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Pakeitimas 7
Derek Vaughan

Teisėkūros rezoliucijos projektas
1 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1a. mano, kad teisės akto pasiūlyme 
numatyta  pirminė orientacinė suma nėra 
suderinama su dabartinės 2007–2013 m. 
daugiametės finansinės programos 
1a išlaidų kategorijos išlaidų viršutine 
riba;  atkreipia dėmesį į 2011  m. 
balandžio 20 d. Komisijos pasiūlymą 
(COM (2011)0226) persvarstyti dabartinę 
daugiametę finansinę programą remiantis 
2006 m. gegužės 17 d. Europos 
Parlamento, Tarybos ir Komisijos 
Tarpinstitucinio susitarimo dėl 
biudžetinės drausmės ir patikimo finansų 
valdymo 21–23 punktais, siekiant 2012–
2013 m. laikotarpiu užtikrinti nenumatytą 
papildomą finansavimą ITER projektui; 
yra pasirengęs pradėti derybas su kita 
biudžeto valdymo institucija pasiremiant 
visais Tarpinstituciniame susitarime 
numatytais metodais, siekiant iki 2011 m. 
pabaigos nedelsiant priimti susitarimą dėl 
Euratomo mokslinių tyrimų programos 
finansavimo; primena apie savo 
nepritarimą  lėšų perkėlimui bet kokiu 
pavidalu iš Septintosios bendrosios 
mokslinių tyrimų programos, kas siūloma 
aukščiau paminėtame Komisijos 
pasiūlyme;

Or. en

Pakeitimas 8
Helga Trüpel

Pasiūlymas dėl sprendimo
1 a konstatuojamoji dalis (nauja)



PE472.176v01-00 4/22 AM\876958LT.doc

LT

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(1a) kadangi buvo pademonstruota, jog 
branduolinės energetikos rizika tapo 
nevaldoma;

Or. en

Pakeitimas 9
Helga Trüpel

Pasiūlymas dėl sprendimo
1 b konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(1b) kadangi pastaraisiais dešimtmečiais 
nebuvo pasiekta beveik jokios pažangos 
energijos gavimo iš branduolių sintezės 
srityje, nors tam buvo skirta milijardai 
eurų ES lėšų;

Or. en

Pakeitimas 10
Helga Trüpel

Pasiūlymas dėl sprendimo
2 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(2) 2012–2013 m. Europos atominės 
energijos bendrijos branduolinių mokslinių 
tyrimų ir mokymo veiklos bendroji 
programa (toliau 2012–2013 m. Bendroji 
programa) turėtų papildyti kitus Sąjungos 
mokslinių tyrimų politikos srities 
veiksmus, kurie yra būtini siekiant 
įgyvendinti strategiją „Europa 2020“, 
išdėstytą 2010 m. kovo 3 d. Komisijos 
komunikate „2020 m. Europa. 
Pažangaus, tvaraus ir integracinio 
augimo strategija“, visų pirma švietimo, 

(2) 2012–2013 m. Europos atominės 
energijos bendrijos branduolinių mokslinių 
tyrimų ir mokymo veiklos bendroji 
programa (toliau 2012–2013 m. Bendroji 
programa turėtų tapti ES investicijų į 
branduolinės energijos tyrimus laipsniško 
nutraukimo pradžia. Toks laipsniškas
nutraukimas suteiktų lėšų, ypač 
reikalingų į ateitį orientuotoms ir mažiau 
rizikingoms investicijoms į mokslinius 
tyrimus bei technologijas;
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mokymo, konkurencingumo ir inovacijų, 
pramonės, užimtumo ir aplinkos sričių 
veiksmus.

Or. en

Pakeitimas 11
Helga Trüpel

Pasiūlymas dėl sprendimo
3 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(3) 2012–2013 m. bendroji programa 
turėtų būti grindžiama 2006 m. gruodžio 
18 d. Tarybos sprendimu 
2006/970/Euratomas dėl Europos 
atominės energijos bendrijos (Euratomas) 
septintosios bendrosios branduolinių 
tyrimų ir mokymo veiklos programos 
(2007–2011 m.) priimtos Bendrijos 
septintosios bendrosios programos 
laimėjimais kuriant Europos mokslinių 
tyrimų erdvę ir žinių ekonomiką bei 
visuomenę Europoje.

Išbraukta.

