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Procedūrų sutartiniai ženklai 

 * Konsultavimosi procedūra  

 *** Pritarimo procedūra 

 ***I Įprasta teisėkūros procedūra (pirmasis svarstymas) 

 ***II Įprasta teisėkūros procedūra (antrasis svarstymas) 

 ***III Įprasta teisėkūros procedūra (trečiasis svarstymas) 

 

(Procedūra pasirenkama atsižvelgiant į teisės akto projekte pasiūlytą teisinį 

pagrindą.) 

 

 

 

 

Teisės akto projekto pakeitimai 

 

Parlamento pakeitimai, išdėstomi dviejuose stulpeliuose 
 

Išbrauktos teksto dalys žymimos pusjuodžiu kursyvu kairiajame stulpelyje. 

Pakeitimai žymimi pusjuodžiu kursyvu abiejuose stulpeliuose. Naujas 

tekstas žymimas pusjuodžiu kursyvu dešiniajame stulpelyje. 

 

Kiekvieno pakeitimo antraštės pirmoje ir antroje eilutėse nurodoma 

atitinkama svarstomo teisės akto projekto dalis. Jei pakeitimas susijęs su 

esamu teisės aktu, kurį siekiama pakeisti teisės akto projektu, antraštėje 

pridedamos trečia ir ketvirta eilutės, kuriose atitinkamai nurodomas esamas 

teisės aktas ir keičiama šio teisės akto dalis.  

 

Parlamento pakeitimai, pateikiami konsoliduoto teksto forma 

 

Naujos teksto dalys žymimos pusjuodžiu kursyvu. Išbrauktos teksto dalys 

nurodomos simboliu „▌“ arba perbraukiamos. Pakeistos teksto dalys 

nurodomos naują tekstą pažymint pusjuodžiu kursyvu, o ankstesnį 

nereikalingą tekstą išbraukiant arba perbraukiant.  

Nežymimi tik grynai techninio pobūdžio pakeitimai, kuriuos daro tarnybos, 

siekdamos parengti galutinį tekstą. 
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EUROPOS PARLAMENTO TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS 

dėl pasiūlymo dėl Tarybos reglamento dėl Europos atominės energijos bendrijos 

mokslinių tyrimų ir mokymo programos (2019–2020 m.), kuria papildoma bendroji 

mokslinių tyrimų ir inovacijų programa „Horizontas 2020“ 

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

(Konsultavimosi procedūra) 

Europos Parlamentas, 

– atsižvelgdamas į Komisijos pasiūlymą Tarybai (COM(2017)0698), 

– atsižvelgdamas į Europos atominės energijos bendrijos steigimo sutarties 7 straipsnį, 

pagal kurį Taryba kreipėsi į Parlamentą dėl konsultacijos (C8-0009/2018), 

– atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 78c straipsnį, 

– atsižvelgdamas į Pramonės, mokslinių tyrimų ir energetikos komiteto pranešimą (A8-

0258/2018), 

1. pritaria Komisijos pasiūlymui su pakeitimais; 

2. ragina Komisiją atitinkamai pakeisti savo pasiūlymą pagal Sutarties dėl Europos 

Sąjungos veikimo 293 straipsnio 2 dalį ir Europos atominės energijos bendrijos 

steigimo sutarties 106a straipsnį; 

3. ragina Tarybą pranešti Parlamentui, jei ji ketina nukrypti nuo teksto, kuriam pritarė 

Parlamentas; 

4. ragina Tarybą dar kartą konsultuotis su Parlamentu, jei ji ketina iš esmės keisti 

Komisijos pasiūlymą; 

5. paveda Pirmininkui perduoti Parlamento poziciją Tarybai ir Komisijai. 

 

Pakeitimas 1 

Pasiūlymas dėl reglamento 

4 konstatuojamoji dalis 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

(4) siekiant užtikrinti branduolinių 

mokslinių tyrimų Bendrijos lygiu 

tęstinumą, reikia sukurti Bendrijos 

mokslinių tyrimų ir mokymo programą 

laikotarpiui nuo 2019 m. sausio 1 d. iki 

2020 m. gruodžio 31 d. (toliau – Euratomo 

(4) siekiant užtikrinti branduolinių 

mokslinių tyrimų Bendrijos lygiu 

tęstinumą ir pasiekti šios srities tikslus, 

reikia sukurti Bendrijos mokslinių tyrimų ir 

mokymo programą laikotarpiui nuo 2019 

m. sausio 1 d. iki 2020 m. gruodžio 31 d. 
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programa). Euratomo programos tikslai 

turėtų būti tokie patys, kaip 2014–2018 m. 

programos, ji turėtų remti tokią pačią 

veiklą ir naudoti tokį patį įgyvendinimo 

būdą, koks buvo efektyvus ir tinkamas 

programos tikslams pasiekti;  

(toliau – Euratomo programa); Euratomo 

programos tikslai turėtų būti tokie patys, 

kaip 2014–2018 m. programos, ji turėtų 

remti tokią pačią veiklą ir naudoti tokį patį 

įgyvendinimo būdą, koks buvo efektyvus ir 

tinkamas programos tikslams pasiekti;  

 

Pakeitimas 2 

Pasiūlymas dėl reglamento 

6 konstatuojamoji dalis 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

(6) branduolinė energija gali turėti 

poveikį energijos tiekimui bei ekonominei 

plėtrai, tačiau didelės branduolinės avarijos 

gali sukelti pavojų žmonių sveikatai. Todėl 

Euratomo programoje kuo daugiau 

dėmesio turėtų būti skiriama branduolinės 

saugos ir atitinkamais atvejais saugumo 

aspektams, kuriuos nagrinėja Jungtinis 

tyrimų centras (toliau – JTC);  

(6) branduolinė energija gali turėti 

poveikį energijos tiekimui bei ekonominei 

plėtrai, tačiau didelės branduolinės avarijos 

gali sukelti vidutinės trukmės ir ilgalaikį 

pavojų žmonių sveikatai ir aplinkai. Todėl 

Euratomo programoje kuo daugiau 

dėmesio turėtų būti skiriama branduolinės 

saugos ir atitinkamais atvejais saugumo 

aspektams, kuriuos nagrinėja Jungtinis 

tyrimų centras (toliau – JTC);  

 

Pakeitimas 3 

Pasiūlymas dėl reglamento 

7 konstatuojamoji dalis 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

(7) pagal Europos strateginį 

energetikos technologijų planą (toliau – 

SET planas), išdėstytą 2008 m. vasario 28 

d. Tarybos posėdžio Briuselyje išvadose, 

spartinamas mažo anglies dioksido kiekio 

technologijų kūrimas. 2011 m. vasario 4 d. 

susitikime Europos Vadovų Taryba 

susitarė, kad Sąjunga ir jos valstybės narės 

skatins investicijas į atsinaujinančiuosius 

energijos išteklius, saugias ir tvarias mažo 

anglies dioksido kiekio technologijas ir 

daug dėmesio skirs SET plane nustatytų 

technologijų prioritetų įgyvendinimui. 

