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Изменение 13
Michèle Rivasi
от името на групата Verts/ALE
Corinne Lepage

Проект на законодателна резолюция
Позоваване 1 a (ново)

Проект на законодателна резолюция Изменение

– като взе предвид факта, че 
Договорът за създаване на 
Европейската общност за атомна 
енергия все още не дава право на 
Европейския парламент да бъде 
съзаконодател,

Or. fr

Изменение 14
Michèle Rivasi
от името на групата Verts/ALE
Corinne Lepage

Проект на законодателна резолюция
Позоваване 2

Проект на законодателна резолюция Изменение

– като взе предвид член 7 от Договора за 
Евратом, съгласно който Съветът се е 
консултирал с него (C7-0032/2012),

– като взе предвид член 7 от Договора за 
Евратом, съгласно който Съветът
просто се е консултирал с него (C7-
0032/2012),

Or. fr

Изменение 15
Laurence J.A.J. Stassen

Проект на законодателна резолюция
Параграф 1
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Проект на законодателна резолюция Изменение

1. одобрява предложението на 
Комисията, както е изменено;

1. отхвърля предложението на 
Комисията;

Or. nl

Изменение 16
Michèle Rivasi
от името на групата Verts/ALE
Corinne Lepage

Проект на законодателна резолюция
Параграф 1

Проект на законодателна резолюция Изменение

1. одобрява предложението на 
Комисията, както е изменено;

1. отхвърля предложението на 
Комисията;

Or. fr

Изменение 17
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 18
Michèle Rivasi
от името на групата Verts/ALE
Corinne Lepage

Проект на законодателна резолюция
Параграф 1 а (нов)



AM\928808BG.doc 5/35 PE506.175v01-00

BG

Проект на законодателна резолюция Изменение

1a. призовава Комисията да измени 
предложението си с оглед на това 
Евратом да спре изграждането на 
експериментален реактор ITER и да 
прекрати споразумението за ITER;

Or. en

Изменение 19
Jean-Pierre Audy

Предложение за решение
Съображение 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

(1) Споразумението за създаване на 
Международната организация по 
термоядрена енергия „ITER“ за 
съвместно изпълнение на проекта ITER
(наричано по-долу „Споразумение за 
ITER“) бе подписано на 21 ноември 
2006 г. от Европейската общност за 
атомна енергия (Евратом), Китайската 
народна република, Република Индия, 
Япония, Република Корея, Руската 
федерация и Съединените американски 
щати. Споразумението за ITER създаде 
Международната организация по 
термоядрена енергия ITER (наричана 
по-долу „Организация за ITER“), която 
носи пълна отговорност за 
изграждането, стопанисването, 
експлоатацията и извеждането от 
експлоатация на съоръженията на ITER.

(1) Споразумението за създаване на 
Международната организация по
термоядрена енергия „ITER“
(международен експериментален 
термоядрен реактор) за съвместно 
изпълнение на проекта ITER (наричано 
по-долу „Споразумение за ITER“) бе 
подписано на 21 ноември 2006 г. от 
Европейската общност за атомна 
енергия (Евратом), Китайската народна 
република, Република Индия, Япония, 
Република Корея, Руската федерация и 
Съединените американски щати.
Споразумението за ITER създаде 
Международната организация по 
термоядрена енергия ITER (наричана 
по-долу „Организация за ITER“), която 
носи пълна отговорност за 
изграждането, стопанисването, 
експлоатацията и извеждането от 
експлоатация на съоръженията на ITER.

Or. fr



PE506.175v01-00 6/35 AM\928808BG.doc

BG

Изменение 20
Michèle Rivasi
от името на групата Verts/ALE
Corinne Lepage

Предложение за решение
Съображение 2 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(2a) Споразумението за ITER 
позволява на страните да се 
оттеглят от това споразумение;

Or. fr

Изменение 21
António Fernando Correia de Campos

Предложение за решение
Съображение 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

(3) В рамките на преговорите за 
осигуряване на подкрепа от другите 
страни по ITER при определянето на 
мястото за изграждане на ITER в Европа 
през 2007 г. бе сключен договор между 
Европейската общност за атомна 
енергия и правителството на Япония за 
съвместно изпълнение на дейностите на 
базата на по-широк подход в областта 
на изследванията на енергията от 
термоядрен синтез, което определя 
допълнителни съвместни научни 
дейности в областта на термоядрения 
синтез на територията на Япония за 
осигуряване на бърз старт и 
високоефективна експлоатация на ITER.
Дейностите по широкообхватния 
подход и други свързани с ITER 
дейности се насочват чрез Европейското 
съвместно предприятие за ITER и 
развитието на термоядрената енергия.
Финансирането на дейностите по 

(3) В рамките на преговорите за 
осигуряване на подкрепа от другите 
страни по ITER при определянето на 
мястото за изграждане на ITER в Европа 
през 2007 г. бе сключен договор между
Европейската общност за атомна 
енергия и правителството на Япония за 
съвместно изпълнение на дейностите на 
базата на по-широк подход в областта 
на изследванията на енергията от 
термоядрен синтез, което определя 
допълнителни съвместни научни 
дейности в областта на термоядрения 
синтез на територията на Япония за 
осигуряване на бърз старт и 
високоефективна експлоатация на ITER.
Дейностите по широкообхватния 
подход и други свързани с ITER 
дейности се насочват чрез Европейското 
съвместно предприятие за ITER и 
развитието на термоядрената енергия.
Финансирането на дейностите по 
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широкообхватния подход се осигурява 
главно чрез нефинансов принос от 
някои членове на Европейското 
съвместно предприятие за ITER и 
развитието на термоядрената енергия, а 
останалата част от участието на Евратом 
се покрива от бюджета за Евратом.

