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Komisijos siūlomas tekstas Parlamento pakeitimai

Pakeitimą pateikė Teresa Riera Madurell

Pakeitimas 6
4a konstatuojamoji dalis (nauja)

Pagal šią specialiąją programą remiama 
mokslinių tyrimų veikla turi būti vykdoma 
pagal Orhuso konvencijos nuostatas, 
kurios neseniai buvo perkeltos į Bendrijos 
teisę .... Europos Parlamento ir Tarybos 
reglamentu (EB) Nr..../...dėl Orhuso
konvencijos dėl teisės gauti informaciją, 
visuomenės dalyvavimo priimant 
sprendimus ir teisės kreiptis į teismus 
aplinkosaugos klausimais nuostatų taikymo 
EB institucijoms ir organams1.
_________________
1 OL L...
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Or. es

Pagrindimas

Reikia ne tik laikytis pagrindinių etikos principų, nustatytų įvairiuose Bendrijos 
dokumentuose, ypač Euratomo sutartyje, bet ir laikytis Orhuso konvencijos principų gaminant 
bei apdorojant branduolinę energiją, ypač kai vyksta branduolio sintezės procesai. Orhuso 
konvencija netrukus bus perkelta į Bendrijos teisę reglamentu, kuris šiuo metu yra galutinio 
patvirtinimo pagal bendro sprendimo procedūrą stadijos.

Pakeitimą pateikė Teresa Riera Madurell

Pakeitimas 7
10 konstatuojamoji dalis

(10) Pagrindų programa siekiama prisidėti 
prie darnaus vystymosi skatinimo.

(10) Pagrindų programos tikslas turėtų būti
skatinti darnų vystymąsi ir išlaikyti taiką.

Or. es

Pagrindimas

Verta pabrėžti, kad Pagrindų programa ir specialioji Euratomo programa buvo sukurtos 
atsižvelgiant į Euratomo sutartį, pagal kurią užtikrinamas aukštas visuomenės saugumo lygis 
ir draudžiama kariniais tikslais nelegaliai naudoti civilių reikmėms skirtas branduolines 
medžiagas (žr. Sutarties preambulę ir jos 2 straipsnį).

Pakeitimą pateikė Teresa Riera Madurell

Pakeitimas 8
12 konstatuojamoji dalis

(12) Reikėtų imtis atitinkamų priemonių 
siekiant užkirsti kelią pažeidimams ir 
sukčiavimui ir būtinų veiksmų susigrąžinti 
prarastas lėšas, kurios buvo neteisingai 
išmokėtos ar panaudotos, remiantis 2002 m. 
birželio 25 d. Tarybos reglamentu (EB, 
Euratomas) Nr. 1605/2002 dėl Europos 
Bendrijų bendrajam biudžetui taikomo 
finansinio reglamento, 2002 m. gruodžio 23 
d. Komisijos reglamentu (EB, 

(12) Reikėtų imtis atitinkamų priemonių 
siekiant užkirsti kelią pažeidimams ir 
sukčiavimui ir būtinų veiksmų susigrąžinti 
prarastas lėšas, kurios buvo neteisingai 
išmokėtos ar panaudotos, remiantis 2002 m. 
birželio 25 d. Tarybos reglamentu (EB, 
Euratomas) Nr. 1605/2002 dėl Europos 
Bendrijų bendrajam biudžetui taikomo 
finansinio reglamento, 2002 m. gruodžio 23 
d. Komisijos reglamentu (EB, 
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EURATOMAS) Nr. 2342/2002, nustatančiu 
išsamias finansinio reglamento 
įgyvendinimo taisykles, ir kitais paskesniais 
pakeitimais, 1995 m. gruodžio 18 d. Tarybos 
reglamentu (EB, EURATOMAS) Nr. 
2988/95 dėl Europos Bendrijų finansinių 
interesų apsaugos 1996 m. lapkričio 11 d. 
Tarybos reglamentu (EB, Euratomas) Nr. 
2185/96 dėl Komisijos atliekamų 
patikrinimų ir inspektavimų vietoje siekiant 
apsaugoti Europos Bendrijų finansinius 
interesus nuo sukčiavimo ir kitų pažeidimų 
ir Europos Parlamento ir Tarybos 
reglamentu (EB) Nr. 1074/1999 dėl Europos 
kovos su sukčiavimu tarnybos (OLAF) 
atliekamų tyrimų.

EURATOMAS) Nr. 2342/2002, nustatančiu 
išsamias finansinio reglamento 
įgyvendinimo taisykles, ir kitais paskesniais 
pakeitimais, 1995 m. gruodžio 18 d. Tarybos 
reglamentu (EB, EURATOMAS) Nr. 
2988/95 dėl Europos Bendrijų finansinių 
interesų apsaugos 1996 m. lapkričio 11 d. 
Tarybos reglamentu (EB, Euratomas) Nr. 
2185/96 dėl Komisijos atliekamų 
patikrinimų ir inspektavimų vietoje siekiant 
apsaugoti Europos Bendrijų finansinius 
interesus nuo sukčiavimo ir kitų pažeidimų 
ir Europos Parlamento ir Tarybos 
reglamentu (EB) Nr. 1074/1999 dėl Europos
kovos su sukčiavimu tarnybos (OLAF) 
atliekamų tyrimų.

Bet kuriuo atveju reikia užtikrinti, kad 
visos lėšos, susigrąžintos dėl sukčiavimo ar 
pažeidimų, įvykdytų nesilaikant pirmiau 
minėtų reglamentų, būtų grąžinamos 
Pagrindų programai finansuoti ir būtų visų 
pirma skiriamos mokslo darbuotojams 
mokyti ir mokslo sklaidai.

Or. es

Pagrindimas

Šis patikslinimas įterpiamas atsižvelgiant į biudžeto apribojimus, kuri turi įtakos Septintajai 
pagrindų programai ir su ja susijusioms specialiosioms programos.

