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Procedūrų sutartiniai ženklai

* Konsultavimosi procedūra
*** Pritarimo procedūra

***I Įprasta teisėkūros procedūra (pirmasis svarstymas)
***II Įprasta teisėkūros procedūra (antrasis svarstymas)

***III Įprasta teisėkūros procedūra (trečiasis svarstymas)

(Procedūra pasirenkama atsižvelgiant į teisės akto projekte pasiūlytą teisinį 
pagrindą.)

Teisės akto projekto pakeitimai

Parlamento padaryti teisės akto projekto pakeitimai žymimi pusjuodžiu 
kursyvu. Paryškinimas paprastu kursyvu parodo atitinkamiems skyriams tas 
teisės akto projekto vietas, kurias siūloma taisyti rengiant galutinį tekstą 
(pvz., tekste tam tikra kalba paliktas akivaizdžias klaidas ar praleistas vietas).
Pasiūlytiems tokio pobūdžio pakeitimams reikalingas atitinkamų skyrių 
sutikimas.

Su esamu teisės aktu, kurį siekiama pakeisti teisės akto projektu, susijusio 
pakeitimo antraštėje pridedamos trečia ir ketvirta eilutės, kuriose atitinkamai 
nurodomas esamas teisės aktas ir keičiama šio teisės akto dalis. Perimtos 
esamo teisės akto nuostatų, kurias Parlamentas nori iš dalies keisti, nors jos 
nepakeistos teisės akto projekte, dalys žymimos pusjuodžiu šriftu.
Išbrauktos tokių nuostatų teksto dalys žymimos laužtiniais skliaustais: […]. 
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EUROPOS PARLAMENTO TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS

dėl pasiūlymo dėl Tarybos sprendimo dėl 2012–2013 m. Europos atominės energijos 
bendrijos branduolinių mokslinių tyrimų ir mokymo veiklos bendrosios programos
(COM(2011)0072 – C7-0077/2011 – 2011/0046(NLE))

(Konsultavimosi procedūra)

Europos Parlamentas,

– atsižvelgdamas į Komisijos pasiūlymą Tarybai (COM(2011)0072),

– atsižvelgdamas į Europos atominės energijos bendrijos steigimo sutarties 7 straipsnį, pagal 
kurį Taryba kreipėsi į Parlamentą dėl konsultacijos (C7-0077/2011),

– atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 55 straipsnį,

– atsižvelgdamas į Pramonės, mokslinių tyrimų ir energetikos komiteto pranešimą ir 
Biudžeto komiteto nuomonę (A7-0000/2011),

1. pritaria Komisijos pasiūlymui su pakeitimais;

2. ragina Komisiją atitinkamai pakeisti savo pasiūlymą pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos 
veikimo 293 straipsnio 2 dalį ir Europos atominės energijos bendrijos steigimo sutarties 
106a straipsnį;

3. ragina Tarybą pranešti Parlamentui, jei ji ketina nukrypti nuo teksto, kuriam pritarė 
Parlamentas;

4. ragina Tarybą dar kartą su juo konsultuotis, jei ji ketina iš esmės keisti Komisijos 
pasiūlymą;

5. paveda Pirmininkui perduoti Parlamento poziciją Tarybai ir Komisijai.

Pakeitimas 1

Pasiūlymas dėl sprendimo
6 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

6a. Pagal Euratomo septintąją bendrąją 
programą pradėta vykdyti tris svarbias 
Europos bendradarbiavimo iniciatyvas 
branduolinių mokslų ir technologijų 
srityje. Tai – Tvarios branduolinės 
energijos technologijų platforma (angl. 
SNETP), Geologinio laidojimo 
įgyvendinimo technologijų platforma 
(angl. IGDTP) ir Europos daugiadalykė 
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mažų dozių iniciatyva (angl. MELODI). 
Tiek SNETP, tiek IGDTP atitinka 
Europos strateginio energetikos 
technologijų plano (SET plano) 
uždavinius. 

Or. en

Pakeitimas 2

Pasiūlymas dėl sprendimo
6 b konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

6b. Europos pramonės iniciatyvos tvaraus 
branduolių dalijimosi srityje (angl. 
ESNII) tikslas – IV-osios kartos uždaro 
kuro ciklo greitųjų neutronų reaktorių 
įdiegimas iki 2040 m. Į šią iniciatyvą įeina 
trys svarbiausi projektai: prototipas 
ASTRID (natriu aušinamas reaktorius), 
demonstracinis įrenginys ALLEGRO 
(dujomis aušinamas reaktorius) ir 
technologijos bandomasis įrenginys 
MYRRHA (švinu aušinamas reaktorius).