__________________
10 OL L 460, 2006 12 30, p. 60.

Or. en

Pakeitimas 12
Helga Trüpel

Pasiūlymas dėl sprendimo
4 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(4) Įgyvendinant 2012–2013 m. Bendrąją 
programą turėtų būti prisidedama prie 
vienos iš strategijos „Europa 2020“ 
pavyzdinių iniciatyvų „Inovacijų sąjunga“, 
priimtos 2010 m. spalio 6 d. Komisijos 
komunikatu „Strategijos „Europa 2020“ 

(4) Įgyvendinant 2012–2013 m. Bendrąją 
programą turėtų būti prisidedama prie 
vienos iš strategijos „Europa 2020“ 
pavyzdinių iniciatyvų „Inovacijų sąjunga“, 
priimtos 2010 m. spalio 6 d. Komisijos 
komunikatu „Strategijos „Europa 2020“ 
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pavyzdinė iniciatyva „Inovacijų sąjunga““, 
įgyvendinimo didinant konkurenciją dėl 
mokslinės kompetencijos ir spartinant 
pagrindinių branduolinės energijos srities 
inovacijų panaudojimą kovojant su 
energetikos ir klimato kaitos sričių 
sunkumais.

pavyzdinė iniciatyva „Inovacijų sąjunga““, 
inicijuojant laipsnišką branduolinės 
energetikos finansavimo ES lėšomis 
nutraukimą;

Or. en

Pakeitimas 13
Rolandas Paksas

Pasiūlymas dėl sprendimo
4 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(4) Įgyvendinant 2012–2013 m. Bendrąją 
programą turėtų būti prisidedama prie 
vienos iš strategijos „Europa 2020“ 
pavyzdinių iniciatyvų „Inovacijų sąjunga“, 
priimtos 2010 m. spalio 6 d. Komisijos 
komunikatu „Strategijos “Europa 2020' 
pavyzdinė iniciatyva „Inovacijų sąjunga, 
įgyvendinimo didinant konkurenciją dėl 
mokslinės kompetencijos ir spartinant 
pagrindinių branduolinės energijos srities 
inovacijų panaudojimą kovojant su 
energetikos ir klimato kaitos sričių 
sunkumais;

(4) Įgyvendinant 2012–2013 m. Bendrąją 
programą turėtų būti prisidedama prie 
strategijos „Europa 2020“ pavyzdinės 
iniciatyvos „Inovacijų sąjunga“, priimtos 
2010 m. spalio 6 d. Komisijos komunikatu 
„Strategijos “Europa 2020' pavyzdinė 
iniciatyva „Inovacijų sąjunga, ir 
pavyzdinės iniciatyvos „Tausiai išteklius 
naudojanti Europa“ įgyvendinimo 
didinant konkurenciją dėl mokslinės 
kompetencijos, spartinant pagrindinių 
branduolinės energijos srities inovacijų 
perdavimą iš mokslo bendruomenės 
pramonei bei jų panaudojimą kovojant su 
energetikos ir klimato kaitos sričių 
sunkumais bei didinant bendrą 
branduolinės energijos tvarumą;

Or. lt

Pakeitimas 14
Juozas Imbrasas

Pasiūlymas dėl sprendimo
4 konstatuojamoji dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(4) Įgyvendinant 2012–2013 m. Bendrąją 
programą turėtų būti prisidedama prie 
vienos iš strategijos „Europa 2020“ 
pavyzdinių iniciatyvų „Inovacijų sąjunga“, 
priimtos 2010 m. spalio 6 d. Komisijos 
komunikatu „Strategijos “Europa 2020' 
pavyzdinė iniciatyva „Inovacijų sąjunga, 
įgyvendinimo didinant konkurenciją dėl 
mokslinės kompetencijos ir spartinant 
pagrindinių branduolinės energijos srities 
inovacijų panaudojimą kovojant su 
energetikos ir klimato kaitos sričių 
sunkumais;

(4) Įgyvendinant 2012–2013 m. Bendrąją 
programą turėtų būti prisidedama prie 
strategijos „Europa 2020“ pavyzdinės 
iniciatyvos „Inovacijų sąjunga“, priimtos 
2010 m. spalio 6 d. Komisijos komunikatu 
„Strategijos “Europa 2020' pavyzdinė 
iniciatyva „Inovacijų sąjunga, ir 
pavyzdinės iniciatyvos „Tausiai išteklius 
naudojanti Europa“ įgyvendinimo 
didinant konkurenciją dėl mokslinės 
kompetencijos, spartinant pagrindinių 
branduolinės energijos srities inovacijų 
perdavimą iš mokslo bendruomenės 
pramonei bei jų panaudojimą kovojant su 
energetikos ir klimato kaitos sričių 
sunkumais bei didinant bendrą 
branduolinės energijos tvarumą;

