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Pakeitimas 11
Michèle Rivasi

Pasiūlymas dėl sprendimo
–

Pasiūlymas atmesti

Europos Parlamentas atmeta Komisijos 
pasiūlymą.

Or. fr

Pakeitimas 12
Maria Da Graça Carvalho, Jean-Pierre Audy

Pasiūlymas dėl sprendimo
3 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(3a) 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 
ataskaitoje dėl mokslinių tyrimų bendrųjų 
programų įgyvendinimo paprastinimo.

Or. en

Pakeitimas 13
Michèle Rivasi

Pasiūlymas dėl sprendimo
6 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(6) Ši specialioji programa turėtų prisidėti 
prie darnaus vystymosi skatinimo.

(6) Ši specialioji programa turėtų prisidėti 
prie radiacinės saugos standartų 
tobulinimo ir rizikos, susijusios 
jonizuojančiosios spinduliuotės apšvita, 
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sumažinimo, taip pat prie greito 
branduolinių elektrinių uždarymo 
ekspertų apmokymo.

Or. fr

Pakeitimas 14
Silvia-Adriana Ţicău

Pasiūlymas dėl sprendimo
8 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(8) Siekiant užkirsti kelią pažeidimams ir 
sukčiavimui, reikėtų imtis tinkamų – t. y. 
proporcingų Sąjungos finansiniams 
interesams – priemonių, skirtų ir suteiktos 
finansinės paramos, ir tų lėšų panaudojimo 
veiksmingumui vertinti. Pagal Reglamentą 
(EB, Euratomas) Nr. 1605/2002, 
Reglamentą (EB, Euratomas) 
Nr. 2342/2002, 1995 m. gruodžio 18 d. 
Tarybos reglamentą (EB, Euratomas) 
Nr. 2988/95 dėl Europos Bendrijų 
finansinių interesų apsaugos7, 1996 m. 
lapkričio 11 d. Tarybos reglamentą 
(Euratomas, EB) Nr. 2185/96 dėl 
Komisijos atliekamų patikrinimų ir 
inspektavimų vietoje siekiant apsaugoti 
Europos Bendrijų finansinius interesus nuo 
sukčiavimo ir kitų pažeidimų8 ir 1999 m. 
gegužės 25 d. Europos Parlamento ir 
Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1073/1999 
dėl Europos kovos su sukčiavimu tarnybos 
(OLAF) atliekamų tyrimų9 taip pat reikėtų 
imtis reikiamų priemonių siekiant 
susigrąžinti prarastas, neteisėtai išmokėtas 
ar netinkamai panaudotas lėšas.

(8) Siekiant užkirsti kelią pažeidimams ir 
sukčiavimui, reikėtų imtis tinkamų – t. y. 
proporcingų Sąjungos finansiniams 
interesams – priemonių, skirtų ir suteiktos 
finansinės paramos, ir tų lėšų panaudojimo 
veiksmingumui vertinti. Ypatingą dėmesį 
reikėtų skirti sutarčių sąlygų, kuriomis 
sumažinama įsipareigojimų nevykdymo 
rizika, kūrimui ir laipsniškam rizikos ir 
išlaidų perskirstymui; Pagal Reglamentą 
(EB, Euratomas) Nr. 1605/2002, 
Reglamentą (EB, Euratomas) 
Nr. 2342/2002, 1995 m. gruodžio 18 d. 
Tarybos reglamentą (EB, Euratomas) 
Nr. 2988/95 dėl Europos Bendrijų 
finansinių interesų apsaugos7, 1996 m. 
lapkričio 11 d. Tarybos reglamentą 
(Euratomas, EB) Nr. 2185/96 dėl 
Komisijos atliekamų patikrinimų ir 
inspektavimų vietoje siekiant apsaugoti 
Europos Bendrijų finansinius interesus nuo 
sukčiavimo ir kitų pažeidimų8 ir 1999 m. 
gegužės 25 d. Europos Parlamento ir 
Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1073/1999 
dėl Europos kovos su sukčiavimu tarnybos 
(OLAF) atliekamų tyrimų9 taip pat reikėtų 
imtis reikiamų priemonių siekiant 
susigrąžinti prarastas, neteisėtai išmokėtas 
ar netinkamai panaudotas lėšas.

