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

Teisės akto projekto pakeitimai

Parlamento padaryti teisės akto projekto pakeitimai žymimi pusjuodžiu 
kursyvu. Žymėjimas paprastu kursyvu parodo atitinkamiems skyriams tas 
teisės akto projekto dalis, kurias siūloma taisyti rengiant galutinį tekstą (pvz., 
tekste tam tikra kalba paliktas akivaizdžias klaidas ar praleistas vietas).
Tokiems pasiūlytiems taisymams reikalingas atitinkamų skyrių sutikimas.

Su galiojančiu teisės aktu, kurį siekiama pakeisti teisės akto projektu, 
susijusio pakeitimo antraštėje pridedamos trečia ir ketvirta eilutės, kuriose 
atitinkamai nurodomas galiojantis teisės aktas ir keičiama šio teisės akto 
nuostata. Perimtos galiojančio 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 reglamento dėl Europos atominės energijos bendrijos 
mokslinių tyrimų ir mokymo programos (2014–2018 m.), kuria papildoma bendroji 
mokslinių tyrimų ir inovacijų programa „Horizontas 2020“
(COM(2011)0812 – C7-0009/2012 – 2011/0400(NLE))

(Konsultavimasis)

Europos Parlamentas,

– atsižvelgdamas į Komisijos pasiūlymą Tarybai (COM(2011)0812),

– atsižvelgdamas į Europos atominės energijos bendrijos steigimo sutarties 7 straipsnį, pagal 
kurį Taryba kreipėsi į Parlamentą dėl konsultacijos (C7-0077/2012),

– atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 55 straipsnį,

– atsižvelgdamas į Pramonės, mokslinių tyrimų ir energetikos komiteto pranešimą ir į 
Biudžeto komiteto bei Užsienio reikalų komiteto nuomones (A7–0000/2012),

1. pritaria Komisijos pasiūlymui su pakeitimais;

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

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

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

5. paveda Pirmininkui perduoti Parlamento poziciją Tarybai ir Komisijai.

Pakeitimas 1

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, 
branduolinio ginklo platinimas ir 
branduolinis terorizmas gali sukelti 
pavojų žmonių sveikatai. Todėl Euratomo 
mokslinių tyrimų ir mokymo programoje 
branduolinės saugos ir prireikus saugumo 
aspektams turėtų būti skiriama kuo daugiau 
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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

Pagrindimas

Visada svarbu pabrėžti galimą branduolinio ginklo platinimo ir branduolinio terorizmo 
pavojų. Dėl radioaktyvumo pobūdžio taip pat svarbu atkreipti dėmesį į kai kuriuos 
branduolinius įrenginius, kurie nėra Sąjungos teritorijoje, tačiau gali daryti jai poveikį.

Pakeitimas 2

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 
tinkamą švietimo ir mokymo veiklą, 
susietą su moksliniais tyrimais ir
koordinuojamą Bendrijos lygmeniu;

(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 
tinkamą švietimo ir mokymo veiklą, 
susietą tiek su moksliniais tyrimais, tiek su 
geresnėmis darbo sąlygomis, kurios 
koordinuojamos Bendrijos lygmeniu;

Or. en

Pagrindimas

Dėl nedidelio, bet realaus pavojaus branduolinės srities tyrėjams ir darbuotojams, 
patiriantiems kenksmingųjų medžiagų poveikį, reikia nepamiršti, kad Sąjunga niekada 
neturėtų liautis mėginusi gerinti minėtų asmenų saugumo standartus.

Pakeitimas 3

6 konstatuojamoji dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(6) pasirašiusi susitarimą dėl sprendimo 
įsteigti Tarptautinę ITER branduolio 
sintezės energijos organizaciją siekiant 
bendrai įgyvendinti ITER projektą7

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 projektą7

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. Vis dėlto ITER 
projekto finansavimą reikia užtikrinti 
pasitelkiant daugiametę finansinę 
programą (DFP);

Or. en

Pagrindimas

Nors ITER projektui bus daugiausia taikomas kitas teisėkūros procedūra priimamas aktas, 
Europos Parlamentas yra atsakingas už pranešimą Komisijai ir Europos Sąjungos Tarybai, 
kad projekto finansavimas, kaip anksčiau, turėtų būti užtikrintas pasitelkiant daugiametę 
finansinę programą (DFP). Komisija nepateikė nė vienos logiškos priežasties, kodėl 
finansavimą reikėtų nutraukti.

Pakeitimas 4

6 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(6a) kad artimiausiais dešimtmečiais būtų 
remiami kiti Sąjungos prioritetai, 
branduolių dalijimosi mokslinių tyrimų 
sistema turėtų remti dabartinius Sąjungos 
tikslus ir pasiūlymus, pvz., strateginius 
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technologijų planus (Strateginis 
energetikos technologijų planas) ir 
Energetikos veiksmų planą iki 2050 m. 
Sistema taip pat turėtų paremti Europos 
pramonės iniciatyvą tvaraus branduolių 
dalijimosi srityje (angl. ESNII). Sistema 
turėtų kiek įmanoma palaikyti ir 
platesnius Sąjungos pasiūlymus 
bendradarbiavimo su trečiosiomis šalimis 
srityje;

Or. en

Pagrindimas

Svarbu, kad sistema veiktų taip, kad paremtų priimtus ir nustatytus Sąjungos prioritetus. 
Sistema taip pat turėtų teikti tolesnę paramą 2010 m. lapkričio mėn. pradėtai Europos 
pramonės iniciatyvai tvaraus branduolių dalijimosi srityje (angl. ESNII).