Or. lt

Pakeitimas 15
Helga Trüpel

Pasiūlymas dėl sprendimo
5 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(5) Europos energetikos politika 
pripažįstamas galimas branduolinės 
energijos indėlis konkurencingumo, 
išmetamo CO2 kiekio mažinimo ir tiekimo 
saugumo srityse. Pagal Europos strateginį 
energetikos technologijų planą (SET 
planą), išdėstytą 2007 m. lapkričio 22 d. 
Komisijos komunikate „Europos 
strateginis energetikos technologijų 
planas (SET planas). Ateities, kurioje 
taikomos mažai anglies dvideginio 
išmetančios technologijos, kūrimas“, 
spartinamas mažai anglies dioksido 
išmetančių technologijų rinkinio kūrimas. 
Į šį rinkinį įeina branduolinės energetikos 

Išbraukta.
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technologijos, nes jų teikiamos galimybės 
įgyvendinti energetikos ir klimato sričių 
tikslus trumpuoju ir ilgesniuoju 
laikotarpiais yra didžiausios.
__________________
12 COM(2007) 723 galutinis.

Or. en

Pakeitimas 16
Rolandas Paksas

Pasiūlymas dėl sprendimo
5 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(5) Europos energetikos politika 
pripažįstamas galimas branduolinės 
energijos indėlis konkurencingumo, 
išmetamo CO2 kiekio mažinimo ir tiekimo 
saugumo srityse. Pagal Europos strateginį 
energetikos technologijų planą (SET 
planą), išdėstytą 2007 m. lapkričio 22 d. 
Komisijos komunikate „Europos strateginis 
energetikos technologijų planas (SET 
planas). Ateities, kurioje taikomos mažai 
anglies dvideginio išmetančios 
technologijos, kūrimas“, spartinamas mažai 
anglies dioksido išmetančių technologijų 
rinkinio kūrimas. Į šį rinkinį įeina 
branduolinės energetikos technologijos, 
nes jų teikiamos galimybės įgyvendinti 
energetikos ir klimato sričių tikslus 
trumpuoju ir ilgesniuoju laikotarpiais yra 
didžiausios;

(5) Europos energetikos politika 
pripažįstamas galimas reikšmingas
branduolinės energijos indėlis 
konkurencingumo, išmetamo CO2 kiekio 
mažinimo, tiekimo saugumo ir mažesnės 
priklausomybės nuo nestabiliuose 
pasaulio regionuose esančių energijos 
šaltinių srityse. Pagal Europos strateginį 
energetikos technologijų planą (SET 
planą), išdėstytą 2007 m. lapkričio 22 d. 
Komisijos komunikate „Europos strateginis 
energetikos technologijų planas (SET 
planas). Ateities, kurioje taikomos mažai 
anglies dvideginio išmetančios 
technologijos, kūrimas“, spartinamas mažai 
anglies dioksido išmetančių technologijų 
rinkinio kūrimas. Į šį rinkinį įeina 
branduolinės energetikos technologijos, 
nes jų teikiamos galimybės įgyvendinti 
energetikos ir klimato sričių tikslus 
trumpuoju ir ilgesniuoju laikotarpiais yra 
didžiausios;

Or. lt

Pakeitimas 17
Juozas Imbrasas
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Pasiūlymas dėl sprendimo
5 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(5) Europos energetikos politika 
pripažįstamas galimas branduolinės 
energijos indėlis konkurencingumo, 
išmetamo CO2 kiekio mažinimo ir tiekimo 
saugumo srityse. Pagal Europos strateginį 
energetikos technologijų planą (SET 
planą), išdėstytą 2007 m. lapkričio 22 d. 
Komisijos komunikate „Europos strateginis 
energetikos technologijų planas (SET 
planas). Ateities, kurioje taikomos mažai 
anglies dvideginio išmetančios 
technologijos, kūrimas“, spartinamas mažai 
anglies dioksido išmetančių technologijų 
rinkinio kūrimas. Į šį rinkinį įeina 
branduolinės energetikos technologijos, 
nes jų teikiamos galimybės įgyvendinti 
energetikos ir klimato sričių tikslus 
trumpuoju ir ilgesniuoju laikotarpiais yra 
didžiausios;

