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Легенда на използваните знаци

* Процедура на консултация
*** Процедура на одобрение 

***I Обикновена законодателна процедура (първо четене)
***II Обикновена законодателна процедура (второ четене)

***III Обикновена законодателна процедура (трето четене)

(Посочената процедура се базира на правното основание, предложено в 
проекта на акт.)

Изменения към проект на акт

Измененията към проекта на акт, внесени от Парламента, се 
обозначават в получер курсив.  Отбелязването в курсив е предназначено 
за съответните технически служби и се отнася до частите от проекта на 
акт, за които е предложено изменение с оглед изготвяне на 
окончателния текст (например очевидно грешни или липсващи части в 
текста на даден език). Предложенията за поправка подлежат на 
съгласуване със засегнатите технически служби.

Антетката на всяко изменение към съществуващ  акт, който проектът на 
акт има за цел да измени, съдържа трети и четвърти ред, където се 
посочват съответно съществуващият акт и засегнатата разпоредба от 
него. Възпроизведените части от разпоредба на съществуващ акт, която 
Парламентът желае да измени, но която остава непроменена в проекта 
на акт, се отбелязват с получер шрифт. Евентуални заличавания, които 
засягат такива части от текста се обозначават по следния начин: [...].
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ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ 
ПАРЛАМЕНТ

относно предложението за решение на Съвета относно Рамковата програма на 
Европейската общност за атомна енергия за ядрени изследвания и обучение 
(2012—2013 г.)
(COM(2011)0072 – C7-0077/2011 – 2011/0046(NLE))

(Специална законодателна процедура - консултация)

Европейският парламент,

– като взе предвид предложението на Комисията до Съвета (COM(2011)0072),

– като взе предвид член 7 от Договора за Евратом, съгласно който Съветът се е 
консултирал с него (C7-0077/2011),

– като взе предвид член 55 от своя правилник,

– като взе предвид доклада на комисията по промишленост, изследвания и енергетика 
и становището на комисията по бюджети (A7-0000/2011),

1. одобрява предложението на Комисията, както е изменено;

2. приканва Комисията съответно да внесе промени в предложението си, съгласно 
член 293, параграф 2 от Договора за функционирането на ЕС и член 106а от 
Договора за Евратом;

3. приканва Съвета, в случай че възнамерява да се отклони от текста, одобрен от 
Парламента, да го информира за това;

4. призовава Съвета отново да се консултира с него, в случай че възнамерява да внесе 
съществени изменения в предложението на Комисията;

5. възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на 
Съвета и на Комисията.

Изменение 1

Предложение за решение
Съображение 6 а (ново) 

Текст, предложен от Комисията Изменение

6а. По Седмата рамкова програма на 
Евратом бяха инициирани три 
основни европейски съвместни 
инициативи в областта на ядрената 
наука и ядрените технологии. Това са 
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Технологичната платформа за 
устойчиво развита ядрена енергетика 
(SNETP), 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 2

Предложение за решение
Съображение 6 б (ново) 

Текст, предложен от Комисията Изменение

6б. Европейската промишлена 
инициатива за създаване на 
устойчива атомна енергия (ESNII) 
има за цел внедряването до 2040 г. на 
ядрени реактори на бързи неутрони 
от IV поколение със затворен горивен 
цикъл.  Тя включва три основни 
проекта: прототипа ASTRID (с 
натриево охлаждане), 
демонстратора ALLEGRO (с газово 
охлаждане) и пилотното 
съоръжение, което използва 
технологията MYRRHA (с оловно 
охлаждане).

Or. en
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Изменение 3

Предложение за решение
Член 2 – параграф 2 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

2а. Рамковата програма (2012-2013 г.) 
ще допринесе за изпълнението на 
плана SET. Дейностите по нея следва 
да вземат предвид Стратегическия 
план за научни изследвания на трите 
съществуващи европейски 
технологични платформи за ядрена 
енергия: SNETP, IGDTP и Melodi. 

