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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, която Парламентът желае да измени. 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: [...].



PR\903020BG.doc 3/40 PE489.630v01-00

BG

СЪДЪРЖАНИЕ

Стр.

ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ .5

ИЗЛОЖЕНИЕ НА МОТИВИТЕ ........................................................................................37



PE489.630v01-00 4/40 PR\903020BG.doc

BG



PR\903020BG.doc 5/40 PE489.630v01-00

BG

ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ 
ПАРЛАМЕНТ

относно предложението за регламент на Съвета относно програмата за научни 
изследвания и обучение на Европейската общност за атомна енергия (2014—2018 
г.) в допълнение към Рамковата програма за научни изследвания и иновации 
„Хоризонт2020“
(COM(2011)0812 – C7-0009/2012 – 2011/0400(NLE))

(Специална законодателна процедура - консултация)

Европейският парламент,

– като взе предвид предложението на Комисията до Съвета (COM(2011)0812),

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

– като взе предвид член 55 от своя правилник,

– като взе предвид доклада на комисията по промишленост, изследвания и енергетика 
и становищата на комисията по външни работи, комисията по бюджети и комисията 
по правни въпроси (A7-0000/2012),

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

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 

(4) Независимо от потенциала на 
ядрената енергия в областта на 
енергийните доставки и 
икономическото развитие, сериозните 
ядрени аварии, разпространението на 
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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.

ядрени оръжия и ядреният тероризъм
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. Трябва 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

Обосновка

Винаги е важно да се подчертае потенциалният риск от разпространение на ядрени 
оръжия и ядрен тероризъм. Като се има предвид естеството на радиоактивното 
замърсяване е важно също така да се вземат под внимание някои ядрени инсталации, 
които не са на територията на Съюза, но биха могли да окажат потенциално 
влияние върху него.

Изменение 2

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 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, както и чрез подобрени 
условия на труд, които се 
координират на равнище на 
Общността.

Or. en
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Обосновка

Като се има предвид малката, но потенциално съществуваща опасност от 
излагането на ядрените изследователи и на работниците на въздействието на вредни 
материали, следва да се напомни, че Съюзът не трябва никога да спира да се стреми 
да подобрява стандартите за безопасност за засегнатите лица.

Изменение 3

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 ITER7, 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) С подписването на споразумение за 
създаване на Международна 
организация по термоядрена енергия 
„ITER“ за съвместното изпълнение на 
проекта ITER7, 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. Въпреки това финансирането на 
проекта ITER трябва да бъде 
гарантирано чрез многогодишната 
финансова рамка (МФР).

Or. en

Обосновка

Въпреки че проектът ITER до голяма степен ще се разглежда под различен 
законодателен акт, все пак Европейският парламент отговаря за известяването на 
Комисията и на Съвета на Европейския съюз, че финансирането на проекта следва да 
бъде гарантирано съгласно многогодишната финансова рамка (МФР), както е било 
досега. Комисията не е представила никаква логична причина защо това следва да 
бъде оттеглено.
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Изменение 4

Съображение 6a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(6a) В допълнение към други 
приоритети на Съюза за следващите 
десетилетия, рамката за научни 
изследвания в областта на ядреното 
делене следва да подкрепя 
съществуващите цели и предложения 
на Съюза като Стратегическия план 
за енергийните технологии (План 
SET), както и „Енергийната Пътна 
карта за периода до 2050 г.“. Тази 
рамка следва също така да подкрепя 
Европейската индустриална 
инициатива за устойчив ядрен разпад 
(ESNII). Рамката следва също да 
допълва по-широкото приложно поле 
на предложенията на Съюза по 
отношение на сътрудничеството с 
трети държави, доколкото е 
възможно.

Or. en

Обосновка

Важно е рамката да действа така, че да допълва договорените и установените 
приоритети на Съюза. Рамката следва също така да осигурява допълнителна 
подкрепа за Европейската индустриална инициатива за устойчив ядрен разпад 
(ESNII), предприета през ноември 2010 г.

Изменение 5

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 

(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 
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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.

ITER и продължаващата подкрепа на 
дейностите на съществуващите 
съвместни и спомагателни проекти, 
като например на Съвместния 
европейски тороид (JET). 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, включително върху 
гарантирането на неговото 
финансиране в рамките на 
многогодишната финансова рамка 
(МФР) по цялостен и прозрачен 
начин. Гарантирането на 
финансиране в рамките на 
многогодишната финансова рамка 
(МФР) ще гарантира ангажимента 
на Общността за дългосрочния успех 
на проекта и ще предотврати 
прогресивното нарастване на 
разходите впоследствие.
Поддържането на водещата позиция 
на Европа в научната общност в 
областта на термоядрения синтез е 
основна цел на тази рамка.

Or. en

Обосновка

В допълнение към ITER има и други значими термоядрени проекти като JET, който е 
бил в експлоатация в продължение на години и е източник на важни, продължаващи 
научни изследвания, свързани с бъдещето на термоядрената енергия преди началната 
дата на ITER. За жизнеспособността на проекта ITER е важно това научно 
изследване да продължи.

Изменение 6

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 и когато е 
уместно на международните 
политики, по-специално по отношение 
на изследванията и обучението в 
областта на ядрената безопасност и 
сигурност.