(5) Europos energetikos politika 
pripažįstamas galimas reikšmingas
branduolinės energijos indėlis 
konkurencingumo, išmetamo CO2 kiekio 
mažinimo, tiekimo saugumo ir mažesnės 
priklausomybės nuo nestabiliuose 
pasaulio regionuose esančių energijos 
šaltinių srityse. Pagal Europos strateginį 
energetikos technologijų planą (SET 
planą), išdėstytą 2007 m. lapkričio 22 d. 
Komisijos komunikate „Europos strateginis 
energetikos technologijų planas (SET 
planas). Ateities, kurioje taikomos mažai 
anglies dvideginio išmetančios 
technologijos, kūrimas“, spartinamas mažai 
anglies dioksido išmetančių technologijų 
rinkinio kūrimas. Į šį rinkinį įeina 
branduolinės energetikos technologijos, 
nes jų teikiamos galimybės įgyvendinti 
energetikos ir klimato sričių tikslus 
trumpuoju ir ilgesniuoju laikotarpiais yra 
didžiausios;

Or. lt

Pakeitimas 18
Helga Trüpel

Pasiūlymas dėl sprendimo
6 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(6) SET plane pripažįstama, kad 
branduolių dalijimosi srityje pagrindiniai 
technologiniai uždaviniai siekiant 
Sąjungos sutartų 2020 m. energetikos 
srities tikslų yra išlaikyti branduolių 
dalijimosi energetikos technologijų 
konkurencingumą ir užtikrinti ilgalaikius 
atliekų tvarkymo sprendimus. Kad būtų 

Išbraukta.
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įgyvendinta 2050 m. mažai anglies 
dioksido išmetančios visuomenės vizija, 
SET planu Bendrija įgaliojama užbaigti 
pasirengimą demonstruoti naujos kartos 
(IV kartos) branduolių dalijimosi 
reaktorius, kad būtų užtikrinamas 
didesnis tvarumas. Visų pirma, SET planu 
numatyta Europos pramonės iniciatyva 
tvaraus branduolių dalijimosi srityje.

Or. en

Pakeitimas 19
Helga Trüpel

Pasiūlymas dėl sprendimo
7 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(7) SET planu branduolių sintezės srityje 
pripažįstama ITER projekto reikšmė ir 
būtinybė kuo anksčiau įtraukti pramonės 
atstovus į pasirengimą demonstracinei 
veiklai. Demonstracinė branduolių 
sintezės elektrinė DEMO yra ilgalaikis 
strateginis branduolių sintezės srities 
mokslinių tyrimų tikslas.

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 20
Helga Trüpel

Pasiūlymas dėl sprendimo
9 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(9) Euratomas sukūrė bendrą ir visiškai 
integruotą branduolių sintezės mokslinių 
tyrimų programą, kuri atlieka pagrindinį 
tarptautinį vaidmenį branduolių sintezės, 
kaip energijos šaltinio, vystymo srityje.

(9) Euratomas sukūrė bendrą ir visiškai 
integruotą branduolių sintezės mokslinių 
tyrimų programą, kuri atlieka pagrindinį
tarptautinį vaidmenį branduolių sintezės, 
kaip energijos šaltinio, vystymo srityje, 
tačiau jos rezultatai yra nepakankami, o 
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išlaidos nekontroliuojamos;

Or. en

Pakeitimas 21
Helga Trüpel

Pasiūlymas dėl sprendimo
10 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(10) Priėmus 2005 m. gruodžio 20 d. 
Tarybos sprendimą dėl Europos atominės 
energijos bendrijos prisijungimo prie 
Pagrindų susitarimo dėl tarptautinio 
bendradarbiavimo IV kartos branduolinės 
energijos sistemų mokslinių tyrimų ir 
taikomosios veiklos srityje patvirtinimo, 
Bendrija 2006 m. gegužės 11 d. prisijungė 
prie IV kartos tarptautinio forumo 
bendrojo susitarimo. IV kartos 
tarptautinis forumas koordinuoja 
daugiašalį bendradarbiavimą pažangiųjų 
branduolinių sistemų ikikoncepcinio 
projektavimo mokslinių tyrimų srityje. 
Todėl Bendrija įsipareigojusi vykdyti 
tarptautinį bendradarbiavimą šioje srityje, 
kuri taip pat labai susijusi su SET planu.

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 22
Helga Trüpel

Pasiūlymas dėl sprendimo
13 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(13) ITER projekto įgyvendinimas 
Europoje, remiantis 2006 m. lapkričio 
21 d. susitarimu Tarptautinės ITER 
branduolio sintezės energijos 
organizacijos įsteigimo siekiant bendrai 

Išbraukta.
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įgyvendinti ITER projektą, turėtų būti 
pagrindinė branduolių sintezės mokslinių 
tyrimų veiklos pagal 2012–2013 m. 
Bendrąją programą dalis.
__________________
13 OL L 358, 2006 12 16, p. 62.

