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Pakeitimas 56
Jean-Pierre Audy

Teisėkūros rezoliucijos projektas
1 dalis

Teisėkūros rezoliucijos projektas Pakeitimas

1. pritaria Komisijos pasiūlymui su 
pakeitimais;

(Tekstas lietuvių kalba nekeičiamas.)

Or. fr

Pakeitimas 57
Michèle Rivasi
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
1 a nurodomoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

− atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos 
Sąjungos veikimo, ypač jos 8 ir 13 
straipsnius, 173 straipsnio 3 dalį, 182 
straipsnio 1 dalį ir 194 straipsnį,

Or. en

Pakeitimas 58
Michèle Rivasi
Verts/ALE frakcijos vardu

Teisėkūros rezoliucijos projektas
2 nurodomoji dalis

Teisėkūros rezoliucijos projektas Pakeitimas

− atsižvelgdamas į Europos atominės 
energijos bendrijos steigimo sutarties 7 
straipsnį, pagal kurį Taryba kreipėsi į 
Parlamentą dėl konsultacijos (C7-

− atsižvelgdamas į Sutartį dėl Europos 
Sąjungos veikimo (SESV), ypač į jos 8 ir 
194 straipsnius,
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0077/2012),

Or. en

Pakeitimas 59
Michèle Rivasi
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
1 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(1) vienas iš Europos atominės energijos 
bendrijos (toliau – Bendrija) tikslų –
padėti kelti gyvenimo lygį valstybėse 
narėse, be kita ko, skatinant vykdyti 
mokslinius tyrimus ir sudarant jiems 
palankias sąlygas valstybėse narėse, taip 
pat papildyti tuos mokslinius tyrimus 
įgyvendinant Bendrijos mokslinių tyrimų ir 
mokymo programą;

(1) vienas iš Europos Sąjungos tikslų –
padėti kelti gyvenimo lygį valstybėse 
narėse, be kita ko, skatinant vykdyti 
mokslinius tyrimus ir sudarant jiems 
palankias sąlygas valstybėse narėse, taip 
pat papildyti tuos mokslinius tyrimus 
įgyvendinant Bendrijos mokslinių tyrimų ir 
mokymo programą;

Or. en

Pakeitimas 60
Michèle Rivasi
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
1 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(1a) kadangi Europos atominės energijos 
bendrijos steigimo sutartis nesuteikia 
Parlamentui bendro sprendimo priėmimo 
branduolinės energijos klausimais 
įgaliojimų, svarbu, kad būtų surastas 
naujas teisinis pagrindas teisės aktams 
branduolinės energijos srityje;

Or. en
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Pakeitimas 61
Michèle Rivasi
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
2 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(2) branduoliniai moksliniai tyrimai gali 
padėti didinti branduolinę saugą, saugumą 
bei radiacinę saugą ir taip prisidėti prie 
socialinės ir ekonominės gerovės bei 
aplinkos tvarumo. Ne mažiau svarbus yra 
branduolinių mokslinių tyrimų indėlis į 
saugos, efektyvumo ir saugumo principais 
pagrįstą ilgalaikį energetikos sistemos 
dekarbonizavimą;

(2) branduoliniai moksliniai tyrimai gali 
padėti didinti branduolinį saugumą bei 
radiacinę saugą;

Or. en

Pakeitimas 62
Michèle Rivasi
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
3 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(3) pagal Bendrijos mokslinių tyrimų ir 
mokymo programą (toliau – Euratomo 
programa) bus remiami branduoliniai 
moksliniai tyrimai, ši programa padės 
siekti bendrosios mokslinių tyrimų ir 
inovacijų programos, sukurtos [...] 
Reglamentu (ES) Nr. XX/XXXX5 (toliau –
bendroji programa „Horizontas 2020“), 
tikslų, bus sudarytos palankesnės sąlygos 
įgyvendinti strategiją „Europa 2020“, kurti 
Europos mokslinių tyrimų erdvę bei jai 
veikti;

(3) dalį finansinio paketo perkėlus iš 
branduolinių mokslinių tyrimų į bendrąją 
mokslinių tyrimų ir inovacijų programą 
Bendrijos mokslinių tyrimų ir mokymo 
programa (toliau – Euratomo programa) 
padės siekti bendrosios mokslinių tyrimų ir 
inovacijų programos, sukurtos [...] 
Reglamentu (ES) Nr. XX/XXXX5 (toliau –
bendroji programa „Horizontas 2020“), 
tikslų, bus sudarytos palankesnės sąlygos 
įgyvendinti strategiją „Europa 2020“, kurti 
Europos mokslinių tyrimų erdvę bei jai 
veikti;
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Or. en

Pakeitimas 63
Alejo Vidal-Quadras, Cristina Gutiérrez-Cortines, Pilar del Castillo Vera

Pasiūlymas dėl reglamento
3 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(3) pagal Bendrijos mokslinių tyrimų ir 
mokymo programą (toliau – Euratomo 
programa) bus remiami branduoliniai 
moksliniai tyrimai, ši programa padės 
siekti bendrosios mokslinių tyrimų ir 
inovacijų programos, sukurtos [...] 
Reglamentu (ES) Nr. XX/XXXX5 (toliau –
bendroji programa „Horizontas 2020“), 
tikslų, bus sudarytos palankesnės sąlygos 
įgyvendinti strategiją „Europa 2020“, kurti 
Europos mokslinių tyrimų erdvę bei jai 
veikti;

(3) pagal Bendrijos mokslinių tyrimų ir 
mokymo programą (toliau – Euratomo 
programa) bus remiami branduoliniai 
moksliniai tyrimai, ši programa padės 
siekti bendrosios mokslinių tyrimų ir 
inovacijų programos, sukurtos [...] 
Reglamentu (ES) Nr. XX/XXXX5 (toliau –
bendroji programa „Horizontas 2020“), 
tikslų, bus sudarytos palankesnės sąlygos 
įgyvendinti strategiją „Europa 2020“, kurti 
Europos mokslinių tyrimų erdvę bei jai 
veikti ir bus padedama įgyvendinti SET 
planą;

Or. en

Pakeitimas 64
Alejo Vidal-Quadras, Cristina Gutiérrez-Cortines, Pilar del Castillo Vera

Pasiūlymas dėl reglamento
3 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(3a) įgyvendinant Euratomo programą 
bus remiamos pagal Septintąją Euratomo 
programą pradėtos Tvarios branduolinės 
energijos technologijų iniciatyva ir jos 
platforma, Geologinio laidojimo 
įgyvendinimo technologijų platforma ir 
Europos daugiadalykė mažų dozių 
iniciatyva;

Or. en
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Pakeitimas 65
Michèle Rivasi
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
4 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(4) nors branduolinė energija gali turėti 
poveikį energijos tiekimui bei ekonomikos 
plėtrai, sunkios branduolinės avarijos gali 
sukelti pavojų žmonių sveikatai. Todėl 
Euratomo mokslinių tyrimų ir mokymo 
programoje branduolinės saugos ir 
prireikus saugumo aspektams turėtų būti 
skiriama kuo daugiau dėmesio;

(4) sunkios branduolinės avarijos, 
branduolinio ginklo platinimas ir 
branduolinis terorizmas gali sukelti 
pavojų žmonių sveikatai ir aplinkai. Todėl 
Euratomo mokslinių tyrimų ir mokymo 
programoje branduolinės saugos ir 
prireikus saugumo aspektams turėtų būti 
skiriama kuo daugiau dėmesio;

Or. en

Pakeitimas 66
Jean-Pierre Audy

Pasiūlymas dėl reglamento
4 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(4) nors branduolinė energija gali turėti 
poveikį energijos tiekimui bei ekonomikos 
plėtrai, sunkios branduolinės avarijos gali 
sukelti pavojų žmonių sveikatai. Todėl 
Euratomo mokslinių tyrimų ir mokymo 
programoje branduolinės saugos ir 
prireikus saugumo aspektams turėtų būti 
skiriama kuo daugiau dėmesio;

(4) nors branduolinė energija gali turėti 
poveikį energijos tiekimui bei ekonomikos 
plėtrai, sunkios branduolinės avarijos gali 
sukelti pavojų žmonių sveikatai. Todėl 
Euratomo mokslinių tyrimų ir mokymo 
programoje branduolinės saugos ir 
prireikus saugumo, kuriuo rūpinasi 
Jungtinis tyrimų centras (JTC), aspektams
turėtų būti skiriama kuo daugiau dėmesio;

Or. fr

Pagrindimas

Branduolinio saugumo moksliniai tyrimai ir plėtra nepatenka į Euratomo kompetencijos sritį.
Tik Jungtinis tyrimų centras yra įgaliotas dirbti su klausimais, susijusiais su branduoliniu 
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saugumu. Tai reikėtų aiškiai pabrėžti.

Pakeitimas 67
Peter Skinner, Jan Březina

Pasiūlymas dėl reglamento
4 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(4a) nors branduolinė energija gali turėti 
poveikį energijos tiekimui bei ekonomikos 
plėtrai, sunkios branduolinės avarijos, 
branduolinio ginklo platinimas ir 
piktavališki veiksmai, įskaitant 
branduolinį terorizmą, gali sukelti pavojų 
žmonių sveikatai. Todėl Euratomo 
programoje branduolinės saugos ir, 
prireikus, saugumo aspektams turėtų būti 
skiriama kuo daugiau dėmesio. Taip pat 
reikia atkreipti dėmesį į trečiojo pasaulio 
šalis, kurios ribojasi su Sąjunga, ir 
tarpvalstybinius branduolinio saugumo 
aspektus, pabrėžiančius Sąjungos 
papildomą naudą;

Or. en

Pakeitimas 68
Jan Březina, Peter Skinner, Evžen Tošenovský

Pasiūlymas dėl reglamento
4 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(4a) buvo pradėtos vykdyti trys svarbios 
Europos bendradarbiavimo branduolinių 
mokslų ir technologijų srityje iniciatyvos: 
Tvarios branduolinės energijos 
technologijų platforma (SNETP) ir 
asociacija NUGENIA, Geologinio 
laidojimo įgyvendinimo technologijų 
platforma (IGDTP) ir Europos 



AM\906555LT.doc 9/61 PE492.642v01-00

LT

daugiadalykė mažų dozių iniciatyva 
(MELODI). Ir SNETP, ir IGDTP atitinka 
SET plano tikslus;

Or. en

Pakeitimas 69
Jan Březina, Peter Skinner, Evžen Tošenovský

Pasiūlymas dėl reglamento
4 b konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(4b) Europos pramonės iniciatyvos 
tvaraus branduolių dalijimosi srityje 
(angl. ESNII) tikslas – iki 2040 m. įdiegti 
IV kartos uždaro kuro ciklo greitųjų 
neutronų reaktorius. Ją sudaro trys 
pagrindiniai projektai: prototipas 
ASTRID (natriu aušinamas reaktorius), 
demonstracinis įrenginys ALLEGRO 
(dujomis aušinamas reaktorius) ir 
bandomųjų technologijų įrenginys 
MYRRHA (švinu aušinamas reaktorius);

Or. en

Pakeitimas 70
Michèle Rivasi
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
5 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(5) branduolinių įrenginių turi arba 
radioaktyviąsias medžiagas naudoja (visų 
pirma medicinos reikmėms) visos 
valstybės narės, Taryba savo 2008 m. 
gruodžio 2 d. išvadose pripažino, kad 
reikia nuolatos tobulinti branduolinės 
srities gebėjimus, visų pirma organizuojant 

(5) branduolinių įrenginių turi arba 
radioaktyviąsias medžiagas naudoja (visų 
pirma medicinos reikmėms) arba nuo 
radioaktyviųjų dulkių gali nukentėti visos 
valstybės narės, Taryba savo 2008 m. 
gruodžio 2 d. išvadose pripažino, kad 
reikia nuolatos tobulinti branduolinės 
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tinkamą švietimo ir mokymo veiklą, 
susietą su moksliniais tyrimais ir 
koordinuojamą Bendrijos lygmeniu;

srities gebėjimus, visų pirma radiacinės 
saugos srityje organizuojant tinkamą 
švietimo ir mokymo veiklą, susietą su 
moksliniais tyrimais ir koordinuojamą 
Bendrijos lygmeniu;

Or. en

Pakeitimas 71
Michèle Rivasi
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
6 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(6) pasirašiusi susitarimą dėl sprendimo 
įsteigti Tarptautinę ITER branduolio 
sintezės energijos organizaciją siekiant 
bendrai įgyvendinti ITER projektą 
Bendrija įsipareigojo dalyvauti statant 
tarptautinį termobranduolinį 
eksperimentinį reaktorių (angl. ITER, 
International Thermonuclear 
Experimental Reactor) ir ateityje jį 
eksploatuojant. Bendrijos indėlis 
koordinuojamas tarpininkaujant Europos 
ITER įgyvendinimo ir branduolių sintezės 
energetikos vystymo (toliau – branduolių 
sintezės energetikos vystymas) bendrajai 
įmonei, įsteigtai 2007 m. kovo 27 d. 
Tarybos sprendimu. Su branduolių 
sintezės energetikos vystymu susijusi 
veikla, įskaitant su ITER susijusią veiklą, 
turi būti reguliuojama atskiru įstatymo 
galią turinčiu teisės aktu; 