Pakeitimą pateikė Romana Jordan Cizelj

Pakeitimas 9
12 konstatuojamoji dalis

(12) Reikėtų imtis atitinkamų priemonių 
siekiant užkirsti kelią pažeidimams ir 
sukčiavimui ir būtinų veiksmų susigrąžinti 
prarastas lėšas, kurios buvo neteisingai 
išmokėtos ar panaudotos, remiantis 2002 m. 
birželio 25 d. Tarybos reglamentu (EB, 
Euratomas) Nr. 1605/2002 dėl Europos 
Bendrijų bendrajam biudžetui taikomo 

(12) Reikėtų imtis atitinkamų priemonių 
siekiant užkirsti kelią pažeidimams ir 
sukčiavimui ir būtinų veiksmų susigrąžinti 
prarastas lėšas, kurios buvo neteisingai 
išmokėtos ar panaudotos, remiantis 2002 m. 
birželio 25 d. Tarybos reglamentu (EB, 
Euratomas) Nr. 1605/2002 dėl Europos 
Bendrijų bendrajam biudžetui taikomo 
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finansinio reglamento, 2002 m. gruodžio 23 
d. Komisijos reglamentu (EB, 
EURATOMAS) Nr. 2342/2002, nustatančiu 
išsamias finansinio reglamento 
įgyvendinimo taisykles, ir kitais paskesniais 
pakeitimais, 1995 m. gruodžio 18 d. Tarybos 
reglamentu (EB, EURATOMAS) Nr. 
2988/95 dėl Europos Bendrijų finansinių 
interesų apsaugos 1996 m. lapkričio 11 d. 
Tarybos reglamentu (EB, Euratomas) Nr. 
2185/96 dėl Komisijos atliekamų 
patikrinimų ir inspektavimų vietoje siekiant 
apsaugoti Europos Bendrijų finansinius 
interesus nuo sukčiavimo ir kitų pažeidimų 
ir Europos Parlamento ir Tarybos 
reglamentu (EB) Nr. 1074/1999 dėl Europos 
kovos su sukčiavimu tarnybos (OLAF) 
atliekamų tyrimų.

finansinio reglamento, 2002 m. gruodžio 23 
d. Komisijos reglamentu (EB, 
EURATOMAS) Nr. 2342/2002, nustatančiu 
išsamias finansinio reglamento 
įgyvendinimo taisykles, ir kitais paskesniais 
pakeitimais, 1995 m. gruodžio 18 d. Tarybos 
reglamentu (EB, EURATOMAS) Nr. 
2988/95 dėl Europos Bendrijų finansinių 
interesų apsaugos 1996 m. lapkričio 11 d. 
Tarybos reglamentu (EB, Euratomas) Nr. 
2185/96 dėl Komisijos atliekamų 
patikrinimų ir inspektavimų vietoje siekiant 
apsaugoti Europos Bendrijų finansinius 
interesus nuo sukčiavimo ir kitų pažeidimų 
ir Europos Parlamento ir Tarybos 
reglamentu (EB) Nr. 1074/1999 dėl Europos 
kovos su sukčiavimu tarnybos (OLAF) 
atliekamų tyrimų.

Visos lėšos, susigrąžintos pagal pirmiau 
minėtus reglamentus, turėtų būti skiriamos 
Pagrindų programos veiklai vykdyti.

Or. sl

Pakeitimą pateikė Zdzisław Kazimierz Chmielewski

Pakeitimas 10
3 straipsnio 1 dalis

Pagal Pagrindų programos 3 straipsnį 
specialiąjai programai įvykdyti reikia 2 553 
milijonų eurų, iš kurių 15 % skiriama 
Komisijos administracinėms išlaidoms.

Pagal Pagrindų programos 3 straipsnį 
specialiąjai programai įvykdyti reikia 2 553 
milijonų eurų, iš kurių 6 % skiriama 
Komisijos administracinėms išlaidoms.

Or. pl

Pagrindimas

Atliekant mokslinius tyrimus ir perkėlus administraciją į šalis, kuriose sąnaudos mažesnės, iš 
to paties biudžeto būtų galima daugiau investuoti į pačius tyrimus ir (arba) plėsti tyrimų 
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infrastruktūrą. 6 proc. sudaro kitų programų administracinėms išlaidoms padengti skiriamą 
sumą.

Pakeitimą pateikė Hannes Swoboda

Pakeitimas 11
4 straipsnio 1 dalis

1. Visi pagal šią specialiąją programą 
atliekami mokslo tyrimai turi būti vykdomi 
laikantis pagrindinių etikos principų. 

1. Visi pagal šią specialiąją programą 
atliekami mokslo tyrimai turi būti vykdomi 
laikantis pagrindinių etikos principų. 
Pagrindinis tyrimų tikslas – padėti 
užtikrinti, kad taikiais tikslais naudojama 
branduolinė energija būtų saugi (sauga) ir 
kad ji nebūtų naudojama kariniais tikslais 
(saugumas).

Or. de

Pagrindimas

Atsižvelgiant į naujausius įvykius būtina, kad vykdant branduolinės energijos tyrimus būtų 
įtraukti ir su sauga bei saugumu susiję klausimai.

Pakeitimą pateikė Romana Jordan Cizelj

Pakeitimas 12
6 straipsnio 3 dalis

3. Darbo programoje bus apibrėžti kriterijai, 
kuriais remiantis bus vertinamos 
netiesioginės veiklos pagal finansavimo 
schemas paraiškos ir atrenkami projektai. 
Bus vadovaujamasi šiais kriterijais: 
kompetencija, poveikis ir įgyvendinimas; 
papildomi reikalavimai, svertiniai 
koeficientai ir reikalaujamas balų skaičius 

3. Darbo programoje bus apibrėžti kriterijai, 
kuriais remiantis bus vertinamos 
netiesioginės veiklos pagal finansavimo 
schemas paraiškos ir atrenkami projektai. 
Bus vadovaujamasi šiais kriterijais: 
kompetencija, poveikis, įgyvendinimas, 
optimalus žmogiškųjų ir finansinių išteklių 
naudojimas, papildomi reikalavimai, 
svertiniai koeficientai ir reikalaujamas balų 
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gali būti tiksliau apibrėžti ar papildyti. skaičius gali būti tiksliau apibrėžti ar 
papildyti.

Or. sl

Pagrindimas

Pakeitimą pateikė Teresa Riera Madurell

Pakeitimas 13
6 straipsnio 3 dalis

3. Darbo programoje bus apibrėžti kriterijai, 
kuriais remiantis bus vertinamos 
netiesioginės veiklos pagal finansavimo 
schemas paraiškos ir atrenkami projektai.
Bus vadovaujamasi šiais kriterijais:
kompetencija, poveikis ir įgyvendinimas;
papildomi reikalavimai, svertiniai 
koeficientai ir reikalaujamas balų skaičius 
gali būti tiksliau apibrėžti ar papildyti.

3. Darbo programoje bus apibrėžti kriterijai, 
kuriais remiantis bus vertinamos 
netiesioginės veiklos pagal finansavimo 
schemas paraiškos ir atrenkami projektai. 
Bus vadovaujamasi šiais kriterijais: 
kompetencija, tvarumo skatinimas, poveikis 
ir įgyvendinimas; papildomi reikalavimai, 
svertiniai koeficientai ir reikalaujamas balų 
skaičius gali būti tiksliau apibrėžti ar 
papildyti.

