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TRUMPAS PAGRINDIMAS

Komisija, reaguodama į pasaulinius iššūkius ir poreikį tarptautiniu mastu imtis koordinuotų 
veiksmų branduolinės saugos srityje, pateikė pasiūlymą dėl Europos Sąjungos 
bendradarbiavimo branduolinės saugos srityje priemonės (BBSSP) 2014–2020 m. 
daugiametės finansinės programos laikotarpiu. Nauja priemonė bus grindžiama dabartine 
bendradarbiavimo branduolinės energijos srityje sistema, kurią ES laipsniškai plėtoja nuo 
dešimtojo dešimtmečio. 

Priemonės tikslas – užtikrinti pakankamas priemones Sąjungai, kuriomis, reaguojant į 
branduolinės saugos, radiacinės saugos ir branduolinės apsaugos priemonių srityje visose 
trečiosiose šalyse kylančias problemas, būtų skatinamas žmonių ir strateginis saugumas. Be 
to, dėl BBSSP, skatinant bendradarbiavimą reguliavimo srityje ir kitas bendradarbiavimo su 
sparčiai augančios ekonomikos šalimis formas, taip pat keičiantis geriausia patirtimi ir 
standartais, bus įgyvendinami kai kurie strategijos „Europa 2010“ išorės politikos tikslai. 

Kadangi su branduoline energija susijusios užduotys nuolat kinta ir kai kurie ankstesni su 
branduoline sauga susiję ES projektai netrukus bus baigti (pvz., Černobylio avarijos vietos 
išvalymas), ištekliai bus skiriami šiek tiek skirtingiems kitos daugiametės finansinės 
programos tikslams įgyvendinti. Nauji 2014–2020 m. programos prioritetai – kasybos vietų 
išvalymas, tinkamas panaudoto kuro šalinimas, atliekų tvarkymas ir įrenginių eksploatavimo 
nutraukimas. Taip pat intervencinė techninė parama bus keičiama bendradarbiavimu ir ES 
sukauptos praktinės patirties dalijimusi su trečiosiomis šalimis, įskaitant veiksmus 
branduolinių elektrinių projektavimo, eksploatavimo, priežiūros ir reguliavimo srityse.

Poveikis biudžetui

Komisijos pasiūlyme dėl bendrų Bendradarbiavimo branduolinės saugos srityje priemonės 
asignavimų 2014–2020 m. siūlomas 5,8 proc. didesnis finansavimas palyginamosiomis 
2011 m. kainomis (529 mln. EUR dabartinėje DFP, o kitoje DFP siūloma skirti 
560 mln. EUR). 

ES lėšos bus skiriamos pagal daugiamečius strateginius dokumentus ir orientacines 
programas, kuriuose bus nustatomi finansavimo prioritetai ir konkretūs tikslai.

Dabartinio pasiūlymo trūkumai

Komisijos pasiūlymas dėl reglamento – laimėjimas stengiantis priemonę padaryti skaidresnę, 
lankstesnę ir paprastesnę. Dėl Bendro įgyvendinimo reglamento, kuriame nustatomos visos 
išorės veiksmų priemonės, BBSSP paramos gavėjams teisinis tikrumas bus padidintas, o 
taisyklės – suderintos. 

Nors ir pasiūlyta patobulinimų, nuomonės referentas norėtų pabrėžti poreikį užtikrinti geresnį 
pastangų branduolinės saugos srityje ES ir nacionaliniu lygmenimis koordinavimą, 
suderinamumą ir papildomumą, taip pat bendradarbiavimą su kitomis tarptautinėmis, vietos ir 
regioninėmis organizacijomis, kad būtų išvengta dubliavimo ir siekiant geriausio finansavimo 
poveikio. 
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Ekonominių sunkumų laikotarpiu turėtų būti siekiama toliau gerinti patikimą finansų valdymą 
ir kuo geriau naudoti ES finansinius išteklius.

Neneigdamas branduolinės saugos svarbos nuomonės referentas norėtų priminti šios 
pramonės šakos, kaip svarbaus energijos šaltinio, svarbą. Todėl jis norėtų atkreipti dėmesį į 
poreikį tęsti šios pramonės šakos ekonominę plėtrą, visiškai laikantis griežčiausių 
branduolinės energijos gamybos saugos standartų.

Galiausiai nuomonės referentas norėtų pabrėžti, kad ne mažiau svarbu yra suteikti pirmenybę 
naudotis pagal šią priemonę skiriamomis lėšomis šalims kandidatėms, potencialioms šalims
kandidatėms ir EKP paramos gavėjams, ypač atsižvelgiant į tai, kad viena šalis kandidatė, 
viena potenciali šalis kandidatė ir devynios kaimyninės šalys planavo arba planuoja statyti 
branduolinius mokslinių tyrimų ir gamybos reaktorius.

