
AM\876483LT.doc PE472.074v01-00

LT Susivieniję įvairovėje LT

EUROPOS PARLAMENTAS 2009 - 2014

Pramonės, mokslinių tyrimų ir energetikos komitetas

2011/0046(NLE)

13.9.2011

PAKEITIMAI
9 - 68

Pranešimo projektas
Jan Březina
(PE469.877v01-00)

dėl pasiūlymo dėl Tarybos sprendimo dėl 2012–2013 m. Europos atominės 
energijos bendrijos branduolinių mokslinių tyrimų ir mokymo veiklos 
bendrosios programos

Pasiūlymas dėl sprendimo
(COM(2011)0072 – C7-0077/2011 – 2011/0046(NLE))



PE472.074v01-00 2/32 AM\876483LT.doc

LT

AM_Com_LegReport



AM\876483LT.doc 3/32 PE472.074v01-00

LT

Pakeitimas 9
Michèle Rivasi

Pasiūlymas dėl sprendimo
–

Pasiūlymas atmesti

Europos Parlamentas atmeta Komisijos 
pasiūlymą.

Or. fr

Pakeitimas 10
Michèle Rivasi

Pasiūlymas dėl sprendimo
4 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(4a) Bendrojoje programoje (2012–
2013 m.) turėtų būti atsižvelgta į 
Fukušimos avarijos  poveikį programai 
ITER, visų pirma finansams ir biudžetui, 
ir į po avarijos padarytus sprendimus, 
ypač Vokietijos sprendimą atsisakyti 
branduolinės programos, todėl reikėtų 
atlikti poveikio vertinimą.

Or. fr

Pagrindimas

Komisija nepateikė jokio rimto pagrindimo, kodėl nukrypta nuo įpareigojimo atlikti poveikio 
vertinimą. Vis dėlto Komisija siūlo, kad Europos mokesčių mokėtojai skirtų daugiau kaip 2,5 
milijardų eurų dvejų metų branduolinių mokslinių tyrimų programai. Komisija neįvertino nei 
Japonijoje įvykusios avarijos pasekmių, nei politinių sprendimų, tokių kaip Vokietijos 
sprendimas pasitraukti iš branduolinės energetikos sektoriaus.

Pakeitimas 11
Maria Da Graça Carvalho, Jean-Pierre Audy
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Pasiūlymas dėl sprendimo
4 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(4a) Bendrosios programos (2012–
2013 m.) struktūra ir įgyvendinimas 
turėtų būti grindžiami paprastumo, 
stabilumo, skaidrumo, teisinio tikrumo, 
nuoseklumo, aukščiausio lygio 
kompetencijos ir pasitikėjimo principais, 
kaip rekomenduoja Europos Parlamentas 
savo pranešime dėl mokslinių tyrimų 
bendrųjų programų įgyvendinimo 
supaprastinimo. 

Or. en

Pakeitimas 12
Michèle Rivasi

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) Nuo 1989 m. iki 2011 m. pradžios 
Sąjungoje reaktorių skaičius sumažėjo 
nuo 177 iki 143; nuo 2003 m. 
branduolinių elektrinių pagaminamas 
elektros kiekis nuolat mažėja; beveik pusę 
šio elektros kiekio pagamina vien tik 
Prancūzija (46 % elektros 2009 m.) Įvykus 
sprogimui keturiuose Fukušimos 
reaktoriuose, Vokietija nusprendė 
uždaryti savo branduolines elektrines. Šį 
pasiūlymą dėl sprendimo Europos 
Komisija priėmė 2011 m. kovo 7 d., t.y. 
likus keturioms dienoms iki Fukušimos 
avarijos, todėl jame neatsižvelgiama į 
įvykius, kurie prisidėjo ir prisidės prie 
radikalių ES energetikos politikos 
pokyčių. Todėl reikia peržiūrėti  Europos 
strateginį energetikos technologijų planą 
(SET planą), išdėstytą 2007 m. lapkričio 
22 d. Komisijos komunikate „Europos 
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strateginis energetikos technologijų planas 
(SET planas). Ateities, kurioje taikomos 
mažai anglies dvideginio išmetančios 
technologijos, kūrimas“, siekiant
paspartinti atsinaujinančių energijos 
šaltinių panaudojimą ir technologijų, 
kurios padėtų sumažinti suvartojamą 
energijos kiekį, kūrimą. Į šį rinkinį 
branduolinės energetikos technologijos 
nebeįeina, nes jos neteikia jokių 
galimybių įgyvendinti tikrai tvaraus
vystymosi tikslų.

Or. fr

Pakeitimas 13
Edit Herczog

Pasiūlymas dėl sprendimo
5 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(5a) Atsižvelgiant į galimą tarpvalstybinį 
branduolinių incidentų poveikį, reikėtų 
teikti pirmenybę branduolinės saugos ir, 
jei taikytina, saugumo aspektų gerinimui.

Or. en

Pakeitimas 14
Michèle Rivasi

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 

(6) Branduolių dalijimosi srityje 
pagrindiniai technologiniai uždaviniai 
siekiant Sąjungos sutartų 2020 m. 
energetikos srities tikslų yra užtikrinti 
ilgalaikius atliekų tvarkymo sprendimus ir 
pradėti plačią branduolinių įrengimų 
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konkurencingumą ir užtikrinti ilgalaikius 
atliekų tvarkymo sprendimus. Kad būtų 
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.

išmontavimo ekspertų mokymo programą. 
Atitinkamai taikomas principas „teršėjas 
moka“.