Or. es

Pagrindimas

Atrinkti projektai turi atitikti tvarumo kriterijus ir ES Lisabonos strategijoje nustatytus tikslus.

Pakeitimą pateikė Teresa Riera Madurell

Pakeitimas 14
7 straipsnio, 3 dalis

3. Komisija reguliariai informuoja komitetą 
apie bendrą specialiosios programos 
įgyvendinimo pažangą ir apie visus pagal šią 
programą finansuojamus MTTP veiksmus.

3. Komisija reguliariai informuoja komitetą 
apie bendrą specialiosios programos 
įgyvendinimo pažangą ir apie visus pagal šią 
programą finansuojamus MTTP veiksmus.
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Šia informacija turi būti galima bet kada 
naudotis ir paprašius ji turi būti teikiama 
Europos Parlamentui, Regionų komitetui, 
Europos ekonominių ir socialinių reikalų 
komitetui arba Europos ombudsmenui. 

Or. es

Pagrindimas

Atrodo, jog ombudsmenas, būdamas deramo Bendrijos institucijų funkcionavimo ir jos 
politikos priemonių taikymo garantas, yra tinkamas asmuo užtikrinti, kad būtų deramai 
taikomas Pagrindų programos 5 straipsnis, susijęs su pagrindinių etikos principų laikymusi 
pagal programą vykdant visą mokslinių tyrimų veiklą. Siekiant kuo didesnio skaidrumo, kitos 
paminėtos institucijos turėtų būti taip pat informuojamos apie specialiosios programos 
veiklos raidą ir finansavimą.

Pakeitimą pateikė Teresa Riera Madurell

Pakeitimas 15
Priedo 1 dalies įvado 1 pastraipa

Atominės elektrinės yra svarbiausias 
elektros energijos be anglies emisijos 
šaltinis ES, ir šiuo metu iš viso sudaro apie 
135 GWe instaliuotojo galingumo, t.y. 
pagamina vieną trečdalį visos elektros 
energijos. Taigi branduolinė energija 
vaidina svarbų vaidmenį mažinant ES 
šiltnamio efektą sukeliančių dujų išmetimą 
ir svariai prisideda prie Sąjungos 
aprūpinimo energija nepriklausomumo, 
saugumo ir įvairovės.

Nemažinant ES dedamų pastangų, kurias ji 
ir toliau turėtų dėti atsinaujinančių 
energijos šaltinių mokslinių tyrimų srityje, 
branduolinė energija gali būti labai svarbi 
siekiant saugaus ir tvaraus ES aprūpinimo 
energija.

Or. es

Pagrindimas

Šiuo pakeitimu siekiama pabrėžti ES ryžtą atlikti atsinaujinančių energijos šaltinių mokslinius 
tyrimus, kurie gali ir turi būti derinami su pastangomis gauti energiją iš švarių ir saugių 
šaltinių, pvz., vykstant branduolio sintezei, kai naudojama ITER sistema.
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Pakeitimą pateikė Teresa Riera Madurell

Pakeitimas 16
Priedo 1 dalies įvado 2 pastraipa

Ilgainiui branduolio sintezė gali tapti 
beveik neribotu švarios energijos tiekimo 
šaltiniu; ITER yra esminis tolesnis žingsnis 
šiam galutiniam tikslui pasiekti. Todėl ITER 
projekto įgyvendinimas dabartinėje ES 
strategijoje užima pagrindinę vietą, taigi jis 
turi būti remiamas solidžia ir tikslinga 
Europos MTTP programa, skirta pasirengti 
ITER eksploatavimui ir išplėtoti 
technologijas bei sukaupti žinias, kurių 
prireiks jam veikiant šiame etape ir vėliau.

Atsižvelgiant į tai, ITER yra esminis tolesnis 
žingsnis šiam galutiniam tikslui pasiekti. 
Todėl ITER projekto įgyvendinimas 
dabartinėje ES strategijoje užima pagrindinę 
vietą, taigi jis turi būti remiamas solidžia ir 
tikslinga Europos MTTP programa, skirta 
pasirengti ITER eksploatavimui ir išplėtoti 
technologijas bei sukaupti žinias, kurių 
prireiks jam veikiant šiame etape ir vėliau.

Or. es

Pagrindimas

Šis pakeitimas, dėl kurio galima balsuoti tik tada, jei bus priimta autorės pasiūlyta 1 
pastraipos redakcija, susijęs su idėja, kad branduolinė energija yra ne vienintelis būdas, kaip 
ES gali būti patikimai aprūpinta energija ir nustoti naudoti taršius energijos šaltinius, ir kad 
ES pasiryžusi skatinti naudoti atsinaujinančius energijos šaltinius.

Pakeitimą pateikė Zdzisław Kazimierz Chmielewski

Pakeitimas 17
Priedo 1 dalies įvado 2 pastraipa

Ilgainiui branduolio sintezė gali tapti beveik 
neribotu švarios energijos tiekimo šaltiniu; 
ITER yra esminis tolesnis žingsnis šiam 
galutiniam tikslui pasiekti. Todėl ITER 
projekto įgyvendinimas dabartinėje ES 
strategijoje užima pagrindinę vietą, taigi jis 
turi būti remiamas solidžia ir tikslinga 
Europos MTTP programa, skirta pasirengti 
ITER eksploatavimui ir išplėtoti 
technologijas bei sukaupti žinias, kurių 
prireiks jam veikiant šiame etape ir vėliau.

Ilgainiui branduolio sintezė gali tapti beveik 
neribotu švarios energijos tiekimo šaltiniu; 
ITER yra svarbus tolesnis žingsnis šiam 
galutiniam tikslui pasiekti. Todėl ITER 
projekto įgyvendinimas dabartinėje ES 
strategijoje užima pagrindinę vietą, taigi jis 
turi būti remiamas solidžia ir tikslinga 
Europos MTTP programa, skirta pasirengti 
ITER eksploatavimui ir išplėtoti 
technologijas bei sukaupti žinias, kurių 
prireiks jam veikiant šiame etape ir vėliau.
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Or. en

Pagrindimas

Pakeitimą pateikė Teresa Riera Madurell

Pakeitimas 18
Priedo 2 dalies 2.1 skirsnio paantraštės „Veikla“ ii) punkto 1 pastraipa