Or. en

Изменение 7

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 
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 

(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, 
включително подобрените условия на 
труд за хората, чиято работа е пряко 
свързана с ядрените материали, с 
извеждането от експлоатация на 
ядрени обекти 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 
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фактори посредством JRC. JRC смята да 
посрещне това предизвикателство като 
съобрази своите изследвания в областта 
ядрената безопасност и сигурност с 
политическите приоритети на Съюза.

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.

Or. en

Обосновка

В допълнение към необходимите стандарти за условията на труд е важно да се 
помни, че извеждането от експлоатация на ядрени обекти също е от жизненоважно 
значение за бъдещето.

Изменение 8

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. Това следва да 
включва популяризиране на научната 
и изследователската кариера сред 
следващото поколение изследователи, 
особено в слабо представените групи в 
областта на научните изследвания.

Or. en
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Обосновка

Въпреки че има много експерти в областта на ядрените изследвания в рамките на 
Съюза, жизнено важно е следващото поколение изследователи да бъде привлечено в 
областта на ядрената наука. Понастоящем жените са слабо представени сред 
изследователите, както и други групи, което налага предприемане на действия.

Изменение 9

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 се 
стреми да насърчава
привлекателността на изследователската 
професия в Съюза като преследва 
общата цел към увеличаване на 
видимостта на науката в 
обществото, но също така и целта за 
предотвратяване на всеки недостиг 
на умения в Съюза или „изтичане на 
мозъци“ от Съюза към трети 
държави. Въпреки че понастоящем в 
Съюза е налице високо равнище на 
експертни познания, жизнено важно 
е новото поколение ядрени 
изследователи да бъде обучено във 
всички аспекти на ядрените 
изследвания. Програмата на Евратом 
също така ще се стреми на всички 
равнища да осигурява европейска 
добавена стойност за всички онези, 
които желаят да участват в 
ядрените изследвания. 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
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Изменение 10

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 
от повишаване на усвояването на 
наличните средства на Общността 
от страна на МСП трябва да се 
прилага за тези, които работят в 
областта на ядрените изследвания, 
така както това се прави в други 
области. Рамковата програма на 
Евратом следва да подкрепя МСП на 
всички етапи в иновационната верига, 
по-специално дейности, по-близки до 
пазара, наред с другото, чрез 
използването на иновационни 
финансови инструменти. Тази 
подкрепа следва да включва 
предназначения за МСП инструмент 
и всички ревизирани финансови 
инструменти, които следва да 
предвиждат подходящи мерки за 
разгръщане на пълния потенциал за 
иновации на МСП и които ще станат 
достъпни чрез програмата за 
финансиране „Хоризонт 2020“, както 
и други подобни програми, като 
например Програмата за 
конкурентоспособност на 
предприятията и МСП 2014—2020 г. 
(COSME).

Or. en
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Обосновка

Целта на „Хоризонт 2020“ е да подобри положението на МСП в целия Европейски 
съюз. МСП са от ключово значение за създаването на работни места в целия 
Европейски съюз, но често срещат затруднения в достъпа до финансиране от Съюза, 
дължащи се на административното натоварване и често са по-слабо представени в 
областта на ядрените изследвания. Следва да се вземат съответните мерки на 
всички равнища за гарантиране на подходящ баланс между промишлеността, МСП и 
академичната общност при назначаването на групи от независими експерти. По-
специално МСП трябва не само да имат достъп до целеви инструменти за МСП, но 
това опростяване трябва да увеличи техния потенциал.

Изменение 11

Съображение 17

Текст, предложен от Комисията Изменение

(17) Програмата на Евратом следва да
насърчава сътрудничеството с трети 
държави, по-специално в областта на 
безопасността, на основата на 
взаимен интерес и изгода.

(17) Програмата следва по-специално 
да вземе предвид всички ядрени 
инсталации в трети държави, които 
граничат с Европейския съюз, особено 
ако се намира в район, податлив на 
природни бедствия. Международното 
сътрудничество в областта на 
ядрената енергия следва да включва 
подходящи инструменти за 
гарантиране на взаимните финансови 
задължения. То трябва да включва 
договори за сътрудничество и взаимни 
финансови задължения.

Or. en

Обосновка

На срещата на високо равнище по въпросите на ядрената сигурност през 2012 г. в 
Сеул председателят Херман ван Ромпой заяви, че би желал да види появата на 
„глобална култура на сигурността“. Важно е Съюзът да допринася за всички опити 
за повишаване на стандартите за ядрена сигурност в целия свят.

Изменение 12

Съображение 19
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Текст, предложен от Комисията Изменение

(19) Необходимостта от нов подход за 
контрол и управление на риска при 
финансирането на научни изследвания 
от Съюза беше отчетена от Европейския 
съвет на 4 февруари 2011 г., на който се 
настоя за нов баланс между доверието и 
контрола, както и между поемането и 
избягването на риск. Европейският 
парламент, в своята резолюция от 
11 ноември 2010 г. за опростяване на 
изпълнението на рамковите програми за 
научни изследвания, призова за 
прагматична промяна към 
административно и финансово 
опростяване и заяви, че управлението на 
финансирането от Съюза за научни 
изследвания следва да се основава в по-
голяма степен на доверие към 
участниците и толерантност към риска.