Or. en

Pakeitimas 3

Pasiūlymas dėl sprendimo
2 straipsnio 2 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2a. Bendroji programa (2012-2013 m.) 
turi padėti įgyvendinti SET planą. 
Numatant šios programos veiksmus 
reikėtų atsižvelgti į trijų esamų Europos 
branduolinės energijos technologijų 
platformų – SNETP, IGDTP ir MELODI 
strateginių mokslinių tyrimų darbotvarkę.   
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Or. en

Pagrindimas
Reikėtų labiau pabrėžti, kad reikia suderinti mokslinių tyrimų ir mokymų veiklą, kuri bus 
vykdoma 2012-2013 m., ir strateginių mokslinių tyrimų darbotvarkes, vykdomas pagal tris 
svarbiausias Europos bendradarbiavimo iniciatyvas:  Tvarios branduolinės energijos 
technologijų platformą (angl. SNETP), Geologinio laidojimo įgyvendinimo technologijų 
platformą (angl. IGDTP) ir Europos daugiadalykę mažų dozių iniciatyvą (angl. MELODI), 
kurios pradėtos pagal Euratomo septintąją bendrąją programą.   

Pakeitimas 4

Pasiūlymas dėl sprendimo
I priedo I B dalies skyrelis „Tikslas“

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Sukurti tvirtą mokslinį ir techninį pagrindą 
siekiant paspartinti praktinius saugesnio 
ilgaamžių radioaktyviųjų atliekų tvarkymo 
patobulinimus, pasiekti, kad branduolinė 
energija būtų naudojama visų pirma 
saugiau, labiau tausojant išteklius ir 
ekonomiškai efektyviau, taip pat užtikrinti 
tvirtą ir socialiai priimtiną žmonių ir 
aplinkos apsaugos nuo jonizuojančiosios 
spinduliuotės sistemą. Ypatingą dėmesį 
pasenusių sistemų eksploatacijos 
nutraukimo metu reikėtų skirti 
ilgaamžėms branduolinėms atliekoms.

Or. en

Pakeitimas 5

Pasiūlymas dėl sprendimo
I priedo I B dalies skyrelio „Veikla“ 5 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5. Žmogiškieji ištekliai ir mokymas 5. Žmogiškieji ištekliai ir mokymas

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

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

Or. en

Pakeitimas 6

Pasiūlymas dėl sprendimo
I priedo II dalies skyrelio „Veikla“ 3 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Branduolinis saugumas. Toliau bus 
padedama vykdyti Bendrijos 
įsipareigojimus, visų pirma rengiami kuro 
ciklo įrenginių kontrolės metodai, 
įgyvendinami papildomame protokole 
numatyti aplinkos mėginių ėmimo ir 
integruotų saugumo kontrolės priemonių 
reikalavimai ir užkertamas kelias 
branduolinių ir radioaktyviųjų medžiagų 
naudojimui ne pagal paskirtį, susijusiam su 
neteisėta šių medžiagų prekyba, įskaitant 
branduolinės teismo ekspertizės tyrimus.

3. Branduolinis saugumas. Toliau bus 
padedama vykdyti Bendrijos 
įsipareigojimus, visų pirma rengiami kuro 
ciklo įrenginių kontrolės metodai, 
įgyvendinami papildomame protokole 
numatyti aplinkos mėginių ėmimo ir 
integruotų saugumo kontrolės priemonių 
reikalavimai ir užkertamas kelias 
branduolinių ir radioaktyviųjų medžiagų 
naudojimui ne pagal paskirtį, susijusiam su 
neteisėta šių medžiagų prekyba, įskaitant 
branduolinės teismo ekspertizės tyrimus. 
Būtina naudoti optimalias visos civilinės 
branduolinės veiklos, įskaitant bet kokių 
radioaktyvių medžiagų transportavimo 
operacijas ar saugojimo vietas, kontrolės 
priemones.