Or. en
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Pakeitimas 15
Michèle Rivasi

Pasiūlymas dėl sprendimo
2 straipsnio 1 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Pagal specialiąją programą remiama 
branduolinės energetikos srities mokslinių 
tyrimų ir mokymo veikla, kurią sudaro 
įvairūs netiesioginiai mokslinių tyrimų 
veiksmai, vykdomi šiose teminėse srityse:

Pagal specialiąją programą remiama 
branduolinės energetikos srities mokslinių 
tyrimų ir mokymo veikla, kurią sudaro 
įvairūs netiesioginiai mokslinių tyrimų 
veiksmai, vykdomi radiacinės saugos 
srityje.

Or. fr

Pakeitimas 16
Michèle Rivasi

Pasiūlymas dėl sprendimo
2 straipsnio 1 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) branduolių sintezės energijos 
mokslinių tyrimų (įskaitant ITER),

Išbraukta.

Or. fr

Pakeitimas 17
Michèle Rivasi

Pasiūlymas dėl sprendimo
2 straipsnio 1 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(b) branduolių dalijimosi ir radiacinės 
saugos mokslinių tyrimų.

Išbraukta.

Or. fr
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Pakeitimas 18
Michèle Rivasi

Pasiūlymas dėl sprendimo
3 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Pagal Sprendimo [turi būti pateikta 
Tarybos sprendimo dėl Euratomo 
bendrosios programos nuoroda, kai 
sprendimas bus priimtas] 3 straipsnį 
laikoma, kad specialiajai programai 
vykdyti reikia 2 327 054 000 EUR, iš 
kurių iki 15 % skiriama Komisijos 
administracinėms išlaidoms. Ši suma 
(EUR) paskirstoma taip:

Šiai specialiajai radiacinės saugos
programai vykdyti reikia 60 000 000 EUR 

a) branduolių sintezės energijos 
moksliniams tyrimams  2 208 809 000;
b) branduolių dalijimosi ir radiacinės 
saugos moksliniams tyrimams 118 245 
000.

Or. fr

Pakeitimas 19
Edit Herczog

Pasiūlymas dėl sprendimo
3 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Pagal Sprendimo [turi būti pateikta 
Tarybos sprendimo dėl Euratomo 
bendrosios programos nuoroda, kai 
sprendimas bus priimtas] 3 straipsnį 
laikoma, kad specialiajai programai 
vykdyti reikia 2 327 054 000 EUR, iš kurių 
iki 15 % skiriama Komisijos 
administracinėms išlaidoms. Ši suma
(EUR) paskirstoma taip:

Pagal Sprendimo [turi būti pateikta 
Tarybos sprendimo dėl Euratomo 
bendrosios programos nuoroda, kai 
sprendimas bus priimtas] 3 straipsnį 
laikoma, kad specialiajai programai 
vykdyti reikia 2.408.809.000 EUR, iš kurių 
iki 15 % skiriama Komisijos 
administracinėms išlaidoms. Ši suma
(EUR) paskirstoma taip:
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a) branduolių sintezės energijos 
moksliniams tyrimams: 2 208 809 000

a) branduolių sintezės energijos 
moksliniams tyrimams: 2 208 809 000

b) branduolių dalijimosi ir radiacinės 
saugos moksliniams tyrimams: 118 245 
000.

b) branduolių dalijimosi ir radiacinės 
saugos moksliniams tyrimams: 200 000 
000

Or. en

Pakeitimas 20
Silvia-Adriana Ţicău

Pasiūlymas dėl sprendimo
7 straipsnio 2 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2a. Su komitetų branduolių sintezės ir 
branduolių dalijimosi klausimais sudėtis 
bet kokiu atveju turi būti tokia, kad būtų 
užtikrinama pagrįsta vyrų ir moterų, taip 
pat valstybių narių, vykdančių mokslinius 
tyrimus ir mokymus branduolinėje srityje, 
ir asocijuotųjų valstybių pusiausvyra; 

Or. ro

Pakeitimas 21
Michèle Rivasi

Pasiūlymas dėl sprendimo
Priedo I dalies I.A skirsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Visas I.A skirsnis išbraukiamas.

Or. fr

Pakeitimas 22
Vladimír Remek
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Pasiūlymas dėl sprendimo
Priedo I dalies I.A skirsnio 1 punkto 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Su ITER statyba susijusi pagalbinė 
mokslinių tyrimų ir plėtros veikla bus 
vykdoma branduolių sintezės asociacijose 
ir Europos įmonėse. Ši veikla apims 
sudedamųjų dalių ir sistemų kūrimą ir
bandymą.

