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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, pagal kurią 
įgyvendinama Europos atominės energijos bendrijos (Euratomas) septintoji 
branduolinių tyrimų ir mokymo veiklos pagrindų programa (2007–2011)
(KOM(2005)0445 – C6-0386/2005 – 2005/0190(CNS))

(Konsultavimosi procedūra)

Europos Parlamentas,

– atsižvelgdamas į Komisijos pasiūlymą dėl Tarybos sprendimo (KOM(2005)0445)1,

– atsižvelgdamas į EB steigimo sutarties 7 straipsnį, pagal kurį Taryba pasikonsultavo su 
Parlamentu (C6-0386/2005),

– 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 konsultuotis su Parlamentu, jei ji ketina iš esmės keisti Komisijos 
pasiūlymą;

5. paveda Pirmininkui perduoti Parlamento poziciją Tarybai ir Komisijai.

Komisijos siūlomas tekstas Parlamento pakeitimai

Pakeitimas 1
2 straipsnio 2 dalis

Branduolių sintezės energijos tyrimų 
srityje pagal Sutarties II antraštinės dalies 5 
skyrių įkuriama bendroji įmonė, atsakinga
už europinio indėlio į ITER valdymą ir 
administravimą ir papildančią veiklą, 

Branduolių sintezės energijos tyrimų 
srityje pagal Sutarties II antraštinės dalies 5 
skyrių įkuriama bendroji įmonė, atsakinga 
už europinio indėlio į ITER organizacijos
valdymą ir administravimą, įskaitant 

  
1 OL C … Dar nepaskelbta Oficialiajame leidinyje.
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skirtą kuo greičiau sukurti branduolių 
sintezės energiją.

platesnio pobūdžio veiklą su Japonija, 
taip pat ir veiklą, kuria padedama kurti 
ITER, kaip numatyta priedo 2 dalyje 2.1 
skirsnyje i punkte. Visa kita veikla 
branduolių sintezės energijos srityje bus 
valdoma ir vykdoma atskirai nuo ITER 
bendros įmonės, išlaikant bendrą požiūrį 
ir visišką EURATOM'o branduolių 
sintezės asociacijos dalyvavimą.

Pagrindimas

Artimiausiais metais ITER bus svarbiausias Europos branduolių sintezės bendrijos 
įsipareigojimas. Speciali Europos agentūra yra būtina, siekiant įvykdyti tarptautinius 
įsipareigojimus, nustatytus ITER susitarimu, ir valdyti veiklą, kuria padedama kurti ITER. 
Tačiau norint visiškai ir veiksmingai panaudoti ITER, kai jis bus pastatytas, reikės 
pakankamai kvalifikuotų Europos mokslininkų, taip pat puikių fizikos ir technologijos žinių. 
Šiuo tikslu Europos branduolių sintezės programa turi būti atitinkamai remiama ir 
finansiniais, ir valdymo ištekliais. Valdančioji organizacija, įskaitant asociacijų sutartis ir 
Europos branduolių sintezės plėtros susitarimą (angl. EFDA), iki šiol sėkmingai kūrė tikrą 
Europos mokslinių tyrimų erdvę branduolinės sintezės sferoje ir pavertė ES branduolinės 
sintezės technologijų ir fizikos lydere pasaulyje.

Pakeitimas 2
Priedo 2 dalies 2.1 skirsnio 2 pastraipa

Vietos ITER agentūra bus įsteigta kaip 
bendroji įmonė pagal Euratomo sutartį. Ji 
suteiks EURATOMUI priemones vykdyti 
savo tarptautinius įsipareigojimus pagal 
ITER susitarimą ir EURATOMUI leis
veiksmingai ir nuosekliai prisidėti prie 
Europos įnašo į ITER ir platesnio požiūrio
projektų, įskaitant tuos projektus 
remiančią MTP veiklą.

Vietos ITER agentūra bus įsteigta kaip 
bendroji įmonė pagal Euratomo sutartį. Ji 
suteiks EURATOM'ui priemones vykdyti 
savo tarptautinius įsipareigojimus pagal 
ITER susitarimą ir EURATOMUI leis
prisidėti prie ITER ir prie platesnio 
pobūdžio veiklos su Japonija.

