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Pakeitimas 13
Michèle Rivasi
Verts/ALE frakcijos vardu
Corinne Lepage

Teisėkūros rezoliucijos projektas
1 a nurodomoji dalis (nauja)

Teisėkūros rezoliucijos projektas Pakeitimas

– atsižvelgdamas į tai, kad pagal Europos 
atominės energijos bendrijos steigimo 
sutartį Europos Parlamentas vis dar 
negali tapti vienu iš teisės aktų leidėjų,

Or. fr

Pakeitimas 14
Michèle Rivasi
Verts/ALE frakcijos vardu
Corinne Lepage

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-
0032/2012),

– atsižvelgdamas į Europos atominės 
energijos bendrijos steigimo sutarties 
7 straipsnį, pagal kurį Taryba tiesiog
kreipėsi į Parlamentą dėl konsultacijos 
(C7-0032/2012),

Or. fr

Pakeitimas 15
Laurence J.A.J. Stassen

Teisėkūros rezoliucijos projektas
1 dalis
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Teisėkūros rezoliucijos projektas Pakeitimas

1. pritaria Komisijos pasiūlymui su 
pakeitimais;

1. atmeta Komisijos pasiūlymą;

Or. nl

Pakeitimas 16
Michèle Rivasi
Verts/ALE frakcijos vardu
Corinne Lepage

Teisėkūros rezoliucijos projektas
1 dalis

Teisėkūros rezoliucijos projektas Pakeitimas

1. pritaria Komisijos pasiūlymui su 
pakeitimais;

1. nepritaria Komisijos pasiūlymui su 
pakeitimais;

Or. fr

Pakeitimas 17
Jean-Pierre Audy

Teisėkūros rezoliucijos projektas
1 dalis

Teisėkūros rezoliucijos projektas Pakeitimas

1. pritaria Komisijos pasiūlymui su 
pakeitimais;

1. palankiai vertina Komisijos pasiūlymą
su pakeitimais;

Or. fr

Pakeitimas 18
Michèle Rivasi
Verts/ALE frakcijos vardu
Corinne Lepage
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Teisėkūros rezoliucijos projektas
1 a dalis (nauja)

Teisėkūros rezoliucijos projektas Pakeitimas

1a. ragina Komisiją pakeisti savo 
pasiūlymą siekiant, kad Euratomas 
nutrauktų ITER eksperimentinio 
reaktoriaus statybą ir ITER susitarimą;

Or. en

Pakeitimas 19
Jean-Pierre Audy

Pasiūlymas dėl sprendimo
1 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(1) 2006 m. lapkričio 21 d. Europos 
atominės energijos bendrija (Euratomas), 
Kinijos Liaudies Respublika, Indija, 
Japonija, Korėjos Respublika, Rusija ir 
Jungtinės Valstijos pasirašė Susitarimą 
įsteigti Tarptautinę ITER branduolių 
sintezės energijos organizaciją siekiant 
bendrai įgyvendinti ITER projektą (toliau –
ITER susitarimą). ITER susitarimu įsteigta 
Tarptautinė ITER branduolių sintezės 
organizacija (toliau – ITER organizacija), 
kuri yra visiškai atsakinga už ITER 
įrenginių statybą, eksploatavimą, 
naudojimą ir deaktyvavimą;

(1) 2006 m. lapkričio 21 d. Europos 
atominės energijos bendrija (Euratomas), 
Kinijos Liaudies Respublika, Indija, 
Japonija, Korėjos Respublika, Rusija ir 
Jungtinės Valstijos pasirašė Susitarimą 
įsteigti Tarptautinę ITER (Tarptautinio 
termobranduolinio eksperimentinio 
reaktoriaus) branduolių sintezės energijos 
organizaciją siekiant bendrai įgyvendinti 
ITER projektą (toliau – ITER susitarimą). 
ITER susitarimu įsteigta Tarptautinė ITER 
branduolių sintezės organizacija (toliau –
ITER organizacija), kuri yra visiškai 
atsakinga už ITER įrenginių statybą, 
eksploatavimą, naudojimą ir 
deaktyvavimą;

Or. fr

Pakeitimas 20
Michèle Rivasi
Verts/ALE frakcijos vardu
Corinne Lepage
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Pasiūlymas dėl sprendimo
2 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(2a) pagal ITER susitarimą jo šalys negali 
nutraukti susitarimo;

Or. fr

Pakeitimas 21
António Fernando Correia de Campos

Pasiūlymas dėl sprendimo
3 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(3) derybose siekiant kitų ITER šalių 
paramos, kad ITER statybvietė būtų 
Europoje, 2007 m. buvo sudarytas 
Japonijos vyriausybės bei Bendrijos 
susitarimas bendrai įgyvendinti platesnio 
požiūrio veiklą branduolių sintezės 
energijos mokslinių tyrimų srityje, kuriuo 
numatyta papildoma bendra branduolių 
sintezės tyrimų veikla Japonijos 
teritorijoje, siekiant kuo greičiau pradėti 
labai veiksmingai eksploatuoti ITER. 
Platesnio požiūrio veikla ir kita su ITER 
susijusi veikla vykdoma per Europos ITER 
įgyvendinimo ir branduolių sintezės 
energetikos vystymo bendrąją įmonę. 
Platesnio požiūrio veiklos finansavimas 
daugiausia užtikrinamas kai kurių Europos 
ITER įgyvendinimo ir branduolių sintezės 
energetikos vystymo bendrosios įmonės 
narių įnašais natūra, o likusi Euratomo 
įnašo dalis dengiama iš Euratomo 
biudžeto;

(3) derybose siekiant kitų ITER šalių 
paramos, kad ITER statybvietė būtų 
Europoje, 2007 m. buvo sudarytas 
Japonijos vyriausybės bei Bendrijos 
susitarimas bendrai įgyvendinti platesnio 
požiūrio veiklą branduolių sintezės 
energijos mokslinių tyrimų srityje, kuriuo 
numatyta papildoma bendra branduolių 
sintezės tyrimų veikla Japonijos 
teritorijoje, siekiant kuo greičiau pradėti 
labai veiksmingai eksploatuoti ITER. 
Platesnio požiūrio veikla ir kita su ITER 
susijusi veikla vykdoma per Europos ITER 
įgyvendinimo ir branduolių sintezės 
energetikos vystymo bendrąją įmonę. 
Platesnio požiūrio veiklos finansavimas 
daugiausia užtikrinamas kai kurių Europos 
ITER įgyvendinimo ir branduolių sintezės 
energetikos vystymo bendrosios įmonės 
narių įnašais natūra, o likusi Euratomo 
įnašo dalis dengiama iš Euratomo biudžeto.
2012 m. branduolių sintezės energijos 
realizavimo veiksmų plane pagal Europos 
branduolių sintezės vystymo susitarimą 
nustatyta, kad reikia toliau teikti 
finansinę paramą pagrindiniams 
projektams bei mokslinių tyrimų ir 
technologinės plėtros veiklai pagrindinėse 
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srityse, kol ITER įrenginiai pradės veikti, 
siekiant įveikti mokslinius ir techninius 
iššūkius ir taip realizuoti branduolių 
sintezės energiją;