Tikslinės fizikos ir technologijų programos 
tikslas – konsoliduoti ITER projekto 
alternatyvas ir pasirengti greitam ITER 
reaktoriaus paleidimui, reikšmingai 
sumažinant laiko sąnaudas ir lėšas, kurių 
reikia pagrindiniams ITER projekto tikslams 
pasiekti. Ji bus įgyvendinta pasitelkus 
koordinuotą eksperimentinę, teorinę ir 
modeliavimo veiklą naudojant JET 
įrenginius ir kitą įrangą asociacijose ir leis 
Europai daryti reikalingą įtaką ITER 
projektui bei vaidinti svarbų vaidmenį jo 
eksploatavime. Šią programą sudarys:

Tikslinės fizikos ir technologijų programos 
tikslas – konsoliduoti ITER projekto 
alternatyvas ir pasirengti greitam ITER 
reaktoriaus paleidimui, reikšmingai 
sumažinant laiko sąnaudas ir lėšas, kurių 
reikia pagrindiniams ITER projekto tikslams 
pasiekti.  Ji bus įgyvendinta pasitelkus 
koordinuotą eksperimentinę, teorinę ir 
modeliavimo veiklą naudojant JET 
įrenginius, magnetinio apribojimo 
prietaisus (tokamakus, stelaratorius ir 
RFP), jau esančius arba konstruojamus 
visose valstybėse narėse, ir kitą įrangą 
asociacijose ir leis Europai daryti reikalingą 
įtaką ITER projektui bei vaidinti svarbų 
vaidmenį jo eksploatavime. Šią programą 
sudarys:

Or. es

Pagrindimas

ES sintezės programos veikla bus iki galo apibrėžta, jei bus paminėti magnetinio apribojimo 
prietaisai (tokamakai, stelaratoriai ir RFP).

Pakeitimą pateikė Teresa Riera Madurell

Pakeitimas 19
Priedo 2 dalies 2.1 skirsnio paantraštės „Veikla“ iii) punkto 2a įtrauka
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– specialūs ličio, kaip tričio gamybos 
šaltinio tyrimai, darbui radioaktyvioje 
aplinkoje skirtos šaldymo ir robotų 
sistemos; nuotolinės eksperimentų 
stebėsenos motorizavimas ir 
automatizavimas. 

Or. es

Pagrindimas

Reikia, kad medžiagų tyrimai taptų pastovūs, nes iki šiol jie buvo atliekami su pertrūkiais.

Pakeitimą pateikė Teresa Riera Madurell

Pakeitimas 20
Priedo 2 dalies 2.1 skirsnio paantraštės „Veikla“ v) punkto 2 įtrauka

– aukšto lygio mokymą inžinieriams ir 
diplomą įgijusiems ar doktorantūrą 
baigusiems mokslo darbuotojams, įskaitant 
programoje numatytų įrenginių panaudojimą 
mokymo tikslais, tap pat rengiant seminarus 
ir darbo grupes;

– aukšto lygio mokymą inžinieriams ir 
diplomą įgijusiems ar doktorantūrą 
baigusiems mokslo darbuotojams, įskaitant 
programoje numatytų įrenginių panaudojimą 
mokymo tikslais. Įkurti europinę sintezės 
inžinerijos ir fizikos magistrantūrą ir 
doktorantūrą siekiant, kad būtų galima 
lengviau įgyti specialų mokslinį laipsnį ir 
kartu patrauklų akademinį pripažinimą, 
kad studentai rinktųsi šią specializaciją.
Rengti seminarus ir burti darbo grupes, taip 
pat vykdyti kitą mokymo ir informavimo 
veiklą aukštosiose mokyklose ir 
pirmuosiuose universitetų kursuose, kad 
sintezės fizikos ir energijos studijos taptų 
patrauklios profesiniu požiūriu ir jas būtų 
renkamasi;

Or. es

Pagrindimas

Šiuo pakeitimu atsižvelgiama į Buzeko pranešime pateiktą europinės doktorantūros idėją ir 
raginama imtis kitos su mokymu susijusios veiklos ir iniciatyvų siekiant, kad būsimieji 
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specialistai pasirinktų šią sritį ir būtų pagerintos jų užimtumo galimybės, ir kad jie būtų 
pripažinti, nes dėl šių veiksnių jie dabar renkasi kitas specializacijas.

Pakeitimą pateikė Teresa Riera Madurell

Pakeitimas 21
Priedo 2 dalies 2.1 skirsnio paantraštės „Veikla“ v) punkto 3a įtrauka (nauja)

– patentų kūrimo skatinimą.

Or. es

Pagrindimas

Norint skatinti mokslinius tyrimus ir žmogiškųjų išteklių mokymą reikia daugiau patentų. Jei 
jų padaugėtų, tai rodytų, kad programos tikslai įgyvendinami tinkamai.

Pakeitimą pateikė Teresa Riera Madurell

Pakeitimas 22
Priedo 2 dalies 2.1 skirsnio paantraštės „Veikla“ va) punktas (naujas)

va) Technologijų perdavimas
ITER reikės naujų organizacinių 
struktūrų, kad būtų galima sukuriamą 
inovacijų ir technologinės pažangos 
procesą sparčiai perkelti į pramonę siekiant 
įveikti sunkumus ir kad Europos pramonė 
taptų labai konkurencinga.

Or. es

Pagrindimas

Turėti ITER Europoje, vadinasi, ateityje pirmauti pagal šią sistemą išvystytų naujų 
technologijų srityje, vadinasi, skatinti Europos pramonę ir didinti konkurencingumą, palyginti 
su JAV ir Japonija. Jei pirmiau minėtieji aspektai bus tinkamai išplėtoti, ateityje už energijos 
jėgaines bus atsakingos ES įmonės.
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Pakeitimą pateikė Umberto Guidoni

Pakeitimas 23
Priedo 2 dalies 2.2 skirsnio 1 pastraipa

Netiesioginė veikla bus vykdoma toliau 
nurodytose penkiose pagrindinėse veiklos 
srityse. Tačiau programoje yra svarbių 
sąsajų, todėl reikia tinkamai užtikrinti 
skirtingų veiklos rūšių sąveiką. Šiuo 
atžvilgiu esminis dalykas yra parama 
mokymui ir mokslinių tyrimų 
infrastruktūroms. Mokymo poreikiai turi 
sudaryti pagrindinį ES lėšomis finansuojamų 
projektų šiame sektoriuje aspektą; šie 
poreikiai ir parama infrastruktūroms bus 
esminiai sprendžiant kompetencijos 
branduolinėje srityje klausimą

Netiesioginė veikla bus vykdoma toliau 
nurodytose penkiose pagrindinėse veiklos 
srityse. Nustatant skirtingų sričių 
prioritetus, saugumas bus svarbus 
kriterijus, o reaktorių sistemų tyrimai bus 
daugiausia patikimi remiantis 
tarpvyriausybiniais valstybių narių 
susitarimais. Tačiau programoje yra svarbių 
sąsajų, todėl reikia tinkamai užtikrinti 
skirtingų veiklos rūšių sąveiką. Šiuo 
atžvilgiu esminis dalykas yra parama 
mokymui ir mokslinių tyrimų 
infrastruktūroms. Mokymo poreikiai turi 
sudaryti pagrindinį ES lėšomis finansuojamų 
projektų šiame sektoriuje aspektą; šie 
poreikiai ir parama infrastruktūroms bus 
esminiai sprendžiant kompetencijos 
branduolinėje srityje klausimą 

Or. en

Pagrindimas

Šiuo metu tiriant ES taikomas skirtingas technologijas, saugumas bus svarbiausias visos ES 
veiklos branduolių skilimo srityje impulsas. Pasiekus tarpvyriausybinį susitarimą, atspindintį 
skirtingus valstybių narių požiūrius šioje srityje, ypač bus galimas bet koks naujų reaktorių 
sistemų projektavimas ar naudojimas.

