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Pakeitimas 5
Rolandas Paksas

Pasiūlymas dėl reglamento
1 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(1) 2012–2013 m. Europos atominės 
energijos bendrijos branduolinių mokslinių 
tyrimų ir mokymo veiklos bendroji 
programa (toliau – 2012–2013 m. Bendroji 
programa) priimta ... Tarybos sprendimu 
Nr. …/…/Euratomas dėl 2012–2013 m.
Europos atominės energijos bendrijos 
branduolinių mokslinių tyrimų ir mokymo 
veiklos bendrosios programos. Komisija 
atsakinga už tai, kad būtų užtikrintas 2012–
2013 m. Bendrosios programos ir jos 
specialiųjų programų įgyvendinimas, 
įskaitant susijusius finansinius aspektus.

(1) 2012–2013 m. Europos atominės 
energijos bendrijos branduolinių mokslinių 
tyrimų ir mokymo veiklos bendroji 
programa (toliau – 2012–2013 m. Bendroji 
programa), priimta ... Tarybos sprendimu 
Nr. …/…/Euratomas dėl 2012–2013 m.
Europos atominės energijos bendrijos 
branduolinių mokslinių tyrimų ir mokymo 
veiklos bendrosios programos, turėtų 
papildyti kitus Sąjungos mokslinių tyrimų 
politikos srities veiksmus, visų pirma 
švietimo, mokymo, konkurencingumo ir 
inovacijų, pramonės, užimtumo ir 
aplinkos sričių veiksmus, kurie yra būtini 
siekiant įgyvendinti strategiją „Europa 
2020“. Komisija atsakinga už tai, kad būtų 
užtikrintas 2012–2013 m. Bendrosios 
programos ir jos specialiųjų programų 
įgyvendinimas, įskaitant susijusius 
finansinius aspektus.

Or. lt

Pakeitimas 6
Rolandas Paksas

Pasiūlymas dėl reglamento
4 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(4a) Įgyvendinant 2012–2013 m. Bendrąją 
programą turėtų būti prisidedama prie 
vienos iš strategijos „Europa 2020“ 
pavyzdinių iniciatyvų „Inovacijų sąjunga“ 
įgyvendinimo, didinant konkurenciją dėl 
mokslinės kompetencijos ir spartinant 
pagrindinių branduolinės energijos srities 
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inovacijų, būtent branduolių sintezės ir 
branduolinės saugos srityje, panaudojimą, 
ir prisidedama kovojant su energetikos ir 
klimato kaitos sričių problemomis.

Or. lt

Pakeitimas 7
Maria Da Graça Carvalho, Jean-Pierre Audy

Pasiūlymas dėl reglamento
4 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(4a) 2012–2013 m. bendrosios programos 
struktūra ir įgyvendinimas turėtų remtis 
paprastumo, stabilumo, skaidrumo ir 
teisinio aiškumo, nuoseklumo, pažangos 
ir pasitikėjimo principais pagal Europos 
Parlamento rekomendacijas, pateiktas jo 
pranešime dėl mokslinių tyrimų bendrųjų 
programų įgyvendinimo paprastinimo.

Or. en

Pakeitimas 8
Silvia-Adriana Ţicău

Pasiūlymas dėl reglamento
5 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(5a) reikalingas didesnis dėmesys ir 
didesnės biudžeto lėšos pagrindinius 
branduolinius mokslinius tyrimus 
papildančioms iniciatyvoms, ypač 
susijusioms su investavimu į žmogiškąjį 
kapitalą, ir veiksmams, kurių tikslas –
spręsti įgūdžių trūkumo problemą 
ateinančiais metais (pvz., dotacijos 
branduolinės srities mokslininkams) ir dėl 
to prarandamų Sąjungos pirmaujančių 
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pozicijų klausimą.