Kiekviena valstybė narė gali pasirinkti, 

kokių tipų technologijas ji remtų; 

(7) pagal Europos strateginį 

energetikos technologijų planą (toliau – 

SET planas), išdėstytą 2008 m. vasario 28 

d. Tarybos posėdžio Briuselyje išvadose, 

spartinamas inovacijų procesas Europos 

mažo anglies dioksido kiekio technologijų 

kūrimo srityje. 2011 m. vasario 4 d. 

susitikime Europos Vadovų Taryba 

susitarė, kad Sąjunga ir jos valstybės narės 

skatins investicijas į atsinaujinančiuosius 

energijos išteklius, saugias ir tvarias mažo 

anglies dioksido kiekio technologijas, 

įskaitant branduolinę energiją, ir daug 

dėmesio skirs SET plane nustatytų 

technologijų prioritetų įgyvendinimui. 
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Europos strateginio energetikos 

technologijų plano 10 veiksmo 

(branduolinė energija) tikslas: išlaikyti 

aukštą branduolinių reaktorių ir susijusių 

kuro ciklų saugos lygį veiklos proceso ir 

eksploatavimo nutraukimo metu, sykiu 

gerinant jų efektyvumą. Kiekviena 

valstybė narė gali pasirinkti, kokių tipų 

technologijas ji remtų; 

 

Pakeitimas 4 

Pasiūlymas dėl reglamento 

8 konstatuojamoji dalis 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

(8) branduolinės energetikos objektų 

turi arba radioaktyviąsias medžiagas 

naudoja (visų pirma medicinos reikmėms) 

visos valstybės narės, todėl Briuselyje 

2008 m. gruodžio 1 ir 2 d. posėdžiavusi 

Taryba savo išvadose pripažino, kad reikia 

nuolatos tobulinti branduolinės srities 

gebėjimus, visų pirma organizuojant 

tinkamą švietimo ir mokymo veiklą, 

susietą su moksliniais tyrimais ir 

koordinuojamą Bendrijos lygiu;  

(8) branduolinės energetikos objektų 

turi arba radioaktyviąsias medžiagas 

naudoja (visų pirma medicinos reikmėms) 

visos valstybės narės, todėl Briuselyje 

2008 m. gruodžio 1 ir 2 d. posėdžiavusi 

Taryba savo išvadose pripažino, kad reikia 

nuolatos tobulinti branduolinės srities 

gebėjimus, visų pirma organizuojant 

tinkamą švietimo ir mokymo veiklą visais 

lygmenimis ir deramai koordinuojant 

Europos lygmens mokslinių tyrimų 

projektus; 

 

Pakeitimas 5 

Pasiūlymas dėl reglamento 

9 konstatuojamoji dalis 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

(9) sprendimą, ar naudoti branduolinę 

energiją, priima kiekviena valstybė narė, 

tačiau kartu pripažįstama, kad branduolinė 

energija skirtingose valstybėse narėse 

atlieka skirtingą vaidmenį; 

(9) sprendimą, ar naudoti branduolinę 

energiją, priima kiekviena valstybė narė, 

tačiau kartu pripažįstama, kad 

branduolinės energijos srities moksliniai 

tyrimai atlieka svarbų vaidmenį visose 
valstybėse narėse, visų pirma žmonių 

sveikatos srityje; 

 

Pakeitimas 6 
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Pasiūlymas dėl reglamento 

11 konstatuojamoji dalis 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

(11) kad branduolių sintezė taptų 

patikimu komercinės energijos gamybos 

būdu, visų pirma būtina sėkmingai ir laiku 

užbaigti ITER statybą ir pradėti jį 

eksploatuoti. Antra, reikia parengti plataus 

užmojo, tačiau realistišką elektros 

energijos gamybos iki 2050 m. veiksmų 

planą. Kad minėti tikslai būtų pasiekti, 

Europos branduolių sintezės programa turi 

būti orientuota į bendrą veiklos programą, 

kuria būtų įgyvendinamas šis veiksmų 

planas. Siekiant išsaugoti šiuo metu 

vykdomos branduolių sintezės mokslinių 

tyrimų veiklos pasiekimus ir užtikrinti 

ilgalaikį branduolių sintezės srities 

suinteresuotųjų šalių įsipareigojimą bei 

bendradarbiavimą, reikėtų užtikrinti 

Bendrijos paramos tęstinumą. Daugiau 

dėmesio turėtų būti skiriama visų pirma ne 

tik ITER rėmimo veiklai, bet ir su 

demonstracinio reaktoriaus kūrimu 

susijusiems veiksmams, atitinkamais 

atvejais įskaitant didesnį privačiojo 

sektoriaus dalyvavimą. Toks 

racionalizavimas ir prioritetų 

perorientavimas turėtų būti įgyvendinti 

nepakenkiant Europos lyderystei 

branduolių sintezės mokslo 

bendruomenėje; 

(11) kad branduolių sintezė taptų 

patikimu komercinės energijos gamybos 

būdu, visų pirma būtina sėkmingai ir laiku 

užbaigti ITER statybą ir pradėti jį 

eksploatuoti. Euratomo programa galėtų 

prie to svariai prisidėti. Antra, reikia 

parengti plataus užmojo, tačiau realistišką 

elektros energijos gamybos iki 2050 m. 

veiksmų planą. Kad minėti tikslai būtų 

pasiekti, Europos branduolių sintezės 

programa turi būti orientuota į bendrą 

veiklos programą, kuria būtų 

įgyvendinamas šis veiksmų planas. 