PAKEITIMAI

Biudžeto komitetas ragina atsakingą Pramonės, mokslinių tyrimų ir energetikos komitetą į 
savo pranešimą įtraukti šiuos pakeitimus:

Pakeitimas 1

Teisėkūros rezoliucijos projektas
1 a dalis (nauja)

Teisėkūros rezoliucijos projektas Pakeitimas

1a. pabrėžia, kad pasiūlyme dėl teisėkūros 
procedūra priimamo akto numatytame 
finansiniame pakete pateikiama tik 
rekomendacija teisės aktų leidėjui ir šis 
paketas negali būti parengtas, kol 
nepasiektas susitarimas dėl pasiūlymo dėl 
reglamento, kuriuo nustatoma 2014–
2020 m. daugiametė finansinė programa;

Pakeitimas 2

Teisėkūros rezoliucijos projektas
1 b dalis (nauja)

Teisėkūros rezoliucijos projektas Pakeitimas

1b. primena savo 2011 m. birželio 8 d. 
rezoliuciją „Investicijos į ateitį. Naujoji 
daugiametė finansinė programa (DFP), 
skirta konkurencingai, tvariai ir 
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integracinei Europai1; pabrėžia, kad 
naujoje DFP reikia užtikrinti pakankamai 
papildomų išteklių, kad Sąjunga galėtų 
įgyvendinti esamus politinius prioritetus ir 
Lisabonos sutartyje nustatytas naujas 
užduotis, taip pat reaguoti į nenumatytus 
įvykius; atkreipia dėmesį į tai, kad net 
padidinus kitos DFP išteklius 5 proc., 
palyginti su 2013 m. lygmeniu, būtų 
galima tik ribotai prisidėti siekiant 
patvirtintų Sąjungos tikslų ir 
įsipareigojimų bei įgyvendinant Sąjungos 
solidarumo principą; ragina Tarybą, jei ji 
nepritaria šiam požiūriui, aiškiai 
nurodyti, kurių jos politinių prioritetų 
arba projektų būtų galima visiškai 
atsisakyti, nepaisant įrodytos jų pridėtinės 
vertės Europai;
_____________
1 Priimti tekstai, P7_TA(2011)0266.

Pakeitimas 3

Pasiūlymas dėl reglamento
1 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(1a) šiuo reglamentu visam priemonės 
įgyvendinimo laikotarpiui turėtų būti 
nustatytas finansinis paketas, kuris yra 
svarbiausias orientacinis dydis, kuriuo 
kasmet sudarydama biudžetą vadovaujasi 
biudžeto valdymo institucija, kaip 
apibrėžta 201Z m. YY mėn. XX d. 
Europos Parlamento, Tarybos ir 
Komisijos tarpinstitucinio susitarimo dėl 
bendradarbiavimo biudžeto klausimais ir 
patikimo finansų valdymo [] punkte;
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Pakeitimas 4

Pasiūlymas dėl reglamento
1 b konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(1b) išlaidų panaudojimo ir kokybės 
gerinimas turėtų būti pagrindiniai
principai, kuriais vadovaujantis būtų 
siekiama programos tikslų, ir kartu 
užtikrinti geriausią finansinių išteklių 
panaudojimą;

Pakeitimas 5

Pasiūlymas dėl reglamento
1 c konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(1c) svarbu užtikrinti, kad priemonės 
finansai būtų valdomi patikimai, o pati 
priemonė įgyvendinama kuo veiksmingiau 
ir jos naudotojams priimtiniausiu būdu, 
taip pat turėtų būti užtikrintas teisinis 
tikrumas ir priemonės prieinamumas 
visiems dalyviams;

Pakeitimas 6

Pasiūlymas dėl reglamento
4 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(4) veikdama kartu su valstybėmis narėmis 
pagal bendras politikos kryptis ir 
strategijas, pati Europos Sąjunga turi 
kritinę masę, kad galėtų reaguoti į 
pasaulines problemas, be to, ji geriausiai 
gali koordinuoti bendradarbiavimą su 
trečiosiomis šalimis;

(4) veikdama kartu su valstybėmis narėmis 
pagal bendras politikos kryptis ir 
strategijas, pati Europos Sąjunga turi 
kritinę masę, kad galėtų reaguoti į 
pasaulines problemas, be to, ji geriausiai 
gali koordinuoti bendradarbiavimą su 
trečiosiomis šalimis branduolinės saugos 
srityje;
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Pakeitimas 7

Pasiūlymas dėl reglamento
12 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(12a) Sąjungos paramos branduolinės 
saugos srityje suderinamumas, 
koordinavimas ir papildomumas turėtų 
būti užtikrintas valstybių narių, taip pat 
kitų tarptautinių, regioninių ir vietos 
organizacijų pastangomis, siekiant 
išvengti veiksmų ir finansavimo 
dubliavimo;

Pakeitimas 8

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Komisija užtikrina, kad taikomos 
priemonės atitiktų bendrą Sąjungos 
strateginės politikos, taikomos šaliai 
partnerei, sistemą ir visų pirma jos plėtros 
ir ekonominio bendradarbiavimo politikos 
krypčių bei programų tikslus.