широкообхватния подход се осигурява 
главно чрез нефинансов принос от 
някои членове на Европейското 
съвместно предприятие за ITER и 
развитието на термоядрената енергия, а 
останалата част от участието на Евратом 
се покрива от бюджета за Евратом. През 
2012 г. пътната карта за реализация 
на термоядрената енергия на 
Европейското споразумение за 
разработване на термоядрен синтез 
(EFDA) идентифицира 
необходимостта от непрекъсната 
финансова подкрепа за ключовите 
проекти, както и за 
научноизследователски и развойни 
дейности в ключови области, до 
началната дата на функционирането 
на ITER, за да се разрешат научните 
и технологичните 
предизвикателства, водещи до 
реализация на термоядрената 
енергия.

Or. en

Изменение 22
Michèle Rivasi
от името на групата Verts/ALE
Corinne Lepage

Предложение за решение
Съображение 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

(4) Очакваните разходи по изграждането 
на ITER са се увеличили в сравнение с
първоначалните разчети от 2001 г., на 
които се основава Споразумението за 
ITER. В заключенията си от 12 юли 
2010 г. относно състоянието и 
възможностите за напредък на проекта 
ITER Съветът на Европейския съюз 
ограничи европейското участие във 
фазата на изграждане на ITER до

(4) Очакваните разходи по изграждането 
на ITER само през 2011 г. почти три 
пъти надхвърлиха първоначалните 
разчети от 2001 г., на които се основава 
Споразумението за ITER. и се 
увеличиха от малко под 5,9 млрд. EUR 
през 2001 г. (по цени от 2008 г.) до 
около 16 млрд. EUR през 2010 г. (по 
цени от 2008 г.). В заключенията си от
12 юли 2010 г. относно състоянието и 
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6,6 млрд. EUR по цени от 2008 г. Според 
тези заключения европейското участие 
се финансира от Евратом (80 %) и 
Франция (20 %) и покрива строителни, 
оперативни и непредвидени разходи. В 
отговор Комисията предложи изменение 
в междуинституционалното 
споразумение от 17 май 2006 г. за 
бюджетната дисциплина и доброто 
финансово управление по отношение на 
многогодишната финансова рамка
(МФР) за периода 2007—2013 г. за 
осигуряване на допълнителни средства 
за ITER за периода 2012—2013 г.

възможностите за напредък на проекта 
ITER Съветът на Европейския съюз 
ограничи европейското участие във 
фазата на изграждане на ITER (45% от 
общата сума) до 6,6 млрд. EUR по 
цени от 2008 г. Според тези заключения 
европейското участие се финансира от 
Евратом (80 %) и Франция (20 %) и 
покрива строителни, оперативни и 
непредвидени разходи, включително 
отраженията върху финансите и 
бюджета за ITER на природното 
бедствие в Япония от март 2011 г. и 
на факта, че ITER трябва да бъде 
подложен на стрес тестове за ядрени 
реактори. В отговор Комисията 
предложи изменение в 
междуинституционалното споразумение 
от 17 май 2006 г. за бюджетната 
дисциплина и доброто финансово 
управление по отношение на 
многогодишната финансова рамка
(МФР) за периода 2007—2013 г. за 
осигуряване на допълнителни средства 
за ITER за периода 2012—2013 г.

Or. fr

Изменение 23
Laurence J.A.J. Stassen

Предложение за решение
Съображение 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

(4) Очакваните разходи по изграждането 
на ITER са се увеличили в сравнение с 
първоначалните разчети от 2001 г., на 
които се основава Споразумението за 
ITER. В заключенията си от 12 юли 
2010 г. относно състоянието и 
възможностите за напредък на проекта 
ITER Съветът на Европейския съюз
ограничи европейското участие във 

(4) Очакваните разходи по изграждането 
на ITER са се увеличили в сравнение с 
първоначалните разчети от 2001 г., на 
които се основава Споразумението за 
ITER. В заключенията си от 12 юли 
2010 г. относно състоянието и 
възможностите за напредък на проекта 
ITER Съветът на Европейския съюз
определи европейското участие във 
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фазата на изграждане на ITER до 
6,6 млрд. EUR по цени от 2008 г. Според 
тези заключения европейското участие 
се финансира от Евратом (80 %) и 
Франция (20 %) и покрива строителни, 
оперативни и непредвидени разходи. В 
отговор Комисията предложи изменение 
в междуинституционалното 
споразумение от 17 май 2006 г. за 
бюджетната дисциплина и доброто 
финансово управление по отношение на 
многогодишната финансова рамка
(МФР) за периода 2007—2013 г. за 
осигуряване на допълнителни средства 
за ITER за периода 2012—2013 г.

фазата на изграждане на ITER като 
сума, не по-малка от 6,6 млрд. EUR по 
цени от 2008 г. Според тези заключения 
европейското участие се финансира от 
Евратом (80 %) и Франция (20 %) и 
покрива строителни, оперативни и 
непредвидени разходи. В отговор 
Комисията предложи изменение в 
междуинституционалното споразумение 
от 17 май 2006 г. за бюджетната 
дисциплина и доброто финансово 
управление по отношение на 
многогодишната финансова рамка
(МФР) за периода 2007—2013 г. за 
осигуряване на допълнителни средства 
за ITER за периода 2012—2013 г.

Or. nl

Изменение 24
Elisabetta Gardini

Предложение за решение
Съображение 4 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(4a) Максималният размер на 
финансиране за ITER следва да се 
спазва и да не се нарушава. Всякакви 
превишения на разходите следва да не 
застрашават финансирането и 
успешното изпълнение на други 
политики на Съюза. 