Or. en

Обосновка
По-силен акцент може да се постави върху необходимостта от съгласуваност между 
дейностите по изследвания и обучение за периода 2012–2013 г. и стратегическите 
планове за научни изследвания на трите основни европейски съвместни инициативи, 
инициирани по Седмата рамкова програма на Евратом: Европейската промишлена 
инициатива за създаване на устойчива атомна енергия по плана SET (който включва 
Технологичната платформа за устойчива ядрена енергетика – SNETP, и 
Технологичната платформа за прилагане на геоложко погребване на радиоактивни 
отпадъци – IGDTP) и Мултидисциплинарната европейска инициатива за ниски дози 
(MELODI). 

Изменение 4

Предложение за решение
Приложение I – дял I.Б – Цел

Текст, предложен от Комисията Изменение

Създаване на стабилна научна и 
техническа база с цел ускоряване на 
практическото развитие за по-
безопасното управление на дълго 
живеещи радиоактивни отпадъци, като 
се повишават по-специално 
безопасността, ефективността на 
ресурсите и разходната ефективност на 
ядрената енергия и се гарантира 
жизнеспособна и социално приемлива 
система за защита на човека и околната 
среда срещу влиянията на 

Създаване на стабилна научна и 
техническа база с цел ускоряване на 
практическото развитие за по-
безопасното управление на дълго 
живеещи радиоактивни отпадъци, като 
се повишават по-специално 
безопасността, ефективността на 
ресурсите и разходната ефективност на 
ядрената енергия и се гарантира 
жизнеспособна и социално приемлива 
система за защита на човека и околната 
среда срещу влиянията на 
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йонизиращото лъчение. йонизиращото лъчение. При 
извеждането от експлоатация на 
остарелите системи специално 
внимание следва да бъде отделено на 
дълго живеещите ядрени отпадъци. 

Or. en

Изменение 5

Предложение за решение
Приложение I – дял I.Б – Дейности – точка 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

5. Човешки ресурси и обучение 5. Човешки ресурси и обучение

Подкрепа за запазването и по-
нататъшното развиване на научната 
компетентност и човешкия 
капацитет, за да се гарантира в 
дългосрочен план наличието на 
подходящо квалифицирани научни 
работници, инженери и служители в 
ядрения сектор.

Непрекъсната подкрепа с цел 
задържане и развиване на 
квалифицирания персонал, необходим 
за запазването на ядрената 
независимост на Съюза. 
Изключително важно е в Съюза да се 
поддържат експертни знания в 
областта на ядрената енергетика, 
тъй като ядрената енергия ще 
изпълнява ключова роля в енергийния 
микс на ЕС, включително 
дейностите, свързани с извеждането 
от експлоатация и управлението на 
дълго живеещи радиоактивни 
отпадъци.

Or. en

Изменение 6

Предложение за решение
Приложение I – дял II – Дейности – точка 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Ядрената сигурност ще осигури 
допълнителна подкрепа за изпълнението 
на ангажиментите на Общността, по-
специално по отношение на 
разработването на методи за контрол на 

3. Ядрената сигурност ще осигури 
допълнителна подкрепа за изпълнението 
на ангажиментите на Общността, по-
специално по отношение на 
разработването на методи за контрол на 
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инсталациите на горивния цикъл, на 
изпълнението на допълнителния 
протокол, в това число вземане на проби 
от околната среда и интегрирани 
гаранции, както и на предотвратяване 
отклоняването на ядрени и 
радиоактивни материали, свързано с 
незаконния трафик на такива материали,
в това число ядрени анализи за съдебни 
цели.

инсталациите на горивния цикъл, на 
изпълнението на допълнителния 
протокол, в това число вземане на проби 
от околната среда и интегрирани 
гаранции, както и на предотвратяване 
отклоняването на ядрени и 
радиоактивни материали, свързано с 
незаконния трафик на такива материали, 
в това число ядрени анализи за съдебни 
цели. Необходимо е да се използват 
оптимални инструменти за 
мониторинг на всички ядрени 
дейности за невоенни цели, 
включително операциите по превоза 
или местата за съхранение на 
радиоактивни материали.