(6) siūlydama ITER projektą finansuoti ne 
pagal 2014-2020 m. daugiametę finansinę 
programą (DFP) Komisija pasiūlė su
branduolių sintezės energetikos vystymu 
susijusią veiklą, įskaitant su ITER 
susijusią veiklą, reguliuoti atskiru 
teisėkūros procedūra priimtu aktu;

Or. en

Pakeitimas 72
Andrzej Grzyb, Jerzy Buzek, Jolanta Emilia Hibner, Lena Kolarska-Bobińska, Bogdan 
Kazimierz Marcinkiewicz, Krišjānis Kariņš, Marian-Jean Marinescu, Markus Pieper
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Pasiūlymas dėl reglamento
6 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(6) pasirašiusi susitarimą dėl sprendimo 
įsteigti Tarptautinę ITER branduolio 
sintezės energijos organizaciją siekiant 
bendrai įgyvendinti ITER projektą 
Bendrija įsipareigojo dalyvauti statant 
tarptautinį termobranduolinį 
eksperimentinį reaktorių (angl. ITER, 
International Thermonuclear Experimental 
Reactor) ir ateityje jį eksploatuojant. 
Bendrijos indėlis koordinuojamas 
tarpininkaujant Europos ITER 
įgyvendinimo ir branduolių sintezės 
energetikos vystymo (toliau – branduolių 
sintezės energetikos vystymas) bendrajai 
įmonei, įsteigtai 2007 m. kovo 27 d. 
Tarybos sprendimu. Su branduolių sintezės 
energetikos vystymu susijusi veikla, 
įskaitant su ITER susijusią veiklą, turi būti 
reguliuojama atskiru įstatymo galią 
turinčiu teisės aktu;

(6) pasirašiusi susitarimą dėl sprendimo 
įsteigti Tarptautinę ITER branduolio 
sintezės energijos organizaciją siekiant 
bendrai įgyvendinti ITER projektą 
Bendrija įsipareigojo dalyvauti statant 
tarptautinį termobranduolinį 
eksperimentinį reaktorių (angl. ITER, 
International Thermonuclear Experimental 
Reactor) ir ateityje jį eksploatuojant. 
Bendrijos indėlis koordinuojamas 
tarpininkaujant Europos ITER 
įgyvendinimo ir branduolių sintezės 
energetikos vystymo (toliau – branduolių 
sintezės energetikos vystymas) bendrajai 
įmonei, įsteigtai 2007 m. kovo 27 d. 
Tarybos sprendimu. Su branduolių sintezės 
energetikos vystymu susijusi veikla, 
įskaitant su ITER susijusią veiklą, turi būti 
reguliuojama atskiru teisėkūros procedūra 
priimtu aktu. ITER projekto finansavimas 
turėtų būti užtikrinamas taikant atskirą 
finansinį mechanizmą;

Or. en

Pakeitimas 73
Marisa Matias

Pasiūlymas dėl reglamento
6 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(6) pasirašiusi susitarimą dėl sprendimo 
įsteigti Tarptautinę ITER branduolio 
sintezės energijos organizaciją siekiant 
bendrai įgyvendinti ITER projektą 
Bendrija įsipareigojo dalyvauti statant 
tarptautinį termobranduolinį 
eksperimentinį reaktorių (angl. ITER, 
International Thermonuclear Experimental 

(6) pasirašiusi susitarimą dėl sprendimo 
įsteigti Tarptautinę ITER branduolio 
sintezės energijos organizaciją siekiant
bendrai įgyvendinti ITER projektą 
Bendrija įsipareigojo dalyvauti statant 
tarptautinį termobranduolinį 
eksperimentinį reaktorių (angl. ITER, 
International Thermonuclear Experimental 
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Reactor) ir ateityje jį eksploatuojant. 
Bendrijos indėlis koordinuojamas 
tarpininkaujant Europos ITER 
įgyvendinimo ir branduolių sintezės 
energetikos vystymo (toliau – branduolių 
sintezės energetikos vystymas) bendrajai 
įmonei, įsteigtai 2007 m. kovo 27 d. 
Tarybos sprendimu. Su branduolių sintezės 
energetikos vystymu susijusi veikla, 
įskaitant su ITER susijusią veiklą, turi būti 
reguliuojama atskiru įstatymo galią 
turinčiu teisės aktu; 

Reactor) ir ateityje jį eksploatuojant. 
Bendrijos indėlis koordinuojamas 
tarpininkaujant Europos ITER 
įgyvendinimo ir branduolių sintezės 
energetikos vystymo (toliau – branduolių 
sintezės energetikos vystymas) bendrajai 
įmonei, įsteigtai 2007 m. kovo 27 d. 
Tarybos sprendimu. Su branduolių sintezės 
energetikos vystymu susijusi veikla, 
įskaitant su ITER susijusią veiklą, turi būti 
reguliuojama atskiru teisėkūros procedūra 
priimtu aktu ir neįtraukta į daugiametę 
finansinę programą (DFP).

Or. en

Pakeitimas 74
Michèle Rivasi
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
7 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(7) kad branduolių sintezė taptų patikima 
komercinės energijos gamybos 
alternatyva, visų pirma reikia sėkmingai 
ir laiku užbaigti ITER statybas bei pradėti 
jį eksploatuoti. Antra, būtina parengti 
aukštų užmojų, tačiau realistines elektros 
energijos gamybos iki 2050 m. gaires. Kad 
minėti tikslai būtų pasiekti, Europos 
branduolių sintezės programa turi būti 
perorientuota. Daugiau dėmesio turėtų 
būti skiriama ITER projekto rėmimo 
veiklai. Tokia racionalizacija turėtų būti 
užtikrinta nepakenkiant Europos 
lyderystei branduolių sintezės mokslo 
bendruomenėje;

Išbraukta.

Or. en
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Pakeitimas 75
Jean-Pierre Audy

Pasiūlymas dėl reglamento
8 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(8) Jungtinis tyrimų centras (angl. JRC, 
Joint Research Centre) ir toliau turėtų 
teikti nepriklausomą, į užsakovų poreikius 
orientuotą mokslinę ir technologinę 
pagalbą, kuri reikalinga formuojant, 
plėtojant, įgyvendinant Bendrijos politiką 
ir atliekant jos stebėseną, visų pirma 
branduolinės saugos ir saugumo mokslinių 
tyrimų bei mokymo srityje;

(8) Jungtinis tyrimų centras (angl. JRC, 
Joint Research Centre) ir toliau turėtų 
teikti nepriklausomą, į užsakovų poreikius 
orientuotą mokslinę ir technologinę 
pagalbą, kuri reikalinga formuojant, 
plėtojant, įgyvendinant Bendrijos politiką 
ir atliekant jos stebėseną, visų pirma 
branduolinės saugos ir saugumo mokslinių 
tyrimų bei mokymo srityje. Jis turi 
užtikrinti, kad šiai pagalbai būtų taikomos 
ES institucijų atsižvelgiant į branduolinių 
elektrinių testavimo nepalankiausiomis 
sąlygomis rezultatus priimtos gairės;

Or. fr

Pagrindimas

JTC uždavinys − dirbti remiant ES politiką, šiuo atveju politiką saugos ir saugumo 
klausimais. Todėl teisinga tikėtis iš ES institucijų JTC darbo programos gairių, parengtų 
remiantis branduolinių elektrinių testavimo nepalankiausiomis sąlygomis rezultatais.

Pakeitimas 76
Michèle Rivasi
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
10 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(10) nors sprendimą, ar naudoti 
branduolinę energiją, kiekviena valstybė 
narė priima pati, Sąjungos vaidmuo yra 
parengti visų valstybių narių interesus 
atitinkančią sistemą, pagal kurią būtų 
remiami šiuolaikiškiausi bendri moksliniai 
tyrimai, žinių apie branduolių dalijimosi 

(10) nors sprendimą, ar naudoti 
branduolinę energiją, kiekviena valstybė 
narė priima pati, Sąjunga ir toliau turėtų 
užtikrinti sistemą, pagal kurią būtų 
remiami šiuolaikiškiausi bendri moksliniai 
tyrimai, žinių apie branduolinę saugą, 
saugumą, radiacijos matavimą bei 
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technologijas kaupimas ir išsaugojimas, 
ypač daug dėmesio skiriant saugai, 
saugumui, radiacinei saugai ir 
branduolinių ginklų neplatinimui. Tam 
reikalinga nepriklausoma mokslo bazė, o 
šioje srityje daug padėti gali JRC. Tai 
patvirtinama Komisijos komunikate 
„Strategijos „Europa 2020“ pavyzdinė 
iniciatyva „Inovacijų sąjunga““9, kuriame 
Komisija pareiškė ketinanti naudotis JRC 
paslaugomis, kad sustiprintų politikai 
formuoti reikalingą mokslo bazę. Tą 
užduotį JRC siūlo atlikti orientuodamas 
savo atliekamus radiacinės saugos ir 
saugumo srities mokslinius tyrimus į 
Sąjungos politikos prioritetus;

radiacinę saugą ir branduolinių ginklų 
neplatinimą kaupimas ir išsaugojimas. 
Tam reikalinga nepriklausoma mokslo 
bazė, o šioje srityje daug padėti gali JRC. 
Tai patvirtinama Komisijos komunikate 
„Strategijos „Europa 2020“ pavyzdinė 
iniciatyva „Inovacijų sąjunga“9, kuriame 
Komisija pareiškė ketinanti naudotis JRC 
paslaugomis, kad sustiprintų politikai 
formuoti reikalingą mokslo bazę. Tą 
užduotį JRC siūlo atlikti didžiausią dėmesį 
skiriant savo atliekamiems radiacinės 
saugos, ypač eksploatavimo nutraukimo ir 
avarinės parengties metu, ir saugumo 
srities moksliniams tyrimams;

Or. en

Pakeitimas 77
Jean-Pierre Audy

Pasiūlymas dėl reglamento
10 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(10) nors sprendimą, ar naudoti 
branduolinę energiją, kiekviena valstybė 
narė priima pati, Sąjungos vaidmuo yra 
parengti visų valstybių narių interesus 
atitinkančią sistemą, pagal kurią būtų 
remiami šiuolaikiškiausi bendri moksliniai 
tyrimai, žinių apie branduolių dalijimosi
technologijas kaupimas ir išsaugojimas, 
ypač daug dėmesio skiriant saugai, 
saugumui, radiacinei saugai ir branduolinių 
ginklų neplatinimui. Tam reikalinga 
nepriklausoma mokslo bazė, o šioje srityje 
daug padėti gali JRC. Tai patvirtinama 
Komisijos komunikate „Strategijos 
„Europa 2020“ pavyzdinė iniciatyva 
„Inovacijų sąjunga““, kuriame Komisija 
pareiškė ketinanti naudotis JRC 
paslaugomis, kad sustiprintų politikai 
formuoti reikalingą mokslo bazę. Tą 

(10) nors sprendimą, ar naudoti 
branduolinę energiją, kiekviena valstybė 
narė priima pati, Sąjungos vaidmuo yra 
parengti visų valstybių narių interesus 
atitinkančią sistemą, pagal kurią būtų 
remiami šiuolaikiškiausi bendri moksliniai 
tyrimai, žinių apie branduolių dalijimosi 
technologijas kaupimas ir išsaugojimas, 
ypač daug dėmesio skiriant saugai, 
saugumui, radiacinei saugai ir branduolinių 
ginklų neplatinimui. Tam reikalinga 
nepriklausoma mokslo bazė, o šioje srityje 
daug padėti gali JRC. Tai patvirtinama 
Komisijos komunikate „Strategijos 
„Europa 2020“ pavyzdinė iniciatyva 
„Inovacijų sąjunga“, kuriame Komisija 
pareiškė ketinanti naudotis JRC 
paslaugomis, kad sustiprintų politikai 
formuoti reikalingą mokslo bazę. Tą 
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užduotį JRC siūlo atlikti orientuodamas 
savo atliekamus radiacinės saugos ir 
saugumo srities mokslinius tyrimus į 
Sąjungos politikos prioritetus;

užduotį JRC siūlo atlikti orientuodamas 
savo atliekamus radiacinės saugos ir 
saugumo srities mokslinius tyrimus į 
Sąjungos politikos prioritetus. Tikslus šių 
mokslinių tyrimų pobūdis turi būti 
nustatytas remiantis ES institucijų 
atsižvelgiant į branduolinių elektrinių 
testavimo nepalankiausiomis sąlygomis 
rezultatus priimtomis gairėmis;

Or. fr

Pagrindimas

JTC uždavinys − dirbti remiant ES politiką, šiuo atveju politiką saugos ir saugumo 
klausimais. Todėl teisinga tikėtis iš ES institucijų JTC darbo programos gairių, parengtų 
remiantis branduolinių elektrinių testavimo nepalankiausiomis sąlygomis rezultatais.