Or. en

Pakeitimas 7

Pasiūlymas dėl sprendimo
II priedo 2 punkto a papunkčio 1 punktas 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Bendradarbiavimo projektai 1. Bendradarbiavimo projektai
Parama skirtingų šalių dalyvių 
konsorciumų vykdomiems mokslinių 
tyrimų projektams, kurių tikslas – plėsti 

Parama skirtingų šalių dalyvių 
konsorciumų vykdomiems mokslinių 
tyrimų projektams, kurių tikslas – plėsti 
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naujas žinias, kurti naujas technologijas, 
produktus ar moksliniams tyrimams skirtus 
bendruosius išteklius. Atskirose srityse 
pagal skirtingas temas vykdomų projektų 
dydis, apimtis ir vidaus organizavimas gali 
skirtis. Projektai gali apimti mažos ar 
vidutinės apimties tikslinių mokslinių 
tyrimų veiksmus arba didelius integruotus 
projektus, kuriems skiriami nemaži 
ištekliai, kad būtų pasiektas numatytas 
tikslas. Į projektų darbo planus bus 
įtraukiama parama mokslo darbuotojų 
mokymui ir karjeros galimybių plėtrai.

naujas žinias, kurti naujas technologijas, 
produktus ar moksliniams tyrimams skirtus 
bendruosius išteklius. Atskirose srityse 
pagal skirtingas temas vykdomų projektų 
dydis, apimtis ir vidaus organizavimas gali 
skirtis. Projektai gali apimti mažos ar 
vidutinės apimties tikslinių mokslinių 
tyrimų veiksmus arba didelius integruotus 
projektus, kuriems skiriami nemaži 
ištekliai, kad būtų pasiektas numatytas 
tikslas. Į projektų darbo planus bus 
įtraukiama parama mokslo darbuotojų 
mokymui ir karjeros galimybių plėtrai. Į 
projektų darbo programą bus įtraukta 
standartizacijos veikla.

Or. en

Pakeitimas 8

Pasiūlymas dėl sprendimo
II priedo 2 punkto a papunkčio 3 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Koordinavimo ir paramos veiksmai 3. Koordinavimo ir paramos veiksmai

Parama veiklai, kurios tikslas – koordinuoti 
ar remti mokslinius tyrimus (tinklai, 
mainai, galimybė pasinaudoti 
tarptautinėmis mokslinių tyrimų 
infrastruktūromis, tyrimai, konferencijos, 
indėlis statant naują infrastruktūros objektą 
ir kt.) arba skatinti žmogiškųjų išteklių 
plėtrą (pvz., tinklai arba mokymo 
programų parengimas). Šie veiksmai taip 
pat gali būti įgyvendinami kitomis 
priemonėmis, ne tik pagal kvietimus teikti 
paraiškas.

Parama veiklai, kurios tikslas – koordinuoti 
ar remti mokslinius tyrimus (tinklai, 
mainai, galimybė pasinaudoti 
tarptautinėmis mokslinių tyrimų 
infrastruktūromis, tyrimai, konferencijos, 
dalyvavimas standartizacijos organų 
veikloje, indėlis statant naują 
infrastruktūros objektą ir kt.) arba skatinti 
žmogiškųjų išteklių plėtrą (pvz., tinklai 
arba mokymo programų parengimas). Šie 
veiksmai taip pat gali būti įgyvendinami 
kitomis priemonėmis, ne tik pagal 
kvietimus teikti paraiškas.

Or. en
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AIŠKINAMOJI DALIS

2011 m. kovo 7 d. Komisija išleido teisėkūros pasiūlymų paketą dėl Euratomo branduolinių 
mokslinių tyrimų ir mokymų veiklos 2012 ir 2013 m.
Teisėkūros paketą sudaro Tarybos sprendimų dėl bendrosios programos, tiesioginių ir 
netiesioginių veiksmų specifinių programų ir įmonių, mokslinių tyrimų centrų bei universitetų 
dalyvavimo veiksmuose pagal bendrąją programą ir mokslinių tyrimų rezultatų sklaidos 
taisyklių projektai. 