Pakeitimą pateikė Hannes Swoboda

Pakeitimas 24
Priedo 2 dalies 2.2 skirsnio 1 pastraipa

Netiesioginė veikla bus vykdoma toliau 
nurodytose penkiose pagrindinėse veiklos 
srityse. Tačiau programoje yra svarbių 
sąsajų, todėl reikia tinkamai užtikrinti 
skirtingų veiklos rūšių sąveiką. Šiuo 
atžvilgiu esminis dalykas yra parama 

Visoje Sąjungos branduolių skilimo 
mokslinių tyrimų veikloje sauga ir apsauga 
bus svarbiausi aspektai. Ypač bus siekiama 
padaryti generatorių konstrukcijas 
saugesnes (sauga) ir išvengti jų 
panaudojimo kariniais arba teroristiniais 
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mokymui ir mokslinių tyrimų 
infrastruktūroms. Mokymo poreikiai turi 
sudaryti pagrindinį ES lėšomis finansuojamų 
projektų šiame sektoriuje aspektą; šie 
poreikiai ir parama infrastruktūroms bus 
esminiai sprendžiant kompetencijos 
branduolinėje srityje klausimą

tikslais (apsauga). Netiesioginė veikla bus 
vykdoma toliau nurodytose penkiose 
pagrindinėse veiklos srityse. Tačiau 
programoje yra svarbių sąsajų, todėl reikia 
tinkamai užtikrinti skirtingų veiklos rūšių 
sąveiką. Šiuo atžvilgiu esminis dalykas yra 
parama mokymui ir mokslinių tyrimų 
infrastruktūroms. Mokymo poreikiai turi 
sudaryti pagrindinį ES lėšomis finansuojamų 
projektų šiame sektoriuje aspektą; šie 
poreikiai ir parama infrastruktūroms bus 
esminiai sprendžiant kompetencijos 
branduolinėje srityje klausimą.

Or. de

Pagrindimas

Būtina atsižvelgti į du aspektus: saugumą, susijusį su įrenginių darbu, ir apsaugą, kad būtų 
galima išvengti bet kokio pobūdžio piktnaudžiavimo.

Pakeitimą pateikė Teresa Riera Madurell

Pakeitimas 25
Priedo 2 dalies 2.2 skirsnio 1 pastraipa

Netiesioginė veikla bus vykdoma toliau 
nurodytose penkiose pagrindinėse veiklos 
srityse. Tačiau programoje yra svarbių 
sąsajų, todėl reikia tinkamai užtikrinti 
skirtingų veiklos rūšių sąveiką. Šiuo 
atžvilgiu esminis dalykas yra parama 
mokymui ir mokslinių tyrimų 
infrastruktūroms. Mokymo poreikiai turi 
sudaryti pagrindinį ES lėšomis finansuojamų 
projektų šiame sektoriuje aspektą; šie 
poreikiai ir parama infrastruktūroms bus 
esminiai sprendžiant kompetencijos 
branduolinėje srityje klausimą

Netiesioginė veikla bus vykdoma toliau 
nurodytose penkiose pagrindinėse veiklos 
srityse. Tačiau programoje yra svarbių 
sąsajų, todėl reikia tinkamai užtikrinti 
skirtingų veiklos rūšių sąveiką. Šiuo 
atžvilgiu esminis dalykas yra parama 
mokymui, mokslinės ir technologinės 
informacijos mainai, mokslinių tyrimų 
infrastruktūroms. Mokymo poreikiai turi 
sudaryti pagrindinį ES lėšomis finansuojamų 
projektų šiame sektoriuje aspektą; šie 
poreikiai ir parama infrastruktūroms bus 
esminiai sprendžiant kompetencijos 
branduolinėje srityje klausimą.

Or. es
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Pagrindimas

Mokomoji veikla turi vykti kartu su informacine veikla, pirmiausia ir svarbiausia - mokslinių 
ir technologinių duomenų mainai.

Pakeitimą pateikė Teresa Riera Madurell

Pakeitimas 26
Priedo 2 dalies 2.2 skirsnio 1a pastraipa (nauja)

Tačiau tolesnis branduolio skilimo reakcijų 
naudojimas ES kelia rimtą susirūpinimą. 
Pagrindinės problemos yra veikiančių 
reaktorių sauga ir ilgai išliekančių atliekų 
tvarkymas; abi jos yra sprendžiamos 
techniškai, tačiau reikia pasitelkti ir 
politines bei visuomenės pastangas. 
Esminis principas naudojant spinduliuotę 
pramonėje ar medicinoje – žmonių ir 
aplinkos apsauga. Be to, atskiras technines
sritis sieja jas visas apimančios temos, pvz., 
branduolinio kuro ciklas, aktinoidų 
chemija, rizikos analizė ir saugos 
įvertinimas ir netgi visuomenės bei valdymo 
klausimai.

Or. es

Pagrindimas

Šiame pakeitime pakartojama formuluotė, Komisijos pateikta dokumente KOM(2005)0119 dėl 
Septintosios pagrindų programos.  Radiacijos biologinio poveikio tyrimai padėtų patobulinti 
dabar taikomus radiacijos saugos ir dozimetrijos kriterijus.