Siekiant išsaugoti šiuo metu vykdomos 

branduolių sintezės mokslinių tyrimų 

veiklos pasiekimus ir užtikrinti ilgalaikį 

branduolių sintezės srities suinteresuotųjų 

šalių įsipareigojimą bei bendradarbiavimą, 

reikėtų užtikrinti Bendrijos ilgalaikės 

paramos tęstinumą. Daugiau dėmesio 

turėtų būti skiriama visų pirma ne tik ITER 

rėmimo veiklai, bet ir su demonstracinio 

reaktoriaus kūrimu susijusiems veiksmams, 

atitinkamais atvejais įskaitant didesnį 

privačiojo sektoriaus dalyvavimą. Toks 

racionalizavimas ir prioritetų 

perorientavimas turėtų būti įgyvendinti 

nepakenkiant Europos lyderystei 

branduolių sintezės mokslo 

bendruomenėje; 

 

Pakeitimas 7 

Pasiūlymas dėl reglamento 

12 konstatuojamoji dalis 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

(12) JTC turėtų toliau teikti 

nepriklausomą, į užsakovų poreikius 

orientuotą mokslinę ir technologinę 

pagalbą, kuri reikalinga formuojant, 

plėtojant, įgyvendinant Bendrijos politiką 

(12) JTC turėtų toliau teikti 

nepriklausomą, į užsakovų poreikius 

orientuotą mokslinę ir technologinę 

pagalbą, kuri reikalinga formuojant, 

plėtojant, įgyvendinant Bendrijos politiką 
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ir vykdant jos stebėseną, visų pirma 

branduolinės saugos ir saugumo mokslinių 

tyrimų bei mokymo srityje. Siekiant 

optimizuoti žmogiškuosius išteklius ir 

užtikrinti, kad moksliniai tyrimai Sąjungoje 

nebūtų dubliuojami, visa nauja JTC veikla 

turėtų būti analizuojama siekiant patikrinti 

jos suderinamumą su valstybėse narėse 

vykdoma veikla. Bendrosios programos 

„Horizontas 2020“ saugumo aspektai 

turėtų apimti tik tiesioginius JTC 

veiksmus; 

ir vykdant jos stebėseną, visų pirma 

branduolinės saugos ir saugumo, saugumo 

kontrolės priemonių ir neplatinimo 
mokslinių tyrimų bei mokymo srityje. 

Siekiant optimizuoti žmogiškuosius 

išteklius ir užtikrinti, kad moksliniai 

tyrimai Sąjungoje nebūtų dubliuojami, visa 

nauja JTC veikla turėtų būti analizuojama 

siekiant patikrinti jos suderinamumą su 

valstybėse narėse vykdoma veikla. 

Bendrosios programos „Horizontas 2020“ 

saugumo aspektai turėtų apimti tik 

tiesioginius JTC veiksmus;  

 

Pakeitimas 8 

Pasiūlymas dėl reglamento 

14 konstatuojamoji dalis 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

(14) atsižvelgiant į visų jos valstybių 

narių interesus, Sąjungos vaidmuo yra 

parengti sistemą, pagal kurią būtų remiami 

pažangiausi bendri moksliniai tyrimai, 

žinių apie branduolių dalijimosi 

technologijas kaupimas ir išsaugojimas, 

ypač daug dėmesio skiriant saugai, 

saugumui, radiacinei saugai ir branduolinių 

ginklų neplatinimui. Tam reikalinga 

nepriklausoma mokslo bazė, kurią rengiant 

JTC gali atlikti itin svarbų vaidmenį. Tai 

pripažinta Komisijos 2010 m. spalio 6 d. 

komunikate Europos Parlamentui, Tarybai, 

Europos ekonomikos ir socialinių reikalų 

komitetui bei Regionų komitetui 

„Strategijos „Europa 2020“ pavyzdinė 

iniciatyva „Inovacijų sąjunga“, kuriame 

Komisija pareiškė ketinanti su JTC pagalba 

sustiprinti politikai formuoti reikalingus 

mokslinius įrodymus. Tą užduotį JTC siūlo 

atlikti jo vykdomus branduolinės saugos ir 

saugumo srities mokslinius tyrimus 

orientuojant į Sąjungos politikos 

prioritetus; 

(14) atsižvelgiant į visų jos valstybių 

narių interesus, Sąjungos vaidmuo yra 

parengti sistemą, pagal kurią būtų remiami 

pažangiausi bendri moksliniai tyrimai, 

žinių apie branduolių dalijimosi 

technologijas kaupimas ir išsaugojimas, 

ypač daug dėmesio skiriant saugai, 

saugumui, branduolinių atliekų 

tvarkymui, radiacinei saugai ir 

branduolinių ginklų neplatinimui. Tam 

reikalinga nepriklausoma mokslo bazė, 

kurią rengiant JTC gali atlikti itin svarbų 

vaidmenį. Tai pripažinta Komisijos 

2010 m. spalio 6 d. komunikate Europos 

Parlamentui, Tarybai, Europos ekonomikos 

ir socialinių reikalų komitetui bei Regionų 

komitetui „Strategijos „Europa 2020“ 

pavyzdinė iniciatyva „Inovacijų sąjunga“, 

kuriame Komisija pareiškė ketinanti su 

JTC pagalba sustiprinti politikai formuoti 

reikalingus mokslinius įrodymus. Tą 

užduotį JTC siūlo atlikti jo vykdomus 

branduolinės saugos ir saugumo srities 

mokslinius tyrimus orientuojant į Sąjungos 

politikos prioritetus; 
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Pakeitimas 9 

Pasiūlymas dėl reglamento 

15 konstatuojamoji dalis 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

(15) siekiant sustiprinti mokslo bei 

visuomenės ryšius ir padidinti visuomenės 

pasitikėjimą mokslu, Euratomo 

programoje pirmenybė turėtų būti 

teikiama sąmoningam piliečių ir pilietinės 

visuomenės dalyvavimui sprendžiant 

mokslinių tyrimų ir inovacijų klausimus, 

propaguojant mokslinį švietimą, didinant 

mokslinių žinių prieinamumą, rengiant 

atsakingas mokslinių tyrimų ir inovacijų 

darbotvarkes, kuriose atsižvelgiama į 

piliečiams bei pilietinei visuomenei 

susirūpinimą keliančius klausimus ir 

lūkesčius, ir sudarant palankias sąlygas 

jiems dalyvauti veikloje pagal Euratomo 

programą;  

(15) siekiant sustiprinti mokslo bei 

visuomenės ryšius ir padidinti visuomenės 

pasitikėjimą mokslu, Euratomo programa 

turėtų padėti užtikrinti geresnį 

informacijos teikimą, kad piliečiai ir 

pilietinė visuomenė galėtų dalyvauti 
sprendžiant mokslinių tyrimų ir inovacijų 

klausimus, propaguojant mokslinį švietimą, 

didinant mokslinių žinių prieinamumą, 

rengiant atsakingas mokslinių tyrimų ir 

inovacijų darbotvarkes, kuriose 

atsižvelgiama į piliečiams bei pilietinei 

visuomenei susirūpinimą keliančius 

klausimus ir lūkesčius, ir sudarant 

palankias sąlygas jiems dalyvauti veikloje 

pagal Euratomo programą; 

 