Or. en

Изменение 25
Michèle Rivasi
от името на групата Verts/ALE
Corinne Lepage

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

(4a) Прогнозите от 2010 г. за 
разходите за изграждането на ITER 
все още трябва да бъдат изменяни 
въпреки многобройните превишения;

Or. fr

Изменение 26
Elisabetta Gardini

Предложение за решение
Съображение 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

(5) За периода след 2013 г. Комисията 
в своето съобщение „Бюджет за 
стратегията „Европа 2020“ 
предложи проекта ITER да се 
финансира извън МФР. Поради това
следва да бъде създадена 
Допълнителна 
научноизследователска програма за 
проекта ITER за периода 2014—2018 г.

(5) Проектът ITER следва да 
консолидира лидерството на Европа в 
областта на термоядрения синтез 
чрез навременно приключване на 
обявеното изграждане и 
експлоатационни цели. Трети 
държави, сключили споразумения за 
сътрудничество с Евратом, които 
свързват съответните научни 
изследвания в областта на 
управляемия термоядрен синтез, 
следва също да могат да имат принос 
към всякакви допълнителни програми.

Or. en

Изменение 27
Kent Johansson, Nils Torvalds

Предложение за решение
Съображение 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

(5) За периода след 2013 г. Комисията в 
своето съобщение „Бюджет за 

(5) За периода след 2013 г. Комисията в 
своето съобщение „Бюджет за 
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стратегията „Европа 2020“ предложи 
проекта ITER да се финансира извън
МФР. Поради това следва да бъде 
създадена Допълнителна 
научноизследователска програма за 
проекта ITER за периода 2014—2018 г.

стратегията „Европа 2020“ предложи 
проекта ITER да се финансира над 
горните граници в МФР, така че да се 
гарантира, че евентуалните 
превишения на разходите не 
застрашават финансирането и 
успешното изпълнение на други 
политики на Съюза, по-специално в 
областта на научните изследвания, 
като същевременно се запазват 
пълните правомощия на двата клона 
на бюджетния орган. Поради това 
следва да бъде създадена Допълнителна 
научноизследователска програма за 
проекта ITER за периода 2014—2018 г.

Or. en

Обосновка

Решението да се постави ITER извън МФР, което означава над горните й граници, би 
имало предимството, че се избягват евентуални преразпределения в полза на ITER за 
сметка на други програми на ЕС, и по-специално научноизследователски програми по 
функция 1а, основно „Хоризонт 2020“, какъвто беше случаят досега.

Изменение 28
Michèle Rivasi
от името на групата Verts/ALE
Corinne Lepage

Предложение за решение
Съображение 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

(5) За периода след 2013 г. Комисията в 
своето съобщение „Бюджет за 
стратегията „Европа 2020“ предложи
проекта ITER да се финансира извън 
МФР. Поради това следва да бъде 
създадена Допълнителна 
научноизследователска програма за 
проекта ITER за периода 2014—2018 г.

(5) За периода след 2013 г. Комисията в 
своето съобщение „Бюджет за 
стратегията „Европа 2020“ правилно
предложи проектът ITER да се 
финансира извън МФР с оглед да се 
избегне припокриване с програми на 
ЕС, като например тези за 
научноизследователска дейност, 
образование и подобряване на 
конкурентоспособността на МСП.
Поради това следва да бъде създадена 
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Допълнителна научноизследователска 
програма за проекта ITER за периода
2014—2018 г. с цел да се даде 
възможност на държавите членки да 
допринасят за финансирането на 
ITER на доброволен принцип, в 
съответствие с ограниченията, 
предвидени в горепосочените 
заключения на Съвета от 12 юли 2010 
г.

Or. fr

Изменение 29
Michèle Rivasi
от името на групата Verts/ALE
Corinne Lepage

Предложение за решение
Съображение 5 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(5a) Европейският принос за 
кумулативните общи строителни и 
оперативни разходи за ITER, 
включително непредвидените 
разходи, при никакви обстоятелства 
не надвишава сумата, определена от 
Съвета на 12 юли 2010 г. Бъдещите 
превишения на бюджета не засягат 
европейския данъкоплатец или 
европейския бюджет по никакъв 
начин или форма. Комисията също 
така възможно най-бързо извършва 
оценка на това колко ще струва да 
оттегли от обслужване и изведе от 
експлоатация ITER.

Or. fr

Изменение 30
Laurence J.A.J. Stassen
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Предложение за решение
Съображение 6

Текст, предложен от Комисията Изменение

(6) Допълнителната 
научноизследователска програма за 
проекта ITER следва да се финансира с 
вноски на държавите членки въз 
основа на изискуема ставка спрямо 
брутния национален доход (БНД) на 
всяка държава членка, както е 
определен за целите на изчисляването 
на вноската от собствени ресурси от 
БНД към общия бюджет на 
Европейския съюз. Вноските се 
внасят в общия бюджет на 
Европейския съюз и са предназначени 
за тази програма. Трети държави, 
сключили споразумения за 
сътрудничество с Евратом в 
областта на управляемия термоядрен 
синтез, чиито съответни 
научноизследователски програми са 
по този начин свързани с тези на 
Евратом, следва да са в състояние 
също да осигурят принос за 
програмата.

(6) Допълнителната 
научноизследователска програма за 
проекта ITER следва да се финансира
от съществуващия бюджет за ITER.

Or. nl

Изменение 31
Evžen Tošenovský, Vicky Ford

Предложение за решение
Съображение 6

Текст, предложен от Комисията Изменение

(6) Допълнителната 
научноизследователска програма за 
проекта ITER следва да се финансира с
вноски на държавите членки въз 
основа на изискуема ставка спрямо 
брутния национален доход (БНД) на 
всяка държава членка, както е 

(6) Допълнителната 
научноизследователска програма за 
проекта ITER следва да се финансира по 
МФР. Финансирането следва да дойде 
от МФР, като същевременно се 
определят максимални вноски, които 
да се заделят от бюджета на Съюза 
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определен за целите на изчисляването 
на вноската от собствени ресурси от 
БНД към общия бюджет на 
Европейския съюз. Вноските се 
внасят в общия бюджет на 
Европейския съюз и са предназначени 
за тази програма. Трети държави, 
сключили споразумения за 
сътрудничество с Евратом в областта на 
управляемия термоядрен синтез, чиито 
съответни научноизследователски 
програми са по този начин свързани с 
тези на Евратом, следва да са в 
състояние също да осигурят принос за 
програмата.