Or. en

Изменение 7

Предложение за решение
Приложение II – точка 2 – буква а – точка 1 

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Колективни проекти 1. Колективни проекти

Подкрепа за научно-изследователски
проекти, изпълнявани от консорциуми с 
участници от различни държави, 
целящи развитие на ново знание, нова 
технология, продукти или общи ресурси 
за научни изследвания. Размерът, 
обхватът и вътрешната организация на 
проектите могат да варират за 
различните области и за различните 
теми. Проектите могат да варират от 
научно-изследователски дейности, 
съсредоточени в малък или среден 
мащаб, до по-големи интегриращи 
проекти, които включват значителен 
обем от ресурси за постигане на 
определена цел. В проектните работни 
планове ще бъде включена подкрепа за 
обучението и професионалното 

Подкрепа за научноизследователски
проекти, изпълнявани от консорциуми с 
участници от различни държави, 
целящи развитие на ново знание, нова 
технология, продукти или общи ресурси 
за научни изследвания. Размерът, 
обхватът и вътрешната организация на 
проектите могат да варират за 
различните области и за различните 
теми. Проектите могат да варират от 
научноизследователски дейности, 
съсредоточени в малък или среден 
мащаб, до по-големи интегриращи 
проекти, които включват значителен 
обем от ресурси за постигане на 
определена цел. В проектните работни 
планове ще бъде включена подкрепа за 
обучението и професионалното 
развитие на научните работници. В 
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развитие на научните работници. проектната работна програма ще 
бъдат включени дейности за 
стандартизация.

Or. en

Изменение 8

Предложение за решение
Приложение II – точка 2 – буква а – точка 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3.Действия за координиране и подкрепа 3. Действия за координиране и подкрепа

Подкрепа на дейности, насочени към 
координиране или подкрепа на научните 
изследвания (създаване на мрежи, 
обмени, международен достъп до 
научно-изследователски
инфраструктури, проучвания, 
конференции, принос по време на 
изграждането на нови инфраструктури и 
т.н.) или за насърчаване на развитието 
на човешките ресурси (напр. създаване 
на мрежи и схеми за обучение). Тези 
действия могат да бъдат изпълнени и с 
други средства, не само с отправяне на 
покани за представяне на предложения.

Подкрепа на дейности, насочени към 
координиране или подкрепа на научните 
изследвания (създаване на мрежи, 
обмени, международен достъп до 
научноизследователски
инфраструктури, проучвания, 
конференции, участие в органи по 
стандартизация, принос по време на 
изграждането на нови инфраструктури и 
т.н.) или за насърчаване на развитието 
на човешките ресурси (напр. създаване 
на мрежи и схеми за обучение). Тези 
действия могат да бъдат изпълнени и с 
други средства, не само с отправяне на 
покани за представяне на предложения.

Or. en
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ИЗЛОЖЕНИЕ НА МОТИВИТЕ

На 7 март 2011 г. Комисията изготви законодателния пакет от предложения за 
продължаване на ядрените изследвания и обучение в рамките на Евратом за периода 
2012–2013 г.
Законодателният пакет се състои от проектите за решения на Съвета за рамковата 
програма, отделни програми за преки и непреки дейности и правилата за участие на 
предприятия, научноизследователски центрове и университети в дейностите по 
рамковата програма, както и за разпространение на резултатите от научните 
изследвания. 