1. Pranešėjas palankiai vertina bendrą pasiūlymo sistemą ir jai pritaria:

Teisėkūros paketu siekiama, kad būtų toliau remiama pagal Euratomo septintąją bendrąją 
programą (2007-2011 m.) vykdoma mokslinių tyrimų ir technologijų plėtros veikla 
branduolinėje srityje. Pasiūlymai bus taikomi tik dvejiems metams (2012 ir 2013 m.) –
atsižvelgiama į  dabartines finansines perspektyvas (2007-2013 m.) ir suderinama su nustatytu 
ES 7-osios bendrosios programos (2007-2013 m.) laikotarpiu. 
Euratomo bendrai finansuojami moksliniai tyrimai atlieka svarbų vaidmenį, nes jais didinama 
branduolių dalijimosi ir kitų spinduliuotės naudojimo pramonėje bei medicinoje būdų sauga, 
skatinama tausiai naudoti išteklius ir didinamas ekonominis efektyvumas, o kai kurie 
mokslinių tyrimų projektai atlieka svarbų pradinį vaidmenį įgyvendinant naują Europos 
pramonės iniciatyvą tvaraus branduolių dalijimosi srityje (angl. ESNII), kuri yra viena iš šešių 
Europos pramonės iniciatyvų, pradėtų vykdyti 2010 m. pagal Europos strateginį energetikos 
technologijų planą (SET planą). 
Euratomo bendrosios programos pasiūlymai akivaizdžiai susiję su strategijų „Europa 2020“ ir 
„Energetika 2020“ tikslais. Įgyvendinant šią programą bus prisidedama prie pavyzdinės 
iniciatyvos „Inovacijų sąjunga“ įgyvendinimo, nes bus remiami ikiprekybiniai moksliniai 
tyrimai ir palengvintas technologijų perdavimo iš mokslo bendruomenės pramonei procesas, 
taip pat bus prisidedama prie pavyzdinės iniciatyvos „Tausiai išteklius naudojanti Europa“ 
įgyvendinimo, nes bus labai padidintas bendras branduolinės energijos tvarumas. Kadangi 
pagal Euratomo programą daug dėmesio bus skiriama mokymui visose veiklos srityse, bus 
didinamas dabartinės branduolinės pramonės konkurencingumas ir visų pirma bus sukurtas 
naujas branduolių sintezės energijos aukštųjų technologijų pramonės sektorius, Euratomo 
programa prisidės prie ekonomikos augimo ir naujų darbo vietų kūrimo įvairiose srityse.

2. Pranešėjas norėtų pabrėžti šiuos aspektus, kuriuose atsispindi svarbiausi prioritetai:

 Veiksmai po Fukušimos avarijos
Pranešėjas mano, kad po Fukušimos nelaimės Europai reikia ne mažiau, o daugiau 
branduolinių mokslinių tyrimų ir technologijų plėtros. Nepaisant to, kad kai kurios valstybės 
narės nusprendė nutraukti branduolinės energijos naudojimą, svarbu tęsti branduolinius 
mokslinius tyrimus ir technologijų plėtrą Europos lygmeniu, siekiant didinti branduolio 
dalijimosi reakcijų saugą, eksploatuoti esamus įrengimus, tvarkyti atliekas, išmontuoti ir 
uždaryti jėgaines ir kitaip panaudoti spinduliuotę pramonėje ir medicinoje, taip pat didinti 
branduolinį saugumą (taikyti branduolinio saugumo kontrolės priemones, vykdyti neplatinimo 
įsipareigojimus, kovoti su neteisėta prekyba ir atlikti branduolinę teismo ekspertizę).

Bendri Europos branduoliniai moksliniai tyrimai ir mokymai yra labai svarbūs siekiant 
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skatinti Europos konkurencingumą, ekonomikos augimą ir mokslinę kompetenciją.  Tinkamas 
koordinavimas ir dalijimasis žiniomis galėtų padėti veiksmingai įgyvendinti mokslinių tyrimų 
ir technologijų plėtros rezultatus branduolinėse jėgainėse, pasiekus geresnį avarijos reiškinių 
supratimą. Todėl Euratomo programa, kurioje pabrėžiama sauga, galėtų labai pasitarnauti 
branduolinėms programoms Europoje, Rusijoje ir JAV ir nenutrūkstamai sparčiai plėtrai 
kylančios ekonomikos šalyse (visų pirma Azijoje). Tai galiausiai galėtų sukurti didžiulę 
branduolinės pramonės rinką, kurioje Euratomo veiklos ir programų parama duotų naudos 
Europos branduoliniam sektoriui siekiant atkurti pasitikėjimą įrengimų saugos lygiu.

 Branduolio dalijimosi moksliniai tyrimai
Branduolinei energetikai tenka reikšmingas vaidmuo siekiant Europos strateginiame 
energetikos plane (SET plane) nustatytų tikslų, t.y. mažesnio išmetamo anglies dioksido 
kiekio, didesnio apsirūpinimo saugumo, mažesnės tiekimo priklausomybės nuo nestabiliuose 
pasaulio regionuose esančių energijos šaltinių ir didesnio pramonės konkurencingumo. 
Branduolio dalijimosi technologija šiuo metu suteikia beveik vieną trečdalį Europos elektros.

