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Procedūrų sutartiniai ženklai 

* Konsultavimosi procedūra
balsavusių narių balsų dauguma

**I Bendradarbiavimo procedūra (pirmasis svarstymas)
balsavusių narių balsų dauguma

**II Bendradarbiavimo procedūra (antrasis svarstymas)
balsavusių narių balsų dauguma pritariama bendrajai pozicijai 
visų Parlamento narių balsų dauguma atmetama arba taisoma 
bendroji pozicija

*** Pritarimo procedūra
visų Parlamento narių balsų dauguma, išskyrus EB sutarties 105, 
107, 161 ir 300 straipsniuose bei ES sutarties 7 straipsnyje 
numatytus atvejus

***I Bendro sprendimo procedūra (pirmasis svarstymas)
balsavusių narių balsų dauguma

***II Bendro sprendimo procedūra (antrasis svarstymas)
balsavusių narių balsų dauguma pritariama bendrajai pozicijai
visų Parlamento narių balsų dauguma atmetama arba taisoma 
bendroji pozicija

***III Bendro sprendimo procedūra (trečiasis svarstymas)
balsavusių narių balsų dauguma pritariama bendram tekstui

(Procedūra pasirenkama atsižvelgiant į Komisijos pasiūlytą teisinį pagrindą.)

Teisės akto pakeitimai

Parlamento pakeitimų tekstas paryškinamas pusjuodžiu kursyvu.
Paryškinimas paprastu kursyvu parodo atitinkamiems skyriams tas teisės 
akto projekto vietas, kurias siūloma taisyti rengiant galutinį tekstą (pvz., 
tekste tam tikra kalba paliktas akivaizdžias klaidas ar praleistas vietas). 
Pasiūlytiems tokio pobūdžio pataisymams reikalingas atitinkamų skyrių 
sutikimas.
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EUROPOS PARLAMENTO TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS

dėl pasiūlymo dėl Tarybos sprendimo dėl specialiosios programos, kurią tiesiogiai 
vykdys Jungtinis tyrimų centras, įgyvendindamas Europos atominės energijos bendrijos 
(Euratomas) 7-ąją branduolinių tyrimų ir mokymo veiklos pagrindų programą (2007–
2011 m.)
(KOM(2005)0444 – C6-0385/2005 – 2005/0189(CNS))

(Konsultavimosi procedūra)

Europos Parlamentas,

– atsižvelgdamas į Komisijos pasiūlymą Tarybai (KOM(2005)0444)1,

– atsižvelgdamas į Europos atominės energetikos bendrijos steigimo sutartį ir ypač į jos 7 
straipsnį, pagal kurį Taryba pasikonsultavo su Parlamentu (C6-0385/2005), 

– atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 51 straipsnį,

– atsižvelgdamas į Pramonės, mokslinių tyrimų ir energetikos komiteto pranešimą ir 
Biudžeto komiteto nuomonę (A6-0000/2006), 

1. Pritaria Komisijos pasiūlymui su pakeitimais; 

2. ragina Komisiją atitinkamai pakeisti savo pasiūlymą pagal Euratomo Sutarties 119 
straipsnio antrą dalį; 

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

4. ragina Tarybą dar kartą pasikonsultuoti su Parlamentu, jei ji Komisijos pasiūlymą ketina 
keisti iš esmės;

5. paveda savo pirmininkui Parlamento poziciją perduoti Tarybai ir Komisijai.

Komisijos siūlomas tekstas Parlamento pakeitimai

Pakeitimas 1
8 a konstatuojamoji dalis (nauja)

(8a) JTC dalyvauja veikloje branduolinių 
reaktorių saugai skirtų Europos tinklų, 
kurių tikslas - kuo daugiau harmonizuoti 
nacionalines saugos normas.
Atsižvelgiant į šią pagrindų programą 

  
1 Dar nepaskelbta OL.
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būtų naudinga, jog, remdamasis savo 
žiniomis, JTC intensyviau dalyvautų šioje 
veikloje, kad būtų galima parengti 
Bendrijos saugos standartus, 
reglamentuojančius reaktorių ir 
sodrinimo įrenginių projektavimą, statybą 
ir eksploatavimą Europos Sąjungoje.
Tokiu būdu būtų prisidėta prie Europos 
Sąjungos branduolinės saugos kodekso 
kūrimo, t.y., siekiant aukštesnio lygio 
branduolinės saugos, Sąjungos mastu 
galėtų būti suderintos įvairios 
nacionalinės normos.