1. Докладчикът приветства и подкрепя общата схема на предложението:

Законодателният пакет цели да продължи да подкрепя научноизследователската и 
развойна дейност в областта на ядрените изследвания, извършвана по Седмата рамкова 
програма на Евратом (2007–2011 г.). Предложенията ще обхванат само две години 
(2012–2013 г.) в съответствие с настоящите финансови перспективи (2007–2013 г.) и 
при спазване на сроковете, заложени в Седмата рамкова програма на ЕС (2007–2013 г.).  
Научните изследвания, които са съфинансирани от Евратом, изпълняват важна роля за 
подобряването на безопасността, ефективността на ресурсите и разходната ефективност 
на ядреното делене и други употреби на радиацията в промишлеността и медицината, а 
някои научноизследователски проекти изпълняват ключова инициираща роля в наскоро 
стартиралата Европейска промишлена инициатива за създаване на устойчива атомна 
енергия (ESNII) — една от шестте европейски промишлени инициативи, стартирани по 
Европейския стратегически план за енергийни технологии (план SET) през 2010 г. 
Предложенията за Рамковата програма на Евратом са ясно свързани с целите на 
стратегиите „Европа 2020“ и „Енергия 2020“. Програмата ще допринесе за водещата 
инициатива „Съюз за иновации“ чрез подпомагане на предпазарните изследвания и 
улесняване на процеса на трансфер на технологии между академичната общност и 
предприятията, както и за водещата инициатива „Европа за ефективно използване на 
ресурсите“ чрез сериозно увеличаване на общата устойчивост на ядрената енергетика.
Като поставя акцент върху обучението във всички свои дейности, повишава 
конкурентоспособността в съвременния ядрен сектор и по-специално като създава нов 
високотехнологичен сектор на енергията от термоядрен синтез, програмата на Евратом 
ще доведе до растеж и нови работни места в широк диапазон от дисциплини.

2. Тук докладчикът би желал да подчертае следните общи аспекти, представящи 
неговите главни приоритети:

 След Фукушима
Докладчикът е на мнение, че след бедствието във Фукушима Европа се нуждае от 
повече научноизследователска и развойна дейност в областта на ядрената енергетика, а 
не от по-малко.  Въпреки факта, че някои държави-членки са решили постепенно да 
преустановят използването на ядрена енергия, важно е да се продължи ядрената 
научноизследователска и развойна дейност на европейско равнище, за да се гарантира 
безопасността на ядреното делене, управлението на съществуващите мощности, 
управлението на отпадъците, демонтирането и извеждането от експлоатация и други 
приложения на радиацията в промишлеността и медицината, както и да се повиши 
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ядрената сигурност (механизми за ядрена безопасност, неразпространение на ядрени 
оръжия, борба с незаконния трафик и ядрени експертизи).

Съвместните европейски ядрени изследвания и обучение са жизненоважни за 
повишаването на конкурентоспособността на европейско ниво, икономическия растеж 
и високите научни постижения. Добрата координация и споделянето на знания биха 
довели до ефективно внедряване на резултатите от научноизследователската и развойна 
дейност в областта на атомните електроцентрали, като резултатът ще бъде по-добро 
разбиране на причините, характера и последствията от инцидентите. Ето защо 
програмата Евратом с акцент върху безопасността би могла да бъде от полза за 
ядрените програми в Европа, Русия и САЩ, в комбинация с продължаващото бързо 
развитие на нововъзникващите икономики (най-вече в Азия). Това би довело в края на 
краищата до създаването на огромен пазар за ядрената промишленост, където 
подкрепата от дейностите и програмите на Евратом за европейската ядрена 
промишленост би била от полза за възстановяването на доверието в равнището на 
сигурност и безопасност на инсталациите.

 Научни изследвания в областта на ядреното делене
Ядрената енергетика може да изиграе значителна роля при изпълнението на целите, 
посочени в Европейския стратегически план за енергийните технологии (план SET), 
тоест намаляване на въглеродните емисии, повишаване на сигурността на доставките, 
по-слаба зависимост от доставянето на енергийни източници от нестабилни региони по 
света, както и увеличаване на конкурентоспособността на промишлеността. В момента 
ядреното делене осигурява почти една трета от електроенергията в Европа.