3. Komisija užtikrina, kad taikomos 
priemonės atitiktų Sąjungos vidaus ir 
išorės politiką, bendrą strateginės 
politikos, taikomos šaliai partnerei, sistemą 
ir visų pirma jos plėtros ir ekonominio 
bendradarbiavimo politikos krypčių bei 
programų tikslus.

Pakeitimas 9

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 5 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5a. Pagalba pagal šią priemonę teikiama 
skiriant pirmenybę paramą pagal 
Pasirengimo narystei pagalbos priemonę 
(PNPP II) ir Europos kaimynystės 
priemonę (EKP) gaunančioms šalims.
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Pagrindimas
Nors branduolinė sauga yra ypač svarbi visoms šalims ir turėtų būti skatinama visame 
pasaulyje, tačiau nuomonės referentas mano, kad didžiausias dėmesys teikiant ES paramą 
turėtų būti skiriamas artimiausiems kaimynams, t. y. pagal PNPP ir EKP priemones paramą 
gaunančioms šalims.

Pakeitimas 10

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Strateginiuose dokumentuose bus 
siekiama nustatyti nuoseklią Sąjungos ir 
atitinkamų šalių ar regionų partnerių 
bendradarbiavimo sistemą, atitinkančią 
bendrą tikslą ir taikymo sritį, tikslus, 
principus ir Sąjungos politiką.

3. Strateginiuose dokumentuose bus 
siekiama nustatyti nuoseklią Sąjungos ir 
atitinkamų šalių ar regionų partnerių 
bendradarbiavimo sistemą, atitinkančią 
bendrą tikslą ir taikymo sritį, tikslus, 
principus ir Sąjungos išorės ir vidaus 
politikos kryptis.

Pakeitimas 11

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5. Komisija strateginį dokumentą tvirtina 
taikydama Bendro įgyvendinimo 
reglamento 15 straipsnio 3 dalyje nustatytą 
nagrinėjimo procedūrą. Strateginiai 
dokumentai gali būti persvarstomi 
laikotarpio viduryje arba kai to reikia, 
taikant tą pačią procedūrą. Tačiau šios 
procedūros nereikalaujama atnaujinant 
strategiją, jeigu toks atnaujinimas neturi 
įtakos dokumente nurodytoms pradinėms 
pirmenybinėms sritims ir tikslams.

5. Komisija strateginį dokumentą tvirtina 
taikydama Bendro įgyvendinimo 
reglamento 15 straipsnio 3 dalyje nustatytą 
nagrinėjimo procedūrą. Strateginiai 
dokumentai gali būti persvarstomi 
laikotarpio viduryje arba kai to reikia, 
taikant tą pačią procedūrą. Tačiau šios 
procedūros nereikalaujama atnaujinant 
strategiją, jeigu toks atnaujinimas neturi 
įtakos dokumente nurodytoms pradinėms 
pirmenybinėms sritims ir tikslams, išskyrus 
atvejus, kai jie daro finansinį poveikį 
Bendro įgyvendinimo reglamento 
2 straipsnio 2 dalyje nustatytoms riboms.
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Pakeitimas 12

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Daugiametėse orientacinėse programose 
nurodomos finansavimui pasirinktos 
pirmenybinės sritys, konkretūs tikslai, 
numatomi rezultatai, veiklos rezultatų 
rodikliai ir orientaciniai finansiniai 
asignavimai apskritai ir kiekvienai 
pirmenybinei sričiai, įskaitant pagrįstą 
nepaskirstytųjų lėšų rezervą; jei taikytina,
galima pateikti šių duomenų intervalą arba 
minimumą.

2. Daugiametėse orientacinėse programose 
nurodomos finansavimui pasirinktos 
pirmenybinės sritys, konkretūs tikslai, 
numatomi rezultatai, aiškūs, konkretūs ir 
skaidrūs veiklos rezultatų rodikliai ir 
orientaciniai finansiniai asignavimai 
apskritai ir kiekvienai pirmenybinei sričiai, 
įskaitant pagrįstą nepaskirstytųjų lėšų 
rezervą, neapribojant biudžeto valdymo 
institucijos įgaliojimų; jei taikytina, galima 
pateikti šių duomenų intervalą arba 
minimumą.