Or. en

Pakeitimas 9
Silvia-Adriana Ţicău

Pasiūlymas dėl reglamento
6 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(6a) Ypatingą dėmesį reikėtų skirti 
sutarčių sąlygų, kuriomis sumažinama 
įsipareigojimų nevykdymo rizika, kūrimui 
ir laipsniškam rizikos ir išlaidų 
perskirstymui.

Or. en

Pakeitimas 10
Rolandas Paksas

Pasiūlymas dėl reglamento
8 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(8) Įgyvendinant 2012–2013 m. Bendrąją 
programą turėtų būti skatinamas Bendrijos 
atokiausių regionų, taip pat įvairių įmonių, 
mokslinių tyrimų centrų ir universitetų 
dalyvavimas.

(8) Įgyvendinant 2012–2013 m. Bendrąją 
programą turėtų būti skatinamas Bendrijos 
atokiausių regionų, taip pat įvairių įmonių, 
mokslinių tyrimų centrų ir universitetų 
dalyvavimas, kurių vykdoma mokslinių 
tyrimų veikla turėtų remtis pagrindiniais 
etikos principais, visų pirma Europos 
Sąjungos pagrindinių teisių chartijoje 
nurodytais principais.

Or. lt

Pakeitimas 11
Rolandas Paksas
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Pasiūlymas dėl reglamento
23 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(23a) ITER projekto įgyvendinimas 
Europoje, remiantis 2006 m. lapkričio 
21 d. susitarimu dėl Tarptautinės ITER 
branduolių sintezės energijos 
organizacijos įsteigimo siekiant bendrai 
įgyvendinti ITER projektą, turėtų būti 
pagrindinė branduolių sintezės energijos 
mokslinių tyrimų veiklos pagal 2012–
2013 m. Bendrąją programą dalis.

Or. lt

Pakeitimas 12
Michèle Rivasi

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4 straipsnis Išbraukta.
Specialios branduolių sintezės energijos 

mokslinių tyrimų taisyklės
Šiame skyriuje nustatytos taisyklės 
taikomos nepažeidžiant IV skyriuje 
išdėstytų specialių veiklos taisyklių pagal 
teminę sritį „Branduolių sintezės 
energijos moksliniai tyrimai“.

Or. fr

Pagrindimas

Nėra jokių priežasčių, dėl kurių dalyvavimo taisyklės nebūtų taikomos sintezės moksliniams 
tyrimams. Ypač būtų teisinga išreikšti susirūpinimą dėl nedidelio MVĮ dalyvavimo sintezės 
mokslinių tyrimų programoje. 
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Pakeitimas 13
Maria Da Graça Carvalho, Jean-Pierre Audy

Pasiūlymas dėl reglamento
14 straipsnio 3 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3a. Visus proceso etapus būtina 
optimizuoti, siekiant išvengti vėlavimo ir 
skatinti išlaidų veiksmingumą. Tai apima 
prieigą prie darbo programų projektų, 
kvietimų teikti pasiūlymų paskelbimą, 
pasiūlymų rengimą, atrankos procedūras 
ir laiką, per kurį patvirtinamos dotacijos 
ir jos išmokamos.

Or. en

Pakeitimas 14
Silvia-Adriana Ţicău

Pasiūlymas dėl reglamento
16 straipsnio 2 dalies ketvirta pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Skiriant nepriklausomų ekspertų grupes 
imamasi reikiamų priemonių, kad būtų 
užtikrinta tinkama lyčių pusiausvyra.

Skiriant nepriklausomų ekspertų grupes
imamasi reikiamų priemonių, kad būtų 
užtikrinta tinkama lyčių ir taip pat 
valstybių narių, vykdančių mokslinius 
tyrimus ir mokymus branduolinėje srityje, 
ir asocijuotųjų valstybių pusiausvyra.

Or. ro

Pagrindimas

Skiriant nepriklausomų ekspertų grupes būtina imtis reikiamų priemonių ne tik priimtinai 
lyčių pusiausvyrai, bet  taip pat ir panašiai valstybių narių, vykdančių mokslinius tyrimus ir 
mokymus branduolinėje srityje, ir asocijuotųjų valstybių pusiausvyrai užtikrinti.