Pagrindimas

Branduolinių reaktorių eksploatacijai ir įrangai skirtų minimalių standartų parengimas 
atitinka visos Europos Sąjungos interesus. Minimalūs standartai turėtų būti parengti bendro, 
skaidraus, konsenso pagrindu vykdomo dialogo metu, remiantis naujausiomis mokslo ir 
mokslinių tyrimų žiniomis. JTC turėtų tapti svarbiu šios veiklos tarpininku. Minimalių 
standartų parengimas atitinka visų piliečių interesus ir dėl savo tarpvalstybinio masto yra 
naudingas ir valstybėms narėms, pasinaudojančioms savo suvereniomis teisėmis ir 
atsisakančioms eksploatuoti ir statyti branduolinius reaktorius. 

Pakeitimas 2
9 konstatuojamoji dalis

(9) Pagal šią specialiąją programą 
vykdoma mokslinių tyrimų veikla turėtų 
atitikti pagrindinius etikos principus, 
įskaitant Europos Sąjungos pagrindinių 
teisių chartijoje pateiktus principus. 

(9) Pagal šią specialiąją programą 
vykdoma mokslinių tyrimų veikla turėtų 
atitikti pagrindinius etikos principus, 
įskaitant Europos Sąjungos pagrindinių 
teisių chartijoje pateiktus principus. Be to, 
reikėtų skatinti palankios šiai veiklai 
viešosios nuomonės formavimą. 

Pagrindimas

Šios srities JTC moksliniai tyrimai atitinka bendrus Europos saugos interesus, kurie 
neapsiriboja vienos valstybės teritorija. Palanki šiai veiklai viešoji nuomonė – svarbus 
demokratijos veiksnys, todėl ji turėtų atitinkamai formuojama. 
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Pakeitimas 3
10 konstatuojamoji dalis

(10) JTC turėtų toliau užtikrinti 
papildomus išteklius vykdydamas 
konkurencingą veiklą, pvz. dalyvauti 
Pagrindų programos netiesioginėje 
veikloje, trečiųjų šalių veikloje ir – kiek 
mažiau – panaudoti intelektinę nuosavybę.

(10) JTC turėtų toliau užtikrinti 
papildomus išteklius vykdydamas 
konkurencingą veiklą, pvz. dalyvauti 
trečiųjų šalių veikloje ir Pagrindų 
programos netiesioginėje veikloje, kurios 
ankstesnė apimtis turėtų būti 
padvigubinta, ir – kiek mažiau – panaudoti 
intelektinę nuosavybę. 

Pagrindimas

JTC ir toliau turėtų būtinai turėti galimybę dalyvauti netiesioginių priemonių srities 
konkursuose. Šiuo atveju ankstesnė veiklos apimtis turėtų būti padvigubinta. Taip pat toliau 
turėtų būti sudaryta galimybė pasitelkti trečiųjų šalių priemones ir panaudoti intelektinę 
nuosavybę. Tai užtikrintų savaiminę kokybės kontrolę ir aukštus JTC kompetencijos ir darbo 
našumo standartus.

Pakeitimas 4
10 a konstatuojamoji dalis (nauja)

(10a) Siekdamas kuo geriau vykdyti savo 
užduotis, JTC pasirūpina, kad būtų 
išlaikytas aukštas mokslinių tyrimų lygis, 
ir todėl intensyviau vykdo mokslinius 
tyrimus, nepažeisdamas įsipareigojimų 
vykdyti veiklą, tiesiogiai susijusią su 
Bendrijos politikos krypčių tikslų 
įgyvendinimu. 