за периода 2014—2018 г., и всяко 
допълнително финансиране на 
проекта ITER не следва да излага на 
опасност други проекти по 
подфункция 1а в рамките на МФР. 
Трети държави, сключили споразумения 
за сътрудничество с Евратом в областта 
на управляемия термоядрен синтез, 
чиито съответни научноизследователски 
програми са по този начин свързани с 
тези на Евратом, следва да са в 
състояние също да осигурят принос за 
програмата.

Or. en

Изменение 32
Kent Johansson, Nils Torvalds

Предложение за решение
Съображение 6

Текст, предложен от Комисията Изменение

(6) Допълнителната 
научноизследователска програма за 
проекта ITER следва да се финансира с 
вноски на държавите членки въз 
основа на изискуема ставка спрямо 
брутния национален доход (БНД) на 
всяка държава членка, както е 
определен за целите на изчисляването 
на вноската от собствени ресурси от 
БНД към общия бюджет на 
Европейския съюз. Вноските се 
внасят в общия бюджет на 
Европейския съюз и са предназначени 
за тази програма. Трети държави, 
сключили споразумения за 
сътрудничество с Евратом в областта на 
управляемия термоядрен синтез, чиито 
съответни научноизследователски 
програми са по този начин свързани с 
тези на Евратом, следва да са в 

(6) Допълнителната 
научноизследователска програма за 
проекта ITER следва да се финансира
над горните граници в МФР и 
максималният размер на нейното 
финансиране следва да бъде обособен 
от бюджета на Съюза в Регламента 
за МФР. Този максимален размер 
трябва да се разглежда като 
допълнение към бюджета, предложен 
от Комисията за програмата 
„Хоризонт 2020“ или други програми 
на Съюза. Трети държави, сключили 
споразумения за сътрудничество с 
Евратом в областта на управляемия 
термоядрен синтез, чиито съответни 
научноизследователски програми са по 
този начин свързани с тези на Евратом, 
следва да са в състояние също да 
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състояние също да осигурят принос за 
програмата.

осигурят принос за програмата.

Or. en

Обосновка

Това финансиране трябва да се разглежда като допълнение към ресурсите, 
предложени от Комисията за програмата „Хоризонт 2020“ или други програми на 
Съюза.

Изменение 33
Michèle Rivasi
от името на групата Verts/ALE
Corinne Lepage

Предложение за решение
Съображение 6

Текст, предложен от Комисията Изменение

(6) Допълнителната 
научноизследователска програма за 
проекта ITER следва да се финансира с 
вноски на държавите членки въз основа 
на изискуема ставка спрямо брутния 
национален доход (БНД) на всяка 
държава членка, както е определен за 
целите на изчисляването на вноската 
от собствени ресурси от БНД към 
общия бюджет на Европейския съюз.
Вноските се внасят в общия бюджет на 
Европейския съюз и са предназначени 
за тази програма. Трети държави, 
сключили споразумения за 
сътрудничество с Евратом в областта на 
управляемия термоядрен синтез, чиито 
съответни научноизследователски 
програми са по този начин свързани с 
тези на Евратом, следва да са в 
състояние също да осигурят принос за 
програмата.

(6) Допълнителната 
научноизследователска програма за 
проекта ITER следва да се финансира с
доброволни вноски на държавите 
членки. Вноските се внасят в общия 
бюджет на Европейския съюз и са 
предназначени за тази програма. Трети 
държави, сключили споразумения за 
сътрудничество с Евратом в областта на 
управляемия термоядрен синтез, чиито 
съответни научноизследователски 
програми са по този начин свързани с 
тези на Евратом, следва да са в 
състояние също да осигурят принос за 
програмата.

Or. fr
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Изменение 34
António Fernando Correia de Campos

Предложение за решение
Съображение 6 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(6a) Въпреки мерките за ограничаване 
на разходите, които следва да 
продължават да се прилагат, 
проектът ITER може да продължи да 
поражда превишения на разходите
поради своя научен характер, голям 
мащаб и технологичен риск. Това не 
следва да застрашава ограничените 
ресурси на бюджета на Съюза и 
изпълнението на други важни 
политики на Съюза, а именно във 
функция „Конкурентоспособност за 
растеж и заетост“. Обособяването 
на бюджета на Съюза за такива 
превишения на разходите трябва да 
се ползва от подходящите правни 
гаранции.

Or. en

Изменение 35
Bernd Lange

Предложение за решение
Съображение 6 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(6a) Следователно е ясно, че 
проектът ITER няма да бъде 
финансиран от общия бюджет на ЕС, 
както е предвидено в многогодишната 
финансова рамка (МФР). Неговото 
финансиране трябва да бъде 
гарантирано отделно, и по-специално 
не трябва да се взема от бюджета за 
научноизследователска дейност по 
категория 1а („Хоризонт 2020“).
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Or. de

Изменение 36
Kent Johansson, Nils Torvalds

Предложение за решение
Съображение 7 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(7а) Всякакви превишения на 
разходите над максималния размер 
от (…), установен в член 3, не следва 
да влияят по никакъв начин върху 
други проекти, финансирани от 
бюджета на Съюза, и следва да се 
финансират по целесъобразност чрез 
допълнителни ресурси над горните 
граници.