Pagrindimas

Europos agentūra dėl ITER, bendradarbiaudama su Japonija, kaip numatyta Tarptautiniame 
susitarime dėl ITER, sutelkia dėmesį į geriausią ir greičiausią ITER įgyvendinimą ir plataus 
pobūdžio projektus.  Visa kita veikla branduolių sintezės energijos srityje, įskaitant 
pasiruošimą galimoms demonstracinio branduolių sintezės reaktoriaus ir kitos infrastruktūros 
statyboms, numatyta priede, bus valdoma visiškai dalyvaujant branduolinės sintezės 
asociacijoms, o už šią veiklą bus atsakingos EFDA šalys. Šis kompetencijos atskyrimas 
užtikrins ir sėkmingą ITER sukūrimą, ir geriausią jo panaudojimą, kai jis bus pastatytas.
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Pakeitimas 3
Priedo 2 dalies 2.1 skirsnio paantraštės „Veikla“ ii) punkto 2 pastraipa

7-osios pagrindų programos metu bus 
atliktas programoje numatytų įrenginių 
persvarstymas išnagrinėjant galimybes 
palaipsniui atsisakyti turimų įrenginių ir 
įvertinant naujų įrengimų poreikį 
eksploatuojant ITER. Šis persvarstymas 
bus pagrindas galimai paramai naujiems ar 
patobulintiems įrenginiams nustatyti, kad 
įgyvendinant programą būtų disponuojama 
tinkama branduolių sintezės įrenginių, 
skirtų atitinkamai MTTP veiklai, sistema.

7-osios pagrindų programos pradžioje bus 
atliktas programoje numatytų įrenginių 
persvarstymas išnagrinėjant galimybes 
palaipsniui atsisakyti turimų įrenginių ir 
įvertinant naujų įrengimų poreikį 
eksploatuojant ITER. Šis persvarstymas 
bus pagrindas galimai paramai naujiems ar 
patobulintiems įrenginiams nustatyti, kad 
įgyvendinant programą būtų disponuojama 
tinkama branduolių sintezės įrenginių, 
skirtų atitinkamai MTTP veiklai, sistema.

Pagrindimas

Atsižvelgiant į branduolių sintezės įrenginių statybos ar veiklos sustabdymo trukmę, 
papildomų ITER veiklos parengimo ar papildymo poreikių įvertinimas turi būti atliktas kuo 
skubiau.

Pakeitimas 4
Priedo 2 dalies 2.1 skirsnio paantraštės „Veikla“ vii) punktas

Paspartinta branduolių sintezės vystymo 
programa galėtų greičiau pateikti į rinką 
branduolių sintezės energiją, ir taip būtų 
įgyvendinta dalis platesnės politikos, 
susijusios su saugiu Europos apsirūpinimu 
energija, klimato kaita ir darniu vystymusi.
Šios paspartintos programos svarbiausias 
tikslas ir pagrindinis etapas būtų kaip 
įmanoma anksčiau pastatyti DEMO. 7-oje 
pagrindų programoje tai apimtų veiklą ir 
projektus, kuriuos EURATOMAS, 
bendradarbiaudamas su ITER partneriais, 
vykdys tarptautinėje platesnio požiūrio į 
branduolių sintezės energiją aplinkoje.

Paspartinta branduolių sintezės vystymo 
programa galėtų greičiau pateikti į rinką 
branduolių sintezės energiją, ir taip būtų 
įgyvendinta dalis platesnės politikos, 
susijusios su saugiu Europos apsirūpinimu 
energija, klimato kaita ir darniu vystymusi.
Šios paspartintos programos svarbiausias 
tikslas ir pagrindinis etapas būtų kaip 
įmanoma anksčiau pastatyti DEMO. 7-oje 
pagrindų programoje tai apimtų veiklą ir 
projektus, kuriuos EURATOMAS, 
bendradarbiaudamas su ITER partneriais, 
vykdys tarptautinėje platesnio pobūdžio į 
branduolių sintezės energiją aplinkoje.
Vykdant veiklą šioje srityje, reikia 
atsižvelgti, jog veiklos prioritetai ir išteklių 
poreikis didės, jei gilės energetikos krizė.

Pagrindimas

Didelis netikrumas dėl ateities energetikos scenarijų, turėtų skatinti Europą, lygiagrečiai su 
ITER, rengtis pradėti technologijų programą, kuri skatintų kuo greičiau pastatyti branduolių 
sintezės elektrinę.
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Pakeitimas 5
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.