Pakeitimas 78
Jean-Pierre Audy

Pasiūlymas dėl reglamento
10 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(10a) kadangi ES lygmens diskusijose 
svarbiausiais turi ir toliau būti laikomi 
Europos piliečiai, Europos Parlamentas 
turėtų aktyviau dalyvauti svarstant 
klausimus ir priimant sprendimus, 
susijusius su Europos atominės energijos 
bendrijos mokslinių tyrimų ir mokymo 
programa;

Or. fr

Pagrindimas

Metas užtikrinti kiek galima aktyvesnį Europos Parlamento, kaip piliečiams atstovaujančios 
institucijos, vaidmenį.

Pakeitimas 79
Jean-Pierre Audy
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Pasiūlymas dėl reglamento
11 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(11) siekiant sustiprinti mokslo ir 
visuomenės ryšius bei padidinti 
visuomenės pasitikėjimą mokslu, 
įgyvendinant Euratomo programą 
pirmenybė turėtų būti teikiama 
sąmoningam piliečių ir pilietinės 
visuomenės dalyvavimui sprendžiant 
mokslinių tyrimų ir inovacijų klausimus, 
t. y. turėtų būti populiarinamas mokslinis 
švietimas, sudaromos palankios sąlygos 
gauti mokslinių žinių, rengiamos į piliečių 
ir pilietinės visuomenės problemas bei 
lūkesčius orientuotos patikimos mokslinių 
tyrimų ir inovacijų darbotvarkės ir 
sudaromos palankios sąlygos dalyvauti 
Euratomo programos veikloje;

(11) siekiant sustiprinti mokslo ir 
visuomenės ryšius bei padidinti 
visuomenės pasitikėjimą mokslu, 
įgyvendinant Euratomo programą 
pirmenybė turėtų būti teikiama 
sąmoningam piliečių ir pilietinės 
visuomenės dalyvavimui sprendžiant 
mokslinių tyrimų ir inovacijų klausimus, t. 
y. turėtų būti populiarinamas mokslinis 
švietimas, sudaromos palankios sąlygos 
gauti mokslinių žinių, rengiamos į piliečių 
ir pilietinės visuomenės problemas bei 
lūkesčius orientuotos patikimos mokslinių 
tyrimų ir inovacijų darbotvarkės ir 
sudaromos palankios sąlygos dalyvauti 
Euratomo programos veikloje. Norint 
užtikrinti sąmoningą piliečių dalyvavimą 
sprendžiant su Euratomo programa 
susijusius klausimus reikia aktyvesnio 
Europos Parlamento, kuris atstovauja 
Europos piliečiams, dalyvavimo;

Or. fr

Pakeitimas 80
Michèle Rivasi
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
13 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(13) įgyvendinant Euratomo programą 
turėtų būti didinamas mokslininko 
profesijos patrauklumas Sąjungoje. 
Deramas dėmesys turėtų būti skiriamas 
Europos mokslininkų chartijai ir 
Mokslininkų priėmimo į darbą elgesio 
kodeksui10, taip pat kitoms svarbioms 

(13) įgyvendinant Euratomo programą 
turėtų būti didinamas mokslininko 
profesijos patrauklumas Sąjungoje, ypač 
turint mintyje tai, jog trūksta įgūdžių 
eksploatacijos nutraukimo ir radiacinės 
saugos bei radiacijos matavimų srityse. 
Deramas dėmesys turėtų būti skiriamas 
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bazinėms programoms, kurios sukurtos 
Europos mokslinių tyrimų erdvės 
reikmėms patenkinti, kartu atsižvelgiant į 
jų savanorišką pobūdį;

Europos mokslininkų chartijai ir 
Mokslininkų priėmimo į darbą elgesio 
kodeksui10, taip pat kitoms svarbioms 
bazinėms programoms, kurios sukurtos 
Europos mokslinių tyrimų erdvės 
reikmėms patenkinti, kartu atsižvelgiant į 
jų savanorišką pobūdį;

Or. en

Pakeitimas 81
Vladimír Remek

Pasiūlymas dėl reglamento
13 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(13) įgyvendinant Euratomo programą 
turėtų būti didinamas mokslininko 
profesijos patrauklumas Sąjungoje. 
Deramas dėmesys turėtų būti skiriamas 
Europos mokslininkų chartijai ir 
Mokslininkų priėmimo į darbą elgesio 
kodeksui10, taip pat kitoms svarbioms 
bazinėms programoms, kurios sukurtos 
Europos mokslinių tyrimų erdvės 
reikmėms patenkinti, kartu atsižvelgiant į 
jų savanorišką pobūdį;

(13) įgyvendinant Euratomo programą 
turėtų būti dar labiau didinamas 
mokslininko profesijos patrauklumas 
Sąjungoje. Deramas dėmesys turėtų būti 
skiriamas Europos mokslininkų chartijai ir 
Mokslininkų priėmimo į darbą elgesio 
kodeksui10, taip pat kitoms svarbioms 
bazinėms programoms, kurios sukurtos 
Europos mokslinių tyrimų erdvės 
reikmėms patenkinti, kartu atsižvelgiant į 
jų savanorišką pobūdį;

Or. cs

Pakeitimas 82
Konrad Szymański, Angelika Niebler

Pasiūlymas dėl reglamento
15 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(15) vykdant pagal Euratomo programą 
remiamą mokslinių tyrimų ir inovacijų 
veiklą turėtų būti laikomasi pagrindinių 
etikos principų. Turėtų būti atsižvelgiama į 

(15) vykdant pagal Euratomo programą 
remiamą mokslinių tyrimų ir inovacijų 
veiklą laikomasi etikos principų. Turėtų 
būti atsižvelgiama į Europos mokslo ir 
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Europos mokslo ir naujųjų technologijų 
etikos grupės nuomonę. Vykdant 
mokslinius tyrimus taip pat turėtų būti 
atsižvelgiama į SESV 13 straipsnį ir 
mažinamas gyvūnų naudojimas 
moksliniuose tyrimuose ir bandymuose, 
siekiant ilgainiui atsisakyti gyvūnų 
naudojimo. Visa veikla turėtų būti 
vykdoma užtikrinant aukštą žmonių 
sveikatos apsaugos lygį;

naujųjų technologijų etikos grupės 
nuomonę. Vykdant mokslinius tyrimus taip 
pat turėtų būti atsižvelgiama į SESV 13 
straipsnį ir panaikinamas, mažinamas ir 
tobulinamas gyvūnų naudojimas 
moksliniuose tyrimuose ir bandymuose. 
Visa veikla turėtų būti vykdoma užtikrinant 
aukštą žmonių sveikatos apsaugos lygį;

Or. en

Pagrindimas

Žodžių junginys „turėtų būti“ netinka, nes tokia formuluotė reiškia galimybę, tuo tarpu reikia 
aiškiai pabrėžti įpareigojimą. SESV 13 straipsnis geriau apibrėžiamas nurodant mažinimą, 
tobulinimą ir panaikinimą. Tokiu būdu taip pat užtikrinamas geresnis suderinimas su 
pasiūlymo dėl dalyvavimo ir sklaidos taisyklių 1 straipsnio 10 dalimi. Tekste anglų kalba 
prieš žodžius „ethical principles“ reikia pridėti žymimąjį artikelį norint užtikrinti suderinimą 
su Reglamento, kuriuo sukuriama ši programa, 24 konstatuojamąja dalimi.

Pakeitimas 83
Vladko Todorov Panayotov

Pasiūlymas dėl reglamento
16 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(16) be to, didesnio poveikio būtų galima 
pasiekti, jei Euratomo programos ir 
privačiojo sektoriaus lėšos viešojo ir 
privačiojo sektorių partnerystės pagrindu 
būtų skiriamos svarbiausioms sritims, kur 
moksliniai tyrimai ir inovacijos galėtų 
padėti siekti Sąjungos bendrųjų 
konkurencingumo tikslų. Ypač daug 
dėmesio turėtų būti skiriama mažųjų ir 
vidutinių įmonių dalyvavimui;

(16) be to, didesnio poveikio būtų galima 
pasiekti, jei Euratomo programos ir 
privačiojo sektoriaus lėšos viešojo ir 
privačiojo sektorių partnerystės pagrindu 
būtų skiriamos svarbiausioms sritims, kur 
moksliniai tyrimai ir inovacijos galėtų 
padėti siekti Sąjungos bendrųjų 
konkurencingumo tikslų. Ypač daug 
dėmesio turėtų būti skiriama mažųjų ir 
vidutinių įmonių (MVĮ) dalyvavimui. 
Reikėtų, kad branduolinių mokslinių 
tyrimų srityje dirbančios MVĮ panaudotų 
daugiau bendrijos lėšų, kaip tai daroma 
kitose srityse, ir būtų imtasi visų 
priemonių siekiant užkirsti kelią 
informacijos nutekinimui ir eksploatacijos 
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tvarkos pažeidimams.

Or. en

Pagrindimas

Turi būti remiamos bet kokios tarptautinės pastangos kovoti su branduolinio ginklo platinimu 
ir prekyba juo. Kadangi MVĮ dydis yra mažesnis ir jų yra daugiau, turi būti imamasi 
papildomų atsargumo priemonių.

Pakeitimas 84
Jean-Pierre Audy

Pasiūlymas dėl reglamento
25 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(25) Euratomo sutarties 7 straipsnyje 
Komisijai suteikiami įgaliojimai 
įgyvendinti Euratomo programą. 
Įgyvendinant Euratomo programą, išskyrus 
tiesioginius veiksmus, Komisijai turėtų 
padėti valstybių narių konsultacinis 
komitetas, kuris užtikrintų tinkamą 
nacionalinės politikos koordinavimą 
srityse, kurioms taikoma mokslinių tyrimų 
ir mokymo programa;

(25) Euratomo sutarties 7 straipsnyje 
Komisijai suteikiami įgaliojimai 
įgyvendinti Euratomo programą. 
Įgyvendinant Euratomo programą, išskyrus 
tiesioginius veiksmus, Komisijai turėtų 
padėti valstybių narių konsultacinis 
komitetas, kuris užtikrintų tinkamą 
nacionalinės politikos koordinavimą 
srityse, kurioms taikoma mokslinių tyrimų 
ir mokymo programa. Europos 
Parlamentas turėtų dalyvauti Komisijai
įgyvendinant šią programą;

Or. fr

Pakeitimas 85
Michèle Rivasi
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
26 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(26) norint pasiekti Euratomo programos 
tikslus atitinkamose srityse, būtina remti 

(26) norint pasiekti Euratomo programos 
tikslus atitinkamose srityse, būtina remti 
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kompleksinę veiklą – tiek pagal Euratomo 
programą vykdomą veiklą, tiek veiklą, kuri 
bendrai vykdoma kartu su bendrojoje 
programoje „Horizontas 2020“ numatyta 
veikla;

kompleksinę veiklą – tiek pagal Euratomo 
programą vykdomą veiklą, tiek veiklą, kuri 
bendrai vykdoma kartu su bendrojoje 
programoje „Horizontas 2020“ numatyta 
veikla. Ši veikla neturėtų daryti neigiamo 
poveikio bendrosios programos 
„Horizontas 2020“ biudžetui ir 
finansavimui;

Or. en

Pakeitimas 86
Jean-Pierre Audy

Pasiūlymas dėl reglamento
26 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(26) norint pasiekti Euratomo programos 
tikslus atitinkamose srityse, būtina remti 
kompleksinę veiklą – tiek pagal Euratomo 
programą vykdomą veiklą, tiek veiklą, kuri 
bendrai vykdoma kartu su bendrojoje 
programoje „Horizontas 2020“ numatyta 
veikla;

(26) norint pasiekti Euratomo programos 
tikslus atitinkamose srityse, būtina remti 
kompleksinę veiklą – tiek pagal Euratomo 
programą vykdomą veiklą, tiek veiklą, kuri 
bendrai vykdoma kartu su bendrojoje 
programoje „Horizontas 2020“ numatyta 
veikla. Šis papildomumas pats savaime 
yra pakankamas pagrindas aktyvesniam 
Europos Parlamento dalyvavimui 
Euratomo veikloje;

Or. fr

Pakeitimas 87
Jean-Pierre Audy

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Šiuo reglamentu sukuriama 2014 m. sausio 
1 d.–2018 m. gruodžio 31 d. mokslinių 
tyrimų ir mokymo programa (toliau –
Euratomo programa) ir nustatomos 

Šiuo reglamentu sukuriama 2014 m. sausio 
1 d.–2018 m. gruodžio 31 d. mokslinių 
tyrimų ir mokymo programa (toliau –
Euratomo programa) ir nustatomos 
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dalyvavimo toje programoje taisyklės, 
kurios taikomos ir dalyvavimui pagal šį 
reglamentą suteiktas lėšas 
administruojančių finansavimo įstaigų 
programose ir veikloje, kuri bendrai 
vykdoma pagal šį reglamentą ir pagal 
bendrąją programą „Horizontas 2020“, 
įsteigtą Reglamentu (ES) XX/XXX (toliau 
– „Horizontas 2020“).

dalyvavimo toje programoje taisyklės, 
kurios taikomos ir dalyvavimui pagal šį 
reglamentą suteiktas lėšas 
administruojančių finansavimo įstaigų 
programose ir veikloje, kuri bendrai 
vykdoma pagal šį reglamentą ir pagal 
bendrąją programą „Horizontas 2020“, 
įsteigtą Reglamentu (ES) XX/XXX (toliau 
– „Horizontas 2020“).

