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ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Комисията по промишленост, изследвания и енергетика приканва водещата комисия по 
бюджетен контрол да включи в предложението за резолюция, което ще приеме, 
следните предложения:

А. като има предвид, че в хода на преговорите за присъединяване правителствата на 
Литва, Словакия и България се ангажираха, в рамките на съответните договори за 
присъединяване, да преустановят експлоатацията на ядрените реактори, които не 
може да бъдат осъвременени по икономически ефективен начин до необходимото 
равнище на сигурност,

Б. като има предвид, че извеждането от експлоатация на атомните съоръжения и 
управлението на произвежданите от тях отпадъци е сложна техническа операция, за 
която са необходими финансови средства и която предполага отговорност в 
областта на околната среда и техническа, социална и финансова отговорност,

1. отбелязва, че за финансирането на операциите по извеждането от експлоатация 
следва да се прилага принципът „замърсителят плаща“ и че ядрените оператори 
следва да гарантират, че докато функционират ядрените инсталации, се отделят 
достатъчно финансови средства за покриване на бъдещите разходи по извеждане от 
експлоатация;

2. отбелязва, че операциите по извеждане от експлоатация могат да представляват 
риск за общественото здраве и околната среда, ако необходимите мерки не са взети 
навреме, и че по тази причина следва своевременно да бъдат предоставени 
достатъчно финансови средства, за да може извеждането от експлоатация на 
ядрените инсталации да се извършва в съответствие със стандартите за безопасност;

3. признава значението на доброто и прозрачно управление на финансовите средства, 
с адекватен външен надзор, за да се гарантира лоялна конкуренция на енергийния 
пазар;

4. отбелязва, че извеждането от експлоатация има пряко въздействие върху 
енергийните ресурси (и техните цени) на съответните държави-членки; счита, че 
разработването на алтернативни и конкурентни източници на енергия следва да се 
насърчава и да се отдели нужното внимание на създаването на механизми за 
компенсация с цел покриване на разходите за извеждане от експлоатация;

5. призовава Комисията да проучи възможностите за хармонизиране на подходите за 
финансиране на извеждането от експлоатация в ЕС, като се вземат предвид 
различните стратегии, използвани от държавите-членки, без да се правят 
компромиси с безопасността и сигурността на процеса на извеждане от 
експлоатация.