Or. fr

Pakeitimas 15
Antonio Cancian

Pasiūlymas dėl sprendimo
6 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(6a) Europos pramonės iniciatyvos 
tvaraus branduolių dalijimosi srityje 
(angl. ESNII) tikslas – IV-osios kartos 
uždaro kuro ciklo greitųjų neutronų 
reaktorių įdiegimas 2035–2040 m. Pagal 
šią iniciatyvą vykdomi trijų technologijų 
plėtros krypčių tyrimai ir keturi svarbiausi 
projektai: kuriami prototipas ASTRID 
(natriu aušinamas reaktorius), 
eksperimentinis įrenginys ALLEGRO 
(dujomis aušinamas reaktorius), 
demonstracinis įrenginys ALFRED (švinu 
aušinamas reaktorius) ir šios pastarosios 
technologijos plėtojimo infrastruktūros 
greitųjų neutronų spinduliuotės įrenginys 
MYRRHA (švinu ir bismutu aušinamas 
reaktorius).

Or. it

Pakeitimas 16
Edit Herczog
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Pasiūlymas dėl sprendimo
6 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(6a) Atsižvelgiant į 2011 m. kovo 11 d. 
žemės drebėjimo ir cunamio Japonijoje 
sukeltą Fukušimos branduolinės 
elektrinės avariją, būtina atlikti 
papildomų mokslinių tyrimų branduolio 
dalijimosi saugos srityje, siekiant 
užtikrinti Sąjungos piliečius, kad 
Sąjungoje esančių branduolinių įrengimų 
sauga atitinka aukščiausius tarptautinius 
standartus. Tokiems papildomiems 
tyrimams reikia padidinti branduolio 
dalijimosi tyrimams skiriamas biudžeto 
lėšas.

Or. en

Pakeitimas 17
Michèle Rivasi

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.

(7) Nors SET planu branduolių sintezės 
srityje pripažįstama ITER projekto 
reikšmė, mokslinė bendruomenė taip pat 
sutaria, kad sintezės tyrimų sektorius 
negalės tapti komerciniu iki šio amžiaus 
pabaigos arba net ir dar vėliau. Taigi 
ITER į elektros tinklą netieks nė vienos 
kilovatvalandės.

Or. fr

Pakeitimas 18
Michèle Rivasi
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Pasiūlymas dėl sprendimo
8 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(8) 2011 m. vasario 4 d. Europos Vadovų 
Taryba sutiko, kad ES ir jos valstybės 
narės skatins investicijas į 
atsinaujinančiųjų išteklių energiją, 
saugias ir tvarias mažai anglies dioksido 
išmetančias technologijas ir daug dėmesio 
skirs Europos strateginiame energetikos 
technologijų plane (SET plane) nustatytų 
technologijų prioritetų įgyvendinimui.

Išbraukta.

Or. fr

Pagrindimas

Šis teiginys kartojasi 5 konstatuojamosios dalies pakeitime.

Pakeitimas 19
Michèle Rivasi

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 branduolių sintezės 
mokslinių tyrimų programą, kuri atlieka 
tarptautinį vaidmenį, tačiau, kita vertus, 
jai reikia vis didesnio finansavimo iš 
viešųjų ES lėšų, jas atimant iš kitų 
mokslinių tyrimų ir plėtros programų.

Or. fr

Pagrindimas

Gali praeiti geriausiu atveju 80–100 metų, kol branduolių sintezė taps komercine, todėl ji 
negali padėti plėtojant energetikos ar klimato apsaugą. Todėl didžiulės biudžeto lėšos ITER ir 
sintezės tyrimams skiriamos nepagrįstai; jų ir negalima pagrįsti, todėl jos turėtų būti 
skiriamos sveikatai arba tikrai tvarių formų energijos tyrimams.
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Pakeitimas 20
Adina-Ioana Vălean

Pasiūlymas dėl sprendimo
9 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(9a) Jei būtų priimtas susitarimas, kad 
ITER papildomai finansuojama tik iš 
perkeltų nepanaudotų daugiametės 
finansinės programos 2011 m. lėšų, o 
Septintosios bendrosios mokslinių tyrimų 
programos lėšos neperskiriamos 
Euratomo bendrajai programai, būtų 
galima greitai patvirtinti Euratomo 
mokslinių tyrimų programą 2011 m.

Or. en

Pakeitimas 21
Michèle Rivasi

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.
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Or. fr

Pakeitimas 22
Michèle Rivasi

Pasiūlymas dėl sprendimo
11 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(11) 2008 m. gruodžio 1–2 d. vykusiame 
Tarybos posėdyje priimtose Tarybos 
išvadose dėl branduolinės energetikos 
srities įgūdžių poreikio pripažįstama, kad 
Bendrijoje būtina išlaikyti branduolinės 
energetikos srities aukšto lygio mokymą.

(11) Kadangi Europos atominės energijos 
bendrijos steigimo sutartis nesuteikia 
Parlamentui bendro sprendimo priėmimo 
įgaliojimų branduolinių klausimų srityje, 
svarbu, kad būtų surastas naujas teisinis 
pagrindas bet kokiems naujiems teisės 
aktams branduolinės energetikos srityje.

Or. fr

Pagrindimas

Vis dažniau Tarybos sprendimai branduoliniais klausimais priimami neatsižvelgiant į 
Parlamento nuomonę. Taryba jau priėmė poziciją dėl šio pasiūlymo dėl sprendimo, net 
nesulaukusi ITRE komiteto pranešėjo ar kitų Parlamento narių siūlomų pakeitimų. Kitas 
nesenas pavyzdys – direktyva dėl panaudoto kuro ir radioaktyviųjų atliekų, kai sprendimas 
priimtas neatsižvelgiant į EP nuomonę.