Saugumas bus pagrindinis ES branduolių 
skilimo tyrimų veiklos impulsas.  Pasiekus 
tarpvyriausybinį susitarimą, atspindintį 
skirtingus valstybių narių požiūrius šioje 
srityje, ypač bus galimas bet koks naujų 
reaktorių sistemų projektavimas ar 
panaudojimas. 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.

Pagrindimas

Paskutinė plėtra lėmė naujų pastangų, siekiančių išlaikyti Europą saugia vieta, kai 
naudojama branduolinė energija, poreikį. Šios pastangos turi išlikti svarbiausiu ES 
branduolių dalijimosi tyrimų srityje, leidžiant valstybėms narėms ir privačioms įmonėms 
bendradarbiauti kuriant pažangias reaktorių sistemas.

AIŠKINAMOJI DALIS

Pranešėjas džiaugiasi Komisijos pasiūlymu dėl šios specialiosios programos, kurioje 
netiesioginės mokslinių tyrimų veiklos išskirtos į du teminius prioritetus: 

1. branduolio sintezės energijos mokslinius tyrimus ir
2. branduolio dalijimosi ir radiacinės saugos.

Branduolio sintezės energijos mokslinių tyrimų gairės

Pranešėjas, pritardamas bendrajam pranešėjui dėl 7-osios pagrindų programos, mano, kad ES 
turėtų kuo geriau panaudoti branduolio sintezės teikiamas galimybes ilgainiui tapti iš esmės 
neišsenkančiu, priimtinu aplinkosaugos požiūriu ir ekonomiškai konkurencingu energijos 
šaltiniu ir taip nemažai prisidėti prie tvariosios ir saugios energijos tiekimo sukūrimo. Dėl to 
pranešėjas mano, kad branduolio sintezės energijos atžvilgiu reikia laikytis „paspartinto“ 
modelio, kuris apimtų papildomas savanoriškas valstybių narių įmokas tam tikriems 
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specialiems projektams, stengiantis kuo labiau sutrumpinti komercinės branduolio sintezės 
jėgainės sukūrimo laiką. 

Kelyje į branduolio sintezės energiją svarbiausias yra ITER reaktorius. Pernai birželio mėn. 
po ilgų derybų dėl ITER vietovės pasirinkimo šešios šalys (ES, JAV, Rusija, Japonija, Kinija 
ir Korėja) pagaliau pasirašė tarptautinį susitarimą dėl ITER. 
Šiose sudėtingose derybose visos Europos institucijos ir valstybės narės siekdamos, kad 
pasirinkta vieta būtų Europoje (Kadaraše, Prancūzijoje), kitų šalių atžvilgiu prisiėmė 
didžiulius įsipareigojimus dėl programų ir biudžeto. Paskutiniu metu Pramonės, mokslinių 
tyrimų ir energetikos (ITRE) komitetas ne kartą yra pareiškęs, kad ES privalo tvirtai tęsti į 
reaktorių orientuotą strategiją ir išlaikyti pirmaujantį vaidmenį pasaulyje branduolio sintezės 
energijos tyrimų srityje. Dėl to ITRE komitetas pakartotinai ragino Komisiją ir Tarybą priimti 
visus reikalingus sprendimus (be abejo, įskaitant ir tinkamą visų reikalingų veiklų ir programų 
finansavimą), kurie užtikrintų, kad ITER tikrai būtų statomas Europoje. 

Kadangi pasiektas teigiamas šių derybų rezultatas – ES buvo pasirinkta ITER projekto vieta, 
dabar tiek šioje, tiek kitoje Pagrindų programose reikia atitinkamų nuoseklių sprendimų ir 
priemonių.

Tarptautiniame susitarime dėl ITER numatytas išlaidų pasidalijimas ir ITER komponentų 
pirkimo pasiskirstymas tarp šalių rodo aiškius įsipareigojimus projekto šaliai – ES. Dėl to, 
kaip ir siūlo Komisija, reikia atitinkamo ITER statybos biudžeto.