Euratomo programa bus išplėsta, kad 
galėtų būti vykdoma tuo pat metu kaip ir 
bendroji programa „Horizontas 2020“.

Or. fr

Pakeitimas 88
Michèle Rivasi
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
Article 3 – paragraph 1

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Bendrasis Euratomo programos tikslas –
didinti branduolinę saugą, saugumą ir 
radiacinę saugą, taip pat, vadovaujantis 
saugos, efektyvumo ir saugumo 
principais, padėti ilgainiui dekarbonizuoti 
energetikos sistemą. Bendrojo tikslo 
siekiama vykdant I priede nurodytų rūšių 
veiklą, sudarytą iš tiesioginių ir 
netiesioginių veiksmų, kuriais siekiama šio 
straipsnio 2 ir 3 dalyse nustatytų konkrečių 
tikslų.

1. Bendrasis Euratomo programos tikslas –
didinti branduolinį saugumą ir radiacinę 
saugą. Bendrojo tikslo siekiama vykdant I 
priede nurodytų rūšių veiklą, sudarytą iš 
tiesioginių ir netiesioginių veiksmų, kuriais 
siekiama šio straipsnio 2 ir 3 dalyse 
nustatytų konkrečių tikslų.

Or. en

Pakeitimas 89
Michèle Rivasi
Verts/ALE frakcijos vardu
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Pasiūlymas dėl reglamento
Article 3 – paragraph 2 – point a

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(a) padėti saugiai eksploatuoti 
branduolines sistemas;

(a) padėti saugiai nutraukti branduolinių 
sistemų eksploataciją pradedant pačiais 
pavojingiausiais branduoliniais 
reaktoriais remiantis Sąjungoje atliktų 
testavimo nepalankiausiomis sąlygomis 
rezultatais;

Or. en

Pakeitimas 90
Peter Skinner, Jan Březina

Pasiūlymas dėl reglamento
Article 3 – paragraph 2 – point a a (new)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(aa) padėti saugiai eksploatuoti visas 
esamas ir būsimas civilines branduolines 
sistemas;

Or. en

Pakeitimas 91
Michèle Rivasi
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
Article 3 – paragraph 2 – point b

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(b) padėti rengti galutinių branduolinių 
atliekų tvarkymo priemones;

Išbraukta.

Or. en
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Pakeitimas 92
Michèle Rivasi
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
Article 3 – paragraph 2 – point c

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(c) padėti Sąjungos lygmeniu ugdyti 
branduolinės srities kompetenciją ir 
užtikrinti jos tvarumą;

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 93
Silvia-Adriana Ţicău

Pasiūlymas dėl reglamento
Article 3 – paragraph 2 – point c

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(c) padėti Sąjungos lygmeniu ugdyti 
branduolinės srities kompetenciją ir 
užtikrinti jos tvarumą;

(c) remti priemones, būtinas tinkamai 
parengtiems žmogiškiesiems ištekliams 
užtikrinti, ir padėti Sąjungos lygmeniu 
ugdyti branduolinės srities kompetenciją ir 
užtikrinti jos tvarumą;

Or. ro

Pakeitimas 94
Jean-Pierre Audy

Pasiūlymas dėl reglamento
Article 3 – paragraph 2 – point d

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(d) užtikrinti radiacinę saugą; (d) remti mokslinius tyrimus ir 
technologinę plėtrą radiacinės saugos 
srityje;

Or. fr
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Pagrindimas

Šiuo atveju naudojant žodį „užtikrinti“ suprantama, jog įgyvendinant ankstesnes Euratomo 
programas buvo nesirūpinama radiacine sauga. Tačiau taip nėra: radiacinė sauga visada 
buvo svarbus Euratomo mokslinių tyrimų ir technologinės plėtros aspektas. 

Pakeitimas 95
Jan Březina, Evžen Tošenovský

Pasiūlymas dėl reglamento
Article 3 – paragraph 2 – point d a (new)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(da) padėti įgyvendinti mokslinių tyrimų ir 
technologinės plėtros darbotvarkę, 
parengtą remiantis rekomendacijomis, 
pateiktomis Sąjungos testavimo 
nepalankiausiomis sąlygomis (seisminiai 
bandymai, aktyviosios zonos išsilydymo 
imitavimas ir kt.) išvadose;

Or. en

Pagrindimas

The final peer review report of ENSREG (European Nuclear Safety Regulators Group) of the 
European safety assessments include recommendations on national safety regulators' 
activities (e.g. benefits of periodic safety assessments) and on the implementation of 
recognized measures (e.g. for containment integrity). The Horizon 2020 Euratom framework 
should address the EU stress-tests and focus on the R&D agenda which derives from these 
recommendations, in particular in the fields of natural hazards assessment (seismic 
modelling) and accident impact limitation (core melt behaviour).

Pakeitimas 96
Alejo Vidal-Quadras, Cristina Gutiérrez-Cortines, Pilar del Castillo Vera

Pasiūlymas dėl reglamento
Article 3 – paragraph 2 – point d a (new)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(da) padėti įgyvendinti mokslinių tyrimų ir 
technologinės plėtros darbotvarkę, 
parengtą remiantis rekomendacijomis, 
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pateiktomis Sąjungos testavimo 
nepalankiausiomis sąlygomis, susijusio su 
seisminiais bandymais ar aktyviosios 
zonos išsilydymo imitavimu, išvadose;

Or. en

Pakeitimas 97
Alejo Vidal-Quadras, Cristina Gutiérrez-Cortines, Pilar del Castillo Vera

Pasiūlymas dėl reglamento
Article 3 – paragraph 2 – point d b (new)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(db) padėti užtikrinti ilgalaikį branduolių 
dalijimosi tvarumą užtikrinant 
patobulinimus reaktorių eksploatacijos 
trukmės pratęsimo arba naujų reaktorių 
kūrimo srityje;

Or. en

Pakeitimas 98
Michèle Rivasi
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
Article 3 – paragraph 2 – point e

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(e) eksploatuojant esamus ir būsimus 
branduolių sintezės objektus įrodyti, kad 
branduolių sintezė gali būti naudojama 
energijos gamybos reikmėms;

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 99
Michèle Rivasi
Verts/ALE frakcijos vardu
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Pasiūlymas dėl reglamento
Article 3 – paragraph 2 – point f

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(f) padėti būsimoms branduolių sintezės 
jėgainėms reikalingus pagrindus, kuriant 
medžiagas, technologijas ir koncepciją;

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 100
Silvia-Adriana Ţicău

Pasiūlymas dėl reglamento
Article 3 – paragraph 2 – point f

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(f) padėti būsimoms branduolių sintezės 
jėgainėms reikalingus pagrindus, kuriant 
medžiagas, technologijas ir koncepciją;

(f) padėti būsimoms branduolių sintezės ir 
branduolių dalijimosi jėgainėms 
reikalingus pagrindus, kuriant medžiagas, 
technologijas ir koncepciją;

Or. ro

Pakeitimas 101
Jean-Pierre Audy

Pasiūlymas dėl reglamento
Article 3 – paragraph 2 – point g

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(g) viešinti inovacijas ir skatinti pramonės 
konkurencingumą;

(g) skatinti inovacijas ir pramonės 
konkurencingumą, ypač remiant būsimas 
branduolių sintezės ir branduolių 
dalijimosi reaktorių sistemas;

Or. fr
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Pagrindimas

Inovacijos ir pramonės konkurencingumas priklausys nuo būsimų branduolių sintezės ir 
branduolių dalijimosi reaktorių sistemų mokslinių tyrimų ir plėtros. Be abejo, reaktoriai turės 
atitikti griežčiausius saugos reikalavimus.

Pakeitimas 102
Michèle Rivasi
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
Article 3 – paragraph 3 – point a

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(a) didinti branduolinę saugą, įskaitant 
kuro ir reaktoriaus saugą, atliekų 
tvarkymą, eksploatavimo nutraukimą ir 
avarinę parengtį;

(a) didinti branduolinę saugą 
eksploatavimo nutraukimo ir avarinės 
parengties branduolinių avarijų atvejais 
metu;

Or. en

Pakeitimas 103
Jan Březina, Evžen Tošenovský

Pasiūlymas dėl reglamento
Article 3 – paragraph 3 – point a

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(a) didinti branduolinę saugą, įskaitant 
kuro ir reaktoriaus saugą, atliekų tvarkymą, 
eksploatavimo nutraukimą ir avarinę 
parengtį;

(a) gerinti branduolinę saugą, įskaitant 
kuro ir reaktoriaus saugą, atliekų tvarkymą, 
eksploatavimo nutraukimą, avarinę 
parengtį ir elgesį su tiesioginiais 
branduolinių nelaimių, kad ir kokios 
neįtikėtinos jos būtų, padariniais;

Or. en

Pagrindimas

Fukušimos avarija parodė, jog neįtikėtino didelio masto radioaktyvių dalelių išleidimo atveju 
nebuvo tinkamai įvertinti padariniai ir elgesys susidūrus su šiais padariniais.
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Pakeitimas 104
Peter Skinner, Jan Březina

Pasiūlymas dėl reglamento
Article 3 – paragraph 3 – point e a (new)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(ea) papildyti visus reikalingus saugumo 
pagerinimus, pasiūlytus remiantis 
testavimo nepalankiausiomis sąlygomis, 
atlikto visuose Sąjungos ir trečiųjų šalių, 
kurios ribojasi su Sąjunga, 
branduoliniuose reaktoriuose, rezultatais. 
Turėtų būti siekiama padėti įgyvendinti 
mokslinių tyrimų ir technologinės plėtros 
darbotvarkę, parengtą remiantis tokiais 
testavimais pagrįstomis 
rekomendacijomis;

Or. en

Pagrindimas

2011 m., atsižvelgiant į avariją Japonijos Fukušimos Dai-ichi branduolinėje elektrinėje, 
testavimas nepalankiausiomis sąlygomis atliktas visose Sąjungos branduolinėse elektrinėse.
Svarbu, kad sistema remia visas Sąjungos pastangas, kuriomis siekiama pagerinti elektrinių 
saugumą atsižvelgiant į testavimo rezultatus. Sistema turėtų būti skirta mokslinių tyrimų ir 
technologinės plėtros aspektų, rekomenduotų remiantis testavimų rezultatais, įgyvendinimui ir 
ji neturėtų dubliuoti kitų priemonių ar įstaigų veiklos.

Pakeitimas 105
Michèle Rivasi
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
Article 3 – paragraph 4

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Įgyvendinant Euratomo programą 
užtikrinama, kad prioritetai bei remiama 
veikla atitiktų kintančius poreikius ir kad 
būtų atsižvelgiama į mokslo, technologijų, 
inovacijų, politikos formavimo, rinkų ir 
visuomenės pokyčius.

4. Įgyvendinant Euratomo programą 
užtikrinama, kad prioritetai bei remiama 
veikla atitiktų kintančius poreikius ir kad 
būtų atsižvelgiama į mokslo, technologijų, 
inovacijų, politikos formavimo, rinkų ir 
visuomenės pokyčius, taip pat į tiesiogines 
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ir netiesiogines branduolinių nelaimių 
pasekmes.

Or. en

Pakeitimas 106
Jan Březina, Peter Skinner, Evžen Tošenovský

Pasiūlymas dėl reglamento
Article 3 – paragraph 5 a (new)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5a. Įgyvendinant Euratomo programą 
padedama įgyvendinti SET planą. Šios 
programos tiesioginiai ir netiesioginiai 
veiksmai suderinami su trijų esamų 
Europos branduolinės energijos 
technologijų platformų SNETP, IGDTP ir 
MELODI strategine mokslinių tyrimų 
darbotvarke.

Or. en

Pakeitimas 107
Michèle Rivasi
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 1 dalies pirmos pastraipos įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Euratomo programos įgyvendinimui 
skiriamas 1 788 889 mln. EUR finansinis 
paketas. Ta suma paskirstoma taip:

Euratomo programos įgyvendinimui 
skiriamas 200 000 mln. EUR finansinis 
paketas. Ta suma paskirstoma taip:

Or. en

Pakeitimas 108
Jean-Pierre Audy
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Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 1 dalies pirmos pastraipos įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Euratomo programos įgyvendinimui 
skiriamas 1 788 889 mln. EUR finansinis 
paketas. Ta suma paskirstoma taip:

Euratomo programos įgyvendinimui 
skiriamas [1 974 319] mln. EUR finansinis 
paketas. Ta suma paskirstoma taip:

Or. fr

Pagrindimas

Euratomo, branduolių sintezės arba branduolių dalijimosi sistemų, finansavimas buvo 
akivaizdžiai netinkamas. Per keletą programos laikotarpių branduolių dalijimosi mokslinių 
tyrimų biudžetas buvo prastai suderinamas su infliacija (tuo tarpu JTC tiesioginių veiksmų 
biudžetas buvo didinamas). Taip pat dėl neaiškių priežasčių Euratomo programos 
administravimo išlaidos yra didesnės nei programos „Horizontas 2020“ administravimo 
išlaidos. Šios išlaidos turėtų būti suderintos, o sutaupytos lėšos turėtų būti skirtos 
moksliniams tyrimams.