Pagrindimas

Kaip ne kartą pabrėžė Vertinimo komitetas, JTC turėtų išlaikyti pusiausvyrą tarp savo 
veiklos, susijusios su paslaugų teikimu vartotojams, ir jo vykdomų mokslinių tyrimų pirminių 
tikslų, skirtų aukštam mokslinių tyrimų lygiui išlaikyti; taip pat žiūrėti 6 pakeitimą. 

Pakeitimas 5
10 b konstatuojamoji dalis (nauja)
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(10b) JTC užtikrina, kad jo mokslo ir 
mokslinių tyrimų veikloje būtų atsižvelgta 
į abiejų lyčių galimybes ir vaidmenį. Tuo 
būdu turėtų būti laikomasi lyčių lygių 
galimybių principo. 

Pagrindimas

Savaime suprantama, jog JTC savo veikloje nediskriminuoja darbuotojų pagal lyties požymį. 
Turi būti laikomasi lygių lyčių galimybių principo.

Pakeitimas 6
Priedo 2 skirsnio „Priežastys“ 4a pastraipa (nauja)

Siekdamas kuo geriau vykdyti savo 
užduotis, JTC pasirūpina, kad būtų 
išlaikytas aukštas mokslinių tyrimų lygis, 
ir todėl intensyviau vykdo mokslinius 
tyrimus, nepažeisdamas įsipareigojimų 
vykdyti veiklą, tiesiogiai susijusią su 
Bendrijos politikos krypčių tikslų 
įgyvendinimu. 

Pagrindimas

Į Sprendimo tekstą įtraukta naujoji 10 b konstatuojamoji dalis. 

Pakeitimas 7
Priedo 2 skirsnio „Priežastys“ 4b pastraipa (nauja)

Kitas tikslas – bendradarbiavimui skirto 
tinklo sudarymas, kad būtų galima 
pasiekti platų sutarimą įvairiais 
klausimais Europos ir pasaulio mastu. 
Šiuo atžvilgiu ypatinga reikšmė tenka JTC 
galimybei dalyvauti su tarptautiniais 
mokslinių tyrimų tinklais ir bendrų 
projektų vykdymu susijusioje veikloje. 
Euratomo apsaugos priemonių tarnybos 
(ESO) ir Tarptautinės atominės energijos 
agentūros (TATENA) vykdomoms 
priemonėms reikalinga MTP parama ir 
tiesioginė pagalba. Ypatingą dėmesį 
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reikėtų skirti bendradarbiavimui su 
būsimomis ES valstybėmis narėmis. 

Pagrindimas

Šis tinklas sudaro galimybę JTC, sprendžiant su šiomis jautriomis temomis susijusius 
klausimus, bendradarbiauti su dideliu skaičiumi partnerių (visų pirma iš valstybių 
kandidačių).

Pakeitimas 8
Priedo 3.1.1 skirsnio „Panaudoto kuro savybių tyrimas, saugojimas ir laidojimas“ -1 pastraipa 
(nauja)

Visame pasaulyje didėjant branduolinių 
jėgainių blokų skaičiui, vis svarbesniais 
tampa su atliekų šalinimu ir poveikiu 
aplinkai susiję klausimai. Taip pat ir 
Sąjunga turi „baltų dėmių“ šioje srityje, 
todėl turi būti greitai ir nuosekliai 
atsakyta į neišspręstus šios srities 
klausimus. 

Pagrindimas

Su atliekų šalinimu ir poveikiu aplinkai susiję klausimai nepriklauso nuo pozicijos taikaus 
branduolinės energijos naudojimo atžvilgiu ir, atsižvelgiant į visame pasaulyje didėjantį 
branduolinių jėgainių blokų skaičių, turėtų būti kuo greičiau išspręsti. JTC čia būtinai turėtų 
įnešti savo indėlį. 