Su ITER statyba susijusi pagalbinė 
mokslinių tyrimų ir plėtros veikla bus 
vykdoma branduolių sintezės asociacijose 
ir Europos įmonėse. Ši veikla apims 
sudedamųjų dalių bei sistemų kūrimą, 
bandymą ir patikimumo tikrinimą.

Or. cs

Pakeitimas 23
Antonio Cancian

Pasiūlymas dėl sprendimo
Priedo I dalies I.A skirsnio 2 punkto 1 dalies antra įtrauka

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

– ITER veikimo scenarijų nagrinėjimas 
atliekant tikslinius eksperimentus su JET ir 
kitais įrenginiais ir vykdant koordinuotą 
modeliavimo veiklą.

– ITER veikimo scenarijų nagrinėjimas 
atliekant tikslinius eksperimentus, 
susijusius su esamais Europos projektais.

Or. it

Pakeitimas 24
Antonio Cancian

Pasiūlymas dėl sprendimo
Priedo I dalies I.A skirsnio 2 punkto 1 dalies 2 a įtrauka (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

– naujo papildomo eksperimento, kuris 
gali papildyti ITER eksperimentą, 
planavimas pagal 8-ąją bendrąją 
programą, siekiant užtikrinti, kad būtų 
suteikti reikiami įrenginiai, apribojant 
riziką ir veiklos išlaidas, ir kuris taip pat 
apimtų DEMO technologijų pagrindinių 
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aspektų tyrimą; 

Or. it

Pakeitimas 25
Antonio Cancian

Pasiūlymas dėl sprendimo
Priedo I dalies I.A skirsnio 6 punktas 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Tarptautiniu mastu, kurį užtikrina ITER 
organizacija, Europoje įgyvendinus ITER 
projektą, bus sukurta dar viena nauja 
aiškaus europinio matmens mokslinių 
tyrimų infrastruktūra.

Tarptautiniu mastu, kurį užtikrina ITER 
organizacija, Europoje įgyvendinus ITER 
projektą, bus sukurta dar viena nauja 
aiškaus europinio matmens mokslinių 
tyrimų infrastruktūra ir pagal papildomą 
Europos programą bus sukurta ITER 
eksperimentui skirta nauja mokslinių 
tyrimų infrastruktūra.

Or. it

Pakeitimas 26
Michèle Rivasi

Pasiūlymas dėl sprendimo
Priedo I dalies I.B skirsnio pavadinimas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

I.B. Branduolių dalijimasis ir radiacinė 
sauga

I.B. Radiacinė sauga

Or. fr

Pakeitimas 27
Michèle Rivasi

Pasiūlymas dėl sprendimo
Priedo I dalies I.B skirsnio 1 dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Pagrindinis tikslas – užtikrinti, kad 
branduolių dalijimasis būtų vykdomas ir 
spinduliuotė pramonėje ir medicinoje 
būtų naudojama visų pirma saugiau, 
veiksmingiau, labiau tausojant išteklius ir 
ekonomiškai efektyviau. Su branduolių 
dalijimusi ir radiacine sauga susijusių 
netiesioginių veiksmų bus imamasi toliau 
išsamiau apibūdintose penkiose 
pagrindinėse veiklos srityse. Ši veikla 
svarbiais ryšiais susijusi su moksliniais 
tyrimais, vykdomais pagal Europos 
Parlamento ir Tarybos sprendimu 
Nr. 1982/2006/EB priimtą Sąjungos 
septintąją bendrąją programą, ypač 
energetikos, Europos standartų, švietimo 
ir mokymo, aplinkos apsaugos, sveikatos, 
medžiagų mokslo, valdymo, bendros 
infrastruktūros, saugumo ir saugos 
kultūros srityse. Vykdant veiklą daugelyje 
veiklos sričių, visų pirma pažangių 
branduolinių sistemų, kurios tyrinėjamos 
IV kartos tarptautiniame forume, srityje, 
tarptautinis bendradarbiavimas bus itin 
svarbus.

Išbraukta.