Pakeitimas 23
Silvia-Adriana Ţicău

Pasiūlymas dėl sprendimo
11 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(11) 2008 m. gruodžio 1–2 d. vykusiame 
Tarybos posėdyje priimtose Tarybos 
išvadose dėl branduolinės energetikos 
srities įgūdžių poreikio pripažįstama, kad 
Bendrijoje būtina išlaikyti branduolinės 
energetikos srities aukšto lygio mokymą.

(11) 2008 m. gruodžio 1–2 d. vykusiame 
Tarybos posėdyje priimtose Tarybos 
išvadose dėl branduolinės energetikos 
srities įgūdžių poreikio pripažįstama, kad 
Bendrijoje būtina išlaikyti branduolinės 
energetikos srities aukšto lygio mokymą ir 
tinkamas darbo sąlygas.
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Or. ro

Pakeitimas 24
Michèle Rivasi

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 įgyvendinti ITER projektą, 
turėtų būti pagrindinė branduolių sintezės 
mokslinių tyrimų veiklos pagal 2012–
2013 m. Bendrąją programą dalis.

(13) 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 persvarstytas.

Or. fr

Pagrindimas

Nuo 2006 m. paskelbti nauji techniniai, biudžetiniai ir aplinkosauginės grėsmės duomenys. 
Nutraukti ITER kainuotų mažiau, nei tęsti jos finansavimą iš viešųjų lėšų ateinančiais 
dešimtmečiais.

Pakeitimas 25
Michèle Rivasi

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 

Išbraukta.
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2012–2013 m. Bendrąją programą, turi 
vykdyti Europos ITER įgyvendinimo ir 
branduolių sintezės energetikos vystymo 
bendroji įmonė.

Or. fr

Pagrindimas

Nuo 2006 m. paskelbti nauji techniniai, biudžetiniai ir aplinkosauginės grėsmės duomenys. 
Nutraukti ITER kainuotų mažiau, nei tęsti jos finansavimą iš viešųjų lėšų ateinančiais 
dešimtmečiais.

Pakeitimas 26
Adina-Ioana Vălean

Pasiūlymas dėl sprendimo
14 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(14a) Komisija, Europos Vadovų Taryba, 
Taryba ir valstybės narės turi pradėti 
procesą, kad iš dalies pakeistų Euratomo 
sutartį, t.y. sustiprintų jos nuostatas dėl 
Europos Parlamento informavimo ir 
lygiateisio dalyvavimo teisėkūros 
procedūroje teisių Euratomo mokslinių 
tyrimų ir aplinkos apsaugos klausimais.

Or. en

Pakeitimas 27
Adina-Ioana Vălean

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 

(16) Šiuo sprendimu visam Bendrosios 
programos įgyvendinimo laikotarpiui 
(2012–2013 m.) nustatomas finansinis 
paketas, kuris yra pagrindinis biudžeto 
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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.

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 (IIA) 37 punkte. Kad į 2012 ir 
2013 m. daugiametę finansinę programą 
būtų įtraukta Bendroji programa (2012–
2013 m.), reikės iš dalies pakeisti 
daugiametę finansinę programą ir 
padidinti 1 a išlaidų kategorijai nurodytą 
viršutinę ribą.  2011 m. balandžio 20 d. 
Komisija pateikė pasiūlymą, kuris bus 
derybų pagrindas. Jei būtų priimtas 
susitarimas dėl ITER finansavimo iš 
perkeltų papildomų lėšų į daugiametės 
finansinės programos 1 a išlaidų 
kategoriją, būtų galima greitai patvirtinti 
Euratomo mokslinių tyrimų programą 
2011 m. Jei 2012 ir 2013 m. nebus 
nepanaudotų lėšų iš kitų daugiametės 
finansinės programos kategorijų, kurias 
būtų galima perkelti, reikėtų mobilizuoti 
lankstumo priemonę, kaip nurodyta 
Tarpinstitucinio susitarimo (IIA) 
27 punkte.

Or. en

Pakeitimas 28
Adina-Ioana Vălean

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 programavimo laikotarpiui, kad 
išlaidų viršijimo atveju, kai jos viršija 
numatytą 6,6 mlrd. eurų ES dalį ITER 
statybos fazei, kurią šiuo metu 
planuojama baigti iki 2020 m., 
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finansavimas, viršijantis daugiametėje  
finansinėje programoje nustatytas ribas, 
būtų vykdomas ne iš programos lėšų (lėšų 
skyrimo apribojimas).

Or. en

Pakeitimas 29
Michèle Rivasi

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 mokslinės ir 
technologinės paramos teikimo specialios 
savo kompetencijos srityse.

Or. fr

Pakeitimas 30
Adina-Ioana Vălean

Pasiūlymas dėl sprendimo
18 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(18) Tarptautiniai ir pasauliniai Europos 
mokslinių tyrimų veiklos aspektai yra 
svarbūs siekiant gauti abipusės naudos. 
Todėl dalyvauti 2012–2013 m. Bendrojoje 
programoje turėtų būti leidžiama tuo tikslu 
reikiamus susitarimus sudariusioms 
valstybėms, o projektų lygmeniu ir 
vadovaujantis abipusės naudos principu –

(18) Tarptautiniai ir pasauliniai Europos 
mokslinių tyrimų veiklos aspektai yra 
svarbūs siekiant gauti abipusės naudos. 
Todėl, viena vertus, dalyvauti 2012–
2013 m. Bendrojoje programoje turėtų būti 
leidžiama tuo tikslu reikiamus susitarimus 
sudariusioms valstybėms, o projektų 
lygmeniu ir vadovaujantis abipusės naudos 
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ir trečiųjų valstybių subjektams bei 
tarptautinėms mokslinio bendradarbiavimo 
organizacijoms.

principu – ir trečiųjų valstybių subjektams 
bei tarptautinėms mokslinio 
bendradarbiavimo organizacijoms. Kita 
vertus, tai reiškia, kad, ypač kai tai susiję 
su ITER projektu, tarptautiniai partneriai 
privalo laikytis visų savo finansinių 
įsipareigojimų.