Pakeitimas 109
Michèle Rivasi
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 1 dalies pirmos pastraipos a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(a) branduolių sintezės mokslinių tyrimų 
ir plėtros programos netiesioginiams 
veiksmams – 709 713 mln. EUR;

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 110
Jean-Pierre Audy

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 1 dalies pirmos pastraipos a punktas
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(a) branduolių sintezės mokslinių tyrimų ir 
plėtros programos netiesioginiams 
veiksmams – 709 713 mln. EUR;

(a) branduolių sintezės mokslinių tyrimų ir 
plėtros programos netiesioginiams 
veiksmams – [750] mln. EUR;

Or. fr

Pakeitimas 111
Peter Skinner

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 1 dalies pirmos pastraipos a a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(aa) ITER projektas įtraukiamas į DFP ir 
visiškai bei skaidriai iš jos finansuojamas. 
Tiesiogiai su moksliniais tyrimais ir 
mokymu nesusijusiems projekto 
aspektams neteikiamas šis Euratomo 
programos finansavimas;

Or. en

Pagrindimas

ITER projektas bus finansuojamas iš DFP, kad būtų išvengta bet kokio Bendrijos interesams 
galimai kenksmingo pasitraukimo iš projekto. Ilgalaikę ITER projekto sėkmę geriau užtikrins 
tolesnis finansavimas iš DFP.

Pakeitimas 112
Michèle Rivasi
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 1 dalies pirmos pastraipos b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(b) branduolių dalijimosi, saugos ir
radiacinės saugos netiesioginiams 
veiksmams – 354 857 mln. EUR;

(b) radiacinės saugos netiesioginiams 
veiksmams ir medicinos srities 
prietaikoms – 100 000 mln. EUR;
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Or. en

Pakeitimas 113
Jean-Pierre Audy

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 1 dalies pirmos pastraipos b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(b) branduolių dalijimosi, saugos ir 
radiacinės saugos netiesioginiams
veiksmams – 354 857 mln. EUR;

(b) branduolių dalijimosi, saugos ir 
radiacinės saugos netiesioginiams 
veiksmams – [500] mln. EUR;

Or. fr

Pakeitimas 114
Jan Březina, Evžen Tošenovský

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 1 dalies pirmos pastraipos b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(b) branduolių dalijimosi, saugos ir 
radiacinės saugos netiesioginiams 
veiksmams – 354 857 mln. EUR;

(b) branduolių dalijimosi, saugos ir 
radiacinės saugos netiesioginiams 
veiksmams – 500 000 mln. EUR;

Or. en

Pagrindimas

Branduolių dalijimasis, kaip mažo anglies dioksido kiekio elektros energijos šaltinis, įtrauktas 
kaip viena iš mažo anglies dioksido kiekio technologijų, kuri turi būti plėtojama pagal SET 
planą siekiant tvaresnės ateities. SET plano projektams neteikiant specialaus finansavimo, 
branduolių dalijimosi technologijų biudžetas pagal programą „Horizontas 2020“ turėtų būti 
padidintas kaip padaryta nebranduolinių mažo anglies dioksido kiekio technologijų atveju, 
kad galima būtų toliau plėtoti darbus Europos pramonės iniciatyvos tvaraus branduolių 
dalijimosi srityje (angl. ESNII).

Pakeitimas 115
Michèle Rivasi
Verts/ALE frakcijos vardu
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Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 1 dalies pirmos pastraipos c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(c) tiesioginiams veiksmams – 724 319
mln. EUR.

(c) tiesioginiams veiksmams –
200 000 mln. EUR.

Or. en

Pakeitimas 116
Jean-Pierre Audy

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 1 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Ne daugiau kaip 13,5 % Euratomo 
programos netiesioginiams veiksmams 
įgyvendinti skirtos sumos tenka Komisijos 
administracinėms išlaidoms.

Ne daugiau kaip 8 % Euratomo programos 
netiesioginiams veiksmams įgyvendinti 
skirtos sumos tenka Komisijos 
administracinėms išlaidoms.

Or. fr

Pakeitimas 117
Jan Březina, Peter Skinner, Evžen Tošenovský

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 1 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Ne daugiau kaip 13,5 % Euratomo 
programos netiesioginiams veiksmams 
įgyvendinti skirtos sumos tenka Komisijos 
administracinėms išlaidoms.

Ne daugiau kaip 8 % Euratomo programos 
netiesioginiams veiksmams įgyvendinti 
skirtos sumos tenka Komisijos 
administracinėms išlaidoms.

Or. en

Pagrindimas

Šios numatomos išlaidos yra per didelės. Daugumai panašių pasiūlymų Komisijos 
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administracinės išlaidos paprastai neviršija 8 %. Komisija nepateikė jokio šitaip žymiai 
padidintų išlaidų pagrindimo.

Pakeitimas 118
Vladko Todorov Panayotov

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 1 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Ne daugiau kaip 13,5 % Euratomo 
programos netiesioginiams veiksmams 
įgyvendinti skirtos sumos tenka Komisijos 
administracinėms išlaidoms.

Ne daugiau kaip 7 % Euratomo programos 
netiesioginiams veiksmams įgyvendinti 
skirtos sumos tenka Komisijos 
administracinėms išlaidoms.

Or. en

Pagrindimas

Šios numatomos išlaidos yra per didelės.

Pakeitimas 119
Michèle Rivasi
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
Article 4 – paragraph 4 a (new)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4a. Bendrija tiesioginiams ir 
netiesioginiams veiksmams nenaudoja 
kitų be šiame straipsnyje nurodytų  
Sąjungos ar Bendrijos fondų ir programų.

Or. en

Pakeitimas 120
Vladimír Remek

Pasiūlymas dėl reglamento
Article 4 – paragraph 4 a (new)
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4a. Bendrija siekia plačiau ir dažniau 
branduoliniams moksliniams tyrimams 
naudoti struktūrinius fondus ir užtikrina, 
kad fondai būtų įgyvendinami 
vadovaujantis Bendrijos prioritetais 
mokslinių tyrimų srityje.

Or. cs

Pakeitimas 121
Peter Skinner, Jan Březina

Pasiūlymas dėl reglamento
Article 4 – paragraph 4 a (new)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4a. Bendrija siekia toliau naudoti 
struktūrinius fondus branduolinės srities 
moksliniams tyrimams ir užtikrinti fondų 
suderinimą su Bendrijos mokslinių tyrimų 
prioritetais.

Or. en

Pakeitimas 122
Vladko Todorov Panayotov

Pasiūlymas dėl reglamento
7 straipsnio 3 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Dalyvių garantijų fondas, įsteigtas pagal 
Reglamentą (ES) Nr. XX/2012 
[Dalyvavimo ir sklaidos taisyklės], 
pakeičia dalyvių garantijų fondus, įsteigtus 
pagal Tarybos reglamentą (Euratomas) 
Nr. 1908/2006 ir Tarybos reglamentą 
(Euratomas) Nr. XX/XX [2012–2013 m. 
Euratomo dalyvavimo taisyklės].

3. Dalyvių garantijų fondas, įsteigtas pagal 
Reglamentą (ES) Nr. XX/2012 
[Dalyvavimo ir sklaidos taisyklės], 
pakeičia dalyvių garantijų fondus, įsteigtus 
pagal Tarybos reglamentą (Euratomas) 
Nr. 1908/2006 ir Tarybos reglamentą 
(Euratomas) Nr. 139/2012.
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Or. en

Pakeitimas 123
Vladko Todorov Panayotov

Pasiūlymas dėl reglamento
Article 7 – paragraph 3 – subparagraph 2

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Visos sumos iš dalyvių garantijų fondų, 
įsteigtų pagal Tarybos reglamentus 
(Euratomas) Nr. 1908/2006 ir (Euratomas) 
Nr. XX/XX [2012–2013 m. Euratomo 
dalyvavimo taisyklės], perduodamos 
dalyvių garantijų fondui nuo 2013 m. 
gruodžio 31 d. Veiksmų, vykdomų pagal 
Sprendimą XX/XX [2012–2013 m. 
Euratomo programa ], dalyviai, 
pasirašantys dotacijų susitarimus po 
2013 m. gruodžio 31 d., skiria įnašą 
dalyvių garantijų fondui.

Visos sumos iš dalyvių garantijų fondų, 
įsteigtų pagal Tarybos reglamentus 
(Euratomas) Nr. 1908/2006 ir (Euratomas) 
Nr. 139/2012, perduodamos dalyvių 
garantijų fondui nuo 2013 m. gruodžio 
31 d. Veiksmų, vykdomų pagal Sprendimą 
2012/94/Euratomas, dalyviai, pasirašantys 
dotacijų susitarimus po 2013 m. gruodžio 
31 d., skiria įnašą dalyvių garantijų fondui.

Or. en

Pagrindimas

Tarybos reglamente (Euratomas) Nr. 139/2012 nustatytos įmonių, mokslinių tyrimų centrų ir 
universitetų dalyvavimo tiesioginiuose veiksmuose pagal Europos atominės energijos 
bendrijos bendrąją programą ir mokslinių tyrimų rezultatų skleidimo (2012−2013 m.) 
taisyklės. Tarybos sprendimas 2012/94/Euratomas susijęs su konkrečia programa, kuri turi 
būti įgyvendinama vykdant netiesioginius veiksmus įgyvendinant Europos atominės energijos 
bendrijos mokslinių tyrimų ir mokymo branduolinės energijos srityje bendrąją programą 
(2012−2013 m.).

Pakeitimas 124
Michèle Rivasi
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
Article 8 – paragraph 2

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Šio straipsnio 1 dalyje nurodytą finansinį 2. Šio straipsnio 1 dalyje nurodytą finansinį 
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įnašą gali sudaryti finansiniai įnašai 
netiesioginiams veiksmams, nurodytiems 
šio reglamento 4 straipsnyje ir Reglamento 
(ES) Nr. XX/XXXX [kuriuo sukuriama 
programa „Horizontas 2020“] 6 
straipsnyje, o jis gali būti skiriamas 
taikant bendrąją finansavimo schemą.

įnašą sudaro tik finansiniai įnašai 
netiesioginiams veiksmams, nurodytiems 
šio reglamento 4 straipsnyje.

Or. en

Pakeitimas 125
Konrad Szymański

Pasiūlymas dėl reglamento
9 straipsnio pavadinimas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Lyčių lygybė Lygios vyrų ir moterų galimybės 
mokslinių tyrimų srityje

Or. en

Pakeitimas 126
Konrad Szymański

Pasiūlymas dėl reglamento
9 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Įgyvendinant Euratomo programą 
veiksmingai skatinama lyčių lygybė, o 
formuojant mokslinių tyrimų ir inovacijų 
turinį atsižvelgiama į lyčių aspektą.

Įgyvendinant Euratomo programą 
veiksmingai skatinama vyrų ir moterų
lygybė.

Or. en

Pagrindimas

Reikia pataisyti nuostatoje vartojamą sąvoką siekiant atsižvelgti į Europos Sąjungos sutarties, 
SESV ir Pagrindinių teisių chartijos 23 straipsnio formuluotę. Šiuose tekstuose visuomet 
vartojama sąvoka „vyrų ir moterų lygybė“, o ne visuotinai nepriimtina „lyčių lygybė“.
Sąvoka „lyčių aspektas“ yra dviprasmiška, kai kalbama apie projektų turinį ir ją taip pat 
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galima susieti su ginčytomis ir ne visiems priimtinomis darbotvarkėmis.

Pakeitimas 127
Patrizia Toia

Pasiūlymas dėl reglamento
10 straipsnio 1 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Ypač daug dėmesio skiriama 
proporcingumo principui, teisei į 
privatumą, teisei į asmens duomenų 
apsaugą, teisei į asmens fizinę ir psichinę 
neliečiamybę, teisei į nediskriminavimą ir 
poreikį užtikrinti aukštą žmonių sveikatos 
apsaugos lygį.

Ypač daug dėmesio skiriama 
proporcingumo principui, žmogaus orumo 
apsaugai, žmogaus viršenybės principui, 
teisei į privatumą, teisei į asmens duomenų 
apsaugą, teisei į žmogaus fizinę ir psichinę 
neliečiamybę, teisei į nediskriminavimą ir 
poreikį užtikrinti aukštą žmonių sveikatos 
apsaugos lygį.

Or. it

Pagrindimas

Trūksta dviejų svarbiausių šiame sektoriuje taikytinų principų: žmogaus orumo apsaugos (žr., 
pvz., Pagrindinių teisių chartijos 1 straipsnį) ir žmogaus viršenybės. Vartojant terminą 
„žmogus“ išplečiama taikomos apsaugos apimtis, nes jis labiau moksliškas, objektyvesnis ir 
mažiau kontraversiškas, todėl teisės aktuose turėtų būti teikiama pirmenybė jam, o ne 
terminui „asmuo“.