(19) Необходимостта от нов подход за 
контрол и управление на риска при 
финансирането на научни изследвания 
от Съюза беше отчетена от Европейския 
съвет на 4 февруари 2011 г., на който се 
настоя за нов баланс между доверието и 
контрола, както и между поемането и 
избягването на риск. Европейският 
парламент е призовавал многократно
за промяна към значително 
административно и финансово 
опростяване. В своята резолюция от 
11 ноември 2010 г. за опростяване на 
изпълнението на рамковите програми за 
научни изследвания Европейският 
парламент призова за прагматична 
промяна към административно и 
финансово опростяване и заяви, че 
управлението на финансирането от 
Съюза за научни изследвания следва да 
се основава в по-голяма степен на 
доверие към участниците и 
толерантност към риска. Програмата 
на Евратом следва също така 
надлежно да вземе предвид 
опасенията и препоръките на 
изследователската общност, 
изразени в окончателния доклад на 
експертната група „Междинна 
оценка на 7-та рамкова програма“ от 
12 ноември 2010 г., както и в Зелената 
книга на Комисията от 9 февруари 
2011 г. „От предизвикателствата към 
възможностите – изграждане на 
обща стратегическа рамка за 
финансиране от ЕС на научните 
изследвания и иновациите“. 

Or. en

Обосновка

Рамката следва да се придържа към програмата за опростяване на „Хоризонт 2020“ 
и да спазва регламента относно правилата за участие. Надеждите са, че това ще 
облекчи МСП, университетите и други от голяма част от административното 
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натоварване на предишните рамкови програми, ще улесни подготовката на 
предложения и управлението на проекти. Следва да се обмисли възможността за 
„отказ от участие“ за определени участници като университети и организации с 
нестопанска цел, които вече са приели система за пълно отчитане на разходите. 

Изменение 13

Съображение 29a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(29a) След влизането в сила на 
Договора от Лисабон и засилената 
роля на Европейския парламент по 
отношение на бюджетната 
процедура следва да бъде обсъдена 
настоящата правна рамка.

Or. en

Обосновка

Договорът от Лисабон даде на Парламента и на Съвета равни правомощия при 
приемането на бюджета на ЕС. През 2011 г. Европейският парламент прие 
предложението за решение на Съвета 2011/0046 (NLE), което призова за започване за 
процес за изменение на Договора за Евратом, с което да се засилят разпоредбите 
относно правото на Европейския парламент на информация, както и правата му 
като съзаконодател по отношение на въпросите, свързани с научните изследвания и 
опазването на околната среда в рамките на Евратом, за да се улеснят, наред с 
другото, бъдещите бюджетни процедури.

Изменение 14

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 

1. Общата цел на програмата на Евратом 
е подобряване на ядрената сигурност, 
безопасност и радиационна защита,
способстване за дългосрочното 
намаляване на въглеродния дял в 
енергийната система по един безопасен, 
ефикасен и сигурен начин, допринасяне 
за други области на научни 
изследвания, свързани с ядрените 
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на преки и непреки дейности, с които се 
търси постигането на конкретните цели, 
изложени в параграфи 2 и 3 от 
настоящия член.

изследвания, като например 
медицинските изследвания и 
гарантиране на дългосрочното 
бъдеще на европейските ядрени 
изследвания. 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 15

Член 3 – параграф 2 – буква а)

Текст, предложен от Комисията Изменение

a) подкрепа за безопасната експлоатация 
на ядрените системи;

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

Or. en

Изменение 16

Член 3 – параграф 2 – буква г)

Текст, предложен от Комисията Изменение

г) грижа за радиационната защита; г) грижа за радиационната защита; и 
стремеж към поддържане на най-
високо ниво на условията на труд за 
хората, чиято работа е пряко 
свързана с ядрени материали;

Or. en
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Изменение 17

Член 3 – параграф 2 – буква ж)

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

ж) стимулиране на новаторството и на 
европейското лидерство в 
промишления сектор в областта на 
термоядрения разпад и синтез;

Or. en

Обосновка

Понастоящем на Съюза се гледа като на лидер в експертния опит в областта на 
термоядрения синтез и разпад и е важно този статут да се запази и да се използва, 
за да подпомогне привличането на нови изследователи и инвестиции.

Изменение 18

Член 3 – параграф 2 – буква жа) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

жа) подкрепа на заявените 
приоритети на „Хоризонт 2020“: 
високи постижения в научната 
област, водещи позиции в 
промишлеността и справяне с 
обществените предизвикателства;

Or. en

Обосновка

Трите цели на „Хоризонт 2020“: високите постижения в научната област, водещите 
позиции в промишлеността и справянето с обществените предизвикателства се 
поддържат от областта на ядрените изследвания.