Or. en

Изменение 37
Kent Johansson, Nils Torvalds

Предложение за решение
Съображение 7 б (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(7б) Двата клона на бюджетния орган 
следва да се съгласят, че всяко 
отлагане или прехвърляне в бъдеще на 
неизпълнени бюджетни кредити за 
плащания, свързани с проекта 
„ITER“, следва да бъдат избягвани, и 
следва да поемат ангажимент да 
работят съвместно с цел 
предотвратяване на подобна 
ситуация.

Or. en
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Изменение 38
Michèle Rivasi
от името на групата Verts/ALE
Corinne Lepage

Предложение за решение
Съображение 8

Текст, предложен от Комисията Изменение

(8) Научният и технически комитет 
представи на Комисията своето 
становище относно Програмата за 
изследвания и обучение на 
Европейската общност за атомна 
енергия (2014—2018 г.) в допълнение 
към Рамковата програма за научни 
изследвания и иновации
„Хоризонт 2020“. Научните и 
технически дейности по ITER 
остават по същността си без 
изменение в тази Допълнителна 
научноизследователска програма.

(8) Научният и технически комитет 
представи на Комисията, но не и на 
Парламента, своето становище 
относно Програмата за изследвания и 
обучение на Европейската общност за 
атомна енергия (2014—2018 г.) в 
допълнение към Рамковата програма за 
научни изследвания и иновации
„Хоризонт 2020“.

Or. fr

Изменение 39
Maria Da Graça Carvalho, Elisabetta Gardini

Предложение за решение
Съображение 8 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(8a) Двата клона на бюджетния орган 
следва да се съгласят, че всяко 
отлагане или прехвърляне в бъдеще на 
неизпълнени бюджетни кредити за 
плащания, свързани с проекта 
„ITER“, следва да бъдат избягвани, и 
следва да поемат ангажимент да 
работят съвместно с цел 
предотвратяване възникването на 
подобна ситуация;

Or. en
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Изменение 40
Peter Skinner, Vicky Ford, Evžen Tošenovský, Jan Březina

Предложение за решение
Съображение 8 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(8a) Както се призовава в пътната 
карта за термоядрен синтез на EFDA 
за 2012 г., Съвместният европейски 
тороид (JET) следва да играе основна 
роля в прехода в енергетиката.

Or. en

Изменение 41
Michèle Rivasi
от името на групата Verts/ALE
Corinne Lepage

 Предложение за решение
Член 1 - параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Създава се Допълнителна 
научноизследователска програма за 
проекта ITER за периода от 1 януари 
2014 г. до 31 декември 2018 г. (наричана 
по-долу „Програмата“). С нея се 
финансират дейностите, съставляващи 
участието на Европейската общност 
за атомна енергия (Евратом) в 
Организацията за ITER, включително 
дейностите по изграждането, 
стопанисването и експлоатацията 
на съоръженията на ITER, както и 
дейности, свързани с проекта ITER. В 
приложението са изложени научните 
и технологични цели, обосновката и 
дейностите по програмата.

Създава се Допълнителна 
научноизследователска програма за 
проекта ITER за периода от 1 януари 
2014 г. до 31 декември 2018 г. (наричана 
по-долу „Програмата“). С нея се 
финансират дейностите, свързани с 
обосновката и дейностите по 
програмата, така както са изложени в 
приложението.

Or. fr
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Изменение 42
Kent Johansson, Nils Torvalds

Предложение за решение
Член 2 - параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

 Програмата се финансира с вноска от 
най-много 2,573 млн. EUR (по текущи 
цени) съгласно член 3.

Програмата се финансира с вноска от 
най-много 2,573 милиона евро (по 
текущи цени) над горните граници в 
МФР, съгласно член 3, в допълнение 
към бюджета, предложен от 
Комисията за програмата 
„Хоризонт 2020“ или други програми 
на Съюза.

Or. en

Обосновка

Решението ITER да бъде поставена извън МФР, което значи над горните й граници, 
ще води до предимството да избягва възможни пренасочвания на средства в полза на 
ITER за сметка на други програми на ЕС, и конкретно за изследователски програми по 
функция 1а, основно „Хоризонт 2020“, както се случваше в миналото.

Изменение 43
Michèle Rivasi
от името на групата Verts/ALE
Corinne Lepage

Предложение за решение
Член 2 - параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

 Програмата се финансира с вноска от 
най-много 2,573 млн. EUR (по текущи 
цени) съгласно член 3.

Програмата се финансира от 
доброволни вноски от държавите 
членки съгласно член 3.

Or. fr
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Изменение 44
Laurence J.A.J. Stassen

Предложение за решение
Член 3 - параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

 Програмата се финансира с вноски на 
държавите-членки въз основа на 
изискуема ставка спрямо брутния 
национален доход (БНД) на всяка 
държава-членка, както е определен за 
целите на изчисляването на вноската 
от собствени ресурси от БНД към 
общия бюджет на Европейския съюз. 
Тези вноски се смятат за външни 
целеви приходи за Програмата в 
съответствие с [член ХХ от 
Регламент (ЕС) № ХХ/2012 на 
Европейския парламент и Съвета [нов 
Финансов регламент].

Програмата се финансира от 
съществуващия бюджет за ITER.

Or. nl

Изменение 45
António Fernando Correia de Campos

Предложение за решение
Член 3 - параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

 Програмата се финансира с вноски на 
държавите-членки въз основа на 
изискуема ставка спрямо брутния 
национален доход (БНД) на всяка 
държава-членка, както е определен за 
целите на изчисляването на вноската от 
собствени ресурси от БНД към общия 
бюджет на Европейския съюз. Тези 
вноски се смятат за външни целеви 
приходи за Програмата в съответствие с 
[член ХХ от Регламент (ЕС) № ХХ/2012 
на Европейския парламент и Съвета 
[нов Финансов регламент].