Pakeitimas 13

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5. Daugiametės orientacinės programos 
persvarstomos pagal poreikį, atsižvelgiant į 
atitinkamų strateginių dokumentų 
persvarstymą, taikant tokią pačią 
procedūrą. Tačiau taikyti nagrinėjimo 
procedūros nereikalaujama, kai atliekami 
daugiamečių orientacinių programų 
pakeitimai, kuriais daromos techninės 
pataisos, pagal prioritetinei sričiai skirtus 
asignavimus perskirstomos lėšos arba 
pradinis orientacinis asignavimas 
mažinamas arba didinamas mažiau nei 
20 proc., jeigu tik šie pakeitimai neturi 
įtakos dokumente nustatytoms pradinėms 
pirmenybinėms sritims ir tikslams. Apie 
visas tokias technines pataisas per vieną 
mėnesį pranešama Europos Parlamentui ir 
Tarybai.

5. Daugiametės orientacinės programos 
persvarstomos pagal poreikį, atsižvelgiant į 
atitinkamų strateginių dokumentų 
persvarstymą, taikant tokią pačią 
procedūrą. Tačiau taikyti nagrinėjimo
procedūros nereikalaujama, kai atliekami 
daugiamečių orientacinių programų 
pakeitimai, kuriais daromos techninės 
pataisos, pagal prioritetinei sričiai skirtus 
asignavimus perskirstomos lėšos arba 
pradinis orientacinis asignavimas 
mažinamas arba didinamas pagal Bendro 
įgyvendinimo reglamento 2 straipsnio 
2 dalyje nustatytą atitinkamą ribą 
procentais, jeigu tik šie pakeitimai neturi 
įtakos dokumente nustatytoms pradinėms 
pirmenybinėms sritims ir tikslams. Apie 
visas tokias technines pataisas per vieną 
mėnesį pranešama Europos Parlamentui ir 
Tarybai.
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Jeigu bendras neesminių pakeitimų 
skaičius arba jų poveikis biudžetui viršija 
smulkaus finansavimo ribą, nustatytą 
Bendro įgyvendinimo reglamento 2 
straipsnio 2 dalyje, taikoma šio 
reglamento 15 straipsnio 3 dalyje 
nurodyta procedūra.

Pakeitimas 14

Pasiūlymas dėl reglamento
5 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5a straipsnis
Sąjungos pagalbos suderinamumas ir 

papildomumas
1. Įgyvendinant šį reglamentą 
užtikrinamas suderinamumas su kitomis 
Sąjungos išorės veiksmų sritimis ir 
priemonėmis bei kita susijusia politika.
2. Sąjunga ir valstybės narės koordinuoja 
atitinkamas savo paramos programas, 
siekdamos padidinti paramos teikimo ir 
politinio dialogo veiksmingumą ir 
efektyvumą vadovaudamosi išorės 
paramos srities veiklos koordinavimo 
stiprinimo ir politikos bei procedūrų 
derinimo principais. Koordinavimas 
vykdomas reguliariai konsultuojantis ir 
dažnai keičiantis atitinkama informacija 
įvairiais paramos ciklo etapais.
3. Sąjunga kartu su valstybėmis narėmis 
imasi reikiamų veiksmų, kad užtikrintų 
tinkamą koordinavimą ir 
bendradarbiavimą su daugiašalėmis ir 
regioninėmis organizacijomis bei 
subjektais, įskaitant (tačiau ne tik) 
Europos finansų įstaigas, tarptautines 
finansų įstaigas, Jungtinių Tautų 
agentūras, fondus ir programas, privačius 
ir politinius fondus bei Europos Sąjungai 
nepriklausančius paramos teikėjus.
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Pakeitimas 15

Pasiūlymas dėl reglamento
8 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Orientacinė finansavimo suma, skirta 
šiam reglamentui įgyvendinti 2014–
2020 m., yra 631 100 000 EUR.

1. Orientacinė finansavimo suma, kaip 
apibrėžta 201Z m. YY mėn. XX d. 
Europos Parlamento, Tarybos ir 
Komisijos tarpinstitucinio susitarimo dėl 
bendradarbiavimo biudžeto klausimais ir 
patikimo finansų valdymo [17] punkte,
skirta šiam reglamentui įgyvendinti 2014–
2020 m., yra 631 100 000 EUR.

Pakeitimas 16

Pasiūlymas dėl reglamento
8 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Metinius asignavimus tvirtina biudžeto 
valdymo institucija, neviršydama
daugiametėje finansinėje programoje 
nustatytų ribų.

2. Metinius asignavimus tvirtina biudžeto 
valdymo institucija, nedarydama poveikio 
Reglamento, kuriuo nustatoma 2014–
2020 m. daugiametė finansinė programa, 
ir 201z m. YY mėn. XX d. Europos 
Parlamento, Tarybos ir Komisijos 
tarpinstitucinio susitarimo dėl 
bendradarbiavimo biudžeto klausimais ir 
patikimo finansų valdymo nuostatoms.
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