Pakeitimą pateikė Teresa Riera Madurell

Pakeitimas 27
Priedo 2 dalies 2.2 skirsnio 3 pastraipa

Taip pat svarbu nustatyti ryšius su mokslinių 
tyrimų veikla, vykdoma pagal EB pagrindų 
programą, visų pirma su veikla Europos 

Taip pat svarbu nustatyti ryšius su mokslinių 
tyrimų veikla, vykdoma pagal EB pagrindų 
programą, visų pirma su veikla Europos 
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standartų, švietimo ir mokymo, aplinkos 
apsaugos, medžiagų mokslo, valdymo, 
bendrų infrastruktūrų, saugumo, saugos 
kultūros ir energetikos srityse. Tarptautinis 
bendradarbiavimas dominuos daugelio 
teminių sričių veikloje.

standartų, švietimo, informacijos ir 
mokymo, aplinkos apsaugos, medžiagų 
mokslo, valdymo, bendrų infrastruktūrų, 
saugumo, saugos kultūros ir energetikos 
srityse. Tarptautinis bendradarbiavimas 
dominuos daugelio teminių sričių veikloje.

Or. es

Pagrindimas

Mokomoji veikla turi vykti kartu su informacine veikla.

Pakeitimą pateikė Zdzisław Kazimierz Chmielewski

Pakeitimas 28
Priedo 2 dalies 2,2 skirsnio paantraštės „Veikla“ i punkto 2 įtrauka

– Atskyrimas ir transmutacija: MTTP visose 
techninėse atskyrimo ir transmutacijos 
srityse siekiant sukurti bandomuosius 
įrenginius ir demonstravimo sistemas 
pažangiausiems atskyrimo procesams ir 
transmutacijos sistemoms naudojant 
subkritines ir kritines sistemas, kad būtų 
sumažintas panaudoto branduolinio kuro 
didelio aktyvumo ilgai išliekančių 
radioaktyviųjų atliekų kiekis ir 
pavojingumas. Moksliniais tyrimais taip pat 
būtų stengiamasi ištirti galimybes 
sprendimų, kuriuos įgyvendinant 
branduolinės energijos gaminimo metu 
būtų gaunama mažiau atliekų, įskaitant 
efektyvesnį skylančių branduolių medžiagų 
naudojimą esamuose reaktoriuose.

– Atskyrimas ir transmutacija: MTTP visose 
techninėse atskyrimo ir transmutacijos 
srityse siekiant sukurti bandomuosius 
įrenginius ir demonstravimo sistemas 
pažangiausiems atskyrimo procesams ir 
transmutacijos sistemoms naudojant 
subkritines ir kritines sistemas, kad būtų 
sumažintas panaudoto branduolinio kuro 
didelio aktyvumo ilgai išliekančių 
radioaktyviųjų atliekų kiekis ir 
pavojingumas.

Or. en

Pagrindimas

Šioje pastraipoje kalbama apie ilgą laiką veikiančias branduolines sistemas, todėl jis turėtų 
būti perkeltas prie punkto, kuriame kalbama apie ilgalaikes branduolines sistemas. 



PE 374.089v01-00 16/22 AM\614625LT.doc

LT

Pakeitimą pateikė Teresa Riera Madurell

Pakeitimas 29
Priedo 2 dalies 2,2 skirsnio paantraštės „Veikla“ ii punkto 1 įtrauka

– Branduolinių objektų sauga: MTTP, 
susiję su saugiu esamų objektų ir objektų, 
kurie bus pastatyti ateityje, eksploatavimu, 
visų pirma su elektrinių eksploatavimo 
trukmės įvertinimu ir valdymu, saugos 
kultūra, pažangiais saugos įvertinimo 
metodais, skaitmeninio imitavimo 
priemonėmis, instrumentų sistema ir 
kontrole, rimtų avarijų prevencija ir jų 
padarinių sušvelninimu, panaši veikla, 
susijusi su žinių valdymo optimizavimo ir 
priežiūros kompetencija.

– Branduolinių objektų sauga: MTTP, 
susiję su saugiu esamų objektų ir objektų, 
kurie bus pastatyti ateityje, eksploatavimu, 
visų pirma su elektrinių eksploatavimo 
trukmės įvertinimu ir valdymu, saugos 
kultūra(iki minimumo sumažinant 
žmogiškųjų ir organizacinių klaidų riziką), 
pažangiais saugos įvertinimo metodais, 
skaitmeninio imitavimo priemonėmis, 
instrumentų sistema ir kontrole, rimtų 
avarijų prevencija ir jų padarinių 
sušvelninimu, panaši veikla, susijusi su žinių 
valdymo optimizavimo ir priežiūros 
kompetencija.

Or. es

Pagrindimas

Be žmogiškųjų klaidų rizikos dar reikėtų  paminėti ir vadinamąsias organizacines klaidas, nes 
būtina nurodyti, kad net ir labai patikimuose įrenginiuose gamybos proceso organizacijos 
grandinėje atsiradę klaidos gali būti labai pavojingos ir sukelti avarijas.

Pakeitimą pateikė Zdzisław Kazimierz Chmielewski

Pakeitimas 30
Priedo 2 dalies 2,2 skirsnio paantraštės „Veikla“ ii punkto 2 įtrauka

– Tvariosios branduolinės sistemos: MTTP, 
kuriais siekiama pagerinti esamų sistemų ir 
kuro veiksmingumą bendradarbiaujant 
tarptautiniu lygiu šioje srityje, pvz. 
pasitelkiant Ketvirtosios kartos (Generation 
IV) tarptautinį forumą, išnagrinėti atrinktų 
pažangių reaktorių sistemų aspektus, kad 
būtų galima įvertinti jų galimybes, jų 
platinimo riziką ir ilgalaikį tvarumą, 
įskaitant veiklą fundamentaliųjų tyrimų 
srityje (ypač medžiagų mokslo srityje) ir 

– Tvariosios branduolinės sistemos: MTTP, 
kuriais siekiama pagerinti esamų sistemų ir 
kuro veiksmingumą bendradarbiaujant 
tarptautiniu lygiu šioje srityje, pvz. 
pasitelkiant Ketvirtosios kartos (Generation 
IV) tarptautinį forumą, išnagrinėti atrinktų 
pažangių reaktorių sistemų aspektus, kad 
būtų galima įvertinti jų galimybes, jų 
platinimo riziką ir ilgalaikį tvarumą, 
įskaitant veiklą fundamentaliųjų tyrimų 
srityje (ypač medžiagų mokslo srityje) ir 
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ištirti kuro ciklą bei naujas kuro rūšis. ištirti kuro ciklą bei naujas kuro rūšis. 
Moksliniais tyrimais taip pat būtų 
stengiamasi ištirti galimybes sprendimų, 
kuriuos įgyvendinant branduolinės energijos 
gaminimo metu būtų gaunama mažiau
atliekų, įskaitant efektyvesnį skylančių 
branduolių medžiagų naudojimą esamuose 
reaktoriuose.