Be to, pastačius ITER, kad reaktorių būtų galima visiškai ir veiksmingai naudoti, reikės 
atitinkamo skaičiaus kvalifikuotų Europos mokslininkų, taip pat aukšto fizikos ir technologijų 
žinių lygio. Dėl to statant ITER biudžeto ir valdymo prasme turi būti tinkamai remiama ir 
Europos branduolio sintezės programa – vadinamoji lydinčioji programa.

Dėl to pranešėjas teikia šias rekomendacijas:

• Visiškas visos Europos branduolio sintezės programos rėmimas. Svarbu išlaikyti 
tvirtą tyrimų programą, kuri užtikrintų, kad ITER skirtos investicijos apsimokėtų. Dėl 
to Komisija turėtų vengti žymiai sumažinti biudžetą. 

1. Reikalinga ITER Europos agentūra. Kaip siūlo Komisija, ji bus įkurta kaip bendroji 
įmonė pagal Euratomo sutartį. Pranešėjas sutinka, kad ši agentūra suteiks Eutatomui 
priemonių sumokėti savo tarptautinius įsipareigojimus pagal ITER susitarimą ir 
prisidėti prie ITER ir „platesnio požiūrio“ veiklų su Japonija. Ši agentūra taip pat 
turėtų būti atsakinga už visų ITER statybą remiančių veiklų, kurios numatytos 
Komisijos pasiūlymo priedo paantraštėje „ITER sukūrimas“, valdymą ir 
administravimą. Pranešėjas, kaip ir beveik visa branduolio sintezės tyrimų bendrija, 
yra įsitikinęs, kad ITER statyba yra toks didžiulis iššūkis, jog jam įgyvendinti reikia –
bent ateinančius dešimt metų – būtent šiam tikslui sukurtos struktūros, kurios tikslas 
būtų išskirtinai geriausiu būdu ir greičiausiai sukurti ITER.

2. Turi būti tęsiama stipri lydinčioji tyrimų programa, turinti jai skirtą biudžetą.
Siekiant kuo geriau panaudoti pastatytą ITER ir išlaikyti Europos pirmavimą 
branduolio sintezės fizikos ir technologijos srityje, kaip nurodyta Komisijos pasiūlymo 
priede, statant ITER turi būti išlaikyta drąsi tyrimų programa (lydinčioji programa). 
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Pranešėjas mano, kad ši programa turi būti atitinkamai remiama, nustatant 
atitinkamą asignavimų sumą bendrame branduolio sintezės biudžete, kaip siūlo 
bendrasis pranešėjas savo pranešimo projekte dėl 7-osios Euratomo pagrindų 
programos. 

3. Lydinčiąją tyrimų programą turėtų valdyti ne ITER agentūra. Pritardamas beveik 
visos branduolio sintezės bendrijos nuomonei, pranešėjas mano, kad visos Komisijos 
pasiūlymo priede nurodytos (t. y. visos 1 straipsnyje nepaminėtos) lydinčiosios tyrimų 
programos veiklos, įskaitant demonstracinio branduolio sintezės reaktoriaus ir kitų 
įrenginių galimos statybos pasiruošimo veiklas, turi būti įgyvendinamos ir valdomos 
atskirai nuo ITER agentūros. Visų šių veiklų atžvilgiu turi būti išlaikomas toks pat 
valdymas kaip ir ankstesnėse pagrindų programose, įskaitant asociacijų susitarimus 
ir Europos sintezės plėtros sutartį. Iš esmės pranešėjas yra visiškai įsitikinęs, kad 
integruotas požiūris į branduolio sintezės tyrimo veiklas ir ligšiolinis visiškas 
Branduolio sintezės asociacijų dalyvavimas valstybėse narėse lėmė sėkmingą tikros 
Europos tyrimų erdvės branduolio sintezės srityje sukūrimą ir padėjo ES tapti pasaulio 
branduolio sintezės fizikos ir technologijos srities lydere. 

4. Didžiausias Europos branduolio sintezės tyrimo prietaisas JET turi visiškai 
veikti. Nors JET sunaudoja beveik pusę lydinčiosios programos biudžeto, labai svarbu 
garantuoti jėgainės patikimumą reguliariais jos mokslinių rezultatų įvertinimais.