Or. en

Pakeitimas 31
Edit Herczog

Pasiūlymas dėl sprendimo
2 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. 2012–2013 m. Bendrąja programa 
siekiama Sutarties 1 straipsnyje ir 2 
straipsnio a punkte nurodytų bendrųjų 
tikslų ir prisidedama prie Inovacijų 
sąjungos kūrimo remiantis Europos 
mokslinių tyrimų erdve.

1. 2012–2013 m. Bendrąja programa 
siekiama Sutarties 1 straipsnyje ir 2 
straipsnio a punkte nurodytų bendrųjų 
tikslų, ypatingą dėmesį skiriant 
branduolinei saugai bei saugumui ir 
radiacinei saugai, ir prisidedama prie 
Inovacijų sąjungos kūrimo remiantis 
Europos mokslinių tyrimų erdve.

Or. en

Pakeitimas 32
Michèle Rivasi

Pasiūlymas dėl sprendimo
2 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. 2012–2013 m. Bendrąja programa 
siekiama Sutarties 1 straipsnyje ir 2 
straipsnio a punkte nurodytų bendrųjų 
tikslų ir prisidedama prie Inovacijų 
sąjungos kūrimo remiantis Europos 
mokslinių tyrimų erdve.

1. 2012–2013 m. Bendrąja programa 
siekiama Sutarties 2 straipsnio a punkte 
nurodytų bendrųjų tikslų ir prisidedama 
prie Inovacijų sąjungos kūrimo remiantis 
Europos mokslinių tyrimų erdve.
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Or. xm

Pagrindimas

Pasaulyje daug kas pasikeitė nuo 1957 m. Romos sutarčių, o Europos atominės energijos 
bendrijos steigimo sutartis (Euratomo sutartis) faktiškai nepakeista.  Vietoj pasenusio tikslo 
skatinti spartų branduolinės pramonės kūrimą ir plėtojimą (1 straipsnis) laikymosi, su 
Euratomu susijusioje 7-oji bendrojoje programoje visas dėmesys turėtų būti skirtas tik 
radiacinei saugai, eksploatacijos nutraukimui, apsaugos metodams ir technologijoms bei 
mokslinei ir techninei paramai politikos formavimo procese.

Pakeitimas 33
Michèle Rivasi

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. fr

Pakeitimas 34
Michèle Rivasi

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) radiacinę saugą siekiant padidinti 
spinduliuotės naudojimo pramonėje bei 
medicinoje efektyvumą. 

Or. fr
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Pakeitimas 35
Michèle Rivasi

Pasiūlymas dėl sprendimo
3 straipsnio pirmos pastraipos 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 
100 000 000 EUR. Ši suma paskirstoma 
taip (EUR):

Or. fr

Pakeitimas 36
Adina-Ioana Vălean

Pasiūlymas dėl sprendimo
3 straipsnio pirmos pastraipos 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 37
Michèle Rivasi

Pasiūlymas dėl sprendimo
3 straipsnio pirmos pastraipos a punkto pirma įtrauka

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Išbraukta.

Or. fr
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Pakeitimas 38
Adina-Ioana Vălean

Pasiūlymas dėl sprendimo
3 straipsnio pirmos pastraipos 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; į šią sumą 
įeina lėšos, reikalingos JET programai 
Kulhame tęsti;

Or. en

Pakeitimas 39
Michèle Rivasi

Pasiūlymas dėl sprendimo
3 straipsnio pirmos pastraipos a punkto antra įtrauka

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

– radiacinės saugos moksliniams tyrimams 
– 60 000 000;

Or. fr

Pakeitimas 40
Edit Herczog

Pasiūlymas dėl sprendimo
3 straipsnio pirmos pastraipos a punkto antra įtrauka

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

– branduolių dalijimosi ir radiacinės saugos 
moksliniams tyrimams – 200 000 000;

Or. en
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Pakeitimas 41
Adina-Ioana Vălean

Pasiūlymas dėl sprendimo
3 straipsnio pirmos pastraipos a punkto antra įtrauka

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en

Pakeitimas 42
Michèle Rivasi

Pasiūlymas dėl sprendimo
3 straipsnio pirmos pastraipos b punkto pirma įtrauka

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

– Jungtinio tyrimų centro branduolinei 
veiklai – 233 216 000.

– Jungtinio tyrimų centro branduolinei 
veiklai – 40 000 000.

Or. fr

Pakeitimas 43
Adina-Ioana Vălean

Pasiūlymas dėl sprendimo
3 straipsnio pirmos pastraipos b punkto pirma įtrauka

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

– Jungtinio tyrimų centro branduolinei 
veiklai – 233 216 000.

– Jungtinio tyrimų centro branduolinei 
veiklai, susijusiai su branduoliniu 
saugumu, aplinkos apsauga ir 
eksploatacijos nutraukimu – 233 216 000.