Pakeitimas 128
Jean-Pierre Audy

Pasiūlymas dėl reglamento
Article 11 – paragraph 2 – subparagraph 2

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Šioje daugiametėje darbo programoje taip 
pat atsižvelgiama į atitinkamą mokslinių 
tyrimų veiklą, kurią vykdo valstybės narės, 
asocijuotos šalys ir Europos bei 
tarptautinės organizacijos. Prireikus jos 

Ši daugiametė darbo programa 
pateikiama JTC valdytojų tarybai ir 
Tarybai bei Parlamentui. Joje turi būti
atsižvelgiama į atitinkamą mokslinių 
tyrimų veiklą, kurią vykdo valstybės narės, 
asocijuotos šalys ir Europos bei 
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atnaujinamos. tarptautinės organizacijos, kad Europoje 
nebūtų tuščiai eikvojamos mokslinių 
tyrimų pastangos ir būtų kiek galima 
geriau naudojami finansiniai ištekliai. 
Prireikus ji atnaujinama.

Or. fr

Pagrindimas

JTC biudžetas taip dažnai didinamas, jog reikia atidžiau stebėti jo darbo programą ir 
užtikrinti, kad ji papildytų valstybių narių mokslinių tyrimų programas.

Pakeitimas 129
Jean-Pierre Audy

Pasiūlymas dėl reglamento
12 straipsnio 1 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Nukrypstant nuo Sprendimo 
84/338/Euratomas, EAPB, EEB 3 
straipsnio 3 dalies ir nuo atitinkamai 
1980 m. gruodžio 16 d. Tarybos 
sprendimo 9 punkto, konsultaciniams 
komitetams pirmininkauja Komisija.

Išbraukta.

Or. fr

Pakeitimas 130

Michèle Rivasi
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
16 straipsnio 1 dalies c a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(ca) plėtoti radioaktyvumo aplinkoje 
matavimo tinklus užtikrinant, jog visi 
surinkti duomenys būtų iškart prieinami 
visuomenei.
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Or. xm

Pakeitimas 131

Peter Skinner, Jan Březina

Pasiūlymas dėl reglamento
16 straipsnio 2 dalies trečia a pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Reikia atkreipti ypatingą dėmesį į visus 
mokslinių tyrimų reaktorius ir 
branduolinius įrenginius, esančius 
trečiosiose šalyse, kurios geografiškai yra 
labai arti valstybių narių teritorijų, ypač 
kai tokie reaktoriai ar įrenginiai pastatyti 
netoli geografiškai ir geologiškai 
pavojingų vietovių.

Or. en

Pakeitimas 132
Jean-Pierre Audy

Pasiūlymas dėl reglamento
Article 19 – paragraph 1

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Komisija tinkamomis priemonėmis 
užtikrina, kad vykdant pagal šį reglamentą 
finansuojamus veiksmus Sąjungos 
finansiniai interesai būtų saugomi taikant 
prevencines kovos su sukčiavimu, 
korupcija ir kitokia neteisėta veika 
priemones, atliekant veiksmingus 
patikrinimus ir, jei nustatoma pažeidimų, 
atgaunant nepagrįstai sumokėtas sumas ir 
prireikus skiriant veiksmingas, 
proporcingas ir atgrasomas sankcijas.

1. Komisija tinkamomis priemonėmis 
užtikrina, kad vykdant pagal šį reglamentą 
finansuojamus veiksmus Europos
Sąjungos finansiniai interesai būtų saugomi 
taikant prevencines kovos su sukčiavimu, 
korupcija ir kitokia neteisėta veika 
priemones, atliekant veiksmingus 
patikrinimus ir, jei nustatoma pažeidimų, 
atgaunant nepagrįstai sumokėtas sumas ir 
prireikus skiriant veiksmingas, 
proporcingas ir atgrasomas sankcijas.
Europos Parlamentas informuojamas 
apie tokias priemones.
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Or. fr

Pakeitimas 133
Jean-Pierre Audy

Pasiūlymas dėl reglamento
19 straipsnio 2 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Komisijai arba jos atstovams ir Audito 
Rūmams suteikiami įgaliojimai atlikti visų 
dotacijų gavėjų, rangovų ir subrangovų, 
gavusių Sąjungos lėšų pagal šį reglamentą, 
dokumentų auditą ir auditą vietoje.

2. Komisijai arba jos atstovams, Europos 
Parlamentui ir Audito Rūmams suteikiami 
įgaliojimai atlikti visų dotacijų gavėjų, 
rangovų ir subrangovų, gavusių Sąjungos 
lėšų pagal šį reglamentą, dokumentų auditą 
ir auditą vietoje.

Or. fr

Pakeitimas 134
Jean-Pierre Audy

Pasiūlymas dėl reglamento
Article 19 – paragraph 4

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Nepažeidžiant 1, 2 ir 3 dalių nuostatų, 
bendradarbiavimo susitarimuose su 
trečiosiomis šalimis bei tarptautinėmis 
organizacijomis ir dotacijų susitarimuose, 
dotacijų sprendimuose ir sutartyse, 
sudaromose įgyvendinant šį reglamentą, 
Komisijai, Audito Rūmams ir OLAF 
aiškiai suteikiami įgaliojimai atlikti tokį 
auditą, patikrinimus ir inspektavimą 
vietoje.

4. Nepažeidžiant 1, 2 ir 3 dalių nuostatų, 
bendradarbiavimo susitarimuose su 
trečiosiomis šalimis bei tarptautinėmis 
organizacijomis ir dotacijų susitarimuose, 
dotacijų sprendimuose ir sutartyse, 
sudaromose įgyvendinant šį reglamentą, 
Komisijai, Audito Rūmams ir OLAF 
aiškiai suteikiami įgaliojimai atlikti tokį 
auditą, patikrinimus ir inspektavimą 
vietoje. Europos Parlamentas nedelsiant 
informuojamas apie tokių auditų 
rezultatus.

Or. fr
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Pakeitimas 135
Michèle Rivasi
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
21 straipsnio 1 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Iki 2022 m. gruodžio 31 d. Komisija, 
padedama nepriklausomų ekspertų, 
atlieka Euratomo programos ex post 
vertinimą. Šis vertinimas apima 
pagrindimą, įgyvendinimą ir laimėjimus 
bei ilgalaikį priemonių poveikį ir tvarumą, 
o tokio vertinimo rezultatai naudojami 
priimant sprendimą dėl galimo tolesnės 
priemonės persvarstymo, modifikavimo ar 
taikymo sustabdymo.

Šis vertinimas apima pagrindimą, 
įgyvendinimą ir laimėjimus bei ilgalaikį 
priemonių poveikį ir tvarumą, o tokio 
vertinimo rezultatai naudojami priimant 
sprendimą dėl galimo tolesnės priemonės 
persvarstymo, modifikavimo ar taikymo 
sustabdymo.

Or. en

Pagrindimas

Kad būtų pakankamai laiko nuspręsti, ar ir kokiu būdu pratęsti šią mokslinių tyrimų 
programą po 2018 m., Komisija iki 2017 m. gegužės 31 d. turi pateikti pasiūlymą dėl galimo 
tolesnės priemonės atnaujinimo, pakeitimo ar sustabdymo.

Pakeitimas 136
Jean-Pierre Audy

Pasiūlymas dėl reglamento
21 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Valstybės narės Komisijai pateikia 
atitinkamų priemonių stebėsenai ir 
vertinimui atlikti būtinus duomenis ir 
informaciją.

4. Valstybės narės Komisijai ir Europos 
Parlamentui pateikia atitinkamų priemonių 
stebėsenai ir vertinimui atlikti būtinus 
duomenis ir informaciją.

Or. fr
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Pakeitimas 137
Michèle Rivasi
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo 1 dalies 1 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Pasiekus 3 straipsnyje nustatytus Euratomo 
programos tikslus, būtų pasiekta geresnių 
rezultatų trijose prioritetinėse bendrosios 
programos „Horizontas 2020“ srityse: 
pažangaus mokslo, pramonės pirmavimo ir 
visuomenės uždavinių. Atsižvelgiant į 
išteklių trūkumą, didėjančius energijos 
poreikius ir klimato kaitą, įgyvendinant 
Euratomo programą visų pirma turėtų 
būti remiamas perėjimas prie patikimos, 
tvarios ir konkurencingos ateities 
energetikos sistemos.

Pasiekus 3 straipsnyje nustatytus Euratomo 
programos tikslus, būtų pasiekta geresnių 
rezultatų trijose prioritetinėse bendrosios 
programos „Horizontas 2020“ srityse: 
pažangaus mokslo, pramonės pirmavimo ir 
visuomenės uždavinių.

Or. en

Pakeitimas 138
Michèle Rivasi
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo 1 dalies 3 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Strategija, kurią įgyvendinant bus 
siekiama išplėtoti branduolių sintezę kaip 
patikimą komercinės energijos gamybos 
neišskiriant anglies dioksido alternatyvą, 
turi atitikti gaires, kuriose nurodyti etapai, 
kaip iki 2050 m. pradėti gaminti tokią 
energiją. Kad ta strategija galėtų būti 
įgyvendinta, reikia iš esmės 
restruktūrizuoti Sąjungoje vykdomą su 
branduolių sinteze susijusį darbą 
(įskaitant valdyseną, finansavimą ir 
valdymą) ir taip užtikrinti, kad prioritetas 
būtų teikiamas nebe gryniesiems 

Nei viename iki šiol pateiktame 2050 m. 
scenarijuje branduolių sintezė 
neapibūdinama kaip patikima komercinės 
energijos gamybos alternatyva. Todėl su 
branduolių sinteze susijusiai veiklai 
Sąjungoje daugiau nebebus skiriamos 
Sąjungos arba Bendrijos viešosios lėšos.
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moksliniams tyrimams, o būsimų objektų 
(pvz., ITER, DEMO ) kūrimo, statymo ir 
eksploatavimo bei kitai veiklai. Todėl 
būtinas glaudus visos Sąjungos 
branduolių sintezės bendruomenės, 
Komisijos ir nacionalinių finansavimo 
agentūrų bendradarbiavimas.

Or. en

Pakeitimas 139
Michèle Rivasi
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo 2 dalies 2.1 punkto a papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Atsižvelgiant į bendrąjį tikslą, padėti 
vykdyti bendrą mokslinių tyrimų veiklą, 
susijusią su saugiu Sąjungoje naudojamų 
reaktorių sistemų (įskaitant kuro ciklo 
objektus) arba, kiek tai būtina norint 
išlaikyti specialiąsias branduolinės saugos 
žinias Sąjungoje, reaktorių, kurie gali būti 
naudojami ateityje, eksploatavimu, 
daugiausia dėmesio skiriant saugos 
aspektams, įskaitant visus kuro ciklo 
aspektus, pavyzdžiui, padalijimo ir 
pakeitimo.

Atsižvelgiant į bendrąjį tikslą, padėti 
vykdyti bendrą mokslinių tyrimų veiklą, 
susijusią su saugiu Sąjungoje naudojamų 
branduolinių reaktorių sistemų (įskaitant 
kuro ciklo objektus) eksploatavimo 
nutraukimu.

Or. en

Pakeitimas 140
Michèle Rivasi
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo 2 dalies 2.1 punkto b papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(b) Padėti rengti galutinių branduolinių Išbraukta.
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atliekų tvarkymo priemones (Pažangus 
mokslas; visuomenės uždaviniai)
Vykdyti bendrą ir (arba) koordinuotą 
mokslinių tyrimų veiklą, susijusią su dar 
neištirtais panaudoto kuro ir ilgaamžių 
radioaktyviųjų atliekų geologinio 
saugojimo pagrindiniais aspektais, ir tam 
tikrais atvejais vykdyti su technologijomis 
ir sauga susijusią demonstracinę veiklą. 
Tokia veikla padeda formuoti bendrą 
Sąjungos nuomonę pagrindiniais 
klausimais, susijusiais su atliekų 
tvarkymu nuo kuro išėmimo iki 
pašalinimo. Vykdyti mokslinius tyrimus, 
susijusius su kitų radioaktyviųjų atliekų, 
kurioms kol kas nėra parengta išbaigtų 
pramoninių procesų, tvarkymu.

Or. en

Pakeitimas 141
Jean-Pierre Audy

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo 2 dalies 2.1 punkto d papunkčio įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(d) Didinti radiacinę saugą (Pažangus 
mokslas; visuomenės uždaviniai)

(d) Remti mokslinius tyrimus ir 
technologinę plėtrą radiacinės saugos 
srityje (Pažangus mokslas; visuomenės 
uždaviniai)

Or. fr

Pagrindimas

Šiuo atveju naudojant žodį „užtikrinti“ suprantama, jog įgyvendinant ankstesnes Euratomo 
programas buvo nesirūpinama radiacine sauga. Tačiau taip nėra: radiacinė sauga visada 
buvo svarbus Euratomo mokslinių tyrimų ir technologinės plėtros aspektas. 

Pakeitimas 142
Michèle Rivasi
Verts/ALE frakcijos vardu
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Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo 2 dalies 2.1 punkto e papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(e) Eksploatuojant esamus ir būsimus 
branduolių sintezės objektus, įrodyti, kad 
branduolių sintezė gali būti naudojama 
energijos gamybos reikmėms (Pramonės 
pirmavimas; visuomenės uždaviniai)

Išbraukta.