Or. en

Pakeitimas 22
Michèle Rivasi
Verts/ALE frakcijos vardu
Corinne Lepage

Pasiūlymas dėl sprendimo
4 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(4) numatytos ITER statybos išlaidos 
padidėjo, palyginti su pradžioje 2001 m. 
numatytomis išlaidomis, kuriomis buvo 
pagrįstas ITER susitarimas. Savo 2010 m. 
liepos 12 d. išvadose dėl ITER 
įgyvendinimo būklės ir galimų paskesnių 
veiksmų Europos Sąjungos Taryba 
apribojo Europos įnašą į ITER statybos 
etapą iki 6,6 mlrd. EUR sumos 2008 m. 
verte. Pagal šias išvadas Europos įnašą 
finansuoja Euratomas (80 proc.) ir 
Prancūzija (20 proc.) ir į jį įeina statybos 
išlaidos, eksploatacijos išlaidos ir galimos 
nenumatytos išlaidos. Remdamasi šiomis 
išvadomis, Komisija pateikė pasiūlymą iš 
dalies pakeisti 2006 m. gegužės 17 d. 
tarpinstitucinį susitarimą dėl daugiametės 
programos (DFP) biudžetinės drausmės ir 
patikimo finansų valdymo 2007–2013 m., 
kad 2012–2013 m. ITER būtų galima skirti 
daugiau lėšų;

(4) 2010 m. numatytos vien tik ITER 
statybos išlaidos patrigubėjo, palyginti su 
pradžioje 2001 m. numatytomis išlaidomis, 
kuriomis buvo pagrįstas ITER susitarimas, 
t. y. 2001 m. skirta 5,9 mlrd. EUR 
(2008 m. verte), o 2010 m. – 16 mlrd. EUR 
(2008 m.). Savo 2010 m. liepos 12 d.
išvadose dėl ITER įgyvendinimo būklės ir 
galimų paskesnių veiksmų Europos 
Sąjungos Taryba apribojo (45 proc.)
Europos įnašą į ITER statybos etapą iki 
6,6 mlrd. EUR sumos 2008 m. verte. Pagal 
šias išvadas Europos įnašą finansuoja 
Euratomas (80 proc.) ir Prancūzija 
(20 proc.) ir į jį įeina statybos išlaidos, 
eksploatacijos išlaidos ir galimos 
nenumatytos išlaidos, įskaitant poveikį 
finansavimui ir biudžetui, atsižvelgiant į 
2011 m. kovo mėn. Japonijoje įvykusią 
gaivalinę nelaimę ir atsižvelgiant į tai, kad 
projektui ITER turi būti atliekamas 
testavimas nepalankiausiomis sąlygomis, 
kuris atliekamas branduoliniams 
reaktoriams. Remdamasi šiomis 
išvadomis, Komisija pateikė pasiūlymą iš 
dalies pakeisti 2006 m. gegužės 17 d. 
tarpinstitucinį susitarimą dėl daugiametės 
programos (DFP) biudžetinės drausmės ir 
patikimo finansų valdymo 2007–2013 m., 
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kad 2012–2013 m. ITER būtų galima skirti 
daugiau lėšų;

Or. fr

Pakeitimas 23
Laurence J.A.J. Stassen

Pasiūlymas dėl sprendimo
4 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(4) numatytos ITER statybos išlaidos 
padidėjo, palyginti su pradžioje 2001 m. 
numatytomis išlaidomis, kuriomis buvo 
pagrįstas ITER susitarimas. Savo 2010 m. 
liepos 12 d. išvadose dėl ITER 
įgyvendinimo būklės ir galimų paskesnių 
veiksmų Europos Sąjungos Taryba 
apribojo Europos įnašą į ITER statybos 
etapą iki 6,6 mlrd. EUR sumos 2008 m. 
verte. Pagal šias išvadas Europos įnašą 
finansuoja Euratomas (80 proc.) ir 
Prancūzija (20 proc.) ir į jį įeina statybos 
išlaidos, eksploatacijos išlaidos ir galimos 
nenumatytos išlaidos. Remdamasi šiomis 
išvadomis, Komisija pateikė pasiūlymą iš 
dalies pakeisti 2006 m. gegužės 17 d. 
tarpinstitucinį susitarimą dėl daugiametės 
programos (DFP) biudžetinės drausmės ir 
patikimo finansų valdymo 2007–2013 m., 
kad 2012–2013 m. ITER būtų galima skirti 
daugiau lėšų;

(4) numatytos ITER statybos išlaidos 
padidėjo, palyginti su pradžioje 2001 m. 
numatytomis išlaidomis, kuriomis buvo 
pagrįstas ITER susitarimas. Savo 2010 m. 
liepos 12 d. išvadose dėl ITER 
įgyvendinimo būklės ir galimų paskesnių 
veiksmų Europos Sąjungos Taryba nustatė, 
kad Europos įnašas į ITER statybos etapą 
turi būti ne mažesnis kaip 6,6 mlrd. EUR 
2008 m. verte. Pagal šias išvadas Europos 
įnašą finansuoja Euratomas (80 proc.) ir 
Prancūzija (20 proc.) ir į jį įeina statybos 
išlaidos, eksploatacijos išlaidos ir galimos 
nenumatytos išlaidos. Remdamasi šiomis 
išvadomis, Komisija pateikė pasiūlymą iš 
dalies pakeisti 2006 m. gegužės 17 d. 
tarpinstitucinį susitarimą dėl daugiametės 
programos (DFP) biudžetinės drausmės ir 
patikimo finansų valdymo 2007–2013 m., 
kad 2012–2013 m. ITER būtų galima skirti 
daugiau lėšų;

Or. nl

Pakeitimas 24
Elisabetta Gardini

Pasiūlymas dėl sprendimo
4 a konstatuojamoji dalis (nauja)
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(4a) nuostatos dėl maksimalios ITER 
finansavimo sumos reikėtų paisyti ir jos 
nepažeisti. Dėl išlaidų viršijimo neturėtų 
kilti grėsmė finansavimui ir sėkmingam 
kitų Sąjungos politikos krypčių 
įgyvendinimui; 

Or. en

Pakeitimas 25
Michèle Rivasi
Verts/ALE frakcijos vardu
Corinne Lepage

Pasiūlymas dėl sprendimo
4 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(4a) 2010 m. ITER projektui numatytos 
išlaidos nebuvo persvarstytos nepaisant 
daugybinių biudžeto svyravimų;

Or. fr

Pakeitimas 26
Elisabetta Gardini

Pasiūlymas dėl sprendimo
5 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(5) savo komunikate „Strategijos „Europa 
2020“ biudžetas“ Komisija pasiūlė po 
2013 m. ITER projektą finansuoti ne iš 
DFP lėšų. Todėl 2014–2018 m. 
laikotarpiui reikia nustatyti ITER 
projekto papildomą mokslinių tyrimų 
programą;

(5) laiku įgyvendinus nustatytus ITER 
projekto įrenginių statybos ir naudojimo 
tikslus turėtų būti įtvirtinta pirmaujanti 
Europos padėtis branduolių sintezės 
srityje. Trečiosios valstybės, su Euratomu 
sudariusios bendradarbiavimo 
susitarimus, pagal kuriuos atitinkamos jų 
mokslinių tyrimų programos branduolių 
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sintezės srityje susiejamos su Euratomo 
programomis, taip pat turėtų turėti 
galimybę prisidėti prie kurios nors 
papildomos programos;