Pranešėjas pabrėžia Jungtinių tyrimų centro (angl. JRC) branduolinės veiklos svarbą saugumo 
kontrolės priemonių ir branduolinio ginklo neplatinimo, atliekų tvarkymo, branduolinių 
įrenginių ir kuro ciklo saugos, radioaktyvumo aplinkoje ir radiacinės saugos srityse. Siekiant 
šio tikslo būtina nuolat tobulinti žinias, įgūdžius ir kompetenciją, nes tik taip galima užtikrinti 
galimybę skleisti naujausią profesinę patirtį, reikalingą branduolinių reaktorių saugos ir 
branduolinio saugumo srityse. Visa numatyta Jungtinių tyrimų centro veikla turi būti išlaikyta 
paties aukščiausio lygio.

Atsižvelgdamas į Europos pramonės iniciatyvą tvaraus branduolių dalijimosi srityje (angl. 
ESNII), pranešėjas mano, jog labai svarbu plėtoti naujas technologijas, pvz., IV-osios kartos 
greitųjų neutronų reaktorių technologijas. Šiuolaikinės branduolinės sistemos panaudoja 
mažiau kaip 1 % potencialios urano išteklių energijos.  IV-osios kartos sistemos, kuriomis 
siekiama didesnės saugos ir efektyvumo, urano išteklius panaudos maždaug 50 kartų 
efektyviau ir jų pakaks tūkstančiams metų, todėl sumažės radioaktyvių atliekų kiekis ir 
branduolinė energetika ilgą laiką tvariai prisidės prie mažai anglies dioksido išmetančios 
ekonomikos.

 Branduolių sintezės moksliniai tyrimai
Pranešėjas mano, kad ITER (tarptautinis termobranduolinis eksperimentinis reaktorius) yra 
projektas, aiškiai turintis papildomą Europos vertę ir svarbių plačių perspektyvų, susijusių su 
moksliniais tyrimais ir inovacijomis. ITER mokslinių tyrimų projektas yra vertingas kaip 
vienas iš galimų ateities saugių, tvarių, tausojančių aplinką ir ekonominiu požiūriu 
perspektyvių energijos šaltinių Europoje, tad jo finansavimas neturėtų būti nutrauktas. 

Svarbu, kad būtų suteiktas finansavimo užtikrinimas ITER ir kitoms prie jo vykdomoms 
mokslinių tyrimų ir technologijų plėtros programoms, įskaitant JET įrenginį, kuris šiuo metu 
yra didžiausias pasaulyje TOKAMAK įrenginys, esantis Kulhemo (angl. Culham) mokslo 
centre Jungtinėje Karalystėje. JET yra neatskiriamas elementas siekiant užtikrinti ITER 
sėkmingumą ir ITER pagaminimą ekonominiu požiūriu naudingu būdu (daug ITER medžiagų 
ir komponentų testuojami JET įrenginyje). Dabartinė JET sutartis baigiasi šių metų pabaigoje, 
o nauja negali įsigalioti, kol nebus priimta 2012-2013 m. Euratomo bendroji programa.  
Turint tai mintyje, labai svarbu užtikrinti, kad finansavimas bus teikiamas JET 2012 m., ir 
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pareikšti tai kuo anksčiau.

 Branduolių sintezės ir branduolių dalijimosi metodų pusiausvyra
Pranešėjas mano, kad, nors ir aišku, jog reikėtų tęsti branduolių sintezės energijos gamybos 
mokslinius tyrimus, komercinio panaudojimo etapą šis metodas galėtų pasiekti ne anksčiau 
kaip šio amžiaus pabaigoje.  Priešingai, jau patvirtinta, kad branduolių dalijimosi energijos 
sistemos gali patikimai veikti komercinio panaudojimo srityje ir naujos sistemos, pvz., IV-
osios kartos reaktoriai, žada saugesnius, labiau išteklius tausojančius ir mažiau atliekų 
sudarančius energijos poreikių patenkinimo būdus iki 2050 m. ir tuomet iki 2100 m. 

Branduolių dalijimosi tyrimų bendruomenė gali labai prisidėti prie branduolių sintezės tyrimų 
įvairiose srityse ir atvirkščiai – IV-osios kartos branduolių dalijimosi sistemų plėtrai 
tikriausiai teks įveikti technologinius iššūkius, panašius į tuos, kurie tenka ITER arba 
branduolių sintezės jėgainei. Turint tai mintyje, reikėtų ir toliau skatinti branduolių dalijimosi 
ir branduolių sintezės mokslinių tyrimų sąveiką ir būsimose bendrosiose programose numatyti 
atitinkamas programas, kurios padėtų nustatyti ir skatinti bendrus branduolių dalijimosi ir 
branduolių sintezės tyrimų bendruomenių vykdomus tyrimus.