Padėti Europos branduolių sintezės 
susitarimo nariams vykdyti bendrus 
mokslinius tyrimus, siekiant kuo greičiau 
pradėti labai veiksmingai eksploatuoti 
ITER (taip pat naudoti tam tikrus 
objektus, tarp kurių yra ir Jungtinis 
Europos toras (angl. JET, Joint European 
Torus)), taikyti itin našių kompiuterių 
naudojimu pagrįstą integruotą 
modeliavimą, taip pat padėti vykdyti 
mokymo veiklą, kad būtų parengta nauja 
mokslo darbuotojų ir inžinierių karta.

Or. en

Pakeitimas 143
Michèle Rivasi
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo 2 dalies 2.1 punkto f papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(f) Padėti būsimoms branduolių sintezės 
jėgainėms reikalingus pagrindus, kuriant 
medžiagas, technologijas ir koncepciją 
(Pramonės pirmavimas; visuomenės 
uždaviniai)

Išbraukta.

Padėti Europos branduolių sintezės 
susitarimo nariams vykdyti bendrą veiklą, 
kuria siekiama sukurti ir patvirtinti 
parodomajai jėgainei skirtas medžiagas; 
tai, be kita ko, apima parengiamąjį darbą, 
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susijusį su tinkama medžiagų bandymo 
infrastruktūra, ir derybas dėl Sąjungos 
dalyvavimo tinkamoje tarptautinėje su šia 
infrastruktūra susijusioje programoje.
Padėti Europos branduolių sintezės 
susitarimo nariams vykdyti bendrą 
mokslinių tyrimų veiklą, kuria siekiama 
spręsti reaktorių eksploatavimo klausimus 
ir sukurti bei pademonstruoti visas su 
branduolių sintezės parodomąja jėgaine 
susijusias technologijas. Vykdant tokią 
veiklą, be kita ko, rengiama išsami 
parodomosios jėgainės koncepcija ir 
tiriamos galimybės naudoti stelaratorius 
kaip jėgainės technologijas.

Or. en

Pakeitimas 144
Michèle Rivasi
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo 2 dalies 2.1 punkto g papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(g) Viešinti inovacijas ir skatinti 
pramonės konkurencingumą (Pramonės 
pirmavimas)

Išbraukta.

Valdyti žinias, gautas atlikus pagal šią 
programą finansuojamus mokslinius 
tyrimus, ir perduoti sukurtas 
technologijas pramonei, kuri panaudotų 
visus naujoviškus mokslinių tyrimų 
aspektus, arba remti tokį žinių valdymą ir 
technologijų perdavimą.
Viešinti inovacijas, be kita ko, atveriant 
prieigą prie mokslo leidinių ir sukuriant 
žinių valdymui ir sklaidai skirtą duomenų 
bazę, taip pat įtraukti daugiau 
technologijoms skirtų temų į švietimo 
programas.
Ilgainiui pagal Euratomo programą bus 
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remiamas konkurencingo branduolių 
sintezės pramonės sektoriaus kūrimas ir 
plėtra, visų pirma bus įgyvendinamos 
branduolių sintezės jėgainės statybai 
reikalingos technologijų gairės, o 
pramonės atstovai aktyviai dalyvaus 
rengiant ir plėtojant projektus.

Or. en

Pakeitimas 145
Michèle Rivasi
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo 2 dalies 2.1 punkto i papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(i) Europos branduolių sintezės 
susitarimas

Išbraukta.

Dotacija (programos bendro finansavimo 
veiksmas) skiriama teisės subjektui, kurį 
įsteigia ar paskiria Europos branduolių 
sintezės susitarimo nariai ir kuris turi 
vykdyti ir koordinuoti jų veiklą. Ta 
dotacija gali apimti Bendrijos įnašus 
natūra, pavyzdžiui, mokslinį ir techninį 
JET įrenginio eksploatavimą pagal 
Euratomo sutarties 10 straipsnį arba 
Komisijos darbuotojų komandiravimą.

Or. en

Pakeitimas 146
Michèle Rivasi
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo 2 dalies 2.2 punkto 1 pastraipa
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

JRC vykdomos branduolinės veiklos 
tikslas – padėti įgyvendinti Tarybos 
direktyvas 2009/71/Euratomas28, 
2011/70/Euratomas29 ir Tarybos išvadas, 
pirmenybę teikiant aukščiausiems 
Sąjungos ir tarptautiniams branduolinės 
saugos ir saugumo standartams. JRC visų 
pirma sutelkia reikiamus pajėgumus ir 
sukaupia specialiąsias žinias, kad padėtų 
vertinti ir didinti branduolinių įrenginių 
saugą, prisidėtų prie branduolinės 
energijos ir kitų su branduolių dalijimusi 
nesusijusių priemonių taikaus naudojimo, 
suteiktų mokslinį pagrindą atitinkamiems 
Sąjungos teisės aktams ir prireikus pagal 
savo kompetenciją ir laikydamasis savo 
misijos reaguotų į branduolinius 
incidentus ir avarijas. Šiuo tikslu JRC 
atlieka mokslinius tyrimus ir vertinimus, 
rengia gaires ir standartus, organizuoja 
specializuotą mokymo ir švietimo veiklą. 
Prireikus bus siekiama užtikrinti sąveiką 
su Tvarios branduolinės energijos 
technologijų platforma (angl. SNETP, 
Sustainable Nuclear Energy Technology 
Platform) ir kitomis bendrumų 
turinčiomis iniciatyvomis.

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 147
Jean-Pierre Audy

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo 2 dalies 2.2 punkto 1 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

JRC vykdomos branduolinės veiklos 
tikslas – padėti įgyvendinti Tarybos 
direktyvas 2009/71/Euratomas, 
2011/70/Euratomas ir Tarybos išvadas, 
pirmenybę teikiant aukščiausiems Sąjungos 

JRC vykdomos branduolinės veiklos 
tikslas – padėti įgyvendinti Tarybos 
direktyvas 2009/71/Euratomas, 
2011/70/Euratomas ir Tarybos išvadas, 
pirmenybę teikiant aukščiausiems Sąjungos 
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ir tarptautiniams branduolinės saugos ir 
saugumo standartams. JRC visų pirma 
sutelkia reikiamus pajėgumus ir sukaupia 
specialiąsias žinias, kad padėtų vertinti ir 
didinti branduolinių įrenginių saugą, 
prisidėtų prie branduolinės energijos ir kitų 
su branduolių dalijimusi nesusijusių 
priemonių taikaus naudojimo, suteiktų 
mokslinį pagrindą atitinkamiems Sąjungos 
teisės aktams ir prireikus pagal savo 
kompetenciją ir laikydamasis savo misijos 
reaguotų į branduolinius incidentus ir 
avarijas. Šiuo tikslu JRC atlieka mokslinius 
tyrimus ir vertinimus, rengia gaires ir 
standartus, organizuoja specializuotą 
mokymo ir švietimo veiklą. Prireikus bus 
siekiama užtikrinti sąveiką su Tvarios 
branduolinės energijos technologijų 
platforma (angl. SNETP, Sustainable 
Nuclear Energy Technology Platform) ir 
kitomis bendrumų turinčiomis 
iniciatyvomis.

ir tarptautiniams branduolinės saugos ir 
saugumo standartams. JRC visų pirma 
sutelkia reikiamus pajėgumus ir sukaupia 
specialiąsias žinias, kad prisidėtų prie 
mokslinių tyrimų ir technologinės plėtros
branduolinių įrenginių saugos srityje ir 
branduolinės energijos ir kitų su branduolių 
dalijimusi nesusijusių priemonių taikaus 
naudojimo, suteiktų mokslinį pagrindą 
atitinkamiems Sąjungos teisės aktams ir 
prireikus pagal savo kompetenciją ir 
laikydamasis savo misijos reaguotų į 
branduolinius incidentus ir avarijas. Šiuo 
tikslu JRC atlieka mokslinius tyrimus ir 
vertinimus, rengia gaires ir standartus, 
organizuoja specializuotą mokymo ir 
švietimo veiklą. Prireikus bus siekiama 
užtikrinti sąveiką su Tvarios branduolinės 
energijos technologijų platforma (angl. 
SNETP, Sustainable Nuclear Energy 
Technology Platform) ir kitomis bendrumų 
turinčiomis iniciatyvomis, kad būtų kiek 
galima geriau branduolinės energijos 
moksliniams tyrimams ir technologinei 
plėtrai Europoje panaudojami žmogiškieji 
ir finansiniai ištekliai.

Or. fr

Pagrindimas

Pagal naują formuluotę apsiribojama JTC veikla branduolinės saugos mokslinių tyrimų ir 
technologinės plėtros srityje. JTC nėra už saugą atsakinga institucija ir ji neturi vertinti 
įrenginių saugos ar tvarkytis su kritinėmis situacijomis. Taip pat labai svarbu siekti kiek 
galima geriau panaudoti atitinkamus išteklius.

Pakeitimas 148
Jean-Pierre Audy

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo 2 dalies 2.2 punkto a papunkčio įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

JRC padeda rengti priemones ir metodus, 
būtinus aukštiems europinės svarbos 

JRC, glaudžiai bendradarbiaudamas su 
atitinkamomis ES mokslinių tyrimų 
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branduolinių reaktorių ir kuro ciklų saugos 
standartams užtikrinti. Šios priemonės ir 
metodai apima:

įstaigomis, padeda rengti priemones ir 
metodus, būtinus aukštiems europinės 
svarbos branduolinių reaktorių ir kuro ciklų 
saugos standartams užtikrinti. Šios 
priemonės ir metodai apima:

Or. fr

Pagrindimas

Pagal naują formuluotę JTC veikla apribojama iki jo paties atsakomybės srities. JTC nėra už 
saugą atsakinga institucija ir todėl nėra atsakingas už reagavimą į kritines situacijas ar 
atitinkamos techninės pagalbos teikimą: Europoje veikia techninės saugos organizacijos, 
kurios atlieka šį vaidmenį. Kadangi atitinkami ištekliai yra riboti, taip pat svarbu siekti kiek 
galima geriau juos panaudoti, taip pat svarbu koordinuoti mokslinius tyrimus Europoje.

Pakeitimas 149
Jean-Pierre Audy

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo 2 dalies 2.2 punkto a papunkčio 1 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(1) branduolinių įrenginių eksploatavimo 
saugos riboms vertinti naudojamą sunkių 
avarijų analizės modeliavimą ir metodikas; 
paramą formuojant pažangių kuro ciklų ir 
projektų vertinimo bendrą Europos 
koncepciją; išvadų, susijusių su 
eksploatavimo patirtimi nagrinėjimą ir jų 
sklaidą. JRC dar labiau stiprins savo
Europos informavimo apie branduolinių 
elektrinių eksploatavimo patirtį centrą, kad 
galėtų reaguoti į naujus branduolinės 
saugos iššūkius po incidento Fukušimoje;

(1) branduolinių įrenginių eksploatavimo 
saugos riboms vertinti naudojamą sunkių 
avarijų analizės modeliavimą ir metodikas; 
paramą formuojant pažangių kuro ciklų ir 
projektų vertinimo bendrą Europos 
koncepciją; išvadų, susijusių su 
eksploatavimo patirtimi nagrinėjimą ir jų 
sklaidą. JRC vykdo Europos informavimo 
apie branduolinių elektrinių eksploatavimo 
patirtį centro darbą, kad galėtų reaguoti į 
naujus branduolinės saugos iššūkius po 
incidento Fukušimoje, ir toliau 
remdamasis atitinkamomis valstybių 
narių žiniomis;

Or. fr

Pagrindimas

Pagal naują formuluotę JTC veikla apribojama iki jo paties atsakomybės srities. JTC nėra už 
saugą atsakinga institucija ir todėl nėra atsakingas už reagavimą į kritines situacijas ar 
atitinkamos techninės pagalbos teikimą: Europoje veikia techninės saugos organizacijos, 
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kurios atlieka šį vaidmenį. Kadangi atitinkami ištekliai yra riboti, taip pat svarbu siekti kiek 
galima geriau juos panaudoti, taip pat svarbu koordinuoti mokslinius tyrimus Europoje.

Pakeitimas 150
Jean-Pierre Audy

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo 2 dalies 2.2 punkto a papunkčio 2 a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(2a) eksploatacijos nutraukimas ir 
įrenginių išmontavimas yra perspektyvios 
rinkos sritys esant atitinkamai mokslo 
pažangai ir saugos reikalavimams. Šiems 
darbams atlikti ES turi įgyti kiek galima 
geresnių technologijų, kurias sudarys vis 
sudėtingesnės metodikos (pvz., pjaustymas 
po vandeniu, pjaustymas lazeriu ir 
moderniausi robotai, pakeisiantys 
žmogaus darbą); 

Or. fr

Pakeitimas 151
Michèle Rivasi
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo 2 dalies 2.2 punkto a papunkčio 3 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(3) Sąjungos pajėgumo likviduoti 
branduolines avarijas ir incidentus 
stiprinimą, toliau plėtojant įspėjimo 
sistemas ir radionuklidų sklaidos ore 
modelius, ir sutelkiant išteklius ir 
specialiąsias žinias, kaip analizuoti ir 
modeliuoti branduolines avarijas bei teikti 
reikiamą techninę pagalbą.