Or. fr

Pakeitimas 28
Alejo Vidal-Quadras

Pasiūlymas dėl sprendimo
Priedo I dalies I.B skirsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Pagrindinis tikslas – užtikrinti, kad 
branduolių dalijimasis būtų vykdomas ir 
spinduliuotė pramonėje ir medicinoje būtų 
naudojama visų pirma saugiau, 
veiksmingiau, labiau tausojant išteklius ir 
ekonomiškai efektyviau. Su branduolių 
dalijimusi ir radiacine sauga susijusių 

Pagrindinis tikslas – užtikrinti, kad 
branduolių dalijimasis būtų vykdomas ir 
spinduliuotė pramonėje ir medicinoje būtų 
naudojama visų pirma saugiau, 
veiksmingiau, labiau tausojant išteklius ir 
ekonomiškai efektyviau. Su branduolių 
dalijimusi ir radiacine sauga susijusių 
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netiesioginių veiksmų bus imamasi toliau 
išsamiau apibūdintose penkiose 
pagrindinėse veiklos srityse. Ši veikla 
svarbiais ryšiais susijusi su moksliniais 
tyrimais, vykdomais pagal Europos 
Parlamento ir Tarybos sprendimu 
Nr. 1982/2006/EB13 priimtą Sąjungos 
septintąją bendrąją programą, ypač 
energetikos, Europos standartų, švietimo ir 
mokymo, aplinkos apsaugos, sveikatos, 
medžiagų mokslo, valdymo, bendros 
infrastruktūros, saugumo ir saugos kultūros 
srityse. Vykdant veiklą daugelyje veiklos 
sričių, visų pirma pažangių branduolinių 
sistemų, kurios tyrinėjamos IV kartos 
tarptautiniame forume, srityje, tarptautinis 
bendradarbiavimas bus itin svarbus.

netiesioginių veiksmų bus imamasi toliau 
išsamiau apibūdintose penkiose 
pagrindinėse veiklos srityse. Ši veikla 
svarbiais ryšiais susijusi su moksliniais 
tyrimais, vykdomais pagal Europos 
Parlamento ir Tarybos sprendimu 
Nr. 1982/2006/EB priimtą Sąjungos 
septintąją bendrąją programą, ypač 
energetikos, Europos standartų, švietimo ir 
mokymo, aplinkos apsaugos, sveikatos, 
medžiagų mokslo, valdymo, bendros 
infrastruktūros, saugumo ir saugos kultūros 
srityse, taip pat su 2008 m. kovo mėn. 
Tarybos priimtame strateginiame 
energetikos technologijų plane pateiktais 
pasiūlymais dėl branduolių dalijimosi. 
Vykdant veiklą daugelyje veiklos sričių, 
visų pirma pažangių branduolinių sistemų, 
kurios tyrinėjamos IV kartos 
tarptautiniame forume, srityje, tarptautinis 
bendradarbiavimas bus itin svarbus.

__________________
13. OL L 412, 2006 7 31, p. 1.

Or. en

Pakeitimas 29
Michèle Rivasi

Pasiūlymas dėl sprendimo
Priedo I dalies I.B skirsnio 1 punktas 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Geologinis atliekų laidojimas Išbraukta.
Tikslai
Vykdant į įgyvendinimą nukreiptus 
mokslinius tyrimus, sukurti tvirtą 
mokslinį ir techninį pagrindą, kad būtų 
galima demonstruoti panaudoto kuro ir 
ilgaamžių radioaktyviųjų atliekų 
laidojimo geologinėse terpėse 
technologijas ir saugos aspektus, taip pat 
padėti plėtoti bendrą Europos požiūrį į 
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pagrindinius klausimus, susijusius su 
atliekų tvarkymu ir šalinimu.
Veikla
Geologinis atliekų laidojimas. 
Radioaktyviųjų atliekų kapinynų 
inžineriniai tyrimai ir projektų 
demonstravimas, uolienų, kuriose 
laidojamos atliekos, apibūdinimas in situ 
(bendrose ir su konkrečia teritorija 
susijusiose požeminėse mokslinių tyrimų 
laboratorijose), radioaktyviųjų atliekų 
kapinynų aplinkos pažinimas, artimajame 
(atliekų pavidalas ir dirbtiniai barjerai) ir 
tolimajame (pamatinės uolienos ir 
patekimo į biosferą būdai) lauke 
vykstančių atitinkamų procesų tyrimai, 
patikimų veiksmingumo ir saugos 
vertinimo metodų kūrimas, valdymo ir su 
visuomenės pritarimu susijusių socialinių 
klausimų nagrinėjimas.