Изменение 19

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

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

a) подобряване на ядрената безопасност, 
включително: безопасността на 
горивото и реакторите, управлението на 
отпадъците и извеждането от 
експлоатация и готовността за действие 
при извънредни ситуации и условията 
на труд за хората, чиято работа е 
пряко свързана с ядрени материали;

Or. en

Изменение 20

Член 3 – параграф 3 – буква г)

Текст, предложен от Комисията Изменение

г) грижа за управлението на знанията, 
образованието и обучението;

г) грижа за управлението на знанията, 
образованието и обучението, 
включително насърчаване на 
възприемането на ядрените 
изследвания сред европейските учени, 
както и привличането на учени от 
държави извън Съюза;

Or. en

Изменение 21

Член 3 – параграф 3 – 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.

д) подкрепа за политиката на Съюза в 
областта на ядрената безопасност и 
сигурност и съответното актуализиране 
на законодателството на Съюза, 
включително работа по 
разработването на международно 
признати стандарти за ядрена 
безопасност на термоядрените 
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реактори; 

Or. en

Обосновка

Рамковата програма за изследвания в областта на термоядрения разпад следва да 
продължи да подкрепя демонстрационните реактори в експлоатация в Съюза, които 
се подготвят за бъдещето на термоядрените реактори.

Изменение 22

Член 3 – параграф 3 – буква да) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

да) преодоляване на всеки недостиг на 
умения по отношение на експертни 
познания в областта на ядрената 
енергетика и предотвратяване на 
всяко бъдещо изтичане на умения или 
„изтичане на мозъци“ на ядрените 
учени от Съюза;

Or. en

Изменение 23

Член 3 – параграф 3 – буква д б) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(дб) допълване на всички необходими 
подобрения на безопасността, 
предложени след резултатите от 
стрес тестовете, проведени върху 
всички ядрени реактори в Съюза и в 
трети държави, граничещи със 
Съюза;

Or. en

Обосновка

През 2011 г. във всички атомни електроцентрали в Съюза бяха проведени стрес 
тестове след аварията в атомната електроцентрала Фукушима Даиичи в Япония. 
Важно е рамката да подпомага всички усилия на Съюза, целящи да подобрят 
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безопасността в електроцентралите след резултатите от тези тестове.

Изменение 24

Член 3 – параграф 3 – буква д в (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(дв) подпомагане на програмата за 
опростяване на „Хоризонт 2020“ чрез 
намаляване на административната 
тежест на предходните рамки, по-
специално относно МСП, 
университетите и по-малките 
изследователски институти. 

Or. en

Изменение 25

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 последствия от ядрени 
инциденти, колкото и малко 
вероятни да са те.

Or. en

Изменение 26

Член 4 – параграф 1 – алинея 1 – уводна част
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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 
[1 788 889 млн. EUR.] Тази сума се 
разпределя, както следва:

Or. en

Изменение 27

Член 4 – параграф 1 – алинея 1 – буква а)

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. en

Изменение 28

Член 4 – параграф 1a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

1a. Проектът ITER се включва в 
рамката и се финансира от МФР 
изцяло и по прозрачен начин. 

Or. en

Обосновка

Проектът ITER следва да се финансира от МФР, за да се избегне евентуално 
разбиране за излизане от проекта, което би могло да накърни интересите на 
Общността. Дългосрочният успех на ITER би бил по-добре гарантиран, ако той 
продължи да се финансира по МФР.
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Изменение 29

Член 4 – параграф 1 – алинея 1 – буква в)

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) Преки дейности — 724 319 млн. EUR. в) Преки дейности — [724 319 млн. 
EUR.]

Or. en

Обосновка

Общата сума ще бъде обект на преговорите по МФР. Общите суми, отделени за 
термоядрен синтез, делене и преки дейности не следва да бъдат по-малки от 
посочените в настоящия проектотекст, въпреки че сумата за делене не включва ITER, 
а тази сума съвсем не изглежда достатъчна.

Изменение 30

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 [13,5 %] 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 %. 
Комисията не е предоставила никаква обосновка за това значително увеличение.

Изменение 31

Член 4 – параграф 4 a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

4a. Общността продължава да 
използва структурните фондове за 
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ядрени изследвания и гарантира 
привеждането на фондовете в 
съответствие с 
научноизследователските 
приоритети на Общността.

Or. en

Изменение 32

Член 8 – параграф 2 a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

2a. Програмите, насочени към 
увеличаване на текущите и 
планираните иновативни изследвания 
следва да се разширят, за да включат 
ядрените изследвания в своя списък с 
приложими категории на 
изследвания. Програмата Eurostars в 
рамките на Eureka и дейностите 
„Мария Кюри“ следва да разширят 
правилата си за участие, за да дадат 
възможност за участие на МСП, 
извършващи ядрени изследвания.

Or. en

Обосновка

МСП са жизненоважни за европейската икономика, но често са недостатъчно 
представени по отношение на ядрените изследвания. Важно е някои от програмите 
на Съюза, предназначени да подобрят ситуацията на МСП, да не изключват онези от 
тях, които извършват ядрени изследвания.

Изменение 33

Член 9

Текст, предложен от Комисията Изменение

При програмата на Евратом се 
гарантира ефективното поощряване на 
равенството между половете и 

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

измерението на пола и се подпомага 
целта на „Хоризонт 2020“ 
равенството между половете да се 
разглежда като въпрос с 
междусекторно значение, за да се 
отстрани неравновесието между
мъжете и жените.