Or. en

Pakeitimas 23
Helga Trüpel

Pasiūlymas dėl sprendimo
14 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(14) Laikantis 2007 m. kovo 27 d. Tarybos 
sprendimo 2007/198/Euratomas, 
įsteigiančio Europos ITER įgyvendinimo 
ir branduolių sintezės energetikos vystymo 
bendrąją įmonę ir suteikiančio jai 
lengvatas, Bendrijos veiklą, kuria 
siekiama padėti įgyvendinti ITER 
projektą, visų pirma pastatyti ITER 
Kadaraše ir vykdyti ITER technologijų 
mokslinių tyrimų ir plėtros veiklą pagal 
2012–2013 m. Bendrąją programą, turi 
vykdyti Europos ITER įgyvendinimo ir 
branduolių sintezės energetikos vystymo 
bendroji įmonė.

Išbraukta.

__________________
14 OL L 90, 2007 3 30, p. 58.

Or. en

Pakeitimas 24
Derek Vaughan

Pasiūlymas dėl sprendimo
16 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(16) Šiuo sprendimu visam Bendrosios (16) Šiuo sprendimu visam Bendrosios 
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programos įgyvendinimo laikotarpiui 
(2012–2013 m.) nustatomas finansinis 
paketas, kuris yra pagrindinis biudžeto 
valdymo institucijos orientyras metinės 
biudžetinės procedūros metu, kaip 
apibrėžta 2006 m. gegužės 17 d. Europos 
Parlamento, Tarybos ir Komisijos 
tarpinstituciniame susitarime dėl 
biudžetinės drausmės ir patikimo finansų 
valdymo 37 punkte.

programos įgyvendinimo laikotarpiui 
(2012–2013 m.) nustatomas finansinis 
paketas, kuris yra pagrindinis biudžeto 
valdymo institucijos orientyras metinės 
biudžetinės procedūros metu, kaip 
apibrėžta 2006 m. gegužės 17 d. Europos 
Parlamento, Tarybos ir Komisijos 
tarpinstituciniame susitarime dėl 
biudžetinės drausmės ir patikimo finansų 
valdymo 37 punkte. 2011 m. balandžio 20 
d. Komisija pateikė pasiūlymą 
(COM(2011)0206) persvarstyti dabartinį 
DFP 2011–2013 m. laikotarpiui, 
remiantis Tarpinstitucinio susitarimo dėl 
biudžetinės drausmės ir patikimo finansų 
valdymo 21–23 punktais, siekiant 2012–
2013 m. laikotarpiu užtikrinti nenumatytą 
papildomą finansavimą ITER projektui; 
Šis pasiūlymas bus laikomas pagrindu 
susitarimui tarp abiejų biudžeto valdymo 
institucijų, kuris turėtų būti sudarytas 
pasiremiant visais Tarpinstituciniame 
susitarime numatytais metodais ir 
nepakenkiant kitų 1 a išlaidų kategorijai 
priklausančių politikos sričių 
finansavimui;

Or. en

Pakeitimas 25
Carl Haglund

Pasiūlymas dėl sprendimo
16 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(16) Šiuo sprendimu visam Bendrosios 
programos įgyvendinimo laikotarpiui 
(2012–2013 m.) nustatomas finansinis 
paketas, kuris yra pagrindinis biudžeto 
valdymo institucijos orientyras metinės 
biudžetinės procedūros metu, kaip 
apibrėžta 2006 m. gegužės 17 d. Europos 
Parlamento, Tarybos ir Komisijos 
tarpinstituciniame susitarime dėl 

(16) Šiuo sprendimu visam Bendrosios 
programos įgyvendinimo laikotarpiui 
(2012–2013 m.) nustatomas finansinis 
paketas, kuris yra pagrindinis biudžeto 
valdymo institucijos orientyras metinės 
biudžetinės procedūros metu, kaip 
apibrėžta 2006 m. gegužės 17 d. Europos 
Parlamento, Tarybos ir Komisijos 
tarpinstituciniame susitarime dėl 
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biudžetinės drausmės ir patikimo finansų 
valdymo 37 punkte.