Or. en

Pagrindimas

Pakeitimą pateikė Teresa Riera Madurell

Pakeitimas 31
Priedo 2 dalies 2,2 skirsnio paantraštės „Tikslai“ iii punkto 2 įtrauka

Pagrindinis šių mokslinių tyrimų tikslas bus 
išspręsti prieštaringą pavojaus, kurį kelia 
mažos ir ilgai trunkančios spinduliuotės 
dozės, problemą. Šio mokslinio ir politinio 
klausimo išsprendimas turėtų svarbų poveikį 
kaštams ir (arba) sveikatai spinduliuotę 
naudojant medicinoje ir pramonėje.

Pagrindiniai šių mokslinių tyrimų tikslai bus 
išspręsti prieštaringą pavojaus, kurį kelia 
mažos ir ilgai trunkančios spinduliuotės 
dozės, problemą. Šio mokslinio ir politinio 
klausimo išsprendimas turėtų svarbų poveikį 
kaštams ir (arba) sveikatai spinduliuotę 
naudojant medicinoje ir pramonėje.

Parama taip pat bus skiriama ir kūrimui 
mikro- bei nano- dozimetrų ir susijusių 
modelių, kurie leistų aiškiau suprasti ryšį 
tarp apšvitinimo dozių ir molekulėse bei 
ląstelėse dėl to vykstančių reiškinių.

Or. es

Pagrindimas

Radiacinis pakenkimas susijęs su doze, bet siekiant suprasti kokia žala gali būti padaryta, 
būtina papildomai žinoti, kaip radiacijos poveikis sklinda erdvėje, t. y. kokiu keliu sklinda 
radioaktyvios dalelės. tai reikia žinoti dėl to, kad DNR išlaiko dubliuojančią informaciją ir 
ląstelė gali ištaisyti žalą, atsiradusią dėl pavienio jonizuojančio poveikio.  Tačiau jei 
jonizacijos tankis labai didelis, atsistatymo procesas bus paveiktas ir dėl to gali atsirasti 
nekrozės, mutacijos ir kartais kilti vėžys.
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Pakeitimą pateikė Romana Jordan Cizelj

Pakeitimas 32
Priedo 2 dalies 2,2 skirsnio paantraštės „Tikslai“ iii punkto 2 pastraipa

Pagrindinis šių mokslinių tyrimų tikslas bus 
išspręsti prieštaringą pavojaus, kurį kelia 
mažos ir ilgai trunkančios spinduliuotės 
dozės, problemą. Šio mokslinio ir politinio
klausimo išsprendimas turėtų svarbų poveikį 
kaštams ir (arba) sveikatai spinduliuotę 
naudojant medicinoje ir pramonėje. 

Pagrindinis šių mokslinių tyrimų tikslas bus 
išspręsti prieštaringą pavojaus, kurį kelia 
mažos ir ilgai trunkančios spinduliuotės 
dozės, problemą. Šio mokslinio klausimo 
išsprendimas turėtų svarbų poveikį kaštams 
ir (arba) sveikatai spinduliuotę naudojant 
medicinoje ir pramonėje. 

Or. sl

Pagrindimas

Pakeitimą pateikė Teresa Riera Madurell

Pakeitimas 33
Priedo 2 dalies 2.2 skirsnio v punkto antraštė

(v) Žmogiškieji ištekliai ir mokymas (v) Žmogiškieji ištekliai, 
mobilumas,švietimas, ir mokymas

Or. es

Pagrindimas

Pakeitimas atitinka dabartinę  pastraipos esmę.

Pakeitimą pateikė Romana Jordan Cizelj

Pakeitimas 34
Priedo 2 dalies 2.2 skirsnio v punkto paantraštė „Tikslai“
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Atsižvelgiant į poreikį visuose branduolio 
dalijimosi ir radiacinės saugos sektoriuose 
išlaikyti būtiną aukštą žmogiškųjų išteklių 
kompetencijos lygį ir ypač į galimą jos 
poveikį gebėjimui išlaikyti dabartinį aukštą 
branduolinės saugos lygį, programos tikslai 
bus remti, naudojant įvairias priemones, 
mokslinės kompetencijos ir patirties 
sektoriuje skleidimą. Šiomis priemonėmis 
siekiama užtikrinti tinkamą kvalifikaciją 
turinčių mokslo darbuotojų ir technikų 
skaičių, pvz. pasitelkiant glaudesnį ES 
mokymo institucijų bendradarbiavimą, kad 
visų valstybių narių darbuotojai turėtų 
vienodą kvalifikaciją, arba gerinant studentų 
ir mokslo darbuotojų mokymo ir mobilumo 
galimybes. Tik tikrai europietišku požiūriu 
galima užtikrinti būtiną skatinantį poveikį 
bei aukštojo mokslo ir mokymo darną ir 
palengvinti naujosios kartos mokslo 
darbuotojų mobilumą bei reaguoti į 
inžinierių, kurie susidurs su rytojaus mokslo 
ir technologijų uždaviniais vis labiau 
integruotame branduoliniame sektoriuje, 
poreikį kelti kvalifikaciją.

Atsižvelgiant į poreikį visuose branduolio 
dalijimosi ir radiacinės saugos sektoriuose 
išlaikyti būtiną aukštą žmogiškųjų išteklių 
kompetencijos lygį ir ypač į galimą jos 
poveikį gebėjimui išlaikyti dabartinį aukštą 
branduolinės saugos lygį, programos tikslai 
bus remti, naudojant įvairias priemones, 
mokslinės kompetencijos ir patirties 
sektoriuje skleidimą. Šiomis priemonėmis 
siekiama užtikrinti tinkamą kvalifikaciją 
turinčių mokslo darbuotojų ir technikų 
skaičių, pvz. pasitelkiant glaudesnį ES 
mokymo institucijų bendradarbiavimą, kad 
visų valstybių narių darbuotojai turėtų 
vienodą kvalifikaciją, arba gerinant studentų
ir mokslo darbuotojų mokymo ir mobilumo 
galimybes. Programa apims priemones, 
kuriomis siekiama užtikrinti, kad 
branduolių skilimu domėtųsi jaunimas, 
pasirinkdamas karjerą šioje srityje. Tik 
tikrai europietišku požiūriu galima užtikrinti 
būtiną skatinantį poveikį bei aukštojo 
mokslo ir mokymo darną ir palengvinti 
naujosios kartos mokslo darbuotojų 
mobilumą bei reaguoti į inžinierių, kurie 
susidurs su rytojaus mokslo ir technologijų 
uždaviniais vis labiau integruotame 
branduoliniame sektoriuje, poreikį kelti
kvalifikaciją. 