Or. en
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Pakeitimas 44
Silvia-Adriana Ţicău

Pasiūlymas dėl sprendimo
4 straipsnio pirma a pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Ypatingas dėmesys turi būti skiriamas 
sutarčių sąlygų, kurios sumažintų  
sutarties nevykdymo riziką ir galimybes 
perkelti riziką ir išlaidas bėgant laikui, 
parengimui.

Or. en

Pakeitimas 45
Silvia-Adriana Ţicău

Pasiūlymas dėl sprendimo
6 straipsnio 1 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1a. Ypatingas dėmesys turi būti skiriamas 
iniciatyvoms, papildančioms pagrindinius 
branduolinius tyrimus, visų pirma 
susijusioms su investicijomis į žmogiškąjį 
kapitalą ir tinkamas darbo sąlygas bei 
veiksmais, kuriais siekiama spręsti 
kvalifikuotų darbuotojų trūkumo grėsmės 
problemą, kuri gali iškilti ateinančiais 
metais.

Or. en

Pakeitimas 46
Niki Tzavela

Pasiūlymas dėl sprendimo
6 straipsnio 2 a dalis (nauja)



AM\876483LT.doc 21/32 PE472.074v01-00

LT

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2a. Valstybės narės ir Komisija turėtų 
imtis Europos Sąjungos profesinės 
kvalifikacijos, mokymų ir gebėjimų 
branduolinėje srityje peržiūros, iš kurios 
būtų galima susidaryti bendrą vaizdą apie 
dabartinę padėtį ir atsižvelgiant į ją 
nustatyti tinkamus sprendimus bei juos 
įgyvendinti.

Or. en

Pakeitimas 47
Michèle Rivasi

Pasiūlymas dėl sprendimo
I priedo pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2012–2013 m. Bendrąją programą sudaro 
dvi dalys, atitinkančios netiesioginius 
veiksmus, susijusius su branduolių 
sintezės energijos moksliniais tyrimais ir
branduolio dalijimusi bei radiacine sauga, 
ir Jungtinio tyrimų centro vykdomą 
tiesioginę mokslinių tyrimų veiklą.

2012–2013 m. Bendrąją programą sudaro 
dvi dalys, atitinkančios netiesioginius 
veiksmus, susijusius su branduolinių 
įrengimų eksploatacijos nutraukimo
moksliniais tyrimais bei radiacine sauga, ir 
Jungtinio tyrimų centro vykdomą 
tiesioginę mokslinių tyrimų veiklą.

Or. fr

Pakeitimas 48
Michèle Rivasi

Pasiūlymas dėl sprendimo
I priedo I. A dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Ši dalis išbraukiama.

Or. fr
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Pakeitimas 49
Antonio Cancian

Pasiūlymas dėl sprendimo
1 priedo I.A dalies 2 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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.

Pagal tikslinę fizikos ir technologijų 
programą bus eksploatuojamas Jungtinis 
Europos toras (JET) ir kiti su ITER susiję 
magnetiškai palaikomos sintezės įrenginiai 
(įskaitant galimus naujus eksperimentus, 
kurie bus įgyvendinami ir vykdomi tuo 
pačiu metu kaip ir ITER). Šia programa 
bus įvertintos specifinės esminės ITER 
technologijos, sujungtos ITER projekto 
alternatyvos ir pasirengta eksploatuoti 
ITER.

Or. it

Pakeitimas 50
Michèle Rivasi

Pasiūlymas dėl sprendimo
I priedo I.B dalies pavadinimas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

I.B. BRANDUOLIŲ DALIJIMASIS IR 
RADIACINĖ SAUGA

I.B. EKSPLOATACIJOS 
NUTRAUKIMAS IR RADIACINĖ 
SAUGA

Or. fr

Pakeitimas 51
Michèle Rivasi

Pasiūlymas dėl sprendimo
I priedo I.B dalies pirmas skirsnis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Sukurti tvirtą mokslinį ir techninį pagrindą 
siekiant paspartinti praktinius saugesnio 
ilgaamžių radioaktyviųjų atliekų tvarkymo
patobulinimus, pasiekti, kad branduolinė 
energija būtų naudojama visų pirma 
saugiau, labiau tausojant išteklius ir 
ekonomiškai efektyviau, taip pat užtikrinti
tvirtą ir socialiai priimtiną žmonių ir 
aplinkos apsaugos nuo jonizuojančiosios 
spinduliuotės sistemą.

Sukurti tvirtą mokslinį ir techninį pagrindą 
siekiant paspartinti praktinius saugesnio 
branduolinių įrenginių eksploatacijos 
nutraukimo patobulinimus ir įdiegti tvirtą 
ir socialiai priimtiną žmonių ir aplinkos 
apsaugos nuo jonizuojančiosios 
spinduliuotės sistemą.

Or. fr

Pakeitimas 52
Michèle Rivasi

Pasiūlymas dėl sprendimo
I priedo I.B dalies antro skirsnio pirma 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 
bendradarbiavimo veiklos, atliekamos su 
pagrindinėmis trečiosiomis valstybėmis IV 
kartos tarptautiniame forume.

Kaip parodė eilė branduolinėse 
elektrinėse įvykusių avarijų, branduolinė 
energija yra didelės grėsmės tiek žmogui, 
tiek aplinkai šaltinis. Tai liudija ir naujas 
Vokietijos sprendimas atsisakyti 
branduolinės energijos.