Or. en

Обосновка

Изразява се надежда, че поне 20 % от планираните за целта докторанти и 
изследователи с докторска степен, ангажирани в проектите на Евратом за 
термоядрен синтез и програмата за ядрено делене, следва да бъдат жени.

Изменение 34

Член 11 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. В работните програми се взема 
предвид състоянието на науката, 
технологиите и иновациите на 
национално и международно равнище и 
на равнище на Съюза, както и 
съответните постижения в политиката, 
икономиката и обществото. Те се 
актуализират при необходимост.

3. В работните програми се взема 
предвид състоянието на науката, 
технологиите и иновациите на 
национално и международно равнище и 
на равнище на Съюза, както и 
съответните постижения в политиката, 
икономиката и обществото. Те се 
актуализират при необходимост, като 
се вземат предвид целите на 
„Хоризонт 2020“.

Or. en

Изменение 35

Член 14

Текст, предложен от Комисията Изменение

Особено важно е да се гарантира 
адекватното участие в програмата на 
Евратом на малките и средни 
предприятия (МСП) и иновационното 

1. Особено важно е да се гарантира 
адекватното участие в програмата на 
Евратом на малките и средни 
предприятия (МСП) и иновационното 
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въздействие върху тях. Предприема се 
количествено и качествено оценяване на 
участието на МСП като част от 
механизмите за оценяване и 
наблюдение.

въздействие върху тях. Предприема се 
количествено и качествено оценяване на 
участието на МСП като част от 
механизмите за оценяване и 
наблюдение.

2. С оглед на важността на сектора 
на МСП за европейската икономика и 
недостатъчната им представеност в 
ядрената промишленост, рамката 
подкрепя всички усилия за облекчаване 
на административната тежест за 
МСП съгласно целите на „Хоризонт 
2020“.

Or. en

Обосновка

Важността на МСП следва да се подчертае, не само заради тяхното значение за 
европейската икономика, но и защото са изложени на значителен риск по време на 
настоящата криза.

Изменение 36

Член 16 – параграф 1 – алинея 1 – буква в a) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

вa) борба с всички форми на 
разпространение и трафик на ядрен 
материал.

Or. en

Обосновка

Всички международни опити за борба с разпространението и трафика на ядрен 
материал следва да бъдат подкрепени. Въпреки че предстои да бъдат разработени 
общи международни стандарти за безопасност, ЕС следва да продължи да подкрепя 
всички усилия за разработването на общи международни стандарти, подобни на 
съществуващите в Съюза.

Изменение 37

Член 16 – параграф 1 – алинея 1 – буква в б) (нова)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

вб) подкрепа на международните 
усилия относно разработването на 
общи международни стандарти за 
безопасност.

Or. en

Обосновка

Въпреки че предстои да бъдат разработени общи международни стандарти за 
безопасност, ЕС следва да продължи да подкрепя всички усилия за разработването на 
общи международни стандарти, подобни на съществуващите в Съюза.

Изменение 38

Член 16 – параграф 1 – алинея 1 – буква в в) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

вв) принос за подобряването на 
обмена на знания.

Or. en

Обосновка

Въпреки че предстои да бъдат разработени общи международни стандарти за 
безопасност, ЕС следва да продължи да подкрепя всички усилия за разработването на 
общи международни стандарти, подобни на съществуващите в Съюза.

Изменение 39

Член 16 – параграф 2 – алинея 3а (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Обръща се особено внимание на 
всички реактори и ядрени 
инсталации, разположени в трети 
държави, които географски се 
намират много близо до 
територията на държавите членки, 
особено когато са разположени в 
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близост до опасни географски и 
геоложки участъци.

Or. en

Изменение 40

Член 17 – параграф 2 – буква а)

Текст, предложен от Комисията Изменение

a) инициативи, насочени към 
разширяване на осведомеността и 
улесняване на достъпа до финансиране 
по програмата на Евратом, по-
специално за онези региони или видове 
участници, които са недостатъчно 
представени;

a) инициативи, насочени към 
разширяване на осведомеността и 
улесняване на достъпа до финансиране 
по програмата на Евратом, по-
специално за онези региони или видове 
участници, които са недостатъчно 
представени и в частност за МСП, за 
да повишат усвояването на 
наличното финансиране и участието 
си в съответните програми.

Or. en

Изменение 41

Член 17 – параграф 2 – алинея 1а (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

 Опитите за увеличаване на 
опростяването по отношение на 
участието се съобщават на всички 
участници, включително МСП и 
академичните институции.

Or. en

Изменение 42

Приложение І – част 1 – параграф 2
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Текст, предложен от Комисията Изменение

Програмата на Евратом заздравява 
рамката за научни изследвания и 
иновации в областта на ядрената 
енергетика и съгласува 
научноизследователските усилия на 
държавите членки, като по този начин 
предотвратява дублирането на усилия, 
опазва критичната маса в ключови 
области и осигурява оптималното 
използване на общественото 
финансиране.

Програмата на Евратом заздравява 
рамката за научни изследвания и 
иновации в областта на ядрената 
енергетика и съгласува 
научноизследователските усилия на 
държавите членки, като по този начин 
предотвратява дублирането на усилия, 
осигурявайки добавената стойност на 
Съюза, опазва ключовите умения и
критичната маса в ключови области и 
осигурява оптималното използване на 
общественото финансиране.