Or. sl

Pagrindimas

Pakeitimą pateikė Teresa Riera Madurell

Pakeitimas 35
Priedo 2 dalies 2.2 skirsnio v punkto paantraštė „Tikslai“

Atsižvelgiant į poreikį visuose branduolio 
dalijimosi ir radiacinės saugos sektoriuose 
išlaikyti būtiną aukštą žmogiškųjų išteklių 
kompetencijos lygį ir ypač į galimą jos 

Atsižvelgiant į poreikį visuose branduolio 
dalijimosi ir radiacinės saugos sektoriuose 
išlaikyti būtiną aukštą žmogiškųjų išteklių 
kompetencijos lygį ir ypač į galimą jos 
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poveikį gebėjimui išlaikyti dabartinį aukštą 
branduolinės saugos lygį, programos tikslai 
bus remti, naudojant įvairias priemones, 
mokslinės kompetencijos ir patirties 
sektoriuje skleidimą. Šiomis priemonėmis 
siekiama užtikrinti tinkamą kvalifikaciją 
turinčių mokslo darbuotojų ir technikų 
skaičių, pvz. pasitelkiant glaudesnį ES 
mokymo institucijų bendradarbiavimą, kad 
visų valstybių narių darbuotojai turėtų 
vienodą kvalifikaciją, arba gerinant studentų 
ir mokslo darbuotojų mokymo ir mobilumo 
galimybes. Tik tikrai europietišku požiūriu 
galima užtikrinti būtiną skatinantį poveikį 
bei aukštojo mokslo ir mokymo darną ir 
palengvinti naujosios kartos mokslo 
darbuotojų mobilumą bei reaguoti į 
inžinierių, kurie susidurs su rytojaus mokslo 
ir technologijų uždaviniais vis labiau 
integruotame branduoliniame sektoriuje, 
poreikį kelti kvalifikaciją.

poveikį gebėjimui išlaikyti dabartinį aukštą 
branduolinės saugos lygį, programos tikslai 
bus remti, naudojant įvairias priemones, 
mokslinės kompetencijos ir patirties 
sektoriuje skleidimą. Šiomis priemonėmis 
siekiama kaip galima anksčiau užtikrinti 
tinkamą kvalifikaciją turinčių mokslo 
darbuotojų, inžinierių, fizikų, psichologų 
(besispecializuojančių organizacinių 
sistemų srityje) ir technikų skaičių, pvz. 
pasitelkiant glaudesnį ES mokymo 
institucijų bendradarbiavimą, kad visų 
valstybių narių darbuotojai turėtų vienodą 
kvalifikaciją, arba gerinant studentų ir 
mokslo darbuotojų mokymo ir mobilumo 
galimybes. Tik tikrai europietišku požiūriu 
galima užtikrinti būtiną skatinantį poveikį 
bei aukštojo mokslo ir mokymo darną ir 
palengvinti naujosios kartos mokslo 
darbuotojų mobilumą bei reaguoti į 
inžinierių, kurie susidurs su rytojaus mokslo 
ir technologijų uždaviniais vis labiau 
integruotame branduoliniame sektoriuje, 
poreikį kelti kvalifikaciją.

Or. es

Pagrindimas

Socialinis ir techninis požiūris neabejotinai padės padaryti branduolinius įrenginius 
saugesniais. Kad galima būtų to pasiekti, būtina turėti reikiamų specialistų.

Pakeitimą pateikė Teresa Riera Madurell

Pakeitimas 36
Priedo 2 dalies 2,2 skirsnio paantraštės „Veikla“ v punkto 1 įtrauka

– Mokymas: Nacionalinių programų 
koordinavimas ir bendrųjų mokymo 
branduolinėje srityje poreikių tenkinimas 
naudojant įvairias priemones, įskaitant 
konkurencingas priemones, kaip dalis 
bendrosios paramos žmogiškiesiems 
ištekliams visose teminėse srityse. Parama 

– Mokymas: Nacionalinių programų 
koordinavimas ir bendrųjų mokymo 
branduolinėje srityje poreikių tenkinimas 
naudojant įvairias priemones, įskaitant 
konkurencingas priemones, kaip dalis 
bendrosios paramos žmogiškiesiems 
ištekliams visose teminėse srityse. Parama 
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teikiama mokymo kursams ir mokymo 
tinklams.

teikiama mokymo kursams, susitikimams, 
kuriais siekiama keistis informacija ir 
kompiuterių programomis, ir mokymo 
tinklams. Be to, atsižvelgiant į specialiosios 
programos „Žmonės“ tikslus ir kitą veiklą, 
susijusią su specialistų mokymu, bus 
skatinama siekti, kad gabiems jaunimui 
atrodytų, jog branduolių skilimas yra 
patraukli sritis, su kuria jie turėtų sieti savo 
būsimas karjeras.

Or. es

Pagrindimas

Šiuo metu gabiausieji linkę pasirinkti kitas darbo sritis, kurios socialiai labiau vertinamos 
kaip branduolių skilimas. Šią tendenciją būtina keisti, nes gerų specialistų trūkumas greitai 
gali būti branduolinės energetikos nepatikimumo priežastis ir kelti didelių saugos problemų.

Pakeitimą pateikė Teresa Riera Madurell

Pakeitimas 37
Priedo 3a dalis (nauja)

3a. SKLAIDA
Informacija apie branduolinę energiją turi 
būti skleidžiama vykstant mainams tarp 
gyventojų ir jų atstovų, organizuojant 
daugiametes kampanijas, kuriomis 
siekiama padidinti gyventojų supratimą 
apie branduolinę energiją, taip pat skatinti 
diskusijas ir palengvinti sprendimų 
priėmimą. Kad šios kampanijos būtų kuo 
veiksmingesnės, jos bus rengiamos 
naudojant socialinių mokslų metodologijas.
Be to, atsižvelgiant į palyginimą su kitomis 
energijos formomis siekiant suvokti  
branduolinės energijos naudojimo 
padarinius, kiekviena remiama arba 
pradėta informacijos kampanija taip pat 
minės ir aiškins pastangas, kurias Sąjunga 
deda kitais lygmenimis, siekdama 
propaguoti kitus, ypač atsinaujinančius, 
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energijos šaltinius.   

Or. es

Pagrindimas

Kad gyventojai geriau suprastų veiklą, kuri vykdoma pagal specialią „Euratomo“ programą, 
apie šią veiklą reikia tinkamai pranešti, aiškinant branduolinės energijos svarbą ir skatinant 
visuomenės diskusijas. Antrojoje pakeitimo pastraipoje siekiama, ir teisingai daroma, 
pabrėžti dideles pastangas, kurias Sąjunga deda, siekdama propaguoti ir vystyti 
atsinaujinančius energijos šaltinius.