Or. fr

Pakeitimas 30
Vladimír Remek

Pasiūlymas dėl sprendimo
Priedo I dalies I.B skirsnio 1 punkto 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Geologinis atliekų laidojimas. 
Radioaktyviųjų atliekų kapinynų 
inžineriniai tyrimai ir projektų 
demonstravimas, uolienų, kuriose 
laidojamos atliekos, apibūdinimas in situ 
(bendrose ir su konkrečia teritorija 
susijusiose požeminėse mokslinių tyrimų 
laboratorijose), radioaktyviųjų atliekų 
kapinynų aplinkos pažinimas, artimajame 
(atliekų pavidalas ir dirbtiniai barjerai) ir 
tolimajame (pamatinės uolienos ir 
patekimo į biosferą būdai) lauke 
vykstančių atitinkamų procesų tyrimai, 
patikimų veiksmingumo ir saugos 

Geologinis atliekų laidojimas. 
Radioaktyviųjų atliekų kapinynų 
inžineriniai tyrimai ir projektų 
demonstravimas, uolienų, kuriose 
laidojamos atliekos, apibūdinimas in situ 
(bendrose ir su konkrečia teritorija 
susijusiose požeminėse mokslinių tyrimų 
laboratorijose), radioaktyviųjų atliekų 
kapinynų aplinkos pažinimas, artimajame 
(atliekų pavidalas ir dirbtiniai barjerai) ir 
tolimajame (pamatinės uolienos ir 
patekimo į biosferą būdai) lauke 
vykstančių atitinkamų procesų tyrimai, 
patikimų veiksmingumo ir saugos 
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vertinimo metodų kūrimas, valdymo ir su 
visuomenės pritarimu susijusių socialinių 
klausimų nagrinėjimas.

vertinimo metodų kūrimas, valdymo ir su 
visuomenės pritarimu susijusių socialinių 
klausimų nagrinėjimas. Siekiant užtikrinti 
veiksmingesnį saugojimą nenumatytų 
įvykių atveju, būtina įdiegti tvirtas 
sistemas, kurios toliau išlaikytų paslaugas 
veikdamos žemesniu lygiu.

Or. cs

Pakeitimas 31
Michèle Rivasi

Pasiūlymas dėl sprendimo
Priedo I dalies I.B skirsnio 2 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Reaktorių sistemos Išbraukta.
Tikslai
Padėti užtikrinti, kad visos Europoje 
naudojamos arba kuriamos atitinkamos 
reaktorių sistemos (įskaitant kuro ciklo 
įrenginius) veiktų saugiai, našiai ir 
tvariau, taip pat ištyrinėti, kaip sumažinti 
atliekų kiekį ir (arba) jų pavojingumą.
Veikla
Branduolinių įrenginių sauga. Esamų ir 
būsimų branduolinių įrenginių 
eksploatavimo sauga, ypač jėgainių 
eksploatavimo trukmės vertinimas ir 
valdymas, saugos kultūra (siekiant kuo 
labiau sumažinti žmogiškųjų ir
organizacinių klaidų riziką), pažangios 
saugos vertinimo metodikos, skaitmeninio 
modeliavimo priemonės, matavimo 
aparatūra ir kontrolė, didelių avarijų 
prevencija ir jų padarinių švelninimas, 
taip pat susijusi veikla, kuria siekiama 
optimizuoti žinių valdymą ir išlaikyti 
kompetenciją.
Pažangios branduolinės sistemos. Esamų 
sistemų ir kuro našumo didinimas ir 
pažangių reaktorių sistemų tyrimas 
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siekiant įvertinti jų galimybes, apsaugos 
nuo branduolinių medžiagų platinimo lygį 
ir poveikį ilgalaikiam tvarumui, įskaitant 
fundamentinių ir pagrindinių 
kompleksinių mokslinių tyrimų veiklą 
(tokią kaip medžiagų mokslas)14, taip pat 
kuro ciklo, novatoriškų kuro rūšių ir 
atliekų tvarkymo aspektų, įskaitant 
skaidymą ir virsmą, taip pat našesnio 
daliųjų medžiagų naudojimo esamuose 
reaktoriuose tyrimas.
__________________
14. Laikoma, kad Jungtinis tyrimų centras 
yra atsakingas už visų mažai tirtų mokslo 
ir technologijų sričių mokslinių tyrimų 
rėmimą.