Pakeitimas 10 

Pasiūlymas dėl reglamento 

17 konstatuojamoji dalis 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

(17) debatų, vykusių 2013 m. vasario 26 

ir 27 d. Briuselyje Komisijos ir Europos 

ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto 

bendrai organizuotame simpoziume 

„Branduolių dalijimosi mokslinių tyrimų 

nauda ir suvaržymai kuriant mažo anglies 

dioksido kiekio technologijų ekonomiką“, 

kurio pagrindas – tarpdisciplininė studija, 

kurią rengiant dalyvavo, be kita ko, 

energetikos, ekonomikos ir socialinių 

mokslų sričių ekspertai, išvadose 

pripažinta, kad reikia tęsti branduolinius 

mokslinius tyrimus Europos lygiu; 

(17) debatų, vykusių 2013 m. vasario 26 

ir 27 d. Briuselyje Komisijos ir Europos 

ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto 

bendrai organizuotame simpoziume 

„Branduolių dalijimosi mokslinių tyrimų 

nauda ir suvaržymai kuriant mažo anglies 

dioksido kiekio technologijų ekonomiką“, 

kurio pagrindas – tarpdisciplininė studija, 

kurią rengiant dalyvavo, be kita ko, 

energetikos, ekonomikos ir socialinių 

mokslų sričių ekspertai, išvadose 

pripažinta, kad reikia tęsti branduolinius 

mokslinius tyrimus, taip pat branduolių 

dalijimosi srityje, Europos lygiu; 

 

Pakeitimas 11 
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Pasiūlymas dėl reglamento 

18 konstatuojamoji dalis 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

(18) įgyvendinant Euratomo programą 

turėtų būti prisidėta didinant mokslininko 

tyrėjo profesijos patrauklumą Sąjungoje. 

Deramas dėmesys turėtų būti skiriamas 

Europos mokslininkų chartijai ir 

Mokslininkų priėmimo į darbą elgesio 

kodeksui17, taip pat kitoms susijusioms 

bazinėms gairėms, nustatytoms kuriant 

Europos mokslinių tyrimų erdvę, kartu 

atsižvelgiant į jų savanorišką pobūdį; 

(18) įgyvendinant Euratomo programą 

turėtų būti prisidėta didinant mokslininko 

tyrėjo profesijos patrauklumą Sąjungoje ir 

skatinant jaunimą įsitraukti į mokslinius 

tyrimus šioje srityje. Deramas dėmesys 

turėtų būti skiriamas Europos mokslininkų 

chartijai ir Mokslininkų priėmimo į darbą 

elgesio kodeksui17, taip pat kitoms 

susijusioms bazinėms gairėms, nustatytoms 

kuriant Europos mokslinių tyrimų erdvę, 

kartu atsižvelgiant į jų savanorišką pobūdį; 

_________________ _________________ 

17 2005 m. kovo 11 d. Komisijos 

rekomendacija dėl Europos mokslininkų 

chartijos ir dėl Mokslininkų priėmimo į 

darbą elgesio kodekso (OL L 75, 2005 3 

22, p. 67).  

17 2005 m. kovo 11 d. Komisijos 

rekomendacija dėl Europos mokslininkų 

chartijos ir dėl Mokslininkų priėmimo į 

darbą elgesio kodekso (OL L 75, 2005 3 

22, p. 67). 

 

Pakeitimas 12 

Pasiūlymas dėl reglamento 

19 konstatuojamoji dalis 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

(19) plėtojant veiklą pagal Euratomo 

programą turėtų būti siekiama skatinti 

laikytis moterų ir vyrų lygybės principo 

mokslinių tyrimų ir inovacijų srityje, visų 

pirma šalinant pagrindines lyčių nelygybės 

priežastis, išnaudojant visą abiejų lyčių 

mokslininkų tyrėjų potencialą ir įtraukiant 

lyčių aspektą į projektų turinį, kad būtų 

pagerinta mokslinių tyrimų kokybė ir 

skatinamos inovacijos. Vykdant veiklą taip 

pat turėtų būti siekiama įgyvendinti su vyrų 

ir moterų lygybe susijusius principus, 

įtvirtintus Europos Sąjungos sutarties 2 ir 3 

straipsniuose ir Sutarties dėl Europos 

Sąjungos veikimo (SESV) 8 straipsnyje; 

(19) plėtojant veiklą pagal Euratomo 

programą turi būti laikomasi vyrų ir 

moterų lygybės principo mokslinių tyrimų 

ir inovacijų srityje, visų pirma šalinant 

pagrindines lyčių nelygybės priežastis, 

išnaudojant visą abiejų lyčių mokslininkų 

tyrėjų potencialą, gerinant jų prieigą prie 

mokslinių tyrimų programų, kad būtų 

pagerinta mokslinių tyrimų kokybė ir 

skatinamos inovacijos. Vykdant veiklą taip 

pat turėtų būti siekiama įgyvendinti su vyrų 

ir moterų lygybe susijusius principus, 

įtvirtintus Europos Sąjungos sutarties 2 ir 3 

straipsniuose ir Sutarties dėl Europos 

Sąjungos veikimo (SESV) 8 straipsnyje; 
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Pakeitimas 13 

Pasiūlymas dėl reglamento 

20 konstatuojamoji dalis 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

(20) vykdant mokslinių tyrimų ir 

inovacijų veiklą, remiamą pagal Euratomo 

programą, turėtų būti laikomasi svarbiausių 

etikos principų. Atitinkamais atvejais 

turėtų būti atsižvelgiama į Europos mokslo 

ir naujųjų technologijų etikos grupės 

nuomonę energetikos klausimais. Vykdant 

mokslinius tyrimus taip pat turėtų būti 

atsižvelgiama į SESV 13 straipsnį ir 

mažinamas gyvūnų naudojimas 

moksliniuose tyrimuose ir bandymuose, 

siekiant ilgainiui jo atsisakyti. Visa veikla 

turėtų būti vykdoma užtikrinant aukštą 

žmonių sveikatos apsaugos lygį; 

(20) vykdant mokslinių tyrimų ir 

inovacijų veiklą, remiamą pagal Euratomo 

programą, turėtų būti laikomasi svarbiausių 

etikos principų. Atitinkamais atvejais 

turėtų būti atsižvelgiama į Europos mokslo 

ir naujųjų technologijų etikos grupės 

nuomonę energetikos klausimais. Vykdant 

mokslinius tyrimus taip pat turėtų būti 

atsižvelgiama į SESV 13 straipsnį ir 

pakeistas gyvūnų naudojimas moksliniuose 

tyrimuose ir bandymuose, siekiant ilgainiui 

uždrausti gyvūnų naudojimą. Visa veikla 

turėtų būti vykdoma užtikrinant 

aukščiausią žmonių sveikatos apsaugos 

lygį; 