Or. en

Pakeitimas 27
Kent Johansson, Nils Torvalds

Pasiūlymas dėl sprendimo
5 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(5) savo komunikate „Strategijos „Europa 
2020“ biudžetas“ Komisija pasiūlė po 
2013 m. ITER projektą finansuoti ne iš
DFP lėšų. Todėl 2014–2018 m. laikotarpiui 
reikia nustatyti ITER projekto papildomą 
mokslinių tyrimų programą;

(5) savo komunikate „Strategijos „Europa 
2020“ biudžetas“ Komisija pasiūlė po 
2013 m. ITER projektą finansuoti viršijant 
DFP viršutines ribas, siekiant užtikrinti, 
kad dėl galimo numatytų išlaidų viršijimo 
nekiltų grėsmė kitų Sąjungos politikos 
krypčių finansavimui ir įgyvendinimui, 
ypač mokslinių tyrimų srityje, ir kad būtų 
išlaikytos visos abiejų biudžeto valdymo 
institucijų galios. Todėl 2014–2018 m. 
laikotarpiui reikia nustatyti ITER projekto 
papildomą mokslinių tyrimų programą;

Or. en

Pagrindimas

Sprendimas finansuoti ITER ne iš DFP lėšų, t. y. finansuoti viršijant DFP viršutines ribas, 
padėtų išvengti galimo lėšų perskirstymo ITER naudai pakenkiant kitoms ES programoms ir 
ypač mokslinių tyrimų programoms pagal 1a išlaidų kategoriją, daugiausia „Horizontas 
2020“programai, kaip kad buvo praeityje.

Pakeitimas 28
Michèle Rivasi
Verts/ALE frakcijos vardu
Corinne Lepage

Pasiūlymas dėl sprendimo
5 konstatuojamoji dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(5) savo komunikate „Strategijos „Europa 
2020“ biudžetas“ Komisija pasiūlė po 
2013 m. ITER projektą finansuoti ne iš 
DFP lėšų. Todėl 2014–2018 m. laikotarpiui 
reikia nustatyti ITER projekto papildomą 
mokslinių tyrimų programą;

(5) savo komunikate „Strategijos „Europa 
2020“ biudžetas“ Komisija pasiūlė po 
2013 m. ITER projektą finansuoti ne iš 
DFP lėšų siekiant, kad nenukentėtų kitos 
Bendrijos programos, ypač susijusios su 
moksliniais tyrimais, švietimu, 
konkurencingumu ir MVĮ rėmimu. Todėl 
2014–2018 m. laikotarpiui reikia nustatyti 
ITER projekto papildomą mokslinių tyrimų 
programą, kad valstybės narės, kurios to 
pageidauja, galėtų savanoriškai prisidėti 
prie projekto ITER finansavimo laikantis 
pirmiau minėtų 2010 m. liepos 12 d. 
Tarybos išvadų;

Or. fr

Pakeitimas 29
Michèle Rivasi
Verts/ALE frakcijos vardu
Corinne Lepage

Pasiūlymas dėl sprendimo
5 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(5a) ES įnašas, kuriuo prisidedama prie 
visų ITER statybų ir veikimo išlaidų, 
įskaitant nenumatytas išlaidas, jokiu būdu 
neviršys sumos, kurią 2010 m. liepos 12 d. 
numatė Europos Vadovų Taryba. 
Būsimas biudžeto disbalansas jokiu būdu 
nedarys neigiamo poveikio nei ES 
įnašams, nei ES biudžetui. Europos 
Komisija taip pat kuo skubiau turi 
įvertinti sumas, skirtas ITER projektui 
sustabdyti ir pertvarkyti;

Or. fr
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Pakeitimas 30
Laurence J.A.J. Stassen

Pasiūlymas dėl sprendimo
6 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(6) ITER projekto papildoma mokslinių 
tyrimų programa turėtų būti finansuojama 
valstybių narių įnašais, remiantis 
kiekvienos valstybės narės bendrosioms 
nacionalinėms pajamoms (BNP) 
taikomais pareikalavimo tarifais, kurie 
nustatyti siekiant apskaičiuoti BNP 
nuosavųjų išteklių įnašus į Europos 
Sąjungos bendrąjį biudžetą. Įnašai 
daromi į bendrąjį Europos Sąjungos 
biudžetą ir skiriami šiai programai. 
Trečiosios valstybės, su Euratomu 
sudariusios bendradarbiavimo branduolių 
sintezės srityje susitarimą, pagal kurį 
atitinkamos jų mokslinių tyrimų 
programos susiejamos su Euratomo 
programomis, taip pat turėtų turėti 
galimybę prisidėti prie šios programos;

(6) ITER projekto papildoma mokslinių 
tyrimų programa turi būti finansuojama 
turimomis ITER skirtomis lėšomis.

Or. nl

Pakeitimas 31
Evžen Tošenovský, Vicky Ford

Pasiūlymas dėl sprendimo
6 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(6) ITER projekto papildoma mokslinių 
tyrimų programa turėtų būti finansuojama 
valstybių narių įnašais, remiantis 
kiekvienos valstybės narės bendrosioms 
nacionalinėms pajamoms (BNP) 
taikomais pareikalavimo tarifais, kurie 
nustatyti siekiant apskaičiuoti BNP 
nuosavųjų išteklių įnašus į Europos 
Sąjungos bendrąjį biudžetą. Įnašai 

(6) ITER projekto papildoma mokslinių 
tyrimų programa turėtų būti finansuojama 
pagal DFP. Programa turėtų būti 
finansuojama DFP skirtomis lėšomis, 
tačiau taip pat turėtų būti nustatyta 
tikslinė maksimali įnašų iš Sąjungos 
biudžeto suma 2014–2018 metams ir bet 
koks papildomas ITER projekto 
finansavimas neturėtų kelti grėsmės 
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daromi į bendrąjį Europos Sąjungos 
biudžetą ir skiriami šiai programai.
Trečiosios valstybės, su Euratomu 
sudariusios bendradarbiavimo branduolių 
sintezės srityje susitarimą, pagal kurį 
atitinkamos jų mokslinių tyrimų programos 
susiejamos su Euratomo programomis, taip 
pat turėtų turėti galimybę prisidėti prie šios 
programos;

kitiems projektams pagal DFP 1a išlaidų 
kategoriją. Trečiosios valstybės, su 
Euratomu sudariusios bendradarbiavimo 
branduolių sintezės srityje susitarimą, 
pagal kurį atitinkamos jų mokslinių tyrimų 
programos susiejamos su Euratomo 
programomis, taip pat turėtų turėti 
galimybę prisidėti prie šios programos;

Or. en

Pakeitimas 32
Kent Johansson, Nils Torvalds

Pasiūlymas dėl sprendimo
6 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(6) ITER projekto papildoma mokslinių 
tyrimų programa turėtų būti finansuojama 
valstybių narių įnašais, remiantis 
kiekvienos valstybės narės bendrosioms 
nacionalinėms pajamoms (BNP) 
taikomais pareikalavimo tarifais, kurie 
nustatyti siekiant apskaičiuoti BNP 
nuosavųjų išteklių įnašus į Europos 
Sąjungos bendrąjį biudžetą. Įnašai 
daromi į bendrąjį Europos Sąjungos 
biudžetą ir skiriami šiai programai. 
Trečiosios valstybės, su Euratomu 
sudariusios bendradarbiavimo branduolių 
sintezės srityje susitarimą, pagal kurį 
atitinkamos jų mokslinių tyrimų programos 
susiejamos su Euratomo programomis, taip 
pat turėtų turėti galimybę prisidėti prie šios 
programos;