Pakeitimas 9
Priedo 3.1.7 skirsnis „Žinių valdymas, mokymas ir švietimas“ 

Naujoms mokslininkų ir specialistų 
branduolinėje srityje kartoms yra svarbu 
išlaikyti ir pagilinti žinias branduolinių 
tyrimų srityje pasitelkus bandymus, 
rezultatus, supratimą ir įgūdžius, įgytus 
praeityje. Tai yra taikoma visų pirma 
sritims, kuriose trijų dešimtmečių patirtis 
analizuojant reaktorių eksploatacines 
charakteristikas ir saugą buvo telkiama į 
kompleksines analizines priemones, pvz. 
modelius ir skaitines modeliavimo 
programas. JTC prie to prisidės 
sudarydamas galimybes lengvai 
pasinaudoti jo sukauptomis žiniomis, 
kurios bus tinkamai parengtos ir pagrįstos, 
taip pat remdamas aukštąjį mokslą 

Naujoms mokslininkų ir specialistų 
branduolinėje srityje kartoms yra svarbu 
išlaikyti ir pagilinti žinias branduolinių 
tyrimų srityje pasitelkus bandymus, 
rezultatus, supratimą ir įgūdžius, įgytus 
praeityje. Tai yra taikoma visų pirma 
sritims, kuriose trijų dešimtmečių patirtis 
analizuojant reaktorių eksploatacines 
charakteristikas ir saugą buvo telkiama į 
kompleksines analizines priemones, pvz. 
modelius ir skaitines modeliavimo 
programas. Atsižvelgdamas į žinių 
praradimo grėsmę ir jaunų kadrų 
branduolinės energetikos srityje trūkumą, 
JTC galėtų tapti informacijos, susijusios 
su mokymu ir kvalifikacijos kėlimu, 
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Europoje. sklaidos centru. JTC parengs žinių 
išlaikymo programą, kuri užtikrintų 
galimybę lengvai pasinaudoti jo 
sukauptomis žiniomis, kurios bus tinkamai 
parengtos ir pagrįstos, taip pat remdamas 
aukštąjį mokslą Europoje. Be to, JTC 
parengs jaunų kadrų ruošimo skatinimo 
programą, kurioje turės būti išdėstyta, 
kokiu būdu verbuoti ir apmokyti jaunus 
kadrus darbui branduolinės energetikos 
mokslinių tyrimų srityje. 

Pagrindimas

Reikia dėti daugiau pastangų į jaunų kadrų ruošimą branduolinės energetikos mokslinių 
tyrimų srityje, kadangi vien jau dėl veikiančių branduolinių jėgainių skaičiaus kyla svarbių 
ateitį liečiančių klausimų, į kuriuos turėtų atsakyti moksliniai tyrimai. Neleistina, kad 
Europos Sąjungoje nutrūktų mokslo žinių perteikimo ateinančioms mokslininkų kartoms 
tęstinumas. 

Pakeitimas 10
Priedo 3.2.3skirsnio „Saugus pažangių branduolinės energijos sistemų veikimas“ 2 pastraipa 

Labai svarbu, kad JTC dalyvautų –
tiesiogiai ir koordinuodamas europinius 
veiksmus – šioje pasaulinio masto 
iniciatyvoje, prie kurios prisideda 
pagrindinės mokslinių tyrimų 
organizacijos. Šie darbai apima visų pirma 
naujoviškų branduolinio kuro ciklų saugos 
ir garantijų aspektus, ypač naujo kuro rūšių 
charakteristikas, bandymus ir analizę. Taip 
pat bus nustatomi saugos ir kokybės tikslai, 
saugos reikalavimai ir pažangi reaktorių 
įvertinimo metodologija. Ši informacija 
bus sistemingai teikiama 
suinteresuotosioms valstybių narių 
institucijoms ir Komisijos tarnyboms, visų 
pirma per reguliarius koordinavimo 
susitikimus. 

