламент (Евратом) № 1908/2006 и 
Регламент (Евратом) № 139/2012.

Or. en

Изменение 123
Владко Тодоров Панайотов

Предложение за регламент
Член 7 – параграф 3 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Всички суми от гаранционните фондове 
на участниците, създадени с Регламент 
(Евратом) № 1908/2006 и Регламент 
(Евратом) № XX/XX [правила на 
Евратом за участие (2012—2013 г.)], 
се прехвърлят в Гаранционния фонд на 
участниците, считано от 31 декември 
2013 г. Участниците в дейности по 
Решение ХХ/ХХ [програма на Евратом 
2012—2013 г.], които подписват 
споразуменията за отпускане на 
безвъзмездни средства след 31 декември 
2013 г., правят вноските си в 
Гаранционния фонд на участниците.

Всички суми от гаранционните фондове 
на участниците, създадени с Регламент 
(Евратом) № 1908/2006 и Регламент 
(Евратом) № 139/2012, се прехвърлят в 
Гаранционния фонд на участниците, 
считано от 31 декември 2013 г. 
Участниците в дейности по Решение 
2012/94/Евратом, които подписват 
споразуменията за отпускане на 
безвъзмездни средства след 31 декември 
2013 г., правят вноските си в 
Гаранционния фонд на участниците.

Or. en

Обосновка

Регламент на Съвета (Евратом) № 139/2012 определя правилата за участие на 
предприятия, научноизследователски центрове и университети в непреките дейности 
по Рамковата програма на Европейската общност за атомна енергия и за 
разпространение на резултатите от научните изследвания (2012—2013 г.). Решение 
на Съвета 2012/94/Евратом се отнася до конкретната програма, разработена чрез 
непреки дейности, и насочена към изпълнението на Рамковата програма на ЕОАЕ за 
ядрени изследвания и обучение (2012—2013 г.).
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Изменение 124
Michèle Rivasi
от името на групата Verts/ALE

Предложение за регламент
Член 8 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Финансовото участие по параграф 1 
от настоящия член може да се 
комбинира с финансовата помощ за 
непреки дейности по член 4 от 
настоящия регламент и по член 6 от 
Регламент (ЕС) № ХХ/ХХХХ [за 
създаване на „Хоризонт 2020“], и да се 
предоставя чрез единна схема за 
финансиране.

2. Финансовото участие по параграф 1 
от настоящия член произтича само от
финансовата помощ за непреки 
дейности по член 4 от настоящия 
регламент.

Or. en

Изменение 125
Konrad Szymański

Предложение за регламент
Член 9 – заглавие

Текст, предложен от Комисията Изменение

Равенство между половете Равни възможности за мъжете и 
жените в областта на научните 
изследвания

Or. en

Изменение 126
Konrad Szymański

Предложение за регламент
Член 9

Текст, предложен от Комисията Изменение

При програмата на Евратом се При програмата на Евратом се 
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гарантира ефективното поощряване на 
равенството между половете и 
измерението на пола в съдържанието 
на научните изследвания и 
иновациите.

гарантира ефективното поощряване на 
равенството между мъжете и жените.

Or. en

Обосновка

Необходимо е да се коригира изразът, използван в разпоредбата, за да се вземе 
предвид формулировката на Договора за ЕС, на ДФЕС и на член 23 от Хартата на 
основните права на ЕС: тези текстове винаги се позовават на понятието „равенство 
между мъжете и жените“, а не на по-слабо разпространената формулировка 
„равенство между половете“. Изразът „измерението на пола“ е двусмислен, когато 
се използва за съдържанието на проектите и също така може да се асоциира със 
спорни и недотам общосподеляни програми.

Изменение 127
Patrizia Toia

Предложение за регламент
Член 10 – параграф 1 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Особено внимание се обръща на 
принципа на пропорционалност, 
правото на личен живот, правото на 
защита на личните данни, правото на 
физическа и психическа 
неприкосновеност на личността, 
правото на недискриминация и 
необходимостта да се гарантира високо 
равнище на защита на човешкото 
здраве.

Особено внимание се обръща на 
принципа на пропорционалност,
защитата на човешкото 
достойнство, принципа за 
върховенството на човека, правото на 
личен живот, правото на защита на 
личните данни, правото на физическа и 
психическа неприкосновеност на
човека, правото на недискриминация и 
необходимостта да се гарантира високо 
равнище на защита на човешкото 
здраве.

Or. it

Обосновка

Два от най-важните принципа, приложими в тази област, отсъстват: защитата на 
човешкото достойнство (виж например член 1 от Хартата на основните права) и 
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върховенството на човека. Употребата на термина „човек“ разширява обхвата на 
защитата, тъй като е по-научен, по-обективен и по-малко спорен, и по тази причина в 
правните текстове следва да бъде предпочитан пред „личност“. 

Изменение 128
Jean-Pierre Audy

Предложение за регламент
Член 11 – параграф 2 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

В тази многогодишна работна програма 
се вземат предвид и съответните 
научни изследвания, извършвани от 
държавите членки, асоциираните 
държави и европейските и 
международните организации. Те се 
актуализират при необходимост.