Or. fr
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Pakeitimas 53
Michèle Rivasi

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Nuo Euratomo septintosios bendrosios 
programos įgyvendinimo pradžios pradėta 
vykdyti tris svarbias Europos 
bendradarbiavimo branduolinių mokslų ir 
technologijų srityje iniciatyvas. Tai 
Tvarios branduolinės energijos 
technologijų platforma (angl. SNETP), 
Geologinio laidojimo įgyvendinimo 
technologijų platforma (angl. IGDTP) ir 
Europos daugiadalykė mažų dozių 
iniciatyva (angl. MELODI). Pagal 
SNETP ir IGDTP iniciatyvas vykdoma 
veikla atitinka SET plano prioritetus, o 
pagrindinė SNETP organizacijų grupė 
yra atsakinga už pagal SET planą 
vykdomos Europos pramonės iniciatyvos 
tvaraus branduolių dalijimosi srityje 
(angl. ESNII) įgyvendinimą. Vykdant 
visas šias iniciatyvas atliekama veikla 
pagal 2012–2013 m. Bendrąją programą 
ir užtikrinama, kad ši programa išliktų 
kuo veiksmingesnė ir efektyvesnė.

Išbraukta.

Or. fr

Pakeitimas 54
Michèle Rivasi

Pasiūlymas dėl sprendimo
I priedo I.B dalies antro skirsnio trečia pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Vis labiau didėja SNETP, IGDTP bei 
MELODI ir kitų Sąjungos 
suinteresuotųjų šalių forumų, tokių kaip 

Išbraukta.
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Europos branduolinės energetikos 
forumas (angl. ENEF) ir Europos 
branduolinės saugos reguliavimo 
institucijų grupė (angl. ENSREG), 
sąveika; šis procesas bus kuo labiau 
skatinamas atliekant veiklą pagal 
Bendrąją programą.

Or. fr

Pakeitimas 55
Michèle Rivasi

Pasiūlymas dėl sprendimo
I priedo I.B dalies antro skirsnio ketvirta pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2012–2013 m. Euratomo bendroji 
programa ypatinga tuo, kad labai daug 
dėmesio skiriama aukšto lygio saugos
skatinimui. Šia programa ir toliau bus 
remiamos iniciatyvos, kuriomis siekiama 
užtikrinti, kad Europoje įrenginiai, 
mokymas ir mokymo galimybės išliktų
tinkami atsižvelgiant į dabartines 
nacionalinių programų kryptis ir į visos 
Sąjungos interesus. Tai labiau nei kas nors 
kitas užtikrins, kad būtų išlaikyta tinkama
saugos kultūra.

2012–2013 m. Euratomo bendroji 
programa ypatinga tuo, kad labai daug
dėmesio skiriama kuo saugesnio 
branduolinių įrenginių eksploatacijos 
nutraukimo skatinimui. Ši programa 
paspartins iniciatyvas, kuriomis siekiama 
užtikrinti, kad Europoje įrenginiai, 
mokymas ir mokymo galimybės šioje 
srityje taptų tinkami atsižvelgiant į 
dabartines pasaulines tendencijas, 
susijusias su branduolinių elektrinių 
uždarymo programavimu. Tai labiau nei 
kas nors kitas užtikrins tinkamą saugos 
kultūrą.

Or. fr

Pakeitimas 56
Michèle Rivasi

Pasiūlymas dėl sprendimo
I priedo I.B dalies trečio skirsnio 1 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Geologinis atliekų laidojimas Išbraukta.
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Į įgyvendinimą orientuotų mokslinių 
tyrimų veikla, susijusi su visais likusiais 
pagrindiniais panaudoto kuro ir 
ilgaamžių radioaktyviųjų atliekų 
giluminio geologinio laidojimo aspektais, 
technologijų bei saugos demonstravimo 
veikla ir parama bendro Europos požiūrio 
į pagrindinius su atliekų tvarkymu ir 
laidojimu susijusius klausimus 
formavimui.

Or. fr

Pagrindimas

Laikantis principo „teršėjas moka“, tie, kurie gamina branduolines atliekas, privalo patys 
prisidėti prie ilgalaikių tų atliekų tvarkymo sprendimų finansavimo. Todėl Europos mokesčių 
mokėtojai neturėtų prisidėti prie šios mokslinių tyrimų programos.

Pakeitimas 57
Michèle Rivasi

Pasiūlymas dėl sprendimo
I priedo I.B dalies trečio skirsnio 2 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Reaktorių sistemos Išbraukta.
Moksliniai tyrimai, siekiant užtikrinti, kad 
visos atitinkamos Europoje naudojamos 
arba kuriamos reaktorių sistemos 
(įskaitant kuro ciklo įrenginius) veiktų 
saugiai, veiksmingai ir tvariau, įskaitant 
kuro ciklo valdymo aspektų, tokių kaip 
skaidymas ir virsmas, mokslinius tyrimus.

Or. fr

Pagrindimas

Europos mokesčių mokėtojų pinigai nebeturėtų būti ir toliau naudojami pasenusiam ir 
pavojingam energijos šaltiniui finansuoti.
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Pakeitimas 58
Michèle Rivasi

Pasiūlymas dėl sprendimo
I priedo I.B dalies trečio skirsnio 4 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Parama pagrindinės mokslinių tyrimų 
pirmiau nurodytose prioritetinėse 
teminėse srityse infrastruktūros 
naudojimui, nuolatinių galimybių ja 
naudotis sudarymui ir bendradarbiavimui.

Parama pagrindinių mokslinių tyrimų 
radiacinės saugos ir branduolinių 
įrenginių eksploatacijos nutraukimo
srityse infrastruktūros objektų naudojimui 
ir nuolatinių galimybių jais naudotis 
sudarymui bei jų bendradarbiavimui.