biudžetinės drausmės ir patikimo finansų 
valdymo 37 punkte. Siekiant Pagrindų 
programą 2012 – 2013 m. laikotarpiui 
priderinti prie daugiametės finansavimo 
programos 2012 ir 2013 m. yra būtina iš 
dalies keisti daugiametę finansavimo 
programą padidinant 1 a išlaidų 
kategorijos ribą 650 mln. eurų 2012 m. ir 
190 mln. eurų 2013 m. 2011 m. balandžio 
20 d. Komisija pateikė pasiūlymą, paremtą 
dabartinio Tarpinstitucinio susitarimo 
21–23 punktais, kuris bus naudojamas 
kaip pagrindas deryboms. Susitarimu dėl 
ITER finansavimo perkeliant papildomų 
lėšų į daugiametės finansinės programos 
1 a išlaidų kategoriją būtų galima greitai 
patvirtinti Euratomo mokslinių tyrimų 
programą 2011 m. Jeigu 2 išlaidų 
kategorijoje esančių lėšų nepakanka arba 
jeigu nei vienos kitos 2011 m. 
daugiametės finansinės programos 
nepanaudotų lėšų negalima 2012 ir 2013 
m. perkelti į 1 a išlaidų kategoriją, reikėtų 
mobilizuoti lankstumo priemonę, kas 
minima Tarpinstitucinio susitarimo 27 
punkte.

Or. en

Pakeitimas 26
Carl Haglund

Pasiūlymas dėl sprendimo
16 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(16a) ITER projektui skirti daugiametės 
finansinės programos 2014–2020 m. 
laikotarpiui ištekliai turėtų būti patvirtinti 
visam programos laikotarpiui siekiant, 
kad išlaidų viršijimo atveju, kai jos viršija 
ES dalį numatytą ITER statybos fazei (6.6 
mlrd. eurų), kurią numatoma baigti iki 
2020 m., finansavimas būtų vykdomas 
valstybių narių, o ne tik iš ES biudžeto 
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(lėšų ribojimas).

Or. en

Pakeitimas 27
Rolandas Paksas

Pasiūlymas dėl sprendimo
17 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(17) Jungtinis tyrimų centras (angl. JRC) 
turėtų prisidėti prie orientuotos į vartotojo 
poreikius mokslinės ir technologinės 
paramos teikimo kuriant, plėtojant, 
įgyvendinant ir stebint Sąjungos politikos 
kryptis. Šiuo atžvilgiu JRC specialios savo 
kompetencijos srityse turėtų toliau veikti 
kaip Sąjungos nepriklausomas informacijos 
apie mokslą ir technologijas centras;

(17) Jungtinis tyrimų centras (angl. JRC) 
turėtų prisidėti prie orientuotos į vartotojo 
poreikius mokslinės ir technologinės 
paramos teikimo kuriant, plėtojant, 
įgyvendinant ir stebint Sąjungos politikos 
kryptis. Šiuo atžvilgiu JRC specialios savo 
kompetencijos srityse turėtų toliau veikti 
kaip Sąjungos nepriklausomas informacijos 
apie mokslą ir technologijas bei naujausios 
profesinės patirties branduolinių 
reaktorių saugos ir branduolinio 
saugumo srityse centras;

Or. lt

Pakeitimas 28
Juozas Imbrasas

Pasiūlymas dėl sprendimo
17 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(17) Jungtinis tyrimų centras (angl. JRC) 
turėtų prisidėti prie orientuotos į vartotojo 
poreikius mokslinės ir technologinės 
paramos teikimo kuriant, plėtojant, 
įgyvendinant ir stebint Sąjungos politikos 
kryptis. Šiuo atžvilgiu JRC specialios savo 
kompetencijos srityse turėtų toliau veikti 
kaip Sąjungos nepriklausomas informacijos 
apie mokslą ir technologijas centras;

(17) Jungtinis tyrimų centras (angl. JRC) 
turėtų prisidėti prie orientuotos į vartotojo 
poreikius mokslinės ir technologinės 
paramos teikimo kuriant, plėtojant, 
įgyvendinant ir stebint Sąjungos politikos 
kryptis. Šiuo atžvilgiu JRC specialios savo 
kompetencijos srityse turėtų toliau veikti 
kaip Sąjungos nepriklausomas informacijos 
apie mokslą ir technologijas bei naujausios 
profesinės patirties branduolinių 
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reaktorių saugos ir branduolinio 
saugumo srityse centras;

Or. lt

Pakeitimas 29
Helga Trüpel

Pasiūlymas dėl sprendimo
2 straipsnio 3 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) branduolių sintezės energijos 
mokslinius tyrimus, siekiant sukurti 
saugaus, tvaraus, aplinkai nekenkiančio 
ir ekonomiško energijos šaltinio 
technologiją;

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 30
Helga Trüpel

Pasiūlymas dėl sprendimo
2 straipsnio 3 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) branduolių dalijimąsi ir radiacinę saugą 
siekiant padidinti išteklių naudojimo 
efektyvumą, ekonominį veiksmingumą ir 
visų pirma branduolių dalijimosi ir kitų 
spinduliuotės naudojimo pramonėje bei 
medicinoje būdų saugą.

b) branduolių dalijimąsi ir radiacinę saugą 
siekiant padidinti visų pirma branduolių 
dalijimosi ir kitų spinduliuotės naudojimo 
pramonėje bei medicinoje būdų saugą.
Ypatingą dėmesį reikėtų skirti mokslinių 
tyrimų atominių elektrinių srityje 
sustabdymui.