Тази многогодишна работна програма е 
подчинена на Управителния съвет на 
JRC и се представя на Съвета на 
министрите и на Европейския 
парламент. Тя задължително взема
предвид съответните научни 
изследвания, извършвани от държавите 
членки, асоциираните държави и 
европейските и международните 
организации, с цел да се избегне всяко 
дублиране на изследователските 
усилия в Европа и да се оптимизират
финансовите ресурси. Тя се 
актуализира при необходимост.

Or. fr

Обосновка

Бюджетът на Съвместния изследователски център регистрира такова увеличение, че 
се налага по-сериозно контролиране на неговата работна програма и проверка на 
неговото съответствие с изследователските програми на държавите членки.

Изменение 129
Jean-Pierre Audy

Предложение за регламент
Член 12 – параграф 1 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Чрез дерогация съответно от член 3, 
параграф 3 от Решение 

заличава се
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№ 84/338/Eвратом, EОВС, ЕИО и от 
точка 9 от Решение на Съвета от 16 
декември 1980 г. консултативните
комитети се председателстват от 
Комисията.

Or. fr

Изменение 130

Michèle Rivasi
от името на групата Verts/ALE

Предложение за регламент
Член 16 – параграф 1 – буква ва) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

ва) развитие на мрежите за 
измерване на радиацията в околната 
среда и незабавно предоставяне на 
всички получени данни на 
разположение на обществеността.

Or. xm

Изменение 131

Peter Skinner, Jan Březina

Предложение за регламент
Член 16 – параграф 2 – алинея 3а (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Обръща се особено внимание на 
всички научноизследователски 
реактори и ядрени инсталации, 
разположени в трети държави, 
които географски се намират много
близо до територията на държава 
членка, особено когато са 
разположени в близост до опасни от 
географска и геоложка гледна точка 
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райони.

Or. en

Изменение 132
Jean-Pierre Audy

Предложение за регламент
Член 19 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Комисията предприема необходимите 
мерки, за да гарантира, че при 
изпълнението на действията, 
финансирани по силата на настоящия 
регламент, финансовите интереси на 
Съюза са защитени чрез прилагането на 
превантивни мерки срещу измама, 
корупция и всякакви други незаконни 
дейности, чрез ефективни проверки и, 
при установяването на нередности, чрез 
събирането на недължимо платените 
суми и, когато е уместно, чрез 
ефективни, пропорционални и 
възпиращи санкции.

1. Комисията предприема необходимите 
мерки, за да гарантира, че при 
изпълнението на действията, 
финансирани по силата на настоящия 
регламент, финансовите интереси на 
Съюза са защитени чрез прилагането на 
превантивни мерки срещу измама, 
корупция и всякакви други незаконни 
дейности, чрез ефективни проверки и, 
при установяването на нередности, чрез 
събирането на недължимо платените 
суми и, когато е уместно, чрез 
ефективни, пропорционални и 
възпиращи санкции. Европейският 
парламент бива информиран относно 
тези мерки.

Or. fr

Изменение 133
Jean-Pierre Audy

Предложение за регламент
Член 19 – параграф 2 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Комисията или нейни представители 
и Сметната палата имат правомощия за 
извършване на одити по документи и на 
място на всички бенефициери на 
безвъзмездни средства, изпълнители и 

2. Комисията или нейни представители, 
Европейският парламент и Сметната 
палата имат правомощия за извършване 
на одити по документи и на място на 
всички бенефициери на безвъзмездни 
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подизпълнители, които са получили 
средства от Съюза по настоящия 
регламент.

средства, изпълнители и 
подизпълнители, които са получили 
средства от Съюза по настоящия 
регламент.

Or. fr

Изменение 134
Jean-Pierre Audy

Предложение за регламент
Член 19 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Без да се засягат разпоредбите на 
параграфи 1, 2 и 3, в споразумения за 
сътрудничество с трети държави и 
международни организации, 
споразумения за отпускане на 
безвъзмездни средства, решения за 
отпускане на безвъзмездни средства и 
договори, произтичащи от прилагането 
на настоящия регламент се предвижда 
изрично упълномощаване на Комисията, 
Сметната палата и OLAF за провеждане 
на такива одити, проверки и инспекции 
на място.

4. Без да се засягат разпоредбите на 
параграфи 1, 2 и 3, в споразумения за 
сътрудничество с трети държави и 
международни организации, 
споразумения за отпускане на 
безвъзмездни средства, решения за 
отпускане на безвъзмездни средства и 
договори, произтичащи от прилагането 
на настоящия регламент се предвижда 
изрично упълномощаване на Комисията, 
Сметната палата и OLAF за провеждане 
на такива одити, проверки и инспекции 
на място. Европейският парламент 
бива информиран незабавно за 
резултатите от тези одити.

Or. fr

Изменение 135
Michèle Rivasi
от името на групата Verts/ALE

Предложение за регламент
Член 21 – параграф 1 – алинея 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

Не по-късно от 31 декември 2022 г. 
Комисията ще направи, с помощта на 

Това обхваща обосновката, 
изпълнението и постиженията, както и 
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независими експерти, последваща 
оценка на програмата на Евратом.
Това обхваща обосновката, 
изпълнението и постиженията, както и 
по-дългосрочното въздействие и 
устойчивостта на мерките, за да се 
подпомогне вземането на решение за 
евентуално подновяване, изменение или 
прекратяване на дадена последваща 
мярка.