5. Turi būti išlaikytas pirmaujantis ES vaidmuo pasaulyje branduolinės sintezės 
energijos tyrimų srityje. ITER statyba Europoje automatiškai negarantuos ES lyderės 
vaidmens pasaulyje. Bendram sėkmingam ITER naudojimui ir ypač veiksmingam ES 
dalyvavimui ITER eksperimentinėse veiklose reikalinga grynai Europos MTTP, 
kurioje dalyvautų visos valstybės narės. Pranešėjas pritaria Komisijos pasiūlymui dėl 
MTTP veiklų rengiant ITER veikimą naudojant magnetinio izoliavimo toroidinius 
įtaisus, kurie jau sukurti arba kuriami visose valstybėse narėse. Šių įtaisų naudojimas 
statant ITER (statyba truks dešimtmetį) leis pagerinti žinias apie daugelį su ITER 
susijusių dalykų ir taps svarbiausiu sėkmingą eksperimentinę ITER veiklą rodančiu 
elementu. Tačiau pranešėjas mano, kad į šią programą įtrauktų įtaisų apžvalga, 
paremta bendrais moksliniais argumentais, turi būti atliekama pradėjus įgyvendinti 
7-ąją pagrindų programą.

6. Turi būti užtikrinami tinkami žmogiškieji ištekliai. Siekiant sukurti ITER reikia 
gerokai padidinti Euratomo biudžetą, dar svarbiau – reikia daugiau tinkamai parengto 
personalo. Pranešėjas mano, kad, norėdama patenkinti šį poreikį, ES privalo ne tik 
numatyti aukšto lygio mokymo programas, įskaitant Europos sintezės fizikos ir 
inžinerijos daktaro laipsnio įsteigimą, bet sutelkti dėmesį į mokslines programas, 
kurios užtikrintų tinkamą naujos kartos fizikų ir inžinierių mokymą.

7. Turi būti tvirtai remiamas paspartintas perėjimas prie branduolio sintezės 
energijos. Pranešėjas tvirtai mano, kad branduolio sintezės energijos atžvilgiu reikia 
laikytis „paspartinto“ modelio, kad kuo anksčiau būtų pasiektas tikslas pastatyti 
DEMO – demonstracinį branduolio sintezės reaktorių. Dėl to pranešėjas mano, kad 
reikia daugiau dėmesio skirti Komisijos pasiūlymo priedo poskyryje „Reagavimas į 
naujus ir nenumatytus poreikius“ numatytoms tyrimo veikloms. Tačiau, pranešėjo 
nuomone, turi būti sukurtos strategijos, įskaitant ir papildomas savanoriškas valstybių 
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narių biudžeto įmokas tam tikriems projektams, siekiant laiku reaguoti į kuo daugiau 
paralelinių tyrimo veiklų ir pasiruošti jas pradėti, taip trumpinant komercinės 
branduolio sintezės jėgainės sukūrimo laiką, jei didės energijos krizė.

Branduolio dalijimosi ir radiacinės saugos gairės

Kadangi Euratomo biudžeto ištekliai šiuo metu yra riboti, pranešėjas mano, kad, siekdama 
užtikrinti saugesnį esančių reaktorių naudojimą, ES turėtų suteikti pirmenybę su sauga ir 
atliekų tvarkymu susijusių tyrimų veikloms finansuoti.

Reaktorių sistemos. Pranešėjas mano, kad veikloje „Reaktorių sistemos“ mažesnė svarba 
turėtų būti teikiama tikslui „ištirti pažangesnių technologijų teikiamas galimybes naudoti dar 
saugesnę, ekonomiškesnių išteklių ir konkurencingesnę branduolinę energiją“. Naujos kartos 
reaktorių tyrimus glaudžiai bendradarbiaudamos su privačiaisiais sektoriais galėtų geriau 
atlikti valstybės narės.

Bendrosios įmonės branduolio dalijimosi ir radiacinės saugos srityje. Pranešėjas mano, 
kad bendrosios įmonės pagal Euratomo sutartį turėtų džiuginti, kai jos iš tikrųjų pagerina 
pagal savo atsakomybės sritį vykdomų veiklų veiksmingumą ir mokslinių rezultatų kokybę. 
Todėl pranešėjas pripažįsta, kad bendrosios įmonės radioaktyviųjų atliekų tvarkymo srityje, 
kaip siūlo Komisija, galėtų iš tikrųjų sudaryti geresnes sąlygas saugesnėms ir 
veiksmingesnėms radioaktyviųjų atliekų tvarkymo technologijoms vystyti.