(6) ITER projekto papildoma mokslinių 
tyrimų programa turėtų būti finansuojama 
viršijant DFP viršutines ribas ir DFP 
reglamente turėtų būti nustatyta tikslinė 
maksimali finansavimo iš Sąjungos 
biudžeto suma. Ši maksimali suma turi 
būti vertinama kaip suma, papildanti 
biudžetą, kurį Komisija pasiūlė programai 
„Horizontas 2020“ ir kitoms Sąjungos 
programoms. Trečiosios valstybės, su 
Euratomu sudariusios bendradarbiavimo 
branduolių sintezės srityje susitarimą, 
pagal kurį atitinkamos jų mokslinių tyrimų 
programos susiejamos su Euratomo 
programomis, taip pat turėtų turėti 
galimybę prisidėti prie šios programos;

Or. en

Pagrindimas

Ši maksimali suma turi būti vertinama kaip programai „Horizontas 2020“ ir kitoms Sąjungos 
programoms Komisijos pasiūlytas lėšas papildanti suma.
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Pakeitimas 33
Michèle Rivasi
Verts/ALE frakcijos vardu
Corinne Lepage

Pasiūlymas dėl sprendimo
6 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(6) ITER projekto papildoma mokslinių 
tyrimų programa turėtų būti finansuojama 
valstybių narių įnašais, remiantis
kiekvienos valstybės narės bendrosioms 
nacionalinėms pajamoms (BNP) 
taikomais pareikalavimo tarifais, kurie 
nustatyti siekiant apskaičiuoti BNP 
nuosavųjų išteklių įnašus į Europos 
Sąjungos bendrąjį biudžetą. Įnašai daromi 
į bendrąjį Europos Sąjungos biudžetą ir 
skiriami šiai programai. Trečiosios 
valstybės, su Euratomu sudariusios 
bendradarbiavimo branduolių sintezės 
srityje susitarimą, pagal kurį atitinkamos jų 
mokslinių tyrimų programos susiejamos su 
Euratomo programomis, taip pat turėtų 
turėti galimybę prisidėti prie šios 
programos;

(6) ITER projekto papildoma mokslinių 
tyrimų programa turėtų būti finansuojama 
valstybių narių įnašais, remiantis
savanoriškais įnašais. Įnašai daromi į 
bendrąjį Europos Sąjungos biudžetą ir 
skiriami šiai programai. Trečiosios 
valstybės, su Euratomu sudariusios 
bendradarbiavimo branduolių sintezės 
srityje susitarimą, pagal kurį atitinkamos jų 
mokslinių tyrimų programos susiejamos su 
Euratomo programomis, taip pat turėtų 
turėti galimybę prisidėti prie šios 
programos;

Or. fr

Pakeitimas 34
António Fernando Correia de Campos

Pasiūlymas dėl sprendimo
6 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(6a) nepaisant išlaidų ribojimo priemonių, 
kurių įgyvendinimą reikėtų tęsti, ITER 
projekto išlaidos gali ir toliau būti 
viršijamos dėl jo mokslinio pobūdžio, 
didelės svarbos ir technologinės rizikos. 
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Dėl to neturėtų kilti grėsmė ribotoms 
Sąjungos biudžeto lėšoms ir kitų svarbių 
Sąjungos politikos krypčių, būtent 
krypčių, įtrauktų į išlaidų kategoriją 
„Konkurencingumas augimui ir 
užimtumui skatinti“, įgyvendinimui. 
Užtikrinant Sąjungos biudžeto apsaugą 
nuo tokio išlaidų viršijimo turi būti 
pasinaudota atitinkamomis teisinės 
apsaugos priemonėmis;

Or. en

Pakeitimas 35
Bernd Lange

Pasiūlymas dėl sprendimo
6 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(6a) taigi aišku, kad ITER projektas bus 
finansuojamas ne iš bendro ES biudžeto, 
kuris nustatomas daugiamete finansine 
programa (DFP). Finansavimas turi būti 
užtikrinamas atskirai ir visų pirma dėl to 
neturi sumažėti 1a kategorijos ir jai 
nustatytas mokslinių tyrimų biudžetas 
(„Horizontas 2020“);

Or. de

Pakeitimas 36
Kent Johansson, Nils Torvalds

Pasiūlymas dėl sprendimo
7 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(7a) bet kokios 3 straipsnyje nustatytą 
(...) maksimalią sumą viršijančios išlaidos 
neturėtų daryti jokio poveikio kitiems iš 
Sąjungos biudžeto finansuojamiems 
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projektams ir turėtų būti atitinkamai 
finansuojamos papildomomis lėšomis 
viršijant viršutines ribas;

Or. en

Pakeitimas 37
Kent Johansson, Nils Torvalds

Pasiūlymas dėl sprendimo
7 b konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(7b) abi biudžeto valdymo institucijos 
turėtų susitarti, kad turėtų būti vengiama 
bet kokio nepanaudotų su ITER projektu 
susijusių mokėjimų asignavimų atidėjimo 
ar refinansavimo, ir jos įsipareigoja 
bendradarbiauti, kad būtų išvengta tokios 
padėties;

Or. en

Pakeitimas 38
Michèle Rivasi
Verts/ALE frakcijos vardu
Corinne Lepage

Pasiūlymas dėl sprendimo
8 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(8) Mokslo ir technikos komitetas 
Komisijai pateikė savo nuomonę dėl 2014–
2018 m. Euratomo mokslinių tyrimų ir 
mokymo programos, kuri papildys 
bendrąją mokslinių tyrimų ir inovacijų 
programą „Horizontas 2020“. Šioje 
papildomoje mokslinių tyrimų programoje 
nėra keičiamas mokslinis ar techninis 
ITER veiklos turinys,

(8) Mokslo ir technikos komitetas 
Komisijai, o ne Parlamentui, pateikė savo 
nuomonę dėl 2014–2018 m. Euratomo 
mokslinių tyrimų ir mokymo programos, 
kuri papildys bendrąją mokslinių tyrimų ir 
inovacijų programą „Horizontas 2020“;
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Or. fr

Pakeitimas 39
Maria Da Graça Carvalho, Elisabetta Gardini

Pasiūlymas dėl sprendimo
8 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(8a) abi biudžeto valdymo institucijos 
turėtų susitarti, kad turėtų būti vengiama 
bet kokio nepanaudotų su ITER projektu 
susijusių mokėjimų asignavimų atidėjimo 
ar refinansavimo, ir jos įsipareigoja
bendradarbiauti, kad būtų išvengta tokios 
padėties;

Or. en

Pakeitimas 40
Peter Skinner, Vicky Ford, Evžen Tošenovský, Jan Březina

Pasiūlymas dėl sprendimo
8 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(8a) kaip reikalaujama pasiūlyme dėl 
prioritetų, įtrauktinų į 2012 m. veiksmų 
planą pagal Europos branduolių sintezės 
vystymo susitarimą, projektas „Jungtinis 
Europos toras“ (JET) turėtų atlikti vieną 
pagrindinių vaidmenų pereinant prie 
kitokios energijos;

Or. en

Pakeitimas 41
Michèle Rivasi
Verts/ALE frakcijos vardu
Corinne Lepage
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 Pasiūlymas dėl sprendimo
1 straipsnio pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ITER projekto papildoma mokslinių tyrimų 
programa (toliau – programa) nustatoma 
laikotarpiui nuo 2014 m. sausio 1 d. iki 
2018 m. gruodžio 31 d. Pagal šią programą 
bus finansuojama veikla, kurios reikia 
norint užtikrinti Europos atominės 
energijos bendrijos (Euratomo) indėlį į 
ITER organizaciją, įskaitant veiklą, 
kurios reikia statant, eksploatuojant ir 
naudojant ITER įrenginius, taip pat su 
ITER susijusi veikla. Programos 
mokslinis ir technologinis tikslas, loginis 
pagrindas ir priemonės išdėstyti priede.