Or. en

Изменение 43

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 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.

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 преструктуриране на работата 
в областта на термоядрения синтез в 
Съюза, включително ръководство и 
управление, за да се гарантира 
преориентиране от чисто 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
държавите членки.



PE489.630v01-00 30/40 PR\903020BG.doc

BG

Or. en

Изменение 44

Приложение I – част 2 – точка 2.1 – буква д) – уводна част

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)

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)

Дейности за подпомагане на 
съвместното осъществяване на ITER 
като международна изследователска 
инфраструктура. Общността носи 
специална отговорност в рамките на 
Организацията „ITER“ като домакин 
на проекта и изпълнява водеща роля, 
по-специално по отношение на 
подготовката на площадката, 
създаване на организацията „ITER“, 
управлението и персонала, както и 
общата техническа и 
административна подкрепа;
Дейности за подпомагане, договорени 
в Решение XXXX/XXX/ЕС относно 
управлението на проекта.

Or. en

Изменение 45

Приложение I – част 2 – подточка 2.1 – буква и) – алинея 1a (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Подкрепа на всички усилия за 
продължаване работата на JET след 
края на експерименталната фаза през 
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2015 г. и когато е възможно, подкрепа 
на всички усилия, насочени към 
привличане на международни 
партньори, за да се подпомогне 
осигуряването на допълнително 
финансиране. Тези усилия следва да 
включват взаимни споразумения за 
бъдещото участие на ЕС в DEMO и 
други планирани реактори за 
термоядрен синтез.

Or. en

Обосновка

Тъй като проектът ITER не се очаква да влезе в експлоатация поне до 2020 г., няма 
смисъл да се приключва работата на JET пет години преди най-ранната дата на 
влизане в експлоатация на ITER.

Изменение 46

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 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 

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 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 
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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.

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. JRC взема предвид 
публикуваните резултати от „стрес 
тестовете“, проведени през 2011 г. 
върху всички съществуващи ядрени 
реактори съгласно разпоредбите на 
Съюза.

Or. en

Обосновка

Това следва да бъде съгласувано и с регламентите на Съюза, обсъждани в момента, 
като например Инструмента за сътрудничество в областта на ядрената 
безопасност 2007-2013 XXXXX/XXXX/EС.

Изменение 47

Приложение I – част 2 – точка 2.2 – буква а) – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

a) Подобряване на ядрената 
безопасност, включително: 
безопасността на горивото и реакторите, 
управлението на отпадъците и 
извеждането от експлоатация, 
подобряване условията на работа на 
хората, работещи с ядрени 
материали и готовността за действие 
при извънредни ситуации

Or. en

Изменение 48

Приложение I – част 2 – точка 2.2 – буква в) – параграф 1
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Текст, предложен от Комисията Изменение

JRC ще продължи разработването на 
научната база за ядрената безопасност и 
сигурност. Ударение ще бъде поставено 
върху изследването на основни свойства 
на актинидите, структурните и ядрените 
материали. В подкрепа на 
стандартизацията в Съюза JRC ще 
осигурява усъвършенствани ядрени 
стандарти, данни за справка и 
измервания, включително разработване 
и прилагане на съответни бази от данни 
и инструменти за оценка. JRC ще 
подкрепя по-нататъшното развитие на 
медицинските приложения, а именно 
новите терапии срещу рака, ползващи 
облъчване с алфа-частици.

JRC ще продължи разработването на 
научната база за ядрената безопасност и 
сигурност. Ударение ще бъде поставено 
върху изследването на основни свойства 
на актинидите, структурните и ядрените 
материали. В подкрепа на 
стандартизацията в Съюза JRC ще 
осигурява усъвършенствани ядрени 
стандарти, данни за справка и 
измервания, включително разработване 
и прилагане на съответни бази от данни 
и инструменти за оценка. JRC ще 
подкрепя по-нататъшното развитие на 
медицинските приложения, а именно 
новите терапии срещу рака, ползващи 
облъчване с алфа-частици. JRC взема 
предвид целите на рамката 
„Хоризонт 2020“ и трябва да избягва 
липсата на умения или „изтичането 
на мозъци“ от Европа.

Or. en

Изменение 49

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 и ще 
подкрепя по-високите стандарти в 
международен план.

Or. en
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Изменение 50

Приложение I – част 2 – точка 2.2 – буква д) – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

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.

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 и ще подкрепя 
международните усилия за 
разработване на по-високи 
стандарти.

Or. en

Изменение 51

Приложение І – част 3 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

За постигането на своите общи цели 
програмата на Евратом ще подкрепя 
допълнителни дейности (преки и 
непреки, координиране и насърчаване 
на съвместното планиране), които да 
гарантират полезното взаимодействие 
на усилията в научноизследователската 
област при решаването на общите 
предизвикателства (като материали, 
охлаждащи технологии, ядрени 
референтни данни, моделиране и 
симулация, дистанционно 
манипулиране, управление на 
отпадъците, защита от радиация).