Pakeitimas 15
Jean-Pierre Audy, Maria Da Graça Carvalho
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Pasiūlymas dėl reglamento
30 straipsnio 3 dalies pirmos pastraipos e punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

e) į jas negali būti įtrauktos 
nefinansuotinos išlaidos, visų pirma 
nustatyti netiesioginiai mokesčiai, įskaitant 
pridėtinės vertės mokestį, muitai, 
mokėtinos palūkanos, atsargumo 
priemonės dėl galimų nuostolių ar 
mokesčių ateityje, valiutų keitimo išlaidos, 
išlaidos, susijusios su kapitalo grąža, pagal 
kitą Sąjungos projektą deklaruotos ar 
patirtos arba kompensuojamos išlaidos, 
skolos ir skolų tvarkymo mokesčiai, 
nepagrįstai didelės ar nepagrįstos išlaidos, 
taip pat kitos išlaidos, neatitinkančios a–d 
punktuose nurodytų reikalavimų.

e) į jas negali būti įtrauktos 
nefinansuotinos išlaidos, visų pirma 
nustatyti netiesioginiai mokesčiai, įskaitant 
negrąžinamą pridėtinės vertės mokestį, 
muitai, mokėtinos palūkanos, valiutų 
keitimo išlaidos, išlaidos, susijusios su 
kapitalo grąža, pagal kitą Sąjungos 
projektą deklaruotos ar patirtos arba 
kompensuojamos išlaidos, skolos ir skolų 
tvarkymo mokesčiai, nepagrįstai didelės ar 
nepagrįstos išlaidos, taip pat kitos išlaidos, 
neatitinkančios a–d punktuose nurodytų 
reikalavimų.

Or. fr

Pakeitimas 16
Michèle Rivasi

Pasiūlymas dėl reglamento
52 straipsnio 1 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

51 straipsnio a punkte nurodytose 
asociacijos sutartyse ir 51 straipsnio f 
punkte nurodytos bendrai finansuojamos 
veiklos atveju nustatomos Bendrijos 
finansinio įnašo susijusiai veiklai 
taisyklės.

Išbraukta.

Or. fr

Pakeitimas 17
Michèle Rivasi
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Pasiūlymas dėl reglamento
52 straipsnio 1 dalies antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Asociacijos sutartyse nustatoma metinė 
Bendrijos finansinio įnašo norma („bazinė 
parama“) yra ne didesnė kaip 20 % 
asociacijos išlaidų jos metinėje darbo 
programoje nurodytai veiklai per visą 
Bendrijos septintosios bendrosios 
programos (2007–2011 m.), priimtos 
Tarybos sprendimu 2006/970/Euratomas, ir 
2012–2013 m. Bendrosios programos 
laikotarpį.

Jokia Bendrijos finansinio įnašo norma 
nesuteikiama veiklai, nurodytai  51 
straipsnyje.

Or. fr

Pagrindimas

Susidarius finansiniams ir biudžeto sunkumams Europos mokesčių mokėtojų pinigai turi būti 
perorientuojami moksliniams tyrimams, susietiems su tvariu vystymusi, ir įtraukiant kaip 
galima daugiau mokslininkų ir MVĮ. 

Pakeitimas 18
Michèle Rivasi

Pasiūlymas dėl reglamento
52 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Pasikonsultavusi su Tarybos sprendimo 
Nr. …/…/Euratomas 7 straipsnyje 
nurodytu branduolių sintezės 
konsultaciniu komitetu, Komisija gali 
finansuoti:

Išbraukta.