Програмата се финансира от 
Многогодишната финансова рамка, 
над горните граници в МФР, а именно 
извън функция 1А. Всякакви 
превишения на разходите над 
максималния размер на вноската, 
определен в член 2, не влияят по 
никакъв начин върху бюджета на 
Съюз, и се финансират с вноски на 
държавите членки въз основа на 
изискуема ставка спрямо брутния 
национален доход (БНД) на всяка 
държава членка, както е определен за 
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целите на изчисляването на вноската от 
собствени ресурси от БНД към общия 
бюджет на Европейския съюз. Тези 
вноски се смятат за външни целеви 
приходи за Програмата в съответствие с 
[член ХХ от Регламент (ЕС) № ХХ/2012 
на Европейския парламент и Съвета 
[нов Финансов регламент].

Or. en

Изменение 46
Michèle Rivasi
от името на групата Verts/ALE
Corinne Lepage

Предложение за решение
Член 3 - параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

 Програмата се финансира с вноски на 
държавите-членки въз основа на 
изискуемата ставка спрямо брутния 
национален доход (БНД) на всяка 
държава-членка, както е определен за 
целите на изчисляването на вноската 
от собствени ресурси от БНД към 
общия бюджет на Европейския съюз. 
Тези вноски се смятат за външни целеви 
приходи за Програмата в съответствие с 
[член ХХ от Регламент (ЕС) № ХХ/2012 
на Европейския парламент и Съвета 
[нов Финансов регламент].

Програмата се финансира с доброволни
вноски на държавите членки. Тези 
вноски се смятат за външни целеви 
приходи за Програмата в съответствие с 
[член ХХ от Регламент (ЕС) № ХХ/2012 
на Европейския парламент и Съвета 
[нов Финансов регламент].

Or. fr

Изменение 47
Bernd Lange

Предложение за решение
Член 3 - параграф 1
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Текст, предложен от Комисията Изменение

Програмата се финансира с вноски на 
държавите-членки въз основа на 
изискуема ставка спрямо брутния 
национален доход (БНД) на всяка 
държава-членка, както е определен за 
целите на изчисляването на вноската от 
собствени ресурси от БНД към общия 
бюджет на Европейския съюз. Тези 
вноски се смятат за външни целеви 
приходи за Програмата в съответствие с 
[член ХХ от Регламент (ЕС) № ХХ/2012 
на Европейския парламент и Съвета 
[нов Финансов регламент].  

Програмата се финансира с вноски на 
държавите членки въз основа на 
изискуема ставка спрямо брутния 
национален доход (БНД) на всяка 
държава-членка, както е определен за 
целите на изчисляването на вноската от 
собствени ресурси от БНД към общия 
бюджет на Европейския съюз. Тези 
вноски се смятат за външни целеви 
приходи за Програмата в съответствие с 
[член ХХ от Регламент (ЕС) № ХХ/2012 
на Европейския парламент и Съвета 
[нов Финансов регламент].  

Програмата не се финансира от 
общия бюджет на ЕС, както е 
посочено в МФР.

Or. de

Изменение 48
Laurence J.A.J. Stassen

Предложение за решение
Член 4 - параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

 Трети държави, сключили 
споразумения за сътрудничество с 
Евратом в областта на управляемия 
термоядрен синтез, чиито съответни 
научноизследователски програми са 
свързани с тези на Евратом (наричани 
по-долу „асоциирани държави“), могат 
също да имат принос в Програмата.

Трети държави, сключили споразумения 
за сътрудничество с Евратом в областта 
на управляемия термоядрен синтез, 
чиито съответни научноизследователски 
програми са свързани с тези на Евратом 
(наричани по-долу „асоциирани 
държави“), могат да имат принос в 
Програмата.

Or. nl

Изменение 49
Jean-Pierre Audy
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Предложение за решение
Член 5 – параграф 2 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Комисията представя на Съвета 
средносрочен преглед на напредъка във 
връзка с Допълнителната 
научноизследователска програма за 
проекта ITER през 2014 – 2018 г. преди 
30 юни 2016 г.

Or. fr

Изменение 50
Michèle Rivasi
от името на групата Verts/ALE
Corinne Lepage

Предложение за решение
Член 6 – параграф 1 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

 Комисията предприема необходимите 
мерки, за да гарантира, че при 
изпълнението на действията, 
финансирани по силата на настоящото 
решение, 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.

Комисията предприема необходимите 
мерки, за да гарантира, че при 
изпълнението на действията, 
финансирани по силата на настоящото 
решение, 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 чрез ефективни, пропорционални 
и възпиращи санкции.

Or. fr

Изменение 51
Jean-Pierre Audy
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Предложение за решение
Член 6 – параграф 1 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

 Комисията предприема необходимите 
мерки, за да гарантира, че при 
изпълнението на действията, 
финансирани по силата на настоящото 
решение, 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.

Комисията предприема необходимите 
мерки, за да гарантира, че при 
изпълнението на действията, 
финансирани по силата на настоящото 
решение, 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 или 
грешки, чрез събирането на недължимо 
платените суми и, когато е уместно, 
чрез ефективни, пропорционални и 
възпиращи санкции.

Or. fr

Изменение 52
Jean-Pierre Audy

Предложение за решение
Член 6 – параграф 1 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

 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 
подизпълнители, които са получили 
средства от Съюза по силата на 
настоящото решение.

Европейският парламент, 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 
подизпълнители, които са получили 
средства от Съюза по силата на 
настоящото решение.

Or. fr

Изменение 53
Jean-Pierre Audy
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Предложение за решение
Член 6 – параграф 1 – алинея 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

 Без да се засягат първа и втора алинея, 
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 настоящото решение, се предвижда 
изрично упълномощаване на Комисията, 
Сметната палата и OLAF за провеждане 
на такива одити, проверки и инспекции 
на място.