ITER projekto papildoma mokslinių tyrimų 
programa (toliau – programa) nustatoma 
laikotarpiui nuo 2014 m. sausio 1 d. iki 
2018 m. gruodžio 31 d. Pagal šią programą 
bus finansuojama veikla, susijusi su 
loginiu pagrindu ir priemonėmis,
išdėstytais priede.

Or. fr

Pakeitimas 42
Kent Johansson, Nils Torvalds

Pasiūlymas dėl sprendimo
2 straipsnio pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

 Remiantis 3 straipsniu, Programa bus 
finansuojama ne didesniu nei 
2 573 mln. EUR įnašu (dabartine verte).

Remiantis 3 straipsniu, programa bus 
finansuojama ne didesniu nei 2 573 mln. 
EUR įnašu (dabartine verte), viršijant DFP 
viršutines ribas, papildant Komisijos 
pasiūlytą programos „Horizontas 2020“, 
bendrosios Euratomo programos ar kitų 
Sąjungos programų biudžetą.

Or. en

Pagrindimas

Sprendimas finansuoti ITER ne iš DFP lėšų, t. y. finansuoti viršijant DFP viršutines ribas, 
padėtų išvengti galimo lėšų perskirstymo ITER naudai pakenkiant kitoms ES programoms ir 
ypač mokslinių tyrimų programoms pagal 1a išlaidų kategoriją, daugiausia „Horizontas 
2020“programai, kaip kad buvo praeityje.
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Pakeitimas 43
Michèle Rivasi
Verts/ALE frakcijos vardu
Corinne Lepage

Pasiūlymas dėl sprendimo
2 straipsnio pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

 Remiantis 3 straipsniu, Programa bus 
finansuojama ne didesniu nei 
2 573 mln. EUR įnašu (dabartine verte).

Remiantis 3 straipsniu, Programa bus 
finansuojama savanoriškais valstybių 
narių įnašais.

Or. fr

Pakeitimas 44
Laurence J.A.J. Stassen

Pasiūlymas dėl sprendimo
3 straipsnio pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Programa bus finansuojama valstybių 
narių įnašais, remiantis kiekvienos 
valstybės narės bendrosioms 
nacionalinėms pajamoms (BNP) 
taikomais pareikalavimo tarifais, , kurie 
nustatyti siekiant apskaičiuoti BNP 
nuosavųjų išteklių įnašus į Europos 
Sąjungos bendrąjį biudžetą. Pagal 
[Europos Parlamento ir Tarybos 
Reglamento (ES) Nr. XX/2012 (Naujojo 
finansinio reglamento) XX straipsnį] šie 
įnašai bus traktuojami kaip išorės 
asignuotosios įplaukos programai.

Programa bus finansuojama turimomis 
ITER skirtomis lėšomis.

Or. nl

Pakeitimas 45
António Fernando Correia de Campos
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Pasiūlymas dėl sprendimo
3 straipsnio pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

 Programa bus finansuojama valstybių 
narių įnašais, remiantis kiekvienos 
valstybės narės bendrosioms nacionalinėms 
pajamoms (BNP) taikomais pareikalavimo 
tarifais, kurie nustatyti siekiant apskaičiuoti 
BNP nuosavųjų išteklių įnašus į Europos 
Sąjungos bendrąjį biudžetą. Pagal [Europos 
Parlamento ir Tarybos Reglamento (ES) 
Nr. XX/2012 (Naujojo finansinio 
reglamento) XX straipsnį] šie įnašai bus 
traktuojami kaip išorės asignuotosios 
įplaukos programai.

Programa bus finansuojama pagal 
daugiametę finansinę programą viršijant 
DFP viršutines ribas, būtent ne pagal 
1A išlaidų kategoriją. Bet kokios 
2 straipsnyje nustatytą maksimalią įnašų 
sumą viršijančios išlaidos nedarys jokio 
poveikio Sąjungos biudžetui ir bus 
finansuojamos valstybių narių įnašais, 
remiantis kiekvienos valstybės narės 
bendrosioms nacionalinėms pajamoms 
(BNP) taikomais pareikalavimo tarifais, 
kurie nustatyti siekiant apskaičiuoti BNP 
nuosavųjų išteklių įnašus į Europos 
Sąjungos bendrąjį biudžetą. Pagal [Europos 
Parlamento ir Tarybos Reglamento (ES) 
Nr. XX/2012 (Naujojo finansinio 
reglamento) XX straipsnį] šie įnašai bus 
traktuojami kaip išorės asignuotosios 
įplaukos programai.

Or. en

Pakeitimas 46
Michèle Rivasi
Verts/ALE frakcijos vardu
Corinne Lepage

Pasiūlymas dėl sprendimo
3 straipsnio pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

 Programa bus finansuojama valstybių 
narių įnašais, remiantis kiekvienos 
valstybės narės bendrosioms 
nacionalinėms pajamoms (BNP) 
taikomais pareikalavimo tarifais, , kurie 
nustatyti siekiant apskaičiuoti BNP 
nuosavųjų išteklių įnašus į Europos 
Sąjungos bendrąjį biudžetą. Pagal 

Programa bus finansuojama valstybių narių 
savanoriškais įnašais. Pagal [Europos 
Parlamento ir Tarybos Reglamento (ES) 
Nr. XX/2012 (Naujojo finansinio 
reglamento) XX straipsnį] šie įnašai bus 
traktuojami kaip išorės asignuotosios 
įplaukos programai.
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[Europos Parlamento ir Tarybos 
Reglamento (ES) Nr. XX/2012 (Naujojo 
finansinio reglamento) XX straipsnį] šie 
įnašai bus traktuojami kaip išorės 
asignuotosios įplaukos programai.

Or. fr

Pakeitimas 47
Bernd Lange

Pasiūlymas dėl sprendimo
3 straipsnio pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Programa bus finansuojama valstybių narių 
įnašais, remiantis kiekvienos valstybės 
narės bendrosioms nacionalinėms 
pajamoms (BNP) taikomais pareikalavimo 
tarifais, kurie nustatyti siekiant apskaičiuoti 
BNP nuosavųjų išteklių įnašus į Europos 
Sąjungos bendrąjį biudžetą. Pagal [Europos 
Parlamento ir Tarybos Reglamento (ES) 
Nr. XX/2012 (Naujojo finansinio 
reglamento) XX straipsnį] šie įnašai bus 
traktuojami kaip išorės asignuotosios 
įplaukos programai.