Labai svarbu, kad JTC dalyvautų –
tiesiogiai ir koordinuodamas europinius 
veiksmus – šioje pasaulinio masto 
iniciatyvoje, prie kurios prisideda 
pagrindinės mokslinių tyrimų 
organizacijos. Šioje srityje JTC bus skirtas 
lemiamas vaidmuo, susijęs su Europos 
atitinkamos veiklos derinimu. Šie darbai 
apima visų pirma naujoviškų branduolinio 
kuro ciklų saugos ir garantijų aspektus, 
ypač naujo kuro rūšių charakteristikas, 
bandymus ir analizę. Taip pat bus 
nustatomi saugos ir kokybės tikslai, saugos 
reikalavimai ir pažangi reaktorių 
įvertinimo metodologija. Ši informacija 
bus sistemingai teikiama 
suinteresuotosioms valstybių narių 
institucijoms ir Komisijos tarnyboms, visų 
pirma per reguliarius koordinavimo 
susitikimus. 

Pagrindimas
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JTC turėtų rūpintis, kad ateityje būtų geriau derinama valstybių narių veikla, susijusi su 
moksliniais tyrimais Generation IV srityje.

Pakeitimas 11
Priedo 3.3.1 skirsnio „Garantijos branduolinėje srityje“ 1a pastraipa (nauja)

Deja, šiuo metu pakito tarptautinė padėtis, 
susijusi su tolesniu branduolinio ginklo 
platinimu arba bent jau su kai kurių 
valstybių ketinimais šioje srityje. Be kitų 
saugos klausimų vis labiau didėja 
klausimo dėl branduolinio ginklo 
neplatinimo svarba. Dėl to, siekiant 
užtikrinti Europos Sąjungos piliečių 
saugumą, ypač svarbu, kad JTC šioje 
srityje iš anksto sukurtų pakankamą kiekį 
pajėgumų.

Pagrindimas

Deja, vis labiau auga klausimo dėl branduolinio ginklo neplatinimo svarba. Dėl to ES 
ypatingai svarbu, kad JTC iš anksto sukurtų ir nuolat atnaujintų pakankamai techninių 
pajėgumų, skirtų įvertinti branduolinio ginklo platinimo grėsmę ir kurti atitinkamas 
priemones jai įveikti. 
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PAGRINDIMAS

Branduolinių įrenginių sauga: Visame pasaulyje didėjant branduolinių jėgainių blokų 
skaičiui, vis svarbesniu tampa branduolinių įrenginių saugos klausimas, kuris ateityje, matyt, 
taps dar reikšmingesnis, atsižvelgiant į poveikio klimatui mažinimo klausimų svarstymo 
išvadas. Neužmiršdami fakto, kad kai kurios valstybės narės, pasinaudodamos savo 
suvereniomis teisėmis, atsisako statyti branduolines jėgaines savo teritorijoje, turime 
konstatuoti, jog kitos valstybės narės, remdamosi ta pačia teise, renkasi kitą kelią, todėl 
taikiems tikslams naudojama branduolinė energija vidutiniu laikotarpiu dėl įvairių priežasčių 
taps nepaneigiamos reikšmės faktoriumi subalansuotam energijos deriniui. Taigi ateityje 
reikės daugiau dėmesio skirti su atliekų šalinimu ir poveikiu aplinkai susijusiems klausimams, 
kadangi ir Sąjunga turi „baltų dėmių“ šioje srityje. JTC čia turi būtinai įnešti savo indėlį. JTC 
turėtų tapti svarbiu šios veiklos tarpininku. 

Šiuo metu visame pasaulyje atliekami vadinamų Generation IV reaktorių tyrimai. 
Nepriklausomai nuo to, ar ateityje šie reaktoriai bus ar nebus statomi kai kuriose valstybėse 
narėse, Europos Sąjunga turi būtinai siekti tapti šių mokslinių tyrimų lydere ir atidžiai stebėti 
šios veiklos raidą pasaulyje. Jei mes, kaip Europos Sąjunga, norime ateityje turėti balso teisę 
sprendžiant klausimus, susijusius su šių reaktorių sauga ir naudojimu, turime šioje srityje iš 
anksto sukurti reikalingų pajėgumų. JTC turi rūpintis, kad ateityje būtų geriau derinama 
valstybių narių veikla, susijusi su moksliniais tyrimais Generation IV srityje.