Or. en

Pakeitimas 31
Carl Haglund
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Pasiūlymas dėl sprendimo
3 straipsnio 1 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Suma 2012–2013 m. Bendrajai programai 
įgyvendinti yra ne didesnė kaip 2 560 270 
000 EUR. Ši suma paskirstoma taip (EUR):

Suma 2012–2013 m. Bendrajai programai 
įgyvendinti yra ne didesnė kaip 2 100 270 
000 EUR. Ši suma paskirstoma taip (EUR):

Or. en

Pakeitimas 32
Helga Trüpel

Pasiūlymas dėl sprendimo
3 straipsnio 1 dalies a punkto pirma įtrauka

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

– branduolių sintezės energijos 
moksliniams tyrimams – 2 208 809 000;

branduolių sintezės energijos moksliniams 
tyrimams –10 000 000;

Or. en

Pakeitimas 33
Carl Haglund

Pasiūlymas dėl sprendimo
3 straipsnio 1 dalies a punkto pirma įtrauka

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

– branduolių sintezės energijos 
moksliniams tyrimams – 2 208 809 000;

– branduolių sintezės energijos 
moksliniams tyrimams –1 748 809 000;

Or. en

Pakeitimas 34
Helga Trüpel

Pasiūlymas dėl sprendimo
3 straipsnio 1 dalies a punkto antra įtrauka
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

– branduolių dalijimosi ir radiacinės 
saugos moksliniams tyrimams –
118 245 000;

branduolinės saugos, radioaktyvių atliekų 
tvarkymo gerinimo ir radiacinės saugos
moksliniams tyrimams – 118 245 000;

Or. en

Pakeitimas 35
Carl Haglund

Pasiūlymas dėl sprendimo
3 straipsnio 1 dalies a punkto antra įtrauka

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

– branduolių dalijimosi ir radiacinės saugos 
moksliniams tyrimams – 118 245 000;

– branduolių dalijimosi ir ypač saugumo, 
gerinant radioaktyvių atliekų tvarkymą ir 
radiacinės saugos moksliniams tyrimams –
118 245 000;

Or. en

Pakeitimas 36
Helga Trüpel

Pasiūlymas dėl sprendimo
I priedo I.A. dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

I.A. BRANDUOLIŲ SINTEZĖS 
ENERGIJOS MOKSLINIAI TYRIMAI

Išbraukta.

Tikslas
Siekiant kurti saugius, tvarius, 
nekenksmingus aplinkai ir ekonomiškai 
perspektyvius elektrinėms skirtų reaktorių 
prototipus, sukurti reikiamą žinių bazę ir 
kaip esminį etapą įgyvendinti ITER 
projektą. 
Loginis pagrindas
Manoma, kad po kelių dešimtmečių 
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branduolių sintezė gali ypatingai prisidėti 
prie tvaraus ir saugaus energijos tiekimo 
Sąjungoje užtikrinimo. Sėkmingai ją 
plėtojant būtų sudarytos sąlygos tiekti 
saugią, tvarią ir nekenksmingą aplinkai 
energiją. Ilgalaikis Europos branduolių 
sintezės mokslinių tyrimų tikslas, 
apimantis visą su branduolių sinteze 
susijusią veiklą valstybėse narėse ir 
asocijuotosiose trečiosiose valstybėse, –
sukurti ekonomiškai perspektyvius 
reaktorių prototipus šiuos reikalavimus 
atitinkančioms elektrinėms.
Pirmasis strategijos prioritetas šiam 
ilgalaikiam tikslui pasiekti – pastatyti 
ITER (svarbų eksperimentinį įrenginį, 
turintį įrodyti branduolių sintezės 
energijos gamybos mokslinį ir techninį 
pagrįstumą), o po to pastatyti DEMO –
demonstracinę branduolių sintezės 
jėgainę. Taip pat bus parengta tikslinė 
ITER mokslinių tyrimų ir plėtros rėmimo 
ir DEMO reikalingos su technologijomis 
ir fizika susijusios ribotos veiklos 
programa. 
Pasaulinis branduolių sintezės mokslinių 
tyrimų ir plėtros aspektas numatytas 
Susitarime dėl Tarptautinės ITER 
branduolio sintezės energijos 
organizacijos įsteigimo ir Japonijos 
Vyriausybės bei Bendrijos susitarime 
bendrai įgyvendinti platesnio požiūrio 
veiklą branduolių sintezės energijos 
mokslinių tyrimų srityje.
Be to, vykdomas tarptautinis 
bendradarbiavimas pagal aštuonis 
galiojančius dvišalius Bendrijos ir 
trečiųjų valstybių bendradarbiavimo 
branduolių sintezės energijos srityje 
susitarimus.
Veikla
1. ITER projekto įgyvendinimas
Ši veikla apima bendro ITER projekto 
įgyvendinimo darbus, visų pirma 
Tarptautinės ITER branduolio sintezės 