 

Pakeitimas 14 

Pasiūlymas dėl reglamento 

21 konstatuojamoji dalis 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

(21) didesnio poveikio taip pat turėtų 

būti pasiekta, jei Euratomo programos ir 

privačiojo sektoriaus lėšos būtų bendrai 

skiriamos viešojo ir privačiojo sektorių 

partnerystei svarbiausiose srityse, kur 

moksliniai tyrimai ir inovacijos galėtų 

padėti siekti Sąjungos bendrųjų 

konkurencingumo tikslų. Ypač daug 

dėmesio turėtų būti skiriama mažųjų ir 

vidutinių įmonių dalyvavimui; 

(21) didesnio poveikio taip pat turėtų 

būti pasiekta, jei Euratomo programos ir 

privačiojo sektoriaus lėšos būtų bendrai 

skiriamos viešojo ir privačiojo sektorių 

partnerystei svarbiausiose srityse, kur 

moksliniai tyrimai ir inovacijos galėtų 

padėti siekti Sąjungos bendrųjų 

konkurencingumo tikslų. Ypač daug 

dėmesio turėtų būti skiriama mažųjų ir 

vidutinių įmonių dalyvavimui, įskaitant 

naujus novatoriškus veikėjus susijusiose 

mokslinių tyrimų srityse; 

 

Pakeitimas 15 

Pasiūlymas dėl reglamento 

25 konstatuojamoji dalis 
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

(25) Sąjungos finansiniai interesai 

turėtų būti proporcingomis priemonėmis 

saugomi per visą išlaidų ciklą, įskaitant 

pažeidimų prevenciją, nustatymą ir tyrimą, 

prarastų, neteisingai išmokėtų ar 

netinkamai panaudotų lėšų susigrąžinimą 

ir atitinkamais atvejais sankcijas. 

Persvarstyta kontrolės strategija, kurioje 

daugiausia dėmesio bus skiriama nebe 

klaidų dažnumo mažinimui, o rizika 

grindžiamai kontrolei ir sukčiavimo atvejų 

nustatymui, turėtų sumažinti kontrolės 

naštą dalyviams; 

(25) Sąjungos finansinius interesus 

reikėtų apsaugoti tinkamomis 
priemonėmis per visą išlaidų ciklą, 

įskaitant pažeidimų prevenciją, nustatymą 

ir tyrimą po bendros audito procedūros, 

prarastų, neteisėtai išmokėtų arba 

neteisingai panaudotų lėšų susigrąžinimą ir 

atitinkamais atvejais sankcijas. 

Persvarstyta kontrolės strategija, kurioje 

daugiausia dėmesio bus skiriama nebe 

klaidų dažnumo mažinimui, o rizika 

grindžiamai kontrolei ir sukčiavimo atvejų 

nustatymui remiantis ES mastu taikomais 

bendrais principais ir kriterijais, turėtų 

sumažinti kontrolės naštą dalyviams; 

 

Pakeitimas 16 

Pasiūlymas dėl reglamento 

26 konstatuojamoji dalis 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

(26) svarbu užtikrinti Euratomo 

programos patikimą finansinį valdymą ir 

tai, kad ji būtų įgyvendinama kuo 

veiksmingiau ir naudotojams priimtiniausiu 

būdu, kartu užtikrinant teisinį tikrumą ir jos 

prieinamumą visiems dalyviams. Būtina 

užtikrinti, kad būtų laikomasi Europos 

Parlamento ir Tarybos reglamento (ES, 

Euratomas) Nr. 966/2012 (toliau – 

Finansinis reglamentas) atitinkamų 

nuostatų ir supaprastinimo bei geresnio 

reglamentavimo reikalavimų; 

(26) svarbu užtikrinti Euratomo 

programos patikimą finansinį valdymą ir 

tai, kad ji būtų įgyvendinama kuo 

veiksmingiau ir naudotojams priimtiniausiu 

būdu, kartu užtikrinant teisinį tikrumą ir 

tinkamą galimų paramos gavėjų 

informuotumą, kad būtų padidintas jos 

prieinamumas visiems dalyviams. Būtina 

užtikrinti, kad būtų laikomasi Europos 

Parlamento ir Tarybos reglamento (ES, 

Euratomas) Nr. 966/2012 (toliau – 

Finansinis reglamentas) atitinkamų 

nuostatų ir supaprastinimo bei geresnio 

reglamentavimo reikalavimų; 

_________________ _________________ 

19 2012 m. spalio 25 d. Europos Parlamento 

ir Tarybos reglamentas (ES, Euratomas) 

Nr. 966/2012 dėl Sąjungos bendrajam 

biudžetui taikomų finansinių taisyklių ir 

kuriuo panaikinamas Tarybos reglamentas 

(EB, Euratomas) Nr. 1605/2002 

2012 m. spalio 25 d. Europos Parlamento ir 

Tarybos reglamentas (ES, Euratomas) 

Nr. 966/2012 dėl Sąjungos bendrajam 

biudžetui taikomų finansinių taisyklių ir 

kuriuo panaikinamas Tarybos reglamentas 

(EB, Euratomas) Nr. 1605/2002 
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(OL L 298, 2012 10 26, p. 1).  (OL L 298, 2012 10 26, p. 1). 

 

Pakeitimas 17 

Pasiūlymas dėl reglamento 

33 konstatuojamoji dalis 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

(33) norint pasiekti Euratomo programos 

tikslus atitinkamose srityse, būtina remti 

kompleksinę veiklą, vykdomą tiek vien 

pagal Euratomo programą, tiek kartu su 

bendrosios programos „Horizontas 2020“ 

veikla; 

(33) norint pasiekti Euratomo programos 

tikslus atitinkamose srityse, būtina remti 

kompleksinę veiklą, vykdomą tiek vien 

pagal Euratomo programą, tiek kartu su 

bendrosios programos „Horizontas 2020“ 

veikla, kaip, pvz., programos „Marie 

Skłodowskos-Curie veiksmai“, pagal 

kurią remiamas mokslininkų tyrėjų 

judumas, atveju; 

 

Pakeitimas 18 

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 

nuolatinį branduolinės saugos, saugumo ir 

radiacinės saugos gerinimą, visų pirma 

siekiant 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. 