по-дългосрочното въздействие и 
устойчивостта на мерките, за да се 
подпомогне вземането на решение за 
евентуално подновяване, изменение или 
прекратяване на дадена последваща 
мярка.

Or. en

Обосновка

За да има достатъчно време да се реши дали и как да се продължи тази
научноизследователска програма и след 2018 г., предложенията за евентуално 
подновяване, изменение или прекратяване на дадена последваща мярка трябва да 
бъдат представени от Комисията не по-късно от 31 май 2017 г.

Изменение 136
Jean-Pierre Audy

Предложение за регламент
Член 21 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Държавите членки представят на 
Комисията данни и информация, 
необходими за наблюдението и 
оценяването на съответните мерки.

4. Държавите членки представят на 
Комисията и на Европейския 
парламент данни и информация, 
необходими за наблюдението и 
оценяването на съответните мерки.

Or. fr

Изменение 137
Michèle Rivasi
от името на групата Verts/ALE

Предложение за регламент
Приложение І – част 1 – параграф 1
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Текст, предложен от Комисията Изменение

С постигането на целите, посочени в 
член 3 от настоящия регламент, 
програмата на Евратом ще заздрави 
резултатите от трите приоритетни цели 
на рамковата програма 
„Хоризонт 2020“: високи постижения в 
научната област, водещи позиции в 
промишлеността и справяне с 
обществените предизвикателства.
Програмата на Евратом подкрепя по-
специално прехода към надеждна, 
устойчива и конкурентоспособна 
енергийна система в бъдеще, предвид 
задълбочаващия се недостиг на 
ресурси, растящите енергийни 
потребности и изменението на 
климата.

С постигането на целите, посочени в 
член 3 от настоящия регламент, 
програмата на Евратом ще заздрави 
резултатите от трите приоритетни цели 
на рамковата програма 
„Хоризонт 2020“: високи постижения в 
научната област, водещи позиции в 
промишлеността и справяне с 
обществените предизвикателства.

Or. en

Изменение 138
Michèle Rivasi
от името на групата Verts/ALE

Предложение за регламент
Приложение І – част 1 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

Стратегията за разработване на 
термоядрения синтез като надежден 
вариант за търговско производство на 
енергия без въглеродни емисии ще 
следва пътна карта с етапни цели за 
постигането на производство на 
електроенергия до 2050 г. За 
изпълнението на тази стратегия ще 
се извърши цялостно 
преструктуриране на работата в 
областта на термоядрения синтез в 
Съюза, включително ръководство, 
финансиране и управление, за да се 
гарантира преориентиране от чисто 

Термоядреният синтез не присъства
като надежден вариант за търговско 
производство на електроенергия в нито 
един от сценариите за развитие до 
2050 г., представени досега. По тази 
причина занапред няма да се насочват 
публични средства на Съюза / 
Общността към работата в областта на 
термоядрения синтез в Съюза.



PE492.642v01-00 48/67 AM\906555BG.doc

BG

теоретични изследвания към 
проектиране, изграждане и 
експлоатация на бъдещи съоръжения, 
като ITER, DEMO и други след тях.
Това ще изисква близко 
сътрудничество между всички заети 
с въпросите на термоядрения синтез 
в рамките на Съюза, Комисията и 
националните финансиращи органи.

Or. en

Изменение 139
Michèle Rivasi
от името на групата Verts/ALE

Предложение за регламент
Приложение I – част 2 – точка 2.1 – буква а)

Текст, предложен от Комисията Изменение

В съответствие с общата цел, подкрепа 
за съвместни научни изследвания върху 
безопасното функциониране на 
реакторните системи (включително 
съоръженията за обработка на гориво) в 
експлоатация в Съюза или, доколкото 
това е необходимо, за съхраняване на 
широки експертни познания в 
областта на ядрената безопасност в 
рамките на Съюза, на видовете 
реактори, които могат да се 
използват в бъдеще, като ударението 
се поставя изключително върху 
аспекти на безопасността, 
включително всички аспекти на 
горивния цикъл, като например 
разделяне и преобразуване.

В съответствие с общата цел, подкрепа 
за съвместни научни изследвания върху 
безопасното функциониране на
извеждането от експлоатация на 
ядрените реакторни системи 
(включително съоръженията за 
обработка на гориво) в експлоатация в 
Съюза.

Or. en

Изменение 140
Michèle Rivasi
от името на групата Verts/ALE
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Предложение за регламент
Приложение I – част 2 – точка 2.1 – буква б)

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) Съдействие за разработването на 
решения за управлението на крайните 
ядрени отпадъци; Обществени 
предизвикателства)

заличава се

Съвместни и/или съгласувани 
научноизследователски дейности 
върху останалите основни аспекти на 
геоложкото погребване на 
отработеното гориво и 
радиоактивните отпадъци с голям 
период на разпад и, според случая, 
демонстрирането на технологии и 
безопасност. Тези дейности ще 
насърчават разработването на 
общосъюзна позиция по основните 
въпроси, свързани с управлението на 
отпадъците — от изваждането на 
гориво до погребването. 
Научноизследователски дейности, 
свързани с управлението на други 
радиоактивни отпадъчни потоци, за 
които понастоящем не съществуват 
промишлено утвърдени процеси.