Programa bus finansuojama valstybių narių 
įnašais, remiantis kiekvienos valstybės 
narės bendrosioms nacionalinėms 
pajamoms (BNP) taikomais pareikalavimo 
tarifais, kurie nustatyti siekiant apskaičiuoti 
BNP nuosavųjų išteklių įnašus į Europos 
Sąjungos bendrąjį biudžetą. Pagal [Europos 
Parlamento ir Tarybos Reglamento (ES) 
Nr. XX/2012 (Naujojo finansinio 
reglamento) XX straipsnį] šie įnašai bus 
traktuojami kaip išorės asignuotosios 
įplaukos programai.

Galimybė finansuoti programą iš bendro 
ES biudžeto, nustatyto DFP, atmestina.

Or. de

Pakeitimas 48
Laurence J.A.J. Stassen

Pasiūlymas dėl sprendimo
4 straipsnio pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

 Trečiosios valstybės, su Euratomu 
sudariusios bendradarbiavimo branduolių 
sintezės srityje susitarimą, pagal kurį 

Trečiosios valstybės, su Euratomu 
sudariusios bendradarbiavimo branduolių 
sintezės srityje susitarimą, pagal kurį 
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atitinkamos jų mokslinių tyrimų programos 
susiejamos su Euratomo programomis 
(toliau – asocijuotosios valstybės) taip pat
gali prisidėti prie programos;

atitinkamos jų mokslinių tyrimų programos 
susiejamos su Euratomo programomis 
(toliau – asocijuotosios valstybės) gali 
prisidėti prie programos;

Or. nl

Pakeitimas 49
Jean-Pierre Audy

Pasiūlymas dėl sprendimo
5 straipsnio 2 a pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Įpusėjus įgyvendinti programą, iki 
2016 m. birželio 30 d., Komisija pateikia 
Tarybai ir Parlamentui, kad jis pareikštų 
nuomonę, šios papildomos 2014–2018 m. 
ITER projekto mokslinių tyrimų 
programos įgyvendinimo vertinimą.

Or. fr

Pakeitimas 50
Michèle Rivasi
Verts/ALE frakcijos vardu
Corinne Lepage

Pasiūlymas dėl sprendimo
6 straipsnio 1 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Komisija imasi atitinkamų priemonių, 
kuriomis būtų užtikrinta, kad, įgyvendinant 
pagal šį sprendimą finansuojamus 
veiksmus, būtų apsaugoti Sąjungos 
finansiniai interesai taikant sukčiavimo, 
korupcijos ir visos kitos neteisėtos veikos 
prevencijos priemones, atliekant
veiksmingas patikras, o nustačius 
pažeidimų – susigrąžinant neteisėtai 
išmokėtas sumas, ir jei reikia taikant 

1. Komisija imasi atitinkamų priemonių, 
kuriomis būtų užtikrinta, kad, įgyvendinant 
pagal šį sprendimą finansuojamus 
veiksmus, būtų apsaugoti Sąjungos 
finansiniai interesai taikant sukčiavimo, 
korupcijos ir visos kitos neteisėtos veikos 
prevencijos priemones, atliekant 
veiksmingas patikras, o nustačius 
pažeidimų – susigrąžinant neteisėtai 
išmokėtas sumas, ir taikant veiksmingas, 
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veiksmingas, proporcingas ir atgrasomąsias 
sankcijas.

proporcingas ir atgrasomąsias sankcijas.

Or. fr

Pakeitimas 51
Jean-Pierre Audy

Pasiūlymas dėl sprendimo
6 straipsnio 1 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Komisija imasi atitinkamų priemonių, 
kuriomis būtų užtikrinta, kad, įgyvendinant 
pagal šį sprendimą finansuojamus 
veiksmus, būtų apsaugoti Sąjungos 
finansiniai interesai taikant sukčiavimo, 
korupcijos ir visos kitos neteisėtos veikos 
prevencijos priemones, atliekant 
veiksmingas patikras, o nustačius 
pažeidimų – susigrąžinant neteisėtai 
išmokėtas sumas, ir jei reikia taikant 
veiksmingas, proporcingas ir atgrasomąsias 
sankcijas.

1. Komisija imasi atitinkamų priemonių, 
kuriomis būtų užtikrinta, kad, įgyvendinant 
pagal šį sprendimą finansuojamus 
veiksmus, būtų apsaugoti Sąjungos 
finansiniai interesai taikant sukčiavimo, 
korupcijos ir visos kitos neteisėtos veikos 
prevencijos priemones, atliekant 
veiksmingas patikras, o nustačius 
pažeidimų ar klaidų – susigrąžinant 
neteisėtai išmokėtas sumas, ir jei reikia 
taikant veiksmingas, proporcingas ir 
atgrasomąsias sankcijas.

Or. fr

Pakeitimas 52
Jean-Pierre Audy

Pasiūlymas dėl sprendimo
6 straipsnio 1 dalies antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Komisija arba jos atstovai ir Audito 
Rūmai yra įgalioti atlikti visų dotacijos 
gavėjų, taip pat pagal šį sprendimą 
Sąjungos lėšų gavusių rangovų, 
subrangovų ir kitų trečiųjų šalių auditą, 
remiantis dokumentais ir atliekant kontrolę 
bei patikrinimus vietoje.

2. Europos Parlamentas, Komisija arba 
jos atstovai ir Audito Rūmai yra įgalioti 
atlikti visų dotacijos gavėjų, taip pat pagal 
šį sprendimą Sąjungos lėšų gavusių 
rangovų, subrangovų ir kitų trečiųjų šalių 
auditą, remiantis dokumentais ir atliekant 
kontrolę bei patikrinimus vietoje.
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Or. fr

Pakeitimas 53
Jean-Pierre Audy

Pasiūlymas dėl sprendimo
6 straipsnio 1 dalies ketvirta pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

 Nepažeidžiant pirmos ir antros pastraipų, 
bendradarbiavimo susitarimuose su 
trečiosiomis valstybėmis ir tarptautinėmis 
organizacijomis ir subsidijų susitarimuose 
bei sprendimuose ir sutartyse, sudaromose 
įgyvendinant šį sprendimą, Komisijai, 
Audito Rūmams ir OLAF aiškiai 
numatoma teisė atlikti auditą, patikrinimus 
vietoje ir tikrinimus.

Nepažeidžiant pirmos ir antros pastraipų, 
bendradarbiavimo susitarimuose su 
trečiosiomis valstybėmis ir tarptautinėmis 
organizacijomis ir subsidijų susitarimuose 
bei sprendimuose ir sutartyse, sudaromose 
įgyvendinant šį sprendimą, Komisijai, 
Audito Rūmams ir OLAF aiškiai 
numatoma teisė atlikti auditą, patikrinimus 
vietoje ir tikrinimus. Audito rezultatai 
pateikiami Europos Parlamentui.

Or. fr

Pakeitimas 54
Maria Da Graça Carvalho, Elisabetta Gardini

Pasiūlymas dėl sprendimo
6 straipsnio 2 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Komisija imasi atitinkamų priemonių, 
kuriomis būtų užtikrinta, kad, įgyvendinant 
pagal šį sprendimą finansuojamus 
veiksmus, būtų apsaugoti Sąjungos 
finansiniai interesai taikant sukčiavimo, 
korupcijos ir visos kitos neteisėtos veikos 
prevencijos priemones, atliekant 
veiksmingas patikras, o nustačius 
pažeidimų – susigrąžinant neteisėtai 
išmokėtas sumas, ir jei reikia taikant 
veiksmingas, proporcingas ir atgrasomąsias 
sankcijas.