Branduolinis saugumas: JTC jau daugelį metų sėkmingai dirba branduolinio saugumo srityje, 
ir praeityje jo kompetencija jau ne kartą naudojosi Euratomo apsaugos priemonių tarnyba. 
Mes (ES) turime ir šioje srityje iš anksto sukurti pakankamai pajėgumų. Vis labiau auga 
klausimo dėl branduolinio ginklo neplatinimo svarba. Branduolinio kuro platinimo kontrolės 
ir jo saugos klausimai ateityje taps neatsiejama saugumo politikos dalimi. Europos Sąjunga 
negali likti nuošaly ir turi dalyvauti tarptautinėse su moksliniais tyrimais susijusiose 
diskusijose ir, atsižvelgdama į politinės situacijos raidą pasaulyje, imtis atitinkamų mokslinių 
tyrimų. Šiuo atžvilgiu ypatinga reikšmė tenka JTC kompetencijai ir galimybei dalyvauti 
veikloje, susijusioje su Europos Sąjungos plėtra ir senųjų ir naujųjų valstybių narių tarpusavio 
ryšiais minėtoje srityje. 

Žinių išsaugojimas, perdavimas ir sklaida: branduolinės energetikos srityje Europos Sąjunga 
praeityje visuomet turėjo galimybę pasinaudoti didele Europos mokslininkų kompetencija. 
Ypač JTC įgijo šioje srityje gerą vardą tarptautiniu mastu ir iki šiol visuomet pateikdavo 
puikių rezultatų. Ši kompetencija turi būti perteikta ateinančioms mokslininkų kartoms.
Atsižvelgdamas į žinių praradimo grėsmę ir jaunų kadrų branduolinės energetikos srityje 
trūkumą, JTC galėtų tapti informacijos, susijusios su mokymu ir kvalifikacijos kėlimu, 
sklaidos centru. Be to, svarbu, kad JTC intensyviau puoselėtų skirtingų valstybių narių 
universitetų ir mokslo tyrimų institucijų tarpusavio ryšius ir gilintų Europos mokslo tyrimų 
erdvės veiklą šioje srityje. 

Mokslinė kompetencija ir dalyvavimas netiesioginėje veikloje: viena vertus, kaip užsakovams 
įsipareigojusi, tačiau tuo pačiu siekianti mokslinės kompetencijos ir nepriklausomybės 
organizacija, JTC turi visuomet ieškoti vidurio kelio tarp šių dviejų darbo būdų. JTC ir toliau 
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turėtų būtinai turėti galimybę dalyvauti netiesioginių priemonių srities konkursuose. Šiuo 
atveju ankstesnė veiklos apimtis turėtų būti padvigubinta. Taip pat ir toliau turėtų būti 
sudaryta galimybė pasitelkti trečiųjų šalių priemones ir panaudoti intelektinę nuosavybę. Tai 
užtikrintų savaiminę kokybės kontrolę ir aukštus JTC kompetencijos ir darbo našumo 
standartus.

Vykdomoji agentūra: pranešėjas teikia didelę reikšmę teiginiui, kad JTC perduotų priemonių 
vykdymui nereikalinga dar viena vykdomoji agentūra išoriniam koordinavimui. JTC 
atsakingas už savo darbo organizavimą ir toliau vykdys šios srities užduotis, remdamasis 
lanksčia ir veiksminga organizacijos struktūra. Galimus interesų konfliktus galima išspręsti 
sukuriant vadinamąsias „kinų sienas“ (kaip investicijų bankininkystėje). Dėl to pranešėjas 
palankiai vertina tai, kad Komisija poreikį sukurti vykdomąją agentūrą sieja tik su 
netiesioginių priemonių specifinės programos vykdymu. Tiesioginių priemonių srityje, 
siekiant užtikrinti darbo našumą ir skaidrumą, užtenka esamos nedidelės organizacijos ir jokiu 
būdu nereikalinga dar viena papildoma agentūra.