Or. en

Изменение 141
Jean-Pierre Audy

Предложение за регламент
Приложение I – част 2 – точка 2.1 – буква г) – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

г) грижа за радиационната защита 
(Високи научни постижения; 
Обществени предизвикателства)

г) подкрепа на 
научноизследователската и развойна 
дейност в областта на радиационната 
защита (Високи научни постижения; 
Обществени предизвикателства)
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Or. fr

Обосновка

Употребата на думата „грижа“ създава впечатление, че радиационната защита е 
била пренебрегвана в предишните изследователски програми на Евратом. Това обаче 
не е така, тъй като радиационната защита винаги е била силен стълб в 
научноизследователската и развойна дейност на Евратом.

Изменение 142
Michèle Rivasi
от името на групата Verts/ALE

Предложение за регламент
Приложение I – част 2 – точка 2.1 – буква д)

Текст, предложен от Комисията Изменение

д) Напредък в посока доказване 
приложимостта на термоядрения 
синтез като източник на енергия, 
използвайки съществуващи и бъдещи 
инсталации за термоядрен синтез 
(Водещи позиции в промишлеността; 
Обществени предизвикателства)

заличава се

Подкрепа за общи 
научноизследователски дейности, 
предприемани от страни по 
Европейското споразумение за 
разработване на термоядрен синтез, 
за осигуряване на бърз старт и висока 
ефективност в работата на ITER, 
включително за използването на 
съответните съоръжения (в това 
число JET — Joint European Torus), на 
интегрално моделиране посредством 
компютри с голяма изчислителна 
мощ и за обучение и подготовка на 
следващото поколение изследователи 
и инженери.

Or. en
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Изменение 143
Michèle Rivasi
от името на групата Verts/ALE

Предложение за регламент
Приложение І – част 2 – точка 2.1 – буква е)

Текст, предложен от Комисията Изменение

е) Полагане на основите за бъдещи 
термоядрени централи чрез 
разработване на материали, 
технологии и идейно проектиране; 
Обществени предизвикателства)

заличава се

Подкрепа за съвместни дейности, 
предприемани от страни по 
Европейското споразумение за 
разработване на термоядрен синтез 
за разработката и одобряването на 
материали за демонстрационна 
електроцентрала, изискващи inter 
alia, подготвителна работа за 
подходящо съоръжение за изпитване 
на материали и преговори за 
участието на Съюза в подходяща 
международна рамка за въпросното 
съоръжение.
Подкрепа за съвместни 
научноизследователски дейности, 
предприемани от страни по 
Европейското споразумение за 
разработване на термоядрен синтез, 
насочени към решаване на въпросите, 
свързани с функционирането на 
реактора и за разработване и 
демонстриране на всички технологии, 
необходими за демонстрационна 
термоядрена електроцентрала. Тези 
дейности включват подготовката на 
цялостен идеен проект за 
демонстрационна електроцентрала и 
проучване на потенциала на 
стелараторите като технология за 
електроцентрали.

Or. en
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Изменение 144
Michèle Rivasi
от името на групата Verts/ALE

Предложение за регламент
Приложение I – част 2 – точка 2.1 – буква ж)

Текст, предложен от Комисията Изменение

ж) Стимулиране на новаторството и 
на конкурентоспособността в 
промишления сектор (Водещи 
позиции в промишлеността)

заличава се

Прилагане или подкрепа за 
управлението на знания и трансфера 
на технологии от научните 
изследвания, съфинансирани по 
настоящата програма, към 
промишлеността с цел извличане на 
полза от всички иновативни аспекти 
на научните изследвания.
Насърчаване на иновациите наред с 
останалото чрез свободен достъп до 
научни публикации, база от данни за 
управление на знанието, 
разпространение на информация и 
привличане на вниманието върху 
технологични теми в учебните 
програми.
В перспектива програмата на 
Евратом ще създава условия за 
развитие на конкурентоспособен 
промишлен сектор на термоядрения 
синтез, по-специално чрез 
прилагането на технологична пътна 
карта за достигане до термоядрена 
електроцентрала с активното 
участие на промишлеността в 
планирането и разработването на 
проекти.

Or. en
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Изменение 145
Michèle Rivasi
от името на групата Verts/ALE

Предложение за регламент
Приложение I – част 2 – точка 2.1 – буква и)

Текст, предложен от Комисията Изменение

и) Европейско споразумение за 
разработване на термоядрен синтез

заличава се

На юридическото лице, създадено или 
посочено от страните по 
Европейското споразумение за 
разработване на термоядрен синтез, 
за да осъществява и съгласува 
техните дейности, се отпускат 
безвъзмездни средства (дейност на 
съфинансиране по програмата). Те 
могат да включват нефинансов 
принос от Общността, като 
например научна и техническа 
експлоатация на съоръжението JET, 
в съответствие с член 10 от Договора 
за Евратом, или командироването на 
служители на Комисията.