Komisija imasi atitinkamų priemonių, 
kuriomis būtų užtikrinta, kad, įgyvendinant 
pagal šį sprendimą finansuojamus 
veiksmus, būtų apsaugoti Sąjungos 
finansiniai interesai taikant sukčiavimo, 
korupcijos ir visos kitos neteisėtos veikos 
prevencijos priemones, atliekant 
veiksmingas patikras, o nustačius 
pažeidimų – susigrąžinant neteisėtai 
išmokėtas sumas, ir jei reikia taikant 
veiksmingas, proporcingas ir atgrasomąsias 
sankcijas. Komisija taip pat nustato 
atitinkamas priemones, kuriomis 
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užtikrinama tinkama rizikos kontrolė ir 
išvengiama numatytų sąnaudų viršijimo.

Or. en

Pakeitimas 55
Kent Johansson, Nils Torvalds

Pasiūlymas dėl sprendimo
6 straipsnio 2 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Komisija imasi atitinkamų priemonių, 
kuriomis būtų užtikrinta, kad, įgyvendinant 
pagal šį sprendimą finansuojamus 
veiksmus, būtų apsaugoti Sąjungos 
finansiniai interesai taikant sukčiavimo, 
korupcijos ir visos kitos neteisėtos veikos 
prevencijos priemones, atliekant 
veiksmingas patikras, o nustačius 
pažeidimų – susigrąžinant neteisėtai 
išmokėtas sumas, ir jei reikia taikant 
veiksmingas, proporcingas ir atgrasomąsias 
sankcijas.

2. Komisija imasi atitinkamų priemonių, 
kuriomis būtų užtikrinta, kad, įgyvendinant 
pagal šį sprendimą finansuojamus 
veiksmus, būtų apsaugoti Sąjungos 
finansiniai interesai taikant sukčiavimo, 
korupcijos ir visos kitos neteisėtos veikos 
prevencijos priemones, atliekant 
veiksmingas patikras, o nustačius 
pažeidimų – susigrąžinant neteisėtai 
išmokėtas sumas, ir jei reikia taikant 
veiksmingas, proporcingas ir atgrasomąsias 
sankcijas. Komisija taip pat nustato 
atitinkamas priemones, kuriomis 
užtikrinama tinkama rizikos kontrolė ir 
išvengiama numatytų sąnaudų viršijimo.

Or. en

Pakeitimas 56
Maria Da Graça Carvalho, Elisabetta Gardini

Pasiūlymas dėl sprendimo
6 straipsnio 2 dalies antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

 Komisija arba jos atstovai ir Audito Rūmai 
yra įgalioti atlikti visų dotacijos gavėjų, 
taip pat pagal šį sprendimą Sąjungos lėšų 
gavusių rangovų, subrangovų ir kitų 
trečiųjų šalių auditą, remiantis dokumentais 

Komisija arba jos atstovai ir Audito Rūmai 
yra įgalioti atlikti visų dotacijos gavėjų, 
taip pat pagal šį sprendimą Sąjungos lėšų 
gavusių rangovų, subrangovų ir kitų 
trečiųjų šalių auditą, remiantis dokumentais 
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ir atliekant kontrolę bei patikrinimus 
vietoje.

ir atliekant kontrolę bei patikrinimus 
vietoje. Komisija reguliariai informuoja 
Europos Parlamentą apie programos 
plėtojimą, visų pirma apie išlaidas ir 
tvarkaraštį.

Or. en

Pakeitimas 57
Elisabetta Gardini

Pasiūlymas dėl sprendimo
6 straipsnio 2 dalies 2 a pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Papildomos lėšos ITER projektui nebus 
skiriamos iš pirmiau minėto biudžeto. Be 
to, bet kokiam nenumatytam finansavimui 
viršijant nustatytą ribą nebus naudojamos 
lygiagrečiai įgyvendinamiems projektams 
skirtos lėšos.

Or. en

Pakeitimas 58
Michèle Rivasi
Verts/ALE frakcijos vardu
Corinne Lepage

Pasiūlymas dėl sprendimo
Priedo mokslinio ir techninio tikslo pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ITER projekto papildomos mokslinių 
tyrimų programos tikslas – siekiant kurti 
saugius, tvarius, nekenksmingus aplinkai 
ir ekonomiškai perspektyvius branduolių 
sintezės jėgainėms skirtų reaktorių 
prototipus kaip esminį etapą įgyvendinti 
ITER projektą.

ITER projekto papildomos mokslinių 
tyrimų programos tikslas – įgyvendinti 
ITER projektą.

Or. fr
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Pakeitimas 59
Laurence J.A.J. Stassen

Pasiūlymas dėl sprendimo
Priedo mokslinio ir techninio tikslo pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

 ITER projekto papildomos mokslinių 
tyrimų programos tikslas – siekiant kurti 
saugius, tvarius, nekenksmingus aplinkai
ir ekonomiškai perspektyvius branduolių 
sintezės jėgainėms skirtų reaktorių 
prototipus kaip esminį etapą įgyvendinti 
ITER projektą.

ITER projekto papildomos mokslinių 
tyrimų programos tikslas – siekiant kurti 
saugius, švarius ir ekonomiškai naudingus
branduolių sintezės jėgainėms skirtų 
reaktorių prototipus kaip esminį etapą 
įgyvendinti ITER projektą.

Or. nl

Pakeitimas 60
Michèle Rivasi
Verts/ALE frakcijos vardu
Corinne Lepage

Pasiūlymas dėl sprendimo
Priedo mokslinio ir techninio tikslo antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Pirmasis strategijos prioritetas šiam 
tikslui pasiekti – pastatyti ITER (svarbų 
eksperimentinį įrenginį, turintį įrodyti 
branduolių sintezės energijos gamybos 
mokslinį ir techninį pagrįstumą), o po to 
pastatyti demonstracinę branduolių 
sintezės jėgainę.

Jeigu ITER (svarbus eksperimentinis 
įrenginys, turintis įrodyti branduolių 
sintezės energijos gamybos mokslinį ir 
techninį pagrįstumą) būtų pastatytas, 
turėtų būti naudojamasi valstybių narių 
savanoriškais įnašais ir turėtų būti 
įgyvendinama šiam projektui skirta 
programa, taip pat laikantis 2010 m. 
liepos 12 d. Europos Sąjungos Tarybos 
išvadose dėl ITER projekto įgyvendinimo 
padėties nustatyto biudžeto.

Or. fr
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Pakeitimas 61
Peter Skinner, Vicky Ford, Evžen Tošenovský, Jan Březina

Pasiūlymas dėl sprendimo
Priedo mokslinio ir techninio tikslo antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Pirmasis strategijos prioritetas šiam tikslui 
pasiekti – pastatyti ITER (svarbų 
eksperimentinį įrenginį, turintį įrodyti 
branduolių sintezės energijos gamybos 
mokslinį ir techninį pagrįstumą), o po to 
pastatyti demonstracinę branduolių sintezės 
jėgainę.