a) pagal asociacijos sutartis, taikant ne 
didesnę kaip 40 % normą – asocijuotųjų 
šalių konkrečių bendradarbiavimo 
projektų, kuriems konsultacinis komitetas 
rekomendavo skirti prioritetinę paramą ir 
kuriuos patvirtino Komisija, išlaidas; 
išskyrus projektus, kuriems prioritetinis 
statusas jau suteiktas ankstesnėse 
bendrosiose programose, prioritetinė 
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parama pirmiausia bus skiriama 
ITER/DEMO svarbiai veiklai;
b) pagal Europos branduolių sintezės 
plėtros susitarimą vykdomos veiklos, 
įskaitant viešuosius pirkimus, ar 51 
straipsnio c punkte nurodytos bendrosios 
įmonės veiklos išlaidas;
c) pagal Susitarimą dėl darbuotojų 
judumo vykdomos veiklos išlaidas.

Or. fr

Pagrindimas

Susidarius finansiniams ir biudžeto sunkumams Europos mokesčių mokėtojų pinigai turi būti 
perorientuojami moksliniams tyrimams, susietiems su tvariu vystymusi, ir įtraukiant kaip 
galima daugiau mokslininkų ir MVĮ. 

Pakeitimas 19
Antonio Cancian

Pasiūlymas dėl reglamento
52 straipsnio 2 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) pagal asociacijos sutartis, taikant ne 
didesnę kaip 40 % normą – asocijuotųjų 
šalių konkrečių bendradarbiavimo 
projektų, kuriems konsultacinis komitetas 
rekomendavo skirti prioritetinę paramą ir 
kuriuos patvirtino Komisija, išlaidas; 
išskyrus projektus, kuriems prioritetinis 
statusas jau suteiktas ankstesnėse 
bendrosiose programose, prioritetinė 
parama pirmiausia bus skiriama 
ITER/DEMO svarbiai veiklai;

a) pagal asociacijos sutartis, taikant ne 
didesnę kaip 40 % normą – asocijuotųjų 
šalių konkrečių bendradarbiavimo 
projektų, kuriems konsultacinis komitetas 
rekomendavo skirti prioritetinę paramą ir 
kuriuos patvirtino Komisija, išlaidas; 
prioritetinė parama pirmiausia bus skiriama 
eksperimentams, kurių tikslas - ITER 
veiklos optimizavimui ir įnašui į DEMO 
programos apibrėžimą; 

Or. it

Pakeitimas 20
Michèle Rivasi



AM\876459LT.doc 11/12 PE472.072v01-00

LT

Pasiūlymas dėl reglamento
52 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Kai projektams ar veiklai vykdyti 
skiriama finansinė parama pagal 2 dalies 
a ar b punktą, visi 51 straipsnio a ir b 
punktuose nurodyti teisės subjektai turi 
teisę dalyvauti eksperimentuose, 
vykdomuose naudojant susijusią įrangą.

Išbraukta.

Or. fr

Pagrindimas

Susidarius finansiniams ir biudžeto sunkumams Europos mokesčių mokėtojų pinigai turi būti 
perorientuojami moksliniams tyrimams, susietiems su tvariu vystymusi, ir įtraukiant kaip 
galima daugiau mokslininkų ir MVĮ. 

Pakeitimas 21
Michèle Rivasi

Pasiūlymas dėl reglamento
52 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Bendrijos finansinis įnašas į veiklą, 
vykdomą pagal 51 straipsnio d punkte 
nurodytą tarptautinio bendradarbiavimo 
susitarimą, nustatomas laikantis to 
susitarimo sąlygų arba jį nustato pagal tą 
susitarimą įsteigtas teisės subjektas. 
Bendrija gali per bet kurį tinkamą teisės 
subjektą valdyti savo dalyvavimą ir pagal 
tokį susitarimą skiriamą savo finansinį 
įnašą.

Išbraukta.

Or. fr

Pagrindimas

Susidarius finansiniams ir biudžeto sunkumams Europos mokesčių mokėtojų pinigai turi būti 
perorientuojami moksliniams tyrimams, susietiems su tvariu vystymusi, ir įtraukiant kaip 
galima daugiau mokslininkų ir MVĮ. 
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