Or. en

Изменение 146
Michèle Rivasi
от името на групата Verts/ALE

Предложение за регламент
Приложение I – част 2 – точка 2.2 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Дейностите на JRC в ядрената 
област застават зад изпълнението на 
Директива 2009/71/Евратом28 на 
Съвета и Директива 
2011/70/Евратом29 на Съвета, и на 
заключенията на Съвета, които 
поставят ударение върху 
осигуряването на най-високи 

заличава се
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стандарти за ядрена безопасност и 
сигурност в рамките на Съюза и в 
международен план. JRC по-
специално осигурява необходимия 
капацитет и експертни познания за 
оценка и подобряване на 
безопасността на ядрените 
инсталации, за използване на 
атомната енергия за мирни цели и 
други приложения без ядрено делене, 
за осигуряване на научна основа за 
законодателството на Съюза в тази 
област и, ако е необходимо, реагира в 
рамките на своята мисия и 
компетенции при ядрени инциденти и 
аварии. За тази цел JRC провежда 
проучвания и оценки, представя 
препоръки и стандарти и осигурява 
специално обучение и образование. Ще 
се търси полезно взаимодействие с 
Технологичната платформа за 
устойчиво развитие на ядрената 
енергетика (SNETP — Sustainable 
Nuclear Energy Technology Platform) и 
други междутематични инициативи.

Or. en

Изменение 147
Jean-Pierre Audy

Предложение за регламент
Приложение I – част 2 – точка 2.2 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Дейностите на JRC в ядрената област 
застават зад изпълнението на Директива 
2009/71/Евратом на Съвета и Директива 
2011/70/Евратом на Съвета, и на 
заключенията на Съвета, които поставят 
ударение върху осигуряването на най-
високи стандарти за ядрена безопасност 
и сигурност в рамките на Съюза и в 
международен план. JRC по-специално 
осигурява необходимия капацитет и 

Дейностите на JRC в ядрената област 
застават зад изпълнението на Директива 
2009/71/Евратом на Съвета и Директива
2011/70/Евратом на Съвета, и на 
заключенията на Съвета, които поставят 
ударение върху осигуряването на най-
високи стандарти за ядрена безопасност 
и сигурност в рамките на Съюза и в 
международен план. JRC по-специално 
осигурява необходимия капацитет и 
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експертни познания за оценка и 
подобряване на безопасността на 
ядрените инсталации, за използване на 
атомната енергия за мирни цели и други 
приложения без ядрено делене, за 
осигуряване на научна основа за 
законодателството на Съюза в тази 
област и, ако е необходимо, реагира в 
рамките на своята мисия и компетенции 
при ядрени инциденти и аварии. За тази 
цел JRC провежда проучвания и оценки, 
представя препоръки и стандарти и 
осигурява специално обучение и 
образование. Ще се търси полезно
взаимодействие с Технологичната 
платформа за устойчиво развитие на 
ядрената енергетика (SNETP —
Sustainable Nuclear Energy Technology 
Platform) и други междутематични 
инициативи.

експертни познания за 
научноизследователска и развойна 
дейност в областта на безопасността 
на ядрените инсталации, за използване 
на атомната енергия за мирни цели и 
други приложения без ядрено делене, за 
осигуряване на научна основа за 
законодателството на Съюза в тази 
област и, ако е необходимо, реагира в 
рамките на своята мисия и компетенции 
при ядрени инциденти и аварии. За тази 
цел JRC провежда проучвания и оценки, 
представя препоръки и стандарти и 
осигурява специално обучение и 
образование. Ще се търси 
задължително взаимодействие с 
Технологичната платформа за 
устойчиво развитие на ядрената 
енергетика (SNETP — Sustainable 
Nuclear Energy Technology Platform) и 
други междутематични инициативи с 
цел оптимизиране на човешките и 
финансовите ресурси за ядрени 
изследвания и развойна дейност в 
Европа.

Or. fr

Обосновка

Изменението на текста цели да върне дейностите на JRC към 
научноизследователската и развойна дейност в областта на безопасността. JRC 
няма компетентности в сферата на безопасността и следователно задачата му не е 
да „оценява“ безопасността на съоръженията, нито да управлява спешните 
ситуации. В същото време задължително трябва да се търсят начини за 
оптимизиране на ресурсите.

Изменение 148
Jean-Pierre Audy

Предложение за регламент
Приложение I част 2 – точка 2.2 – буква а) – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

JRC участва в разработването на В тясно сътрудничество със 
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инструменти и методи за постигане на 
високи стандарти на безопасност при 
ядрените реактори и горивните цикли от 
значение за Европа. Тези инструменти и 
методи включват:

съответните участници в 
научноизследователската дейност в 
ЕС JRC участва в разработването на 
инструменти и методи за постигане на 
високи стандарти на безопасност при 
ядрените реактори и горивните цикли от 
значение за Европа. Тези инструменти и 
методи включват:

Or. fr

Обосновка

Изменението на текста цели да върне дейностите на JRC към неговата сфера на 
компетентност. JRC не е орган за безопасност и следователно задачата му не е да 
управлява извънредните ситуации, нито да предлага съответната техническа 
подкрепа; в Европа съществуват т.нар. организации за техническа сигурност 
(„Technical Safety Organizations“), които са натоварени именно с тази роля. Предвид 
ограничените ресурси, задължително трябва да се търсят начини за съгласуване с 
участниците в изследователската дейност в Европа и за оптимизиране на тези 
ресурси.