Or. fr

Pakeitimas 32
Edit Herczog

Pasiūlymas dėl sprendimo
Priedo I dalies I.B skirsnio 2 punkto 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Branduolinių įrenginių sauga. Esamų ir 
būsimų branduolinių įrenginių 
eksploatavimo sauga, ypač jėgainių 
eksploatavimo trukmės vertinimas ir 
valdymas, saugos kultūra (siekiant kuo 
labiau sumažinti žmogiškųjų ir 
organizacinių klaidų riziką), pažangios 
saugos vertinimo metodikos, skaitmeninio 
modeliavimo priemonės, matavimo 
aparatūra ir kontrolė, didelių avarijų 
prevencija ir jų padarinių švelninimas, taip 
pat susijusi veikla, kuria siekiama 
optimizuoti žinių valdymą ir išlaikyti 
kompetenciją.

Branduolinių įrenginių sauga. Esamų ir 
būsimų branduolinių įrenginių 
eksploatavimo sauga, ypač jėgainių 
eksploatavimo trukmės vertinimas ir 
valdymas, saugos kultūra (siekiant kuo 
labiau sumažinti žmogiškųjų ir 
organizacinių klaidų riziką), pažangios 
saugos vertinimo metodikos, skaitmeninio 
modeliavimo priemonės, matavimo 
aparatūra ir kontrolė, didelių avarijų 
prevencija ir jų padarinių švelninimas, taip 
pat susijusi veikla, kuria siekiama 
optimizuoti žinių valdymą ir išlaikyti 
kompetenciją. Papildomas veikla, kuri turi 
būti vykdoma po to kai įvyko avarija 
Fukušimos atominėje elektrinėje, turėtų 
apimti pagerintą seisminį atsparumą, 
naują „projektuojant nenumatytų“ 
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avarijų apibrėžimą, įprastų avarijų 
priežasčių analizę, būdą išvengti 
vandenilio, susidarančio po karšto metalo 
ir garų reakcijos, susikaupimo, 
pakartotinio vandenilio surišimo, didelį 
dujų slėgį atlaikyti galinčių filtrų ar 
skruberių sistemų kūrimą.

Or. en

Pakeitimas 33
Alejo Vidal-Quadras

Pasiūlymas dėl sprendimo
Priedo I dalies I.B skirsnio 2 punkto 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Branduolinių įrenginių sauga. Esamų ir 
būsimų branduolinių įrenginių 
eksploatavimo sauga, ypač jėgainių 
eksploatavimo trukmės vertinimas ir 
valdymas, saugos kultūra (siekiant kuo 
labiau sumažinti žmogiškųjų ir 
organizacinių klaidų riziką), pažangios 
saugos vertinimo metodikos, skaitmeninio 
modeliavimo priemonės, matavimo 
aparatūra ir kontrolė, didelių avarijų 
prevencija ir jų padarinių švelninimas, taip 
pat susijusi veikla, kuria siekiama 
optimizuoti žinių valdymą ir išlaikyti 
kompetenciją.

Branduolinių įrenginių sauga. Esamų ir 
būsimų branduolinių įrenginių 
eksploatavimo sauga, visų pirma
atsižvelgiant į avarijos Fukušimos 
atominėje elektrinėje pasekmes 
moksliniams tyrimams, ypač jėgainių 
eksploatavimo trukmės vertinimas ir 
valdymas, saugos kultūra (siekiant kuo 
labiau sumažinti žmogiškųjų ir 
organizacinių klaidų riziką), pažangios 
saugos vertinimo metodikos, skaitmeninio 
modeliavimo priemonės, matavimo 
aparatūra ir kontrolė, didelių avarijų 
prevencija ir jų padarinių švelninimas, taip 
pat susijusi veikla, kuria siekiama 
optimizuoti žinių valdymą ir išlaikyti 
kompetenciją.

Or. en

Pakeitimas 34
Alejo Vidal-Quadras

Pasiūlymas dėl sprendimo
Priedo I dalies I.B skirsnio 2 punkto 3 dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Pažangios branduolinės sistemos. Esamų 
sistemų ir kuro našumo didinimas ir 
pažangių reaktorių sistemų tyrimas siekiant 
įvertinti jų galimybes, apsaugos nuo 
branduolinių medžiagų platinimo lygį ir 
poveikį ilgalaikiam tvarumui, įskaitant 
fundamentinių ir pagrindinių kompleksinių 
mokslinių tyrimų veiklą (tokią kaip 
medžiagų mokslas)14, taip pat kuro ciklo, 
novatoriškų kuro rūšių ir atliekų tvarkymo 
aspektų, įskaitant skaidymą ir virsmą, taip 
pat našesnio daliųjų medžiagų naudojimo 
esamuose reaktoriuose tyrimas.