(3) Sąjungos pajėgumo likviduoti 
branduolines avarijas ir incidentus 
stiprinimą, toliau plėtojant įspėjimo 
sistemas ir radionuklidų sklaidos aplinkoje 
(ore, vandenyje, dirvožemyje) modelius, ir 
sutelkiant išteklius ir specialiąsias žinias, 
kaip analizuoti ir modeliuoti branduolines 
avarijas bei teikti reikiamą techninę 
pagalbą. JTC toliau stiprina Europos 
radiologinių duomenų mainų sistemą 
(EURDEP), kad iš Europos šalių gauti 
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patvirtinti radiologinės stebėsenos 
duomenys, įskaitant duomenis apie 
radioaktyviųjų dalelių koncentraciją ore, 
būtų viešinami beveik realiuoju laiku. Be 
to, visoje Sąjungoje išplečiamas labai 
jautrus radionuklidų aptikimo tinklas, 
galintis nustatyti radioaktyviojo jodo, 
atsiradusio ne dėl branduolinio sprogimo, 
pėdsakus, ir stebėsenos duomenys 
skelbiami viešai realiuoju laiku. 

Or. xm

Pakeitimas 152
Jean-Pierre Audy

Pasiūlymas dėl reglamento
Annex I – part 2 – point 2.2 – point a – point 3

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(3) Sąjungos pajėgumo likviduoti
branduolines avarijas ir incidentus 
stiprinimą, toliau plėtojant įspėjimo 
sistemas ir radionuklidų sklaidos ore 
modelius, ir sutelkiant išteklius ir 
specialiąsias žinias, kaip analizuoti ir 
modeliuoti branduolines avarijas bei teikti 
reikiamą techninę pagalbą.

(3) keitimąsi informacija su už reagavimą 
į branduolines avarijas ir incidentus 
atsakingomis valstybių narių įstaigomis, 
ypač sutelkiant išteklius ir specialiąsias 
žinias, kaip analizuoti ir modeliuoti 
branduolines avarijas bei teikti reikiamą 
techninę pagalbą.

Or. fr

Pagrindimas

Pagal naują formuluotę JTC veikla apribojama iki jo paties atsakomybės srities. JTC nėra už 
saugą atsakinga institucija ir todėl nėra atsakingas už reagavimą į kritines situacijas ar 
atitinkamos techninės pagalbos teikimą: Europoje veikia techninės saugos organizacijos, 
kurios atlieka šį vaidmenį. Kadangi atitinkami ištekliai yra riboti, taip pat svarbu siekti kiek 
galima geriau juos panaudoti, taip pat svarbu koordinuoti mokslinius tyrimus Europoje.

Pakeitimas 153
Michèle Rivasi
Verts/ALE frakcijos vardu
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Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo 2 dalies 2.2 punkto e papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(e) Padėti įgyvendinti Sąjungos 
branduolinės saugos ir saugumo srities 
politiką bei su šia politika susijusius 
kintančius Sąjungos teisės aktus

Išbraukta.

JRC gilina savo kompetenciją, kad galėtų 
suteikti nepriklausomų mokslinių ir 
techninių įrodymų, būtinų norint padėti 
įgyvendinti kintančius branduolinės 
saugos ir saugumo srities Sąjungos teisės 
aktus.
JRC, kaip Euratomo atstovas, paskirtas 
tvarkyti Ketvirtosios kartos tarptautinio 
forumo klausimus, ir toliau koordinuoja 
Bendrijos dalyvavimą šiame forume. Kad 
viešintų Sąjungos branduolinės saugos ir 
saugumo politiką, JRC vykdo ir toliau 
plėtoja tarptautinį mokslinių tyrimų srities 
bendradarbiavimą su pagrindinėmis 
šalimis partnerėmis ir tarptautinėmis 
organizacijomis (TATENA, Ekonominio 
bendradarbiavimo ir plėtros organizacijos 
Branduolinės energijos agentūra).

Or. en

Pakeitimas 154
Jean-Pierre Audy

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo 2 dalies 2.2 punkto e papunkčio 1 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

JRC gilina savo kompetenciją, kad galėtų 
suteikti nepriklausomų mokslinių ir 
techninių įrodymų, būtinų norint padėti 
įgyvendinti kintančius branduolinės saugos 
ir saugumo srities Sąjungos teisės aktus.

JRC gilina savo kompetenciją, kad galėtų 
suteikti nepriklausomų mokslinių ir 
techninių įrodymų, būtinų norint padėti 
įgyvendinti kintančius branduolinės saugos 
ir saugumo srities Sąjungos teisės aktus.
Tikslus šių mokslinių tyrimų pobūdis turi 
būti nustatytas remiantis ES institucijų 
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atsižvelgiant į branduolinių elektrinių 
testavimo nepalankiausiomis sąlygomis 
rezultatus priimtomis gairėmis.

Or. fr

Pagrindimas

JTC uždavinys − dirbti remiant ES politiką, šiuo atveju politiką saugos ir saugumo 
klausimais. Todėl teisinga tikėtis iš ES institucijų JTC darbo programos gairių, parengtų 
remiantis branduolinių elektrinių testavimo nepalankiausiomis sąlygomis rezultatais.

Pakeitimas 155
Michèle Rivasi
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Kompleksinė veikla ir sąveika su 
bendrąja mokslinių tyrimų ir inovacijų 
programa „Horizontas 2020“

Išbraukta.

Kad būtų pasiekti Euratomo programos 
tikslai, užtikrinami tinkami ryšiai ir 
sąveika su bendrosios programos 
„Horizontas 2020“ specialiąja programa, 
pavyzdžiui, skelbiami bendri kvietimai.
Įgyvendinant Euratomo programą gali 
būti prisidedama prie skolos ir nuosavo 
kapitalo priemonių, sukurtų pagal 
bendrąją programą „Horizontas 2020“, 
kuri išplečiama, kad apimtų 3 straipsnyje 
nustatytus tikslus.

Or. en

Pakeitimas 156
Jean-Pierre Audy

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo 4 dalies 2 a pastraipa (nauja)
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Fundamentiniai tyrimai, kurie gali būti 
vykdomi ne tik branduolinės energijos 
srityse, bet ir kituose mokslinių tyrimų 
sektoriuose, kuriuos apima programa 
„Horizontas 2020“, galės būti 
finansuojami pagal EMTT programą. 

Or. fr

Pagrindimas

Šiuo metu fundamentiniai tyrimai, klaidingai žymimi kaip branduoliniai, negauna EMTT 
finansavimo remiantis tuo, kad jie finansuojami pagal Euratomą. Tokiai diskriminacijai 
reikia užkirsti kelią, nes EMTT turi finansuoti visus fundamentinius tyrimus.

Pakeitimas 157
Michèle Rivasi
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo 6 dalies 2 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Tarptautinis bendradarbiavimas skatinamas 
vykdant daugiašales iniciatyvas 
(pavyzdžiui, TATENA, OECD, ITER,
GIF) ir plėtojant esamą arba naują dvišalį 
bendradarbiavimą su šalimis, turinčiomis 
stiprią mokslinių tyrimų ir plėtros bei 
pramoninę bazę ir mokslinių tyrimų 
infrastruktūrą, kuri eksploatuojama, dar tik 
kuriama ar statoma.

Tarptautinis bendradarbiavimas skatinamas 
vykdant daugiašales iniciatyvas 
(pavyzdžiui, TATENA, OECD, GIF) ir 
plėtojant esamą arba naują dvišalį 
bendradarbiavimą su šalimis, turinčiomis 
stiprią mokslinių tyrimų ir plėtros bei 
pramoninę bazę ir mokslinių tyrimų 
infrastruktūrą, kuri eksploatuojama, dar tik 
kuriama ar statoma.

Or. en

Pakeitimas 158
Michèle Rivasi
Verts/ALE frakcijos vardu
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Pasiūlymas dėl reglamento
II priedo 1 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(a) Padėti saugiai eksploatuoti 
branduolines sistemas

Išbraukta.

– Finansuotų projektų (bendrų mokslinių 
tyrimų ir (arba) koordinuotų veiksmų), 
kurie gali pastebimai pagerinti 
branduolinę saugą Europoje, procentinė 
dalis.

Or. en

Pakeitimas 159
Michèle Rivasi
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
II priedo 1 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(b) Padėti rengti galutinių branduolinių 
atliekų tvarkymo priemones

Išbraukta.

– Geologinių panaudoto branduolinio 
kuro ir (arba) aukšto lygio radioaktyvumo 
atliekų saugyklų, kurias numatyta 
pastatyti Europoje ir kurioms Bendrija 
skyrė finansavimą, kad būtų parengti 
saugos įrodymo dokumentai ir galimas 
etapas iki statybos, skaičius.

Or. en

Pakeitimas 160
Michèle Rivasi
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
II priedo 1 dalies c punkto 2 įtrauka
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

– Euratomo branduolių sintezės 
programoje dalyvaujančių stipendininkų 
ir stažuotojų skaičius.

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 161
Alejo Vidal-Quadras, Cristina Gutiérrez-Cortines, Pilar del Castillo Vera

Pasiūlymas dėl reglamento
II priedo 1 dalies d a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(da) Padėti įgyvendinti mokslinių tyrimų 
ir technologinės plėtros darbotvarkę, 
parengtą remiantis rekomendacijomis, 
pateiktomis Sąjungos testavimo 
nepalankiausiomis sąlygomis, susijusio su 
seisminiais bandymais ar aktyviosios 
zonos išsilydymo imitavimu, išvadose
− Finansuotų projektų, galinčių 
palengvinti šių rekomendacijų taikymą, 
procentinė dalis.

Or. en

Pakeitimas 162
Alejo Vidal-Quadras, Cristina Gutiérrez-Cortines, Pilar del Castillo Vera

Pasiūlymas dėl reglamento
II priedo 1 dalies d b punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(db) Padėti užtikrinti ilgalaikį branduolių 
dalijimosi tvarumą užtikrinant 
patobulinimus reaktorių eksploatacijos 
trukmės pratęsimo arba naujų reaktorių 
kūrimo srityje
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− Finansuotų projektų, galinčių padaryti 
pastebimą poveikį reaktorių eksploatacijos 
trukmės pratęsimo arba naujų reaktorių 
kūrimo srityje, procentinė dalis.

Or. en

Pakeitimas 163
Michèle Rivasi
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
II priedo 1 dalies e punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(e) Eksploatuojant esamus ir būsimus 
branduolių sintezės objektus įrodyti, kad 
branduolių sintezė gali būti naudojama 
energijos gamybos reikmėms

Išbraukta.

– Straipsnių, paskelbtų įtakinguose 
žurnaluose, skaičius.

Or. en

Pakeitimas 164
Michèle Rivasi
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
II priedo 1 dalies f punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(f) Padėti būsimoms branduolių sintezės 
jėgainėms reikalingus pagrindus, kuriant 
medžiagas, technologijas ir koncepciją

Išbraukta.

– Branduolių sintezės gairių pagrindinių 
etapų, nustatytų 2014–2018 m. 
laikotarpiui ir įvykdytų pagal Euratomo 
programą, procentinė dalis

Or. en
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Pakeitimas 165
Michèle Rivasi
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
II priedo 1 dalies g punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(g) Viešinti inovacijas ir skatinti 
pramonės konkurencingumą

Išbraukta.

– Naujų įmonių padalinių, įsteigtų baigus 
branduolių sintezės mokslinius tyrimus 
pagal Euratomo programą skaičius
– Europos branduolių sintezės 
laboratorijų pateiktos paraiškos gauti 
patentą

Or. en

Pakeitimas 166
Vladko Todorov Panayotov

Pasiūlymas dėl reglamento
II priedo 1 dalies g punkto 2 įtrauka

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

– Europos branduolių sintezės laboratorijų 
pateiktos paraiškos gauti patentą

− Europos branduolių sintezės laboratorijų 
pateiktos paraiškos gauti patentą ir 
naudinguosius modelius

Or. en

Pagrindimas

For completeness.

Pakeitimas 167
Vladko Todorov Panayotov
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Pasiūlymas dėl reglamento
II priedo 2 dalies b punkto 1 įtrauka

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

– To paties lygio mokslo darbuotojų 
įvertinų straipsnių skaičius

− To paties lygio mokslo darbuotojų 
įvertinų straipsnių, patentų ir naudingųjų 
modelių prietaikų skaičius

Or. en

Pagrindimas

Pernelyg pabrėžiant dažniausiai minimus straipsnius atsiranda šališkumas jau gerai 
įsitvirtinusių mokslinių tyrimų sričių atžvilgiu ir kenkiama inovacijų ir pramonės 
konkurencingumo skatinimui. Kadangi biudžetą sudaro 724 319 mln. EUR, JTC mokslinis 
produktyvumas turėtų būti labiau orientuotas į tikrą Europos pridėtinę vertę.