Изменение 149
Jean-Pierre Audy

Предложение за регламент
Приложение I – Част 2 – точка 2.2 – буква а) – подточка 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

(1) разработване на модели и методики 
за анализ на тежки аварии за определяне 
на експлоатационните граници на 
безопасност на ядрените съоръжения; 
подкрепа за изработването на 
общоевропейски подход при оценката 
на съвременни горивни цикли и 
конструкции; проверка и 
разпространение на резултатите от 
експлоатационния опит. JRC ще
затвърждава и занапред ролята на
„Европейския координационен център 
за обратна връзка по отношение на 
експлоатационния опит с АЕЦ“, в 
отговор на възникналите след аварията 
във Фукушима предизвикателства в 

(1) разработване на модели и методики 
за анализ на тежки аварии за определяне 
на експлоатационните граници на 
безопасност на ядрените съоръжения; 
подкрепа за изработването на 
общоевропейски подход при оценката 
на съвременни горивни цикли и 
конструкции; проверка и 
разпространение на резултатите от 
експлоатационния опит. JRC ще 
продължава и занапред дейностите на 
„Европейския координационен център 
за обратна връзка по отношение на 
експлоатационния опит с АЕЦ“, в 
отговор на възникналите след аварията 
във Фукушима предизвикателства в 
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областта на ядрената безопасност. областта на ядрената безопасност, като 
не спира да търси експертната 
помощ на държавите членки в тази 
област.

Or. fr

Обосновка

Изменението на текста цели да върне дейностите на JRC към неговата сфера на 
компетентност. JRC не е орган за безопасност и следователно задачата му не е да 
управлява извънредните ситуации, нито да предлага съответната техническа 
подкрепа; в Европа съществуват т.нар. организации за техническа сигурност 
(„Technical Safety Organizations“), които са натоварени именно с тази роля. Предвид 
ограничените ресурси, задължително трябва да се търсят начини за съгласуване с 
участниците в изследователската дейност в Европа и за оптимизиране на тези 
ресурси.

Изменение 150
Jean-Pierre Audy

Предложение за регламент
Приложение I – част 2 – точка 2.2 – буква а) – подточка 2а (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(2а) извеждане от експлоатация и 
демонтаж, които са обещаващи 
пазарни възможности предвид 
разработките в научната област и 
изискванията за безопасност. 
Европейският съюз трябва да се 
снабди с най-добрите технологии за 
извършването на тези дейности, 
които ще налагат използването на 
все по-сложни техники (разрязване 
във вода с помощта на лазер, роботи 
от последно поколение за избягване на 
човешката намеса и т.н...).

Or. fr

Изменение 151
Michèle Rivasi
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от името на групата Verts/ALE

Предложение за регламент
Приложение I – част 2 – точка 2.2 – буква а) – подточка 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

(3) усъвършенстване капацитета на 
Съюза за реакция при ядрени аварии и 
инциденти чрез по-нататъшното 
разработване на системи за 
предупреждение и модели за 
радиоактивно разсейване във въздуха и 
чрез осигуряване на разположение на 
ресурси и експертни познания за анализ 
и моделиране на ядрени аварии и 
предоставянето на съответната 
техническа помощ.

(3) усъвършенстване капацитета на 
Съюза за реакция при ядрени аварии и 
инциденти чрез по-нататъшното 
разработване на системи за 
предупреждение и модели за 
радиоактивно разсейване в околната 
среда (въздух, вода, почви) и чрез
осигуряване на разположение на 
ресурси и експертни познания за анализ 
и моделиране на ядрени аварии и 
предоставянето на съответната 
техническа помощ. JRC подпомага 
допълнително EURDEP 
(Европейската платформа за обмен 
на радиологични данни), с цел да 
направи събираните от европейските 
държави данни от радиологичния 
контрол, включително по отношение 
на концентрацията на 
радиоактивност във въздуха, 
достъпни за обществеността почти 
в реално време. Освен това 
изключително чувствителната
мрежа за засичане на радионуклеиди, 
която е в състояние да открие следи 
от радиоактивен йод, несвързан с 
ядрена експлозия, ще бъде разширена 
на територията на Съюза, а 
контролните данни ще се 
предоставят на обществеността в 
реално време. 

Or. xm

Изменение 152
Jean-Pierre Audy

Предложение за регламент
Приложение I – част 2 – точка 2.2 – буква а) – подточка 3
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Текст, предложен от Комисията Изменение

(3) усъвършенстване капацитета на 
Съюза за реакция при ядрени аварии и 
инциденти чрез по-нататъшното 
разработване на системи за 
предупреждение и модели за 
радиоактивно разсейване във въздуха и
чрез осигуряване на разположение на 
ресурси и експертни познания за анализ 
и моделиране на ядрени аварии и 
предоставянето на съответната 
техническа помощ.