 

Pakeitimas 19 

Pasiūlymas dėl reglamento 

3 straipsnio 2 dalies a punktas 
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

a) didinti branduolinių sistemų saugą; a) didinti branduolinių sistemų saugą, 

be kita ko, vykdant struktūrinius 

tarpvalstybinius patikrinimus, jei 

branduoliniai įrenginiai yra netoli vienos 

ar kelių valstybių narių nacionalinių 

sienų; 

 

Pakeitimas 20 

Pasiūlymas dėl reglamento 

3 straipsnio 2 dalies b punktas 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

b) prisidėti prie galutinių branduolinių 

atliekų tvarkymo, įskaitant galutinį 

geologinį laidojimą, išskyrimą ir 

transmutaciją, saugių ilgesnio laikotarpio 

sprendimų kūrimo;  

b) prisidėti prie bendradarbiavimo ES 

lygmeniu ir su trečiosiomis šalimis ieškant 

ir kuriant galutinių branduolinių atliekų 

tvarkymo, įskaitant galutinį geologinį 

laidojimą, išskyrimą ir transmutaciją, 

saugių ilgesnio laikotarpio sprendimus; 

 

Pakeitimas 21 

Pasiūlymas dėl reglamento 

3 straipsnio 3 dalies 1 pastraipos a punktas 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

a) didinti branduolinę saugą, įskaitant 

branduolinių reaktorių ir kuro saugą, 

atliekų tvarkymą, įskaitant galutinį 

geologinį laidojimą ir išskyrimą bei 

transmutaciją; eksploatavimo nutraukimą ir 

avarinę parengtį;  

a) didinti branduolinę saugą, įskaitant 

branduolinių reaktorių ir kuro saugą, 

atliekų tvarkymą siekiant išvengti bet 

kokio nepageidaujamo poveikio žmonėms 

ar aplinkai, įskaitant galutinį geologinį 

laidojimą ir išskyrimą bei transmutaciją; 

eksploatavimo nutraukimą ir avarinę 

parengtį;  

 

Pakeitimas 22 

Pasiūlymas dėl reglamento 

3 straipsnio 3 dalies 1 pastraipos b punktas 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 
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b) didinti branduolinį saugumą, 

įskaitant branduolinės saugos priemones, 

branduolinių ginklų neplatinimą, kovą su 

neteisėta prekyba ir branduolinę 

ekspertizę;  

b) didinti branduolinį saugumą, 

įskaitant branduolinės saugos priemones, 

branduolinių ginklų neplatinimą, kovą su 

neteisėta prekyba ir branduolinę ekspertizę, 

žaliavų bei radioaktyvių atliekų šalinimą, 

kovą su kibernetiniais išpuoliais ir 

terorizmo aktų prieš atomines elektrines 

rizikos mažinimą, ir vykdyti struktūrinius 

tarpvalstybinius patikrinimus, jei 

branduoliniai įrenginiai yra netoli vienos 

ar kelių ES valstybių narių nacionalinių 

sienų; 

 

Pakeitimas 23 

Pasiūlymas dėl reglamento 

3 straipsnio 3 dalies 1 pastraipos d punktas 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

d) sudaryti palankias žinių valdymo, 

švietimo ir mokymo sąlygas;  

d) sudaryti palankias žinių valdymo, 

švietimo ir mokymo sąlygas, įskaitant 

ilgalaikį profesinį mokymą, siekiant 

atsižvelgti į nuolatinius pokyčius, kurie 

tampa galimi dėl naujų technologijų; 

Pakeitimas 24 

Pasiūlymas dėl reglamento 

3 straipsnio 4 dalis 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

4. Euratomo programa įgyvendinama 

taip, kad būtų užtikrinta, kad prioritetai bei 

remiama veikla atitiktų kintančius 

poreikius ir jais būtų atsižvelgiama į 

mokslo, technologijų, inovacijų, politikos 

formavimo, rinkų ir visuomenės pokyčius, 

siekiant optimizuoti žmogiškuosius bei 

finansinius išteklius ir išvengti veiklos 

dubliavimo vykdant branduolinius 

mokslinius tyrimus ir technologinę plėtrą 

Sąjungoje. 

4. Euratomo programa įgyvendinama 

taip, kad būtų užtikrinta, kad prioritetai bei 

remiama veikla atitiktų kintančius 

poreikius ir jais būtų atsižvelgiama į 

mokslo, technologijų, inovacijų, politikos 

(ypač energetikos ir aplinkos politikos) 

formavimo, rinkų ir visuomenės pokyčius, 

siekiant optimizuoti žmogiškuosius bei 

finansinius išteklius, sukurti didesnę 

sinergiją tarp esamų programų ir projektų 
ir išvengti veiklos dubliavimo vykdant 

branduolinius mokslinius tyrimus ir 

technologinę plėtrą Sąjungoje. 
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Pakeitimas 25 

Pasiūlymas dėl reglamento 

4 straipsnio 2 dalis 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

2. Iš Euratomo programos finansinio 

paketo gali būti dengiamos išlaidos, 

susijusios su tai programai valdyti ir jos 

tikslams pasiekti būtina parengiamąja, 

stebėsenos, kontrolės, audito ir vertinimo 

veikla, visų pirma su tyrimais ir ekspertų 

susitikimais susijusios išlaidos, kiek jos 

susijusios su bendraisiais šio reglamento 

tikslais, išlaidos, susijusios su informacinių 

technologijų tinklais, daugiausia skirtais 

informacijai tvarkyti ir ja keistis, taip pat 

visos kitos techninės ir administracinės 

pagalbos išlaidos, kurias Komisija patiria 

valdydama Euratomo programą. 

Nuolatiniams ir pasikartojantiems 

veiksmams, tokiems kaip kontrolė, auditas 

ir IT tinklai, skirtos išlaidos dengiamos 

laikantis 1 dalyje nurodytų Komisijos 

administracinių išlaidų ribų.  

2. Iš Euratomo programos finansinio 

paketo gali būti dengiamos išlaidos, 

susijusios su tai programai valdyti ir jos 

tikslams pasiekti būtina parengiamąja, 

stebėsenos, kontrolės, audito ir vertinimo 

veikla, visų pirma su tyrimais ir ekspertų 

susitikimais susijusios išlaidos, kiek jos 

susijusios su bendraisiais šio reglamento 

tikslais, išlaidos, susijusios su informacinių 

technologijų tinklais, daugiausia skirtais 

informacijai tvarkyti ir ja keistis, ir tų 

tinklų saugumui užtikrinti skirtos išlaidos, 

taip pat visos kitos techninės ir 

administracinės pagalbos išlaidos, kurias 

Komisija patiria valdydama Euratomo 

programą. Nuolatiniams ir 

pasikartojantiems veiksmams, tokiems kaip 

kontrolė, auditas ir IT tinklai, skirtos 

išlaidos dengiamos laikantis 1 dalyje 

nurodytų Komisijos administracinių išlaidų 

ribų. 