Or. fr

Pakeitimas 59
Romana Jordan Cizelj

Pasiūlymas dėl sprendimo
I priedo I.B dalies trečio skirsnio 5 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Parama mokslinės kompetencijos ir 
žmogiškųjų išteklių išsaugojimui ir 
tolesnei plėtrai siekiant užtikrinti, kad 
ilguoju laikotarpiu branduoliniame 
sektoriuje dirbtų tinkamai kvalifikuoti 
mokslo darbuotojai, inžinieriai ir 
darbuotojai.

Nuolatinė parama kvalifikuotam 
personalui, kurio reikia, kad Sąjunga 
išlaikytų branduolinę nepriklausomybę ir 
kad būtų nuosekliai užtikrinamas bei 
gerinamas branduolinės saugos lygis, 
išlaikyti ir plėtoti. Labai svarbu, kad 
Sąjunga turėtų branduolinės srities 
ekspertų, kadangi branduolinei energijai 
mišrioje ES energetikoje teks pagrindinis 
vaidmuo, įskaitant eksploatacijos 
nutraukimo ir ilgaamžių atliekų tvarkymo 
veiklą.

Or. sl

Pakeitimas 60
Michèle Rivasi
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Pasiūlymas dėl sprendimo
I priedo I.B dalies trečio skirsnio 5 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Parama mokslinės kompetencijos ir 
žmogiškųjų išteklių išsaugojimui ir tolesnei 
plėtrai siekiant užtikrinti, kad ilguoju 
laikotarpiu branduoliniame sektoriuje 
dirbtų tinkamai kvalifikuoti mokslo 
darbuotojai, inžinieriai ir darbuotojai.

Parama mokslinės kompetencijos ir 
žmogiškųjų išteklių išsaugojimui ir tolesnei 
plėtrai siekiant užtikrinti, kad radiacinės 
saugos ir branduolinių įrenginių 
eksploatacijos nutraukimo srityje ilguoju 
laikotarpiu sektoriuje dirbtų tinkamai 
kvalifikuoti mokslo darbuotojai, inžinieriai 
ir darbuotojai.

Or. fr

Pakeitimas 61
Michèle Rivasi

Pasiūlymas dėl sprendimo
I priedo II dalies pirmas skirsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

JRC specialiosios branduolinės programos 
tikslas – įvykdyti Sutartyje nurodytus 
mokslinių tyrimų ir plėtros srities 
įpareigojimus ir Komisijai bei valstybėms 
narėms teikti paramą saugumo kontrolės 
priemonių ir branduolinio ginklo 
neplatinimo, atliekų tvarkymo, 
branduolinių įrenginių saugos ir kuro 
ciklo, radioaktyvumo aplinkoje ir 
radiacinės saugos srityse. JRC ir toliau 
stiprins savo kaip Europos etalono 
vaidmenį informacijos sklaidos ir 
profesionalių darbuotojų bei jaunųjų 
mokslininkų mokymo bei švietimo srityse.

JRC specialiosios branduolinės programos 
tikslas – įvykdyti Sutartyje nurodytus 
mokslinių tyrimų ir plėtros srities 
įpareigojimus ir Komisijai bei valstybėms 
narėms teikti paramą visų pirma saugumo 
kontrolės priemonių ir branduolinio ginklo 
neplatinimo, radioaktyvumo aplinkoje ir 
radiacinės saugos srityse. JRC ir toliau 
stiprins savo kaip Europos etalono 
vaidmenį informacijos sklaidos ir 
profesionalių darbuotojų bei jaunųjų 
mokslininkų mokymo bei švietimo srityse.

Or. fr

Pakeitimas 62
Michèle Rivasi
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Pasiūlymas dėl sprendimo
I priedo II dalies antro skirsnio pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Branduolinė energija bent jau 
ateinančius penkiasdešimt metų užims 
strateginę vietą Sąjungos energijos rūšių 
visumoje ir padės įgyvendinti Sąjungos 
išmetamųjų šiltnamio efektą sukeliančių 
dujų kiekio mažinimo tikslą, taip pat 
padidins Sąjungos nepriklausomumą ir 
energijos tiekimo saugumą bei įvairovę.
Tai būtų galima pasiekti laikantis 
griežčiausių įsipareigojimų atsakingai 
naudoti branduolinę energiją saugos ir 
saugumo atžvilgiais.

Nors branduolinei energijai kai kurių 
valstybių narių, ypač Prancūzijos, elektros 
gamyboje vis dar tenka strateginis 
vaidmuo, Sąjunga privalo ryžtingai siekti 
nebranduolinės ekonomikos.

Or. fr

Pakeitimas 63
Michèle Rivasi

Pasiūlymas dėl sprendimo
I priedo II dalies antro skirsnio antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Kad šis tikslas būtų įgyvendintas, būtinai 
reikia plėtoti žinias, įgūdžius ir 
kompetenciją, kad, įgyvendinant Sąjungos 
politikos kryptis branduolinių reaktorių ir 
kuro ciklų saugos, branduolinio saugumo 
kontrolės priemonių ir saugumo srityse, 
būtų remiamasi reikiamomis naujausiomis 
nepriklausomomis ir patikimomis 
mokslinėmis žiniomis. JRC misijoje
pabrėžiamą į vartotoją orientuotą paramą 
Sąjungos politikai papildys aktyvus 
vaidmuo Europos mokslinių tyrimų erdvėje
atliekant aukštos kokybės mokslinių tyrimų 
veiklą glaudžiai bendradarbiaujant su 
pramonės ir kitomis įstaigomis ir kuriant 
valstybių narių viešųjų ir privačiųjų 
institucijų tinklus.