За постигането на своите общи цели 
програмата на Евратом ще подкрепя 
допълнителни дейности (преки и 
непреки, защита на работниците, 
координиране и насърчаване на 
съвместното планиране), които да 
гарантират полезното взаимодействие 
на усилията в научноизследователската 
област при решаването на общите 
предизвикателства (като материали, 
охлаждащи технологии, ядрени 
референтни данни, моделиране и 
симулация, дистанционно 
манипулиране, управление на
отпадъците, защита от радиация).
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Or. en

Изменение 52

Приложение І – част 4 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

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.

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, както и 
повишаването на видимостта и 
участието на МСП.

Or. en

Изменение 53

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 и 
разработване на материали, 
технологии и концептуален дизайн

Or. en

Изменение 54

Приложение II – част 2 – параграф 1 – подточка 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Подобряване на ядрената безопасност, Подобряване на ядрената безопасност, 



PE489.630v01-00 36/40 PR\903020BG.doc

BG

включително: безопасността на 
ядреното гориво и реакторите, 
управлението на ядрените отпадъци и 
извеждането от експлоатация; и 
готовност за действие при извънредни 
ситуации;

включително: безопасността на 
ядреното гориво и реакторите, 
управлението на ядрените отпадъци и 
извеждането от експлоатация; 
защитата на работниците и 
готовността за действие при 
извънредни ситуации;

Or. en

Изменение 55

Приложение II – част 2 – параграф 1 – подточка 5a (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Предотвратяване на липсата на 
професионални умения в ключови 
научни и инженерни области

Or. en
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ИЗЛОЖЕНИЕ НА МОТИВИТЕ

Introduction

The Horizon 2020 programme provides the Union with a chance to build all aspects of the 
framework programmes, this includes building on their successes and addressing their 
shortcomings. This is as true for atomic research as it is with all other aspects of research in 
the Union and beyond. 

The Commission's original intent was to use Horizon 2020 to bring together under a single 
programme for the first time, so it is only appropriate that it shall extends to nuclear research 
as well, as the contribution made by nuclear research to all aspects of Union research remains 
of vital importance. The three pillars of Horizon 2020 are to provide excellence in science, 
industrial leadership and tackle the grand societal challenges facing the union and its citizens, 
all of which are enhanced by the inclusion of nuclear research and researchers and their 
exclusion from the Horizon 2020 would handicap the Union in its pursuit of these goals. 

Whether or not one Member State or another chooses to use nuclear energy or not all Member 
States can and should benefit from nuclear research and can benefit from the added value 
being offered by the Euratom framework. At all levels Euratom must ensure the most efficient 
use of resources and avoid duplication of efforts in its pursuit of promoting excellence in the 
nuclear field. 

The ambition of Horizon 2020 in ought to be transmitted across the board into dealing with all 
aspects of nuclear research. Owing to the nature of the Euratom framework the European 
Parliament has dealt with the current Euratom framework those for 2012-2013 within the last 
few months under (2011/0046(NLE)), (2011/0043(NLE)), (2011/0045(NLE)) and 
(2011/0044(NLE)). The reduction in four reports being replaced by a single regulation 
represents a significant step in terms of simplification in itself which ought to be welcomed. 
With regards to the legal framework it is a consistent follow-on from adopted reports to call 
for a re-examination of the European Parliament's rights regarding future budgetary 
procedures, 

The Rapporteur notes that within the proposed financial envelope the proposed budget for 
fission looks small by comparison and does not amount to the increase in funding that has 
been allocated to other aspects of Horizon 2020. When considering the amount of funding that 
has been made available for renewable energy sources under various programmes whereas as 
fission as an acknowledged low-carbon technology has not received similar levels of support. 

It should also be recalled that the stress tests will likely issue their peer review results within 
the next months. While these will represent different aspects of nuclear safety it is important 
that the new challenges facing fission energy are kept in mind when considering the allocated 
budget. The projected 13.5% budget for administrative expenditure seems unjustifiably high 
and will need to be revised.



PE489.630v01-00 38/40 PR\903020BG.doc

BG

ITER, JET & the future of fusion

The Commission's proposal initial proposal to leave ITER's funding outside of the Horizon 
2020 and the Multiannual Financial Framework the project, is not based on any logical or 
scientific or even sound budgetary concerns. It is important that Europe's leadership in the 
field of fusion research is not threatened and the long-term viability of the ITER project, in 
which so much has already been invested, ought not to be compromised by the Commission's 
lack of desire to include the extra funding in its overall budget. 

The inclusion of ITER within the MFF and the Horizon 2020 framework of funding will 
better enable a complete picture to emerge of the resources dedicated to it and reconfirm its 
place within the future of Union research and this aspect must be taken account in the 
Parliament's position.. 

The Rapporteur calls for continuing the support of existing allied and ancillary projects such 
as the Joint European Torus (JET), continues to provide the most accurate information on the 
work of fusion energy in Europe so far. 2015 will mark the end of its experimental phase, 
however if the Union is seriously committed to transforming all ITER research into useable 
energy it should support all efforts to provide for the longer term operationally of JET. 