 

Pakeitimas 26 

Pasiūlymas dėl reglamento 

5 straipsnio 1 dalies c punktas 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

(c) Euratomo septintosios bendrosios 

programos arba 2014–2018 m. Euratomo 

mokslinių tyrimų ir mokymo programos 

asocijuotosios šalys arba teritorijos. 

c) Euratomo septintosios bendrosios 

programos arba 2014–2018 m. Euratomo 

mokslinių tyrimų ir mokymo programos 

asocijuotosios arba kaip valstybės narės 

dalyvaujančios šalys arba teritorijos. 

 

Pakeitimas 27 

Pasiūlymas dėl reglamento 

11 straipsnio 3 dalis 
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

3. Darbo programose, nurodytose 1 ir 

2 dalyse, atsižvelgiama į mokslo, 

technologijų ir inovacijų padėtį 

nacionaliniu, Sąjungos ir tarptautiniu 

mastu, taip pat į atitinkamus politikos, 

rinkos ir visuomenės pokyčius. Prireikus 

jos atitinkamai atnaujinamos. 

3. Darbo programose, nurodytose 1 ir 

2 dalyse, atsižvelgiama į mokslo, 

technologijų ir inovacijų padėtį 

nacionaliniu, Sąjungos ir tarptautiniu 

mastu, taip pat į atitinkamus politikos, 

rinkos ir visuomenės pokyčius. Prireikus 

jos atitinkamai atnaujinamos, deramai 

atsižvelgiant į nepriklausomų Komisijos 

ekspertų grupių, sudarytų Euratomo 

programai įvertinti, pateiktas susijusias 

rekomendacijas. 

 

Pakeitimas 28 

Pasiūlymas dėl reglamento 

15 straipsnio 1 dalis 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

Ypač daug dėmesio skiriama siekiant 

užtikrinti deramą mažųjų ir vidutinių 

įmonių (MVĮ) ir apskritai privačiojo 

sektoriaus subjektų dalyvavimą Euratomo 

programoje ir atitinkamą inovacinį poveikį 

jiems. Taikant vertinimo ir stebėsenos 

priemones atliekami kiekybiniai ir 

kokybiniai MVĮ dalyvavimo vertinimai. 

Ypač daug dėmesio skiriama siekiant 

užtikrinti deramą mažųjų ir vidutinių 

įmonių (MVĮ), įskaitant naujus 

novatoriškus veikėjus susijusiose 

mokslinių tyrimų srityse, ir apskritai 

privačiojo sektoriaus subjektų dalyvavimą 

Euratomo programoje ir atitinkamą 

inovacinį poveikį jiems. Taikant vertinimo 

ir stebėsenos priemones atliekami 

kiekybiniai ir kokybiniai MVĮ dalyvavimo 

vertinimai. 

 

Pakeitimas 29 

Pasiūlymas dėl reglamento 

21 straipsnio 2 dalis 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

2. Komisija praneša ir paskelbia 1 

dalyje nurodytos stebėsenos rezultatus. 

2. Komisija praneša ir viešai paskelbia 

1 dalyje nurodytos stebėsenos rezultatus ir 

perduoda juos Parlamentui. 

 

Pakeitimas 30 
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Pasiūlymas dėl reglamento 

I priedo 2 dalis 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

Branduolinė energija yra vienas iš 

diskusijos apie priemones, skirtas kovoti 
su klimato kaita ir Europos 

priklausomumui nuo energijos importo 

sumažinti, punktų. Platesniame kontekste, 

ieškant ateityje tvaraus energijos rūšių 

derinio, Euratomo programa, vykdant joje 

numatytą mokslinių tyrimų veiklą, bus taip 

pat prisidedama prie debatų apie 

branduolių dalijimosi energijos teikiamą 

naudą ir galimybių ribas mažo anglies 

dioksido kiekio technologijų ekonomikoje. 

Užtikrinant nuolatinį branduolinės saugos 

gerinimą, pažangesnės branduolinės 

technologijos galėtų taip pat suteikti 

galimybių labai pagerinti išteklių 

veiksmingumą ir naudojimą ir sumažinti 

atliekų kiekį, palyginti su dabartinėmis 

technologijomis. Branduolinės saugos 

aspektams bus teikiama kuo daugiau 

dėmesio. 

Branduolinė energija svariai prisideda 

kovojant su klimato kaita ir mažinant 

Europos priklausomybę nuo 

importuojamos energijos. Platesniame 

kontekste, ieškant ateityje tvaraus energijos 

rūšių derinio, Euratomo programa, vykdant 

joje numatytą mokslinių tyrimų veiklą, bus 

taip pat prisidedama prie branduolių 

dalijimosi energijos technologinių 

pranašumų išlaikymo mažo anglies 

dioksido kiekio technologijų ekonomikoje. 

Užtikrinant nuolatinį branduolinės saugos 

gerinimą, pažangesnės branduolinės 

technologijos galėtų taip pat suteikti 

galimybių labai pagerinti išteklių 

veiksmingumą ir naudojimą ir sumažinti 

atliekų kiekį, palyginti su dabartinėmis 

technologijomis. Branduolinės saugos 

aspektams bus teikiama kuo daugiau 

dėmesio. 

 

 

Pakeitimas 31 

Pasiūlymas dėl reglamento 

I priedo 6 dalies a punkto 2 dalis 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

Atsižvelgiant į bendrąjį tikslą, padėti 

vykdyti bendrą mokslinių tyrimų veiklą, 

susijusią su Sąjungoje naudojamų reaktorių 

sistemų (įskaitant kuro ciklo objektus) 

arba, jei tai būtina norint išlaikyti plačias 

specialiąsias branduolinės saugos žinias 

Sąjungoje, atitinkamų tipų reaktorių, kurie 

gali būti naudojami ateityje, saugiu 

eksploatavimu ir eksploatavimo 

nutraukimu, dėmesį skiriant tik saugos 

aspektams, įskaitant visus kuro ciklo 

aspektus, pavyzdžiui, išskyrimą ir 

transmutaciją. 

Atsižvelgiant į bendrąjį tikslą, padėti 

vykdyti bendrą mokslinių tyrimų veiklą, 

susijusią su Sąjungoje naudojamų reaktorių 

sistemų (įskaitant kuro ciklo objektus) 

arba, jei tai būtina norint išlaikyti plačias 

specialiąsias branduolinės saugos žinias 

Sąjungoje, atitinkamų tipų reaktoriai gali 

būti naudojami ateityje visais kuro ciklo 

aspektais, įskaitant išskyrimą ir 

transmutaciją. 
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Pakeitimas 32 

Pasiūlymas dėl reglamento 

I priedo 9 dalies a punkto 2 dalies 3 punktas 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

(3) keitimąsi informacija su 

atitinkamais suinteresuotaisiais subjektais 

siekiant stiprinti Sąjungos pajėgumą 

likviduoti branduolines avarijas ir 

incidentus, plėtojant įspėjimo apie 

radionuklidų sklaidą ore sistemas ir 

modelius ir sutelkiant išteklius ir 

specialiąsias žinias branduolinių avarijų 

analizės ir modeliavimo tikslais. 