Без да се засягат първа и втора алинея, 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 настоящото решение, се предвижда 
изрично упълномощаване на Комисията, 
Сметната палата и OLAF за провеждане 
на такива одити, проверки и инспекции 
на място. Резултатите от тези 
одити се препращат на Европейския 
парламент.

Or. fr

Изменение 54
Maria Da Graça Carvalho, Elisabetta Gardini

Предложение за решение
Член 6 – параграф 2 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

 Комисията предприема необходимите 
мерки, за да гарантира, че при 
изпълнението на действията, 
финансирани по силата на настоящото 
решение, 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.

Комисията предприема необходимите 
мерки, за да гарантира, че при 
изпълнението на действията, 
финансирани по силата на настоящото 
решение, 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. Комисията също 
така предприема подходящи мерки, 
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които гарантират подходящ контрол 
на риска и избягване на превишения на 
разходите.

Or. en

Изменение 55
Kent Johansson, Nils Torvalds

Предложение за решение
Член 6 – параграф 2 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Комисията предприема необходимите 
мерки, за да гарантира, че при 
изпълнението на действията, 
финансирани по силата на настоящото 
решение, 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.

2. Комисията предприема необходимите 
мерки, за да гарантира, че при 
изпълнението на действията, 
финансирани по силата на настоящото 
решение, 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. Комисията също 
така предприема подходящи мерки, 
които гарантират подходящ контрол 
на риска и избягване на превишения на 
разходите.

Or. en

Изменение 56
Maria Da Graça Carvalho, Elisabetta Gardini

Предложение за решение
Член 6 – параграф 2 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

 Комисията или нейни представители и Комисията или нейни представители и 
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Сметната палата имат правомощия за 
извършване на одити по документи и на 
място на всички бенефициери на 
безвъзмездни средства, изпълнители и 
подизпълнители, които са получили 
средства от Съюза по силата на 
настоящото решение.

Сметната палата имат правомощия за 
извършване на одити по документи и на 
място на всички бенефициери на 
безвъзмездни средства, изпълнители и 
подизпълнители, които са получили 
средства от Съюза по силата на 
настоящото решение. Комисията 
информира редовно Европейския 
парламент относно развитието на 
програмата, и по-специално във 
връзка с разходите и графика.

Or. en

Изменение 57
Elisabetta Gardini

Предложение за решение
Член 6 – параграф 2 – алинея 2 а (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Допълнителните средства за проекта 
ITER няма да се покриват от 
посочения по-горе бюджет. Освен 
това непредвидено финансиране извън 
заявената граница няма да ползва 
средства от фондове за паралелни 
проекти.

Or. en

Изменение 58
Michèle Rivasi
от името на групата Verts/ALE
Corinne Lepage

Предложение за решение
Приложение – Научна и технологична цел – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

 Целта на Допълнителната 
научноизследователска програма за 

Целта на Допълнителната 
научноизследователска програма за 
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проекта ITER е изпълнението на 
проекта за ITER като важна стъпка 
към създаването на прототипи на 
реактори за термоядрени 
електроцентрали, които да са 
безопасни, устойчиви, не вредят на 
околната среда и са икономически 
жизнеспособни.

проекта ITER е изпълнението на 
проекта за ITER.

Or. fr

Изменение 59
Laurence J.A.J. Stassen

Предложение за решение
Приложение – Научна и технологична цел – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

 Целта на Допълнителната 
научноизследователска програма за 
проекта ITER е изпълнението на 
проекта за ITER като важна стъпка към 
създаването на прототипи на реактори 
за термоядрени електроцентрали, които 
да са безопасни, устойчиви, не вредят 
на околната среда и са икономически 
жизнеспособни.

Целта на Допълнителната 
научноизследователска програма за 
проекта ITER е изпълнението на 
проекта за ITER като важна стъпка към 
създаването на прототипи на реактори 
за термоядрени електроцентрали, които 
да са безопасни, чисти и са 
икономически рентабилни.

Or. nl

Изменение 60
Michèle Rivasi
от името на групата Verts/ALE
Corinne Lepage

Предложение за решение
Приложение – Научна и технологична цел – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Стратегията за постигане на целта 
включва като първи приоритет 
изграждането на ITER (основно 

Изграждането на ITER (основно 
експериментално съоръжение, което да 
демонстрира научната и техническа 
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експериментално съоръжение, което да 
демонстрира научната и техническа 
осъществимост на термоядрената 
енергия), последвано от изграждането 
на демонстрационна термоядрена 
електроцентрала.

осъществимост на термоядрената 
енергия), ако бъде реализирано, трябва 
да се финансира с доброволни вноски 
от държавите членки и да остане 
стриктно в обхвата на 
Допълнителната 
научноизследователска програма и 
границите на бюджетите, посочени 
от Съвета в заключенията му от 12 
юли 2012 г. относно статуса на ITER.

Or. fr

Изменение 61
Peter Skinner, Vicky Ford, Evžen Tošenovský, Jan Březina

Предложение за решение
Приложение – Научна и технологична цел – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Стратегията за постигане на целта 
включва като първи приоритет 
изграждането на ITER (основно 
експериментално съоръжение, което да 
демонстрира научната и техническа 
осъществимост на термоядрената 
енергия), последвано от изграждането 
на демонстрационна термоядрена 
електроцентрала.

Стратегията за постигане на целта 
включва като първи приоритет 
изграждането на ITER (основно 
експериментално съоръжение, което да 
демонстрира научната и техническа 
осъществимост на термоядрената 
енергия), последвано от изграждането 
на демонстрационна термоядрена 
електроцентрала, както и 
приоритетите, предложени в 
пътната карта за термоядрен синтез 
на EFDA от 2012 г., за да се 
гарантира, че ITER ще има основна 
роля в прехода в енергетиката.