Pažangios branduolinės sistemos. Esamų 
sistemų ir kuro našumo didinimas ir 
pažangių reaktorių sistemų tyrimas siekiant 
įvertinti jų galimybes, apsaugos nuo 
branduolinių medžiagų platinimo lygį ir 
poveikį ilgalaikiam tvarumui, įskaitant 
fundamentinių ir pagrindinių kompleksinių 
mokslinių tyrimų veiklą (tokią kaip 
medžiagų mokslas)14, taip pat kuro ciklo, 
novatoriškų kuro rūšių ir atliekų tvarkymo 
aspektų, įskaitant skaidymą ir virsmą, taip 
pat našesnio daliųjų medžiagų naudojimo 
esamuose reaktoriuose tyrimas. Pirmiau 
minėta veikla turėtų būti skirta 2010 m. 
lapkričio mėn. Tarybai pirmininkaujant 
Belgijai vykusios konferencijos dėl 
strateginio energetikos technologijų plano 
metu pradėtai Europos pramonės 
iniciatyvai tvaraus branduolių dalijimosi 
srityje (angl. ESNII), įskaitant 
pagrindinių mokslinių tyrimų 
parodomųjų įrenginių ASTRID, 
ALLEGRO, ALFRED ir MYRRHA 
kūrimą, remti;

Or. en

Pakeitimas 35
Michèle Rivasi

Pasiūlymas dėl sprendimo
Priedo I dalies I.B skirsnio 5 punkto 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Remti mokslinės kompetencijos ir 
praktinių žinių kūrimą ir sklaidą sektoriuje
ir taip užtikrinti, kad būtų galima kuo 
greičiau rasti tinkamos kvalifikacijos 
mokslo darbuotojų, inžinierių ir technikų, 
taip pat gerinti Sąjungos švietimo įstaigų 
veiklos koordinavimą siekiant užtikrinti, 
kad visose valstybėse narėse būtų įgyjama 

Remti mokslinės kompetencijos ir 
praktinių žinių radiacinės saugos ir 
branduolinių įrenginių uždarymo srityje
kūrimą ir sklaidą ir taip užtikrinti, kad būtų 
galima kuo greičiau rasti tinkamos 
kvalifikacijos mokslo darbuotojų, 
inžinierių ir technikų, taip pat gerinti 
Sąjungos švietimo įstaigų veiklos 
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lygiavertė kvalifikacija. koordinavimą siekiant užtikrinti, kad 
visose valstybėse narėse būtų įgyjama 
lygiavertė kvalifikacija.

Or. fr

Pakeitimas 36
Michèle Rivasi

Pasiūlymas dėl sprendimo
Priedo I dalies I.B skirsnio 5 punkto 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Žmogiškieji ištekliai ir mokymas.
Nacionalinių programų koordinavimas ir
branduolinio mokslo ir technologijų srities 
bendrųjų mokymo poreikių tenkinimas 
naudojant įvairias, įskaitant grindžiamas 
konkurencija, priemones, kaip bendros 
paramos žmogiškiesiems ištekliams visose 
teminėse srityse dalis. Tai apima mokymo 
kursams ir mokymo tinklams skiriamą 
paramą, taip pat priemones, kuriomis 
siekiama, kad šis sektorius taptų 
patrauklesnis jauniems mokslininkams ir 
inžinieriams.

Žmogiškieji ištekliai ir mokymas.
Nacionalinių programų koordinavimas ir
radiacinės saugos ir branduolinių 
įrenginių uždarymo mokslo ir technologijų 
srities bendrųjų mokymo poreikių 
tenkinimas naudojant įvairias, įskaitant 
grindžiamas konkurencija, priemones, kaip 
bendros paramos žmogiškiesiems 
ištekliams visose teminėse srityse dalis. Tai 
apima mokymo kursams ir mokymo 
tinklams skiriamą paramą, taip pat 
priemones, kuriomis siekiama, kad šis 
sektorius taptų patrauklesnis jauniems 
mokslininkams ir inžinieriams.

Or. fr