(3) осъществяване на обмен с 
компетентните участници в 
държавите членки във връзка с 
управлението на ядрени аварии и 
инциденти, по-конкретно чрез 
осигуряване на разположение на 
ресурси и експертни познания за анализ 
и моделиране на ядрени аварии и 
предоставянето на съответната 
техническа помощ.

Or. fr

Обосновка

Изменението на текста цели да върне дейностите на JRC към неговата сфера на 
компетентност. JRC не е орган за безопасност и следователно задачата му не е да 
управлява извънредните ситуации, нито да предлага съответната техническа 
подкрепа; в Европа съществуват т.нар. организации за техническа сигурност 
(„Technical Safety Organizations“), които са натоварени именно с тази роля. Предвид 
ограничените ресурси, задължително трябва да се търсят начини за съгласуване с 
участниците в изследователската дейност в Европа и за оптимизиране на тези 
ресурси.

Изменение 153
Michèle Rivasi
от името на групата Verts/ALE

Предложение за регламент
Приложение I – част 2 – точка 2.2 – буква д)

Текст, предложен от Комисията Изменение

д)Подкрепа за политиката на Съюза в 
областта на ядрената безопасност и 
сигурност и съответното 
актуализиране на законодателството 
на Съюза.

заличава се

JRC ще поставя на разположение 
експертните си познания за 
осигуряване на независими научни и 
технически данни, необходими на 
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изменящото се законодателство на 
Съюза в областта на ядрената 
безопасност и сигурност.
JRC, като изпълнител от името на 
Евратом в рамките на 
Международния форум за поколение 
IV (GIF), ще продължи да координира 
участието на Общността в GIF. JRC 
ще продължи и ще доразвива 
международното 
научноизследователско 
сътрудничество с ключови страни 
партньори и международни 
организации (МААЕ, Агенцията по 
ядрена енергия към ОИСР) в полза на 
политиките на Съюза в областта на 
ядрената безопасност и сигурност.

Or. en

Изменение 154
Jean-Pierre Audy

Предложение за регламент
Приложение I – част 2 – точка 2.2 – буква д) – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

JRC ще поставя на разположение 
експертните си познания за осигуряване 
на независими научни и технически 
данни, необходими на изменящото се 
законодателство на Съюза в областта на 
ядрената безопасност и сигурност.

JRC ще поставя на разположение 
експертните си познания за осигуряване 
на независими научни и технически 
данни, необходими на изменящото се 
законодателство на Съюза в областта на 
ядрената безопасност и сигурност.
Конкретната същност на тези 
дейности следва да отразява 
насоките, които ще бъдат начертани 
от европейските институции на 
базата именно на резултатите от
тестовете за устойчивост на 
ядрените централи.

Or. fr
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Обосновка

Ролята на Съвместния изследователски център е действително да подпомага 
общностните политики, както е в конкретния случай по въпросите на безопасността 
и сигурността. В този смисъл съвсем нормално е да се изчака обявяването на 
насоките, които европейските институции биха желали да следват след тестовете
за устойчивост в ядрените централи, за да се определи по-добре работната програма 
на JRC.

Изменение 155
Michèle Rivasi
от името на групата Verts/ALE

Предложение за регламент
Приложение I – част 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Междутематични дейности и 
връзки с Рамковата програма за 
научни изследвания и иновации 
„Хоризонт 2020“

заличава се

С оглед постигането на целите на 
програмата на Евратом ще се 
осигурят подходящи взаимовръзки, 
например съвместни търгове, със 
специфичната програма на 
рамковата програма „Хоризонт 2020“.
Програмата на Евратом може да е в 
услуга на дълговия механизъм и 
капиталовия механизъм, разработени 
по рамковата програма 
„Хоризонт 2020“, чийто обхват ще 
бъде разширен и до целите, посочени в 
член 3.

Or. en

Изменение 156
Jean-Pierre Audy

Предложение за регламент
Приложение I – част 4 – параграф 2а (нов)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

Фундаменталните научни 
изследвания, които биха могли в 
крайна сметка да имат приложения в 
ядрената област, но също и в други 
изследователски сектори, обхванати 
от програмата „Хоризонт 2020“, ще 
може да се финансират от 
програмата на Европейския 
научноизследователски съвет (ERC).

Or. fr

Обосновка

Днес фундаменталните научни изследвания, погрешно възприемани като „ядрени“, са 
лишени от достъп до финансиране по линия на ERC с мотива, че попадат в обхвата 
на Евратом. Това дискриминационно отношение следва да се избягва, тъй като ERC е 
създаден да финансира всички фундаментални научни изследвания.

Изменение 157
Michèle Rivasi
от името на групата Verts/ALE

Предложение за регламент
Приложение І – част 6 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Дейностите в областта на 
международното сътрудничество ще 
бъдат подкрепяни в рамките на 
многостранни структури (като МААЕ, 
ОИСР, ITER, GIF), както и в рамките на 
съществуващи или нови двустранни 
сътрудничества със страни, които имат 
традиции в научноизследователската и 
развойна дейност, индустриална база и 
действащи, проектирани или 
изграждащи се изследователски 
съоръжения.