Or. en

Изменение 62
Michèle Rivasi
от името на групата Verts/ALE
Corinne Lepage
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Предложение за решение
Приложение – Обосновка – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

 Термоядреният синтез има 
потенциала да допринесе значително 
за постигането на устойчива и 
надеждна енергийна сигурност на 
Съюза до няколко десетилетия. 
Успешното му разработване ще 
осигури безопасна, устойчива и 
екологично чиста енергия.

Термоядреният синтез протича 
дълбоко във вътрешността на 
Слънцето и звездите и пряко или 
непряко допринася, произвеждайки 
възобновяема енергия, за 
осигуряването на безопасна, устойчива 
и екологично чиста енергия.

Or. fr

Изменение 63
Laurence J.A.J. Stassen

Предложение за решение
Приложение – Обосновка – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

 Термоядреният синтез има потенциала 
да допринесе значително за постигането 
на устойчива и надеждна енергийна 
сигурност на Съюза до няколко 
десетилетия. Успешното му 
разработване ще осигури безопасна, 
устойчива и екологично чиста 
енергия.

Термоядреният синтез има потенциала 
да допринесе значително за постигането 
на устойчива и надеждна енергийна 
сигурност на Съюза до няколко 
десетилетия. Успешното му 
разработване ще осигури безопасна, 
чиста и икономически рентабилна
енергия.

Or. nl

Изменение 64
Peter Skinner, Evžen Tošenovský, Vicky Ford, Jan Březina

Предложение за решение
Приложение – Обосновка – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

 Термоядреният синтез има потенциала 
да допринесе значително за постигането 
на устойчива и надеждна енергийна 

Термоядреният синтез има потенциала 
да допринесе значително за постигането 
на устойчива и надеждна енергийна 
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сигурност на Съюза до няколко
десетилетия. Успешното му 
разработване ще осигури безопасна, 
устойчива и екологично чиста енергия.

сигурност на Съюза до няколко 
десетилетия. Успешното му 
разработване ще осигури безопасна, 
устойчива и екологично чиста енергия. 
Използването на потенциала на 
енергията от термоядрения синтез е 
многообещаваща цел, но също и 
значително предизвикателство, тъй 
като все още има въпроси от физичен 
и инженерен характер, които следва 
да бъдат разрешени, за да се 
демонстрира техническата 
осъществимост на енергията от 
термоядрен синтез. За да може тези 
предизвикателства да бъдат 
разрешени по възможно най-
ефективен начин, е важно Съюзът да 
положи всички възможни усилия, за 
да подкрепи и използва усилията на 
Съвместния европейски тороид (JET), 
така че да помогне за преодоляването 
на всякакви пропуски в знанията или 
опита.

Or. en

Изменение 65
Michèle Rivasi
от името на групата Verts/ALE
Corinne Lepage

Предложение за решение
Приложение – Обосновка – параграф 1 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Не може да се позволи огромното 
харчене на финансови и бюджетни 
средства, причинено от проекта 
ITER, да продължава. Следователно 
ITER трябва или да бъде напълно 
изградено до края на Допълнителната 
програма, или проектът изобщо да 
бъде прекратен.

Or. fr
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Изменение 66
Michèle Rivasi
от името на групата Verts/ALE
Corinne Lepage

Предложение за решение
Приложение – Обосновка – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

 Глобалното измерение на НИРД в 
областта на термоядрения синтез е 
заложено в споразумението за 
създаване на Международната 
организация по термоядрена енергия 
за изпълнението на проекта ITER и в 
Договора между Европейската 
общност за атомна енергия и 
правителството на Япония за 
съвместно изпълнение на дейностите 
на базата на по-широк подход в 
областта на изследванията на 
енергията от термоядрен синтез, 
които допълват дейностите по ITER.

заличава се

Or. fr

Изменение 67
Michèle Rivasi
от името на групата Verts/ALE
Corinne Lepage

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) осигуряване на приноса на Евратом 
в дейностите по широкообхватния 
подход с Япония;

заличава се

Or. fr
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Изменение 68
Michèle Rivasi
от името на групата Verts/ALE
Corinne Lepage

Предложение за решение
Приложение – Дейности – параграф 2 – буква в)

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) при необходимост, други дейности 
за подготвяне основата за 
разработване на демонстрационен 
реактор и свързаните с него 
съоръжения.

заличава се

Or. fr

Изменение 69
Elisabetta Gardini

Предложение за решение
Приложение – Дейности – параграф 2 – буква в)

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) при необходимост, други дейности за 
подготвяне основата за разработване на 
демонстрационен реактор и свързаните 
с него съоръжения.

в) при необходимост, други дейности за 
подготвяне основата за разработване на 
демонстрационен реактор и свързаните 
с него съоръжения, главно тези, които 
са необходими за правилното 
уреждане на неразрешените въпроси 
относно изграждането и 
функционирането на DEMO.

Or. en

Изменение 70
Peter Skinner, Jan Březina, Vicky Ford, Evžen Tošenovský

Предложение за решение
Приложение – Дейности – параграф 2 – буква в)

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) при необходимост, други дейности за 
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подготвяне основата за разработване на 
демонстрационен реактор и свързаните 
с него съоръжения. Това ще включва 
гарантиране на продължаването на 
използването на JET до началната 
дата на функционирането на ITER.

Or. en

Изменение 71
Elisabetta Gardini

Предложение за решение
Приложение – Дейности – параграф 2 – буква в а ) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

вa) реализиране на промишлена 
политика, подходяща за включването 
на предприятията, в това число 
малките и средните предприятия, с 
цел поощряването на конкуренцията 
и подготовката на европейската 
система за ерата на термоядрения 
синтез.

Or. en