(3) keitimąsi informacija su 

atitinkamais suinteresuotaisiais subjektais 

siekiant stiprinti Sąjungos pajėgumą 

likviduoti branduolines avarijas ir 

incidentus, plėtojant įspėjimo apie 

radionuklidų sklaidą aplinkoje (ore, 

vandenyje ir dirvožemyje) sistemas ir 

modelius ir sutelkiant išteklius ir 

specialiąsias žinias branduolinių avarijų 

analizės ir modeliavimo tikslais. 

 

Pakeitimas 33 

Pasiūlymas dėl reglamento 

I priedo 11 dalis 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

Kad būtų pasiekti Euratomo programos 

tikslai, bus užtikrinti tinkami ryšiai ir 

sąveika su bendrosios programos 

„Horizontas 2020“ specialiąja programa, 

pavyzdžiui, skelbiami bendri kvietimai. 

Kad būtų pasiekti Euratomo programos 

tikslai ir sukurta branduolinės ir 

nebranduolinės veiklos sinergija ir žinių 

perdavimas atitinkamose srityse, bus 

užtikrinti tinkami ryšiai ir sąveika su 

bendrosios programos „Horizontas 2020“ 

specialiąja programa, pavyzdžiui, 

skelbiami bendri kvietimai. 

 

Pakeitimas 34 

Pasiūlymas dėl reglamento 

II priedo 1 dalies b punkto įžanginė dalis 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

b) Prisidėti prie galutinių branduolinių 

atliekų tvarkymo, įskaitant galutinį 

geologinį laidojimą, išskyrimą ir 

transmutaciją, saugių ilgesnio laikotarpio 

b) Prisidėti prie galutinių branduolinių 

atliekų tvarkymo, įskaitant galutinį 

geologinį laidojimą, išskyrimą ir 

transmutaciją, saugių ilgojo laikotarpio 
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sprendimų kūrimo sprendimų kūrimo 

 

Pakeitimas 35 

Pasiūlymas dėl reglamento 

II priedo 1 dalies f punktas 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

f) Padėti būsimoms branduolių 

sintezės jėgainėms reikalingus pagrindus, 

kuriant medžiagas, technologijas ir 

koncepciją 

Išbraukta. 

– Branduolių sintezės veiksmų plano 

pagrindinių etapų, nustatytų 2014–

2020 m. laikotarpiui ir įvykdytų pagal 

Euratomo programą, procentinė dalis. 

 

 

Pakeitimas 36 

Pasiūlymas dėl reglamento 

II priedo 1 dalies g punkto įžanginė dalis 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

g) Skatinti inovacijas ir pramonės 

konkurencingumą 

g) Skatinti inovacijas 
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AIŠKINAMOJI DALIS 

 

Pranešėja mano, kad Euratomo mokslinių tyrimų ir mokymo programa gali prisidėti prie 

branduolinės saugos, saugumo ir radiacinės saugos didinimo. Sąjungos branduolinių reaktorių 

parkas sensta, todėl akivaizdu, jog būtina užtikrinti specialiąsias žinias, susijusias su 

eksploatavimo nutraukimo veikla, ir didinti eksploatavimo nutraukimo proceso saugą. 

 

Pranešėja taip pat skatina vykdyti mokslinius tyrimus ir mokymus, susijusius su branduolinių 

atliekų tvarkymu ir šalinimu. Nors branduolinė energija Sąjungoje komerciniais tikslais 

naudojama penkis dešimtmečius, nė viena valstybė narė neturi labai radioaktyvių 

branduolinių atliekų ir panaudoto branduolinio kuro šalinimo vietos, o pažanga šioje srityje 

tebėra lėta. Patirtis radioaktyviųjų atliekų tvarkymo ir šalinimo srityje ateinančiais 

dešimtmečiais bus labai svarbi, todėl moksliniai tyrimai ir mokymas yra gyvybiškai svarbūs. 

Atsižvelgiant į galimą riziką visuomenės sveikatai ir saugai, būtų tinkama įtraukti viešąjį 

finansavimą, nepaisant principo „teršėjas moka“. 

 

Nesant šalinimo vietos, didžiąją dalį labai radioaktyvių atliekų ir panaudoto kuro daugelį 

dešimtmečių tenka saugoti laikinose saugyklose. Daugeliu atvejų su sauga susiję reikalavimai 

kelia abejonių. Šioje srityje taip pat būtina skatinti tolesnius mokslinius tyrimus ir mokymą.  

 

Pranešėja nemano, kad išskyrimas ir transmutacija būtų perspektyvūs branduolinių atliekų 

problemos sprendimo būdai. Net jei šios technologijos kada nors ateityje taptų perspektyvios, 

jos reikalauja didelių investicijų į abejotinas ateities reaktorių technologijas ir galiausiai gali 

sumažinti branduolinių atliekų kiekį, tačiau vis tiek jų visiškai nepanaikins. Todėl išlieka 

būtinybė rasti galutinio branduolinių atliekų šalinimo vietą. 

 

Kadangi dauguma valstybių narių niekada nenaudojo branduolinių reaktorių arba nusprendė 

laipsniškai nutraukti branduolinės energijos naudojimą, būtina iš naujo persvarstyti mokslinių 

tyrimų programos prioritetus. 

 

Be to, atsižvelgiant į poreikį sparčiai mažinti anglies dioksido išmetimą, visų pirma elektros 

energijos sektoriuje, siekiant laikytis Paryžiaus susitarime numatytų įsipareigojimų, pranešėja 

mano, jog reikia svarstyti, ar tikrai verta naudoti viešąsias lėšas siekiant remti ateities 

reaktorių technologijų mokslinius tyrimus. Elektros energijos sektorius turės tapti 

nepriklausomas nuo iškastinio kuro anksčiau, nei bus galima komerciniais tikslais naudoti 

branduolių sintezės energiją. Todėl pranešėja rekomenduoja nukreipti viešąsias lėšas į tas 

technologijas, kurios gali atlikti svarbų vaidmenį pereinant prie kitokio energijos vartojimo 

modelio. Bet kuriuo atveju ITER nėra finansuojamas pagal šią programą, taigi nepatenka į šio 

reglamento taikymo sritį. 
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