Pirmasis strategijos prioritetas šiam tikslui 
pasiekti – pastatyti ITER (svarbų 
eksperimentinį įrenginį, turintį įrodyti 
branduolių sintezės energijos gamybos 
mokslinį ir techninį pagrįstumą), o po to 
pastatyti demonstracinę branduolių sintezės 
jėgainę. Taip pat pagrindiniai veiksmų 
plane pagal Europos branduolių sintezės 
vystymo susitarimą pasiūlyti prioritetai, 
kad būtų užtikrinta, jog ITER atliks 
pagrindinį vaidmenį pereinant prie 
kitokios energijos.

Or. en

Pakeitimas 62
Michèle Rivasi
Verts/ALE frakcijos vardu
Corinne Lepage

Pasiūlymas dėl sprendimo
Priedo loginio pagrindo pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Manoma, kad po kelių dešimtmečių 
branduolių sinteze gali būti ypatingai 
prisidėta prie tvaraus ir saugaus energijos 
tiekimo Sąjungoje užtikrinimo. Sėkmingai 
ją plėtojant būtų sudarytos sąlygos tiekti 
saugią, tvarią ir nekenksmingą aplinkai 
energiją.

Sintezė, kuri vyksta Saulėje ir kitose
žvaigždėse, savo atsinaujinančiąja 
energija tiesiogiai ar netiesiogiai 
prisideda prie saugios, tvarios ir 
nekenksmingos aplinkai energijos tiekimo.

Or. fr
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Pakeitimas 63
Laurence J.A.J. Stassen

Pasiūlymas dėl sprendimo
Priedo loginio pagrindo pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

 Manoma, kad po kelių dešimtmečių 
branduolių sinteze gali būti ypatingai 
prisidėta prie tvaraus ir saugaus energijos 
tiekimo Sąjungoje užtikrinimo. Sėkmingai 
ją plėtojant būtų sudarytos sąlygos tiekti 
saugią, tvarią ir nekenksmingą aplinkai
energiją.

Manoma, kad po kelių dešimtmečių 
branduolių sinteze gali būti ypatingai 
prisidėta prie tvaraus ir saugaus energijos 
tiekimo Sąjungoje užtikrinimo. Sėkmingai 
ją plėtojant būtų sudarytos sąlygos tiekti 
saugią, švarią ir ekonomiškai naudingą
energiją.

Or. nl

Pakeitimas 64
Peter Skinner, Evžen Tošenovský, Vicky Ford, Jan Březina

Pasiūlymas dėl sprendimo
Priedo loginio pagrindo pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

 Manoma, kad po kelių dešimtmečių 
branduolių sinteze gali būti ypatingai 
prisidėta prie tvaraus ir saugaus energijos 
tiekimo Sąjungoje užtikrinimo. Sėkmingai 
ją plėtojant būtų sudarytos sąlygos tiekti 
saugią, tvarią ir nekenksmingą aplinkai 
energiją.

Manoma, kad po kelių dešimtmečių 
branduolių sinteze gali būti ypatingai 
prisidėta prie tvaraus ir saugaus energijos 
tiekimo Sąjungoje užtikrinimo. Sėkmingai 
ją plėtojant būtų sudarytos sąlygos tiekti 
saugią, tvarią ir nekenksmingą aplinkai 
energiją. Energijos iš branduolių sintezės 
pažabojimas – ne tik daug vilčių teikiantis 
tikslas, bet ir didelis iššūkis, nes vis dar 
yra neišspręstų fizikos ir inžinerijos 
kausimų siekiant, kad būtų galima 
pademonstruoti branduolių sintezės 
galimybes. Siekiant kuo geriau susidoroti 
su kai kuriais šiais iššūkiais, būtina, kad 
Sąjunga visais galimais būdais stengtųsi 
paremti pastangas įgyvendinant projektą 
„Jungtinis Europos toras“ (JET) ir jomis 
pasinaudoti, kad būtų padėta užpildyti 
visas žinių arba patirties spragas.
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Or. en

Pakeitimas 65
Michèle Rivasi
Verts/ALE frakcijos vardu
Corinne Lepage

Pasiūlymas dėl sprendimo
Priedo loginio pagrindo 1 a pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Finansinės ir biudžeto problemos, kurias 
patiria ITER projektas, nesitęs amžinai. 
Taigi ITER statybos turi būtinai būti 
baigtos iki papildomos programos 
pabaigos arba turi būti galutinai 
sustabdytos.

Or. fr

Pakeitimas 66
Michèle Rivasi
Verts/ALE frakcijos vardu
Corinne Lepage

Pasiūlymas dėl sprendimo
Priedo loginio pagrindo antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Pasaulinis branduolių sintezės mokslinių 
tyrimų ir plėtros aspektas numatytas 
Susitarime dėl Tarptautinės ITER 
branduolio sintezės energijos 
organizacijos įsteigimo ir Japonijos 
vyriausybės bei Euratomo susitarime 
bendrai įgyvendinti platesnio požiūrio 
veiklą branduolių sintezės energijos 
mokslinių tyrimų srityje, kuri papildytų 
ITER veiklą.

Išbraukta.

Or. fr
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Pakeitimas 67
Michèle Rivasi
Verts/ALE frakcijos vardu
Corinne Lepage

Pasiūlymas dėl sprendimo
Priedo priemonių skirsnio antros pastraipos b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) užtikrins Euratomo indėlį į „platesnio 
požiūrio“ veiklą su Japonija;

Išbraukta.

Or. fr

Pakeitimas 68
Michèle Rivasi
Verts/ALE frakcijos vardu
Corinne Lepage

Pasiūlymas dėl sprendimo
Priedo priemonių skirsnio antros pastraipos c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

c) kiek reikalinga, vykdys kitokią veiklą, 
siekiant parengti pagrindą 
demonstracinio reaktoriaus ir susijusių 
įrenginių projektavimui.

Išbraukta.

Or. fr

Pakeitimas 69
Elisabetta Gardini

Pasiūlymas dėl sprendimo
Priedo priemonių skirsnio antros pastraipos c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

c) kiek reikalinga, vykdys kitokią veiklą, 
siekiant parengti pagrindą demonstracinio 

c) kiek reikalinga, vykdys kitokią veiklą, 
siekiant parengti pagrindą demonstracinio 
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reaktoriaus ir susijusių įrenginių 
projektavimui.

reaktoriaus ir susijusių įrenginių, 
daugiausia tų, kurie yra reikalingi 
siekiant tinkamai išspręsti likusius su 
demonstracinio reaktoriaus statyba ir 
naudojimu susijusius klausimus, 
projektavimui.

Or. en

Pakeitimas 70
Peter Skinner, Jan Březina, Vicky Ford, Evžen Tošenovský

Pasiūlymas dėl sprendimo
Priedo priemonių skirsnio antros pastraipos c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

c) kiek reikalinga, vykdys kitokią veiklą, 
siekiant parengti pagrindą demonstracinio 
reaktoriaus ir susijusių įrenginių 
projektavimui. Ji apims veiklą siekiant 
užtikrinti, kad JET reaktorius būtų toliau 
naudojamas, kol ITER įrenginiai pradės 
visapusiškai veikti.

Or. en

Pakeitimas 71
Elisabetta Gardini

Pasiūlymas dėl sprendimo
Priedo priemonių skirsnio antros pastraipos c a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ca) įgyvendinti tinkamą pramonės politiką 
siekiant įtraukti pramonę, įskaitant 
mažąsias ir vidutines įmones, kad būtų 
skatinama konkurencija ir kad Europos 
sistema būtų paruošta branduolių sintezės 
erai.

Or. en
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