Дейностите в областта на 
международното сътрудничество ще 
бъдат подкрепяни в рамките на 
многостранни структури (като МААЕ, 
ОИСР, GIF), както и в рамките на 
съществуващи или нови двустранни 
сътрудничества със страни, които имат 
традиции в научноизследователската и 
развойна дейност, индустриална база и 
действащи, проектирани или 
изграждащи се изследователски 
съоръжения.

Or. en
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Изменение 158
Michèle Rivasi
от името на групата Verts/ALE

Предложение за регламент
Приложение II – част 1 – буква а)

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) Подкрепа за безопасната 
експлоатация на ядрените системи

заличава се

– Дял на финансираните проекти 
(съвместни изследвания и/или 
съгласувани дейности), които могат 
безусловно да доведат до подобряване
на мерките за ядрена безопасност в 
Европа.

Or. en

Изменение 159
Michèle Rivasi
от името на групата Verts/ALE

Предложение за регламент
Приложение II – част 1 – буква б)

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) Съдействие за разработването на 
решения за управлението на крайните 
ядрени отпадъци;

заличава се

– Брой геоложки хранилища за 
отработено ядрено гориво и/или 
високоактивни отпадъци, 
запланувани в Европа и за които 
Общността е оказала подкрепа при 
изготвянето на досие по 
безопасността и при евентуалната 
предстроителна фаза.

Or. en
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Изменение 160
Michèle Rivasi
от името на групата Verts/ALE

Предложение за регламент
Приложение II – част 1 – буква в) – тире 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

– Брой на участниците и 
стажантите в програмата на 
Евратом за ядрен синтез.

заличава се

Or. en

Изменение 161
Alejo Vidal-Quadras, Cristina Gutiérrez-Cortines, Pilar del Castillo Vera

Предложение за регламент
Приложение ІІ – част 1 – буква га) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

га) принос към плана на 
научноизследователската и развойна
дейност, определен на базата на 
препоръките в заключенията от 
тестовете за устойчивост в Съюза, 
като например тези, свързани със 
сеизмичното моделиране или 
симулирането на разтопяване на 
активната зона
– Процент на финансираните 
проекти с потенциал да улеснят 
прилагането на тези препоръки.

Or. en

Изменение 162
Alejo Vidal-Quadras, Cristina Gutiérrez-Cortines, Pilar del Castillo Vera
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Предложение за регламент
Приложение II – част 1 – буква гб)

Текст, предложен от Комисията Изменение

гб) подкрепа за дългосрочната 
устойчивост на яденото делене чрез 
подобрения, насочени към удължаване 
на живота на реакторите или 
проектиране на нови видове реактори;
– Процент на финансираните 
проекти с потенциален 
демонстрационен ефект в областта 
на удължаване на живота на 
реакторите или проектиране на нови 
видове реактори.

Or. en

Изменение 163
Michèle Rivasi
от името на групата Verts/ALE

Предложение за регламент
Приложение II – част 1 – буква д)

Текст, предложен от Комисията Изменение

д)Напредък в посока доказване 
приложимостта на термоядрения 
синтез като източник на енергия, 
използвайки съществуващи и бъдещи 
инсталации за термоядрен синтез

заличава се

Брой на публикациите в научни 
списания с висок импакт фактор.

Or. en

Изменение 164
Michèle Rivasi
от името на групата Verts/ALE
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Предложение за регламент
Приложение II – част 1 – буква е)

Текст, предложен от Комисията Изменение

е)Полагане на основите за бъдещи 
термоядрени централи чрез 
разработване на материали, 
технологии и идейно проектиране;

заличава се

Дял на изпълнените от програмата 
на Евратом етапи по пътната карта 
за термоядрен синтез за периода 
2014—2018 г.;

Or. en

Изменение 165
Michèle Rivasi
от името на групата Verts/ALE

Предложение за регламент
Приложение II – част 1 – буква ж)

Текст, предложен от Комисията Изменение

ж) Стимулиране на новаторството и 
на конкурентоспособността в 
промишления сектор

заличава се

Брой положителни последствия от 
изследванията в областта на ядрения 
синтез по програмата на Евратом
Заявления за патенти, подадени от 
европейски лаборатории с дейност в 
областта на ядрения синтез

Or. en

Изменение 166
Владко Тодоров Панайотов

Предложение за регламент
Приложение IІ – част 1 – буква ж) – тире 2
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Текст, предложен от Комисията Изменение

– Заявления за патенти, подадени от 
европейски лаборатории с дейност в 
областта на ядрения синтез

– Заявления за патенти и полезни 
модели, подадени от европейски 
лаборатории с дейност в областта на 
ядрения синтез

Or. en

Обосновка

От съображение за изчерпателност.

Изменение 167
Владко Тодоров Панайотов

Предложение за регламент
Приложение II – Част 2 – буква б) – тире 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

– Брой публикации с взаимен научен 
контрол

Брой публикации с взаимен научен 
контрол, заявления за патенти и 
полезни модели

Or. en

Обосновка

Прекомерното акцентиране върху най-често цитираните публикации насочва 
вниманието към изследователски области, които са вече добре утвърдени, а не към 
насърчаване на иновациите и конкурентоспособността в промишлеността. Със своя 
бюджет от 724 319 млн. EUR научната производителност на JRC следва да бъде 
повече ориентирана към дейностите с действителна добавена стойност за Европа.