Supporting the SET plan 

Nuclear research has a significant role to play in the realisation of the Strategic Energy 
Technology Plan (SET-Plan). In order to continue with the plan and to help fulfil two of the 
key pillars of Horizon 2020 (industrial leadership and grand societal challenges), the 
Rapporteur calls in his amendments that the work of the SET plan be continued throughout 
the period 2013 - 2018 and beyond. This shall include supporting the work of platforms and 
bodies such as the European Sustainable Nuclear Industrial Initiative, Sustainable Nuclear
Energy Technology Platform and the Implementing Geological Disposal Technical Platform.

Cross-cutting measures

While the issue of simplification will be extensively discussed across the framework, in 
particular in the Rules of Participation, the Rapporteur would like to re-emphasize the need 
for simplification at all levels and welcomes the attempts included in the Commission 
proposal. The European Parliament has already attempted to introduce simplification from the 
previous framework reports on the FP7 Midterm-Review (2011/2043(INI)), on Simplifying 
the implementation of Research Framework Programmes (2010/2079(INI)) and on the Green 
Paper "From Challenges to Opportunities" (2011/2107(INI)), all of which were broadly 
supported within the Parliament and reflected feeling with businesses and academia. It is vital 
that the Commission take seriously the need for greater simplification and that the new 
approach reflect a change in Commission thinking in particular with regards to those without 
the resources to undertake the administrative burden, a more user-friendly approach so as to 
reward excellence wherever it is found, rather than jus those with the administrative 
capabilities. 
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In the interests of simplification consistency should be maintained across all different parts of 
the framework. The creation of central mediation service, open to beneficiaries and 
Commission officials, to provide clarity in cases of differing interpretation, should be 
considered. The proposed reduction in the audit threshold from €375,000 in FP7 to €325,000 
in Horizon 2020 would be likely to further increase costs bureaucracy and should be 
reconsidered. The option for institutions to use full economic costing methodology to claim 
real costs should be retained. While many of the improved re-imbursement methods are to be 
welcomed it is important that further clarity is provided over differing forms of re-
imbursement in order to prevent further confusion.

The societal aims of Horizon 2020, promoting a greater gender balance in researchers and 
enhancing mobility of researchers must be maintained throughout in this programme and 
should be matched by direct and indirect actions. 

Widening participation and SMEs

The Commission has sought to highlight the plight of SMEs throughout the Horizon 2020 
framework, which considering their importance to the European economy and their 
vulnerability in the wake of the financial crisis is quite appropriate. The underrepresentation 
of SMEs in many areas of nuclear research needs to be addressed. Appropriate measures 
should be taken at all levels to ensure an adequate balance between industry, including small 
& medium-sized enterprises (SMEs) and academia when appointing groups of independent 
experts. In particular SMEs must not only have access not only to the targeted SME 
instruments but that simplification ought to increase the potential of SMEs. 

Both the debt facility and the equity facility, foreseen to improve SME funding should be 
available for the Euratom programme to contribute. Further to the widening of participation 
existing facilities which fund SMEs such as the Eureka Stars programme, as well part of the 
Marie Curie Actions, which, as a previously highly successful programme ought to have its 
budget revised upwards. 

Making use of innovative financial instruments will be of crucial importance throughout the 
Horizon 2020 framework and accessing them should not be made difficult for SMEs. In its 
communications role the JRC should consider it as a direct action to increase the uptake by 
SMEs of Euratom and other funds and develop communications strategies to do so.

Preventing a 'Skills gap' or 'Brain drain'

In terms of the second pillar of Horizon 2020, industrial leadership, it is crucial that a 'skills 
shortage' in terms of nuclear be avoided and that all necessary training and expertise for all 
aspects of fission and fusion are kept within the Union.  To address this risk, the Rapporteur 
proposes in his amendments the improvement of improved working conditions for 
researchers.

The role of the (European Research Council) ERC will be important in attracting and 
retaining excellent research in Europe and its role should be recognised. The budget for the 
ERC should not go below the proposed 77% increase. 
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International Co-operation 

The importance of international co-operation must be restated, not only for the agreeing and 
promotion of recognised improved safety measures but also to promote the access of the 
Union to nuclear industry to new emerging markets. 

In general the Horizon 2020 proposals contain a lack of clarity relating to international co-
operation and it is important that its importance is underlined and set in clear terms. There is 
also a need for collaboration with non-Union partners to be filtered down into internationally 
targeted calls, there should be a transparent mechanism for this to happen.

Among many of the reactors being built and planned for the next three decades many of them 
are in non-Union and non-OECD countries, which represents a great opportunity for 
European safety standards to be exported along with presenting opportunities for Union-
trained scientists and Union-based companies to take advantage and help bridge any 
expertise-gap for emerging nuclear states. However it also represents a great opportunity for 
many non-Union and non-OECD countries to become exposed to the safety standards and 
levels of excellence prevalent in the Union.

The Rapporteur has in his amendments highlighted several aspects that need to be taken into 
account in this matter, such as the potential impact of nuclear energy on nuclear proliferation 
and nuclear terrorism as well as cross-border aspects of nuclear safety.   

Further Union funds

Recognising the role that Structural Funds can play in helping to fund atomic research 
projects such as SUSEN in the Czech and the regions should also be encouraged to use ERDF 
funding to develop smart specialisation strategies to help develop regional clusters.