PE472.176v01-00 20/22 AM\876958LT.doc

LT

energijos organizacijos ir Europos ITER 
įgyvendinimo bendrosios įmonės valdymą, 
administravimą ir personalo klausimus, 
taip pat bendrą techninę ir administracinę 
paramą, įrangos ir įrenginių statybą ir 
paramą projektui įgyvendinti statybos 
metu.
2. ITER eksploatavimo parengiamieji 
moksliniai tyrimai ir plėtra
Pagal tikslinę fizikos ir technologijų 
programą bus eksploatuojamas Jungtinis 
Europos toras (JET) ir kiti su ITER susiję 
magnetiškai palaikomos sintezės 
įrenginiai. Šia programa bus įvertintos 
specifinės esminės ITER technologijos, 
sujungtos ITER projekto alternatyvos ir 
pasirengta eksploatuoti ITER.
3. Su technologijomis susijusi ribota 
DEMO parengiamoji veikla
Bus toliau plėtojamos branduolių sintezės 
medžiagos ir pagrindinės branduolių 
sintezės technologijos ir tęsiamas grupės, 
besirengiančios tarptautinio branduolių 
sintezės medžiagų švitinimo įrenginio 
statybai, darbas.
4. Ilgesnio laikotarpio mokslinių tyrimų ir 
plėtros veikla
Bus vykdoma ribota veikla, susijusi su 
magnetiškai palaikomos sintezės schemų 
patobulintomis koncepcijomis (daugiausia 
dėmesio skiriant pasirengimui 
eksploatuoti W7-X stelaratoriaus įrenginį) 
ir su teorija bei modeliavimu, kad būtų 
galima aiškiai suprasti branduolių 
sintezės plazmos savybes.
5. Žmogiškieji ištekliai, švietimas ir 
mokymas
Atsižvelgiant į su ITER projektu 
susijusius neatidėliotinus ir vidutinės 
trukmės poreikius ir į tolesnę branduolių 
sintezės plėtrą, bus imamasi iniciatyvų 
siekiant parengti ITER darbuotojų kartą 
(pagal skaičių, įgūdžius ir aukšto lygio 
išsilavinimą bei patirtį).
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6. Infrastruktūra
ITER bus nauja mokslinių tyrimų 
infrastruktūra, turinti svarbų Europos 
aspektą
7. Pramonė ir technologijų perdavimo 
procesai
Kad įgyvendinant ITER projektą sukurtos 
inovacijos būtų sparčiai perduodamos 
Europos pramonei, reikia naujos 
organizacinės struktūros. Tai bus 
Branduolių sintezės sektoriaus inovacijų 
forumo uždavinys; šiame forume bus 
parengtas branduolių sintezės 
technologijų veiksmų planas ir 
žmogiškųjų išteklių vystymo iniciatyvos, o 
juose daugiausiai dėmesio bus skiriama 
inovacijoms ir galimybėms pateikti naujų 
produktų ir paslaugų.

Or. en

Pakeitimas 37
Helga Trüpel

Pasiūlymas dėl sprendimo
I priedo I.B. dalies antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Branduolinė energija yra viena iš 
diskusijos apie priemones, skirtas kovoti 
su klimato kaita ir Europos 
priklausomumui nuo importuojamos 
energijos sumažinti, sudėtinių dalių. 
Pažangesnės branduolinės technologijos 
suteikia galimybių labai pagerinti 
veiksmingumą ir išteklių naudojimą, taip 
pat užtikrina dar aukštesnio lygio apsaugą 
ir sumažina atliekų kiekį, palyginti su 
dabartinėmis technologijomis. Dabartinės 
šios srities Europos iniciatyvos 
įgyvendinamos pagal Tarybos ir Europos 
Parlamento patvirtintą Europos strateginį 
energetikos technologijų planą (SET 
planą); jomis prisidedama prie 

Išbraukta.
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bendradarbiavimo veiklos, atliekamos su 
pagrindinėmis trečiosiomis valstybėmis IV 
kartos tarptautiniame forume.

Or. en