Докладчикът подчертава важното значение на ядрените дейности на Съвместния 
изследователски център (СИЦ) в областта на гаранциите и неразпространението, 
управлението на отпадъците, безопасността на ядрените инсталации и горивния цикъл, 
радиоактивността в околната среда и радиационната защита. За изпълнението на тази 
цел е необходимо непрекъснато да се актуализират знанията, уменията и 
компетенциите, за да се осигурят изискваните съвременни научни експертни знания в 
области като безопасността на ядрените реактори и ядрената сигурност. Всички 
предвидени за СИЦ дейности трябва да се запазят във възможно най-висока степен.

В съответствие с Европейската промишлена инициатива за създаване на устойчива 
атомна енергия (ESNII) докладчикът счита за съществено разработването на нови 
технологии, като например технологиите за реактори на бързи неутрони от IV  
поколение. Понастоящем ядрените системи използват под 1% от потенциалната 
енергия на урановите ресурси.  С насочените към постигане на по-голяма безопасност и 
ефикасност системи от IV поколение урановите ресурси ще се използват около 50 пъти 
по-ефикасно и ще бъдат достатъчни за хиляди години, като така се намалява 
количеството на радиоактивните отпадъци и се поддържа дългосрочният принос на 
ядрената енергетика за развитието на нисковъглеродна икономика.

 Научни изследвания в областта на термоядрения синтез
Докладчикът счита, че ITER (Международният експериментален термоядрен реактор) е 
проект с ясна добавена стойност за Европа и с важни перспективи, свързани с 
разпространението на неговото въздействие, що се отнася до научните изследвания и 
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иновациите. Изследователският проект ITER е ценен като един от възможните бъдещи 
източници на енергия за Европа, които са безопасни, устойчиви, с отговорно поведение 
спрямо околната среда и икономически жизнеспособни, като неговото финансиране 
следва да не се прекъсва.  

Важно е да се осигури финансово спокойствие за ITER и съпътстващите го програми за 
НИРД, включително съоръжението JET, което понастоящем е най-големият токамак в 
света, разположен в научния център „Culham Science Centre” в Обединеното кралство. 
JET е от съществено значение за гарантирането на успеха на ITER, както и на неговото 
реализиране по ефективен от гледна точка на разходите начин (много от материалите и 
компонентите за ITER се тестват в JET). Настоящият договор за JET изтича в края на 
текущата година, а нов не може да влезе в сила, докато не бъде приета Рамковата 
програма за Евратом за 2012—2013 г.  С оглед на горепосоченото несъмнено е важно да 
се гарантира, че JET ще получи финансиране през 2012 г., като възможно най-скоро се 
даде сигнал за това.

 Равновесие между термоядрения синтез и ядреното делене
Докладчикът счита, че колкото и да е ясен случаят с продължаването на научните 
изследвания в областта на производството на енергия от термоядрен синтез, това 
производство не би могло да достигне фазата на експлоатация с търговска цел преди 
края на този век.  За разлика от него системите за производство на енергия от ядрено 
делене вече са доказали, че работят надеждно в търговски мащаб, и новите системи, 
като тези от IV поколение, дават надежди за по-безопасни методи, с по-ефикасно 
използване на ресурсите и генериране на по-малко отпадъци, които да посрещнат 
потребностите от енергия в периода до 2050 г., а след това и до 2100 г. 

Развиващата ядреното делене общност може да окаже важен принос за термоядрения 
синтез в няколко области, и обратно – създаването на системи за ядрено делене от IV 
поколение предполага овладяването на технологични предизвикателства, подобни на 
предизвикателствата, пред които е изправен ITER или електроцентрала, работеща на 
принципа на термоядрения синтез. Имайки предвид посоченото по-горе, следва да се 
продължи с търсенето на възможности за взаимодействие между научните изследвания 
в областта на ядреното делене и термоядрения синтез, като в бъдещите рамкови 
програми трябва да се създадат подходящи схеми за откриване и поощряване на 
съвместни научни изследвания, провеждани от общностите, които работят в областта 
на ядреното делене и термоядрения синтез.


