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6.9.2018 A8-0258/37 

Pakeitimas 37 

Rebecca Harms 

Verts/ALE frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0258/2018 

Rebecca Harms 

Euratomo programa, kuria papildoma bendroji mokslinių tyrimų ir inovacijų programa 

„Horizontas 2020“ 

(COM(2017)0698 - C8-0009/2018 - 2017/0312(NLE)) 

 

Pasiūlymas dėl reglamento 

1 konstatuojamoji dalis 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

(1) vienas iš Europos atominės 

energijos bendrijos (toliau – Bendrija) 

tikslų – padėti kelti gyvenimo lygį 

valstybėse narėse, be kita ko, skatinant 

valstybėse narėse vykdyti branduolinius 

mokslinius tyrimus ir sudarant jiems 

palankesnes sąlygas, taip pat papildant tuos 

mokslinius tyrimus pasitelkus vykdomą 

Bendrijos mokslinių tyrimų ir mokymo 

programą; 

(1) vienas iš Europos Sąjungos (toliau 

– Sąjunga) tikslų – padėti kelti gyvenimo 

lygį valstybėse narėse, be kita ko, skatinant 

vykdyti mokslinius tyrimus ir sudarant 

jiems palankesnes sąlygas valstybėse 

narėse, taip pat papildant tuos mokslinius 

tyrimus įgyvendinant Sąjungos mokslinių 

tyrimų ir mokymo programą; 

 (Jei šis pakeitimas bus priimtas, žodžiai 

„Europos atominės energijos bendrija 

(toliau – Bendrija)“ visame tekste bus 

pakeiti į žodžius „Europos Sąjungą (toliau 

– Sąjunga)“.) 

Or. en 



 

AM\1162297LT.docx  PE624.052v01-00 
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6.9.2018 A8-0258/38 

Pakeitimas 38 

Rebecca Harms 

Verts/ALE frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0258/2018 

Rebecca Harms 

Euratomo programa, kuria papildoma bendroji mokslinių tyrimų ir inovacijų programa 

„Horizontas 2020“ 

(COM(2017)0698 - C8-0009/2018 - 2017/0312(NLE)) 

 

Pasiūlymas dėl reglamento 

1 a konstatuojamoji dalis (nauja) 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 (1a) kadangi pagal Europos atominės 

energijos bendrijos steigimo sutartį 

įprasta teisėkūros procedūra netaikoma, 

priimant su atomine energija susijusius 

teisės aktus Europos Parlamentas 

nelaikomas lygiu Tarybai; 

Or. en 

Pagrindimas 

Sprendimai dėl Sąjungos branduolinės energijos srities mokslinių tyrimų ir mokymo programų 

nepriimami taikant demokratišką procesą, kadangi šioje srityje įprasta teisėkūros procedūra netaikoma. 
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6.9.2018 A8-0258/39 

Pakeitimas 39 

Rebecca Harms 

Verts/ALE frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0258/2018 

Rebecca Harms 

Euratomo programa, kuria papildoma bendroji mokslinių tyrimų ir inovacijų programa 

„Horizontas 2020“ 

(COM(2017)0698 - C8-0009/2018 - 2017/0312(NLE)) 

 

Pasiūlymas dėl reglamento 

2 konstatuojamoji dalis 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

(2) branduoliniai moksliniai tyrimai 

gali padėti didinti branduolinę saugą, 

saugumą bei radiacinę saugą ir taip 

prisidėti prie socialinės bei ekonominės 

gerovės ir aplinkos tvarumo. Ne mažiau 

svarbus yra galimas branduolinių 

mokslinių tyrimų indėlis į saugos, 

efektyvumo ir saugumo principus 

atitinkantį ilgalaikį energetikos sistemos 

priklausomybės nuo iškastinio kuro 

mažinimą; 

(2) branduoliniai moksliniai tyrimai 

gali padėti gerinti branduolinę saugą, 

saugumą ir radiacinę saugą; 

Or. en 
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6.9.2018 A8-0258/40 

Pakeitimas 40 

Rebecca Harms 

Verts/ALE frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0258/2018 

Rebecca Harms 

Euratomo programa, kuria papildoma bendroji mokslinių tyrimų ir inovacijų programa 