Kad šis tikslas būtų įgyvendintas, būtinai 
reikia plėtoti žinias, įgūdžius ir 
kompetenciją, kad, įgyvendinant Sąjungos 
politikos kryptis branduolinio saugumo 
kontrolės priemonių ir saugumo bei 
branduolinių įrenginių eksploatacijos 
nutraukimo srityse, būtų remiamasi 
reikiamomis naujausiomis 
nepriklausomomis ir patikimomis 
mokslinėmis žiniomis. JRC misiją papildys 
aktyvus vaidmuo Europos mokslinių 
tyrimų erdvėje atliekant aukštos kokybės 
mokslinių tyrimų veiklą glaudžiai 
bendradarbiaujant su pramonės ir kitomis 
įstaigomis ir kuriant valstybių narių viešųjų 
ir privačiųjų institucijų tinklus. Turi būti 
sustiprintas centro, kaip informacijos 
teikėjo visuomenei, vaidmuo.
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Or. fr

Pakeitimas 64
Michèle Rivasi

Pasiūlymas dėl sprendimo
I priedo II dalies trečio skirsnio 1 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Branduolinių atliekų tvarkymas ir 
poveikis aplinkai. Dėmesys bus skiriamas 
neaiškumų mažinimui ir neišspręstų 
atliekų laidojimo klausimų sprendimui, 
siekiant parengti veiksmingus labai 
radioaktyvių branduolinių atliekų 
valdymo sprendimus pagal dvi 
pagrindines pasirinktis (tiesioginis 
laidojimas arba skaidymas ir virsmas). 
Taip pat bus atliekama veikla, siekiant 
pagerinti aktinoidų fizinių, cheminių bei 
pagrindinių savybių supratimą ir 
modeliavimą ir sukurti labai tikslių 
branduolinių bazinių duomenų bazę 
branduolinei energetikai ir 
nebranduoliniam naudojimui (pvz., 
medicinoje). Siekiant padidinti 
radiologinės apsaugos pastangas, ir toliau 
bus kuriami radioizotopų dispersijos 
aplinkosauginiai modeliai ir atliekami 
aplinkos radioaktyvumo stebėjimo 
bandymai siekiant padėti suderinti 
nacionalinius stebėjimo procesus ir 
sistemas. Branduolinė sauga.

1. Panaudojimas medicinoje ir poveikis 
aplinkai. Dėmesys bus skiriamas
nebranduoliniam naudojimui (pvz., 
medicinoje). Siekiant padidinti 
radiologinės apsaugos pastangas, ir toliau 
bus kuriami radioizotopų dispersijos 
aplinkosauginiai modeliai ir atliekami 
aplinkos radioaktyvumo stebėjimo 
bandymai siekiant padėti suderinti 
nacionalinius stebėjimo procesus ir 
sistemas, taip pat visuomenei bus teikiami 
duomenys apie spinduliuotės aplinkoje 
(ore, vandenyje, dirvožemyje) lygį. 
Branduolinė sauga.

Or. fr

Pakeitimas 65
Michèle Rivasi

Pasiūlymas dėl sprendimo
I priedo II dalies trečio skirsnio 2 punktas
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Bus prisidedama prie mokslinių tyrimų 
šiose srityse: dabartiniai ir nauji kuro 
ciklai, dabartinių Sąjungos reaktorių 
sauga, naujų novatoriškų modelių 
reaktorių, kurie gali padidinti novatoriškų 
kuro ciklų, ilgesnio degimo arba naujų 
kitos kartos rūšių kuro veiksmingumą, 
saugą ir saugumo kontrolės aspektus, 
sauga. Be to, bus plėtojami esamų ir 
naujų reaktorių sistemų saugos 
reikalavimai ir pažangesni vertinimo 
metodai. Be to, JRC sustiprins Sąjungos 
pozicijas pasaulyje, nes koordinuos 
Europos indėlį vykdant IV kartos 
tarptautinio forumo mokslinių tyrimų ir 
plėtros iniciatyvą, atliks integruojamą 
vaidmenį ir vykdys šios srities mokslinių 
tyrimų rezultatų sklaidą.

Išbraukta.

Or. fr

Pakeitimas 66
Maria Da Graça Carvalho, Jean-Pierre Audy

Pasiūlymas dėl sprendimo
II priedo pirma a pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Europos mokslinių tyrimų finansavimo 
valdymas turėtų būti labiau pagrįstas 
pasitikėjimu ir rizikos tolerancija dalyvių 
atžvilgiu visuose projektų etapuose ir 
užtikrinti atskaitomybę, taikant lanksčias 
ES taisykles, siekiant, jei įmanoma, kiek 
galima geriau jas derinti su įvairiais 
esamais nacionalinės teisės aktais ir 
tarptautiniu lygiu pripažinta atsiskaitymo 
praktika;

Or. en
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Pakeitimas 67
Maria Da Graça Carvalho, Jean-Pierre Audy

Pasiūlymas dėl sprendimo
II priedo pirma b pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Būtina sukurti pasitikėjimo ir kontrolės 
pusiausvyrą, t.y. tarp rizikavimo ir su 
rizika susijusio pavojaus, užtikrinant 
patikimą Sąjungos mokslinių tyrimų 
finansavimo valdymą.

Or. en

Pakeitimas 68
Michèle Rivasi

Pasiūlymas dėl sprendimo
II priedo 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Ši dalis išbraukiama.

Or. fr