„Horizontas 2020“ 

(COM(2017)0698 - C8-0009/2018 - 2017/0312(NLE)) 

 

Pasiūlymas dėl reglamento 

3 straipsnio 1 dalis 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

1. Bendrasis Euratomo programos 

tikslas – vykdyti branduolinių mokslinių 

tyrimų ir mokymo veiklą, itin akcentuojant 

nuolatinį branduolinės saugos, saugumo ir 

radiacinės saugos gerinimą, visų pirma 

siekiant potencialiai prisidėti prie saugos, 

efektyvumo ir saugumo principus 

atitinkančio ilgalaikio energetikos 

sistemos priklausomybės nuo iškastinio 

kuro mažinimo. Bendrojo tikslo siekiama 

vykdant I priede nurodytų rūšių veiklą, 

apimančią tiesioginius ir netiesioginius 

veiksmus, kuriais siekiama šio straipsnio 2 

ir 3 dalyse nustatytų konkrečių tikslų. 

1. Bendrasis Euratomo programos 

tikslas – vykdyti branduolinių mokslinių 

tyrimų ir mokymo veiklą, itin akcentuojant 

branduolinės saugos, saugumo ir radiacinės 

saugos gerinimą. Bendrojo tikslo siekiama 

vykdant I priede nurodytų rūšių veiklą, 

apimančią tiesioginius ir netiesioginius 

veiksmus, kuriais siekiama šio straipsnio 2 

ir 3 dalyse nustatytų konkrečių tikslų. 

Or. en 
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6.9.2018 A8-0258/41 

Pakeitimas 41 

Rebecca Harms 

Verts/ALE frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0258/2018 

Rebecca Harms 

Euratomo programa, kuria papildoma bendroji mokslinių tyrimų ir inovacijų programa 

„Horizontas 2020“ 

(COM(2017)0698 - C8-0009/2018 - 2017/0312(NLE)) 

 

Pasiūlymas dėl reglamento 

3 straipsnio 2 dalies e punktas 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

e) Eksploatuojant esamus ir būsimus 

branduolių sintezės objektus padėti 

įrodyti, kad branduolių sintezė gali būti 

naudojama energijos gamybos reikmėms 

Išbraukta. 

Or. en 
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6.9.2018 A8-0258/42 

Pakeitimas 42 

Rebecca Harms 

Verts/ALE frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0258/2018 

Rebecca Harms 

Euratomo programa, kuria papildoma bendroji mokslinių tyrimų ir inovacijų programa 

„Horizontas 2020“ 

(COM(2017)0698 - C8-0009/2018 - 2017/0312(NLE)) 

 

Pasiūlymas dėl reglamento 

3 straipsnio 2 dalies f punktas 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

f) Padėti būsimoms branduolių 

sintezės jėgainėms reikalingus pagrindus, 

kuriant medžiagas, technologijas ir 

koncepciją 

Išbraukta. 

Or. en 
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6.9.2018 A8-0258/43 

Pakeitimas 43 

Rebecca Harms 

Verts/ALE frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0258/2018 

Rebecca Harms 

Euratomo programa, kuria papildoma bendroji mokslinių tyrimų ir inovacijų programa 

„Horizontas 2020“ 

(COM(2017)0698 - C8-0009/2018 - 2017/0312(NLE)) 

 

Pasiūlymas dėl reglamento 

4 straipsnio 1 dalies 1 pastraipos įžanginė dalis 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

Euratomo programai įgyvendinti skiriamas 

770 220 000 EUR finansinis paketas. Ta 

suma paskirstoma taip: 

Euratomo programai įgyvendinti skiriamas 

420 386 000 EUR finansinis paketas. Ta 

suma paskirstoma taip: 

Or. en 

Pagrindimas 

Bendras biudžeto sumažinimas atspindi bendrų programos tikslų pakeitimus, būtent finansavimo 

nutraukimą branduolių sintezės mokslinių tyrimų ir plėtros programai. Ištekliai, numatyti esamų ir 

būsimų branduolinių elektrinių saugai užtikrinti, skiriami Sąjungos moksliniams tyrimams ir mokymams 

eksploatavimo nutraukimo srityje ir radiacinei saugai. 

 