Pakeitimas 5

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;

(7) kad branduolių sintezė taptų patikima 
komercinės energijos gamybos alternatyva, 
visų pirma reikia sėkmingai ir laiku 
užbaigti ITER statybas bei pradėti jį 
eksploatuoti, taip pat toliau remti 
dabartinių panašių ir šalutinių projektų, 
pvz., Jungtinio Europos toro (angl. JET) 
įgyvendinimą. 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, 
įskaitant visiško ir skaidraus jo 
finansavimo iš DFP užtikrinimą.
Finansavimas iš DFP užtikrins Bendrijos 
įsipareigojimo dėl ilgalaikės projekto 
sėkmės įvykdymą ir neleis po to 
proporcingai didėti išlaidoms. Europos 
lyderystės branduolių sintezės mokslo 
bendruomenėje išsaugojimas yra 
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pagrindinis šios sistemos tikslas;

Or. en

Pagrindimas

Be ITER yra ir kitų reikšmingų branduolio sintezės energijos projektų, pvz., JET, kuris veikia 
jau ne vienerius metus ir yra padėjęs pagrindus svarbiam šiuo metu vykdomam branduolio 
sintezės energijos perspektyvos moksliniam tyrimui dar prieš suplanuotą ITER projekto 
pradžią. Jis svarbus ITER projekto, kuris tęsia minėtą mokslinį tyrimą, įgyvendinimo 
sumetimais.

Pakeitimas 6

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 
bei, jei tikslinga, tarptautinę politiką, ir 
atliekant jos stebėseną, visų pirma 
branduolinės saugos ir saugumo mokslinių 
tyrimų bei mokymo srityje;

Or. en

Pakeitimas 7

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, 

(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, 
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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;

ypač daug dėmesio skiriant saugai, 
saugumui, radiacinei saugai, įskaitant 
geresnes asmenų, tiesiogiai dirbančių su 
branduolinėmis medžiagomis, darbo 
sąlygas, branduolinių reaktorių 
eksploatavimo nutraukimui 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;

Or. en

Pagrindimas

Reikia nepamiršti, kad ateičiai nepaprastai svarbūs ne tik būtini darbo sąlygų standartai, bet 
ir branduolinių reaktorių eksploatavimo nutraukimas.

Pakeitimas 8

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 

(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 
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Euratomo programos veikloje; Euratomo programos veikloje. Į šią veiklą 
turėtų būti įtrauktas mokslinės ir tyrėjo 
profesijos populiarinimas tarp būsimos 
tyrėjų kartos atstovų, ypač jei jie priklauso 
grupėms, kurioms nepakankamai 
atstovaujama mokslinių tyrimų srityje;

Or. en

Pagrindimas

Kol Sąjungoje vykdomų mokslinių branduolinių tyrimų srityje dirba daug ekspertų, 
nepaprastai svarbu į branduolinės srities mokslą įtraukti kitą tyrėjų kartą. Šiuo metu moterys 
ir kai kurios kitos grupės, į kurias reikia orientuotis, nepakankamai atstovaujamos tarp 
tyrėjų.

Pakeitimas 9

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 įdarbinimo elgesio kodeksui, 
taip pat kitoms svarbioms bazinėms 
programoms, kurios sukurtos Europos 
mokslinių tyrimų erdvės reikmėms 
patenkinti, atsižvelgiant į jų savanorišką 
pobūdį;

(13) įgyvendinant Euratomo programą 
turėtų būti didinamas mokslininko 
profesijos patrauklumas Sąjungoje, o 
pagrindinis šios programos tikslas turėtų 
būti mokslinio darbo žinomumo 
visuomenėje didinimas, taip pat siekiant 
neleisti, kad Sąjungoje pritrūktų tam tikrų 
specialistų, arba vyktų protų nutekėjimas 
iš Sąjungos į trečiąsias šalis. Kol šiuo 
metu Sąjungoje dirba daugybė ekspertų, 
nepaprastai svarbu, kad nauja 
branduolinės srities tyrėjų karta būtų 
įvairiapusiškai ruošiama moksliniam 
branduolinės srities darbui. Įgyvendinant 
Euratomo programą taip pat bus visais 
lygmenimis siekiama suteikti Europos 
pridėtinės vertės visiems, kurie nori 
dalyvauti vykdant mokslinius 
branduolinės srities tyrimus. Deramas 
dėmesys turėtų būti skiriamas Europos 
mokslininkų chartijai ir Mokslininkų 
įdarbinimo elgesio kodeksui, taip pat 
kitoms svarbioms bazinėms programoms, 
kurios sukurtos Europos mokslinių tyrimų 
erdvės reikmėms patenkinti, atsižvelgiant į 
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jų savanorišką pobūdį;

Or. en

Pakeitimas 10

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. 
Poreikis padidinti prieinamo Bendrijos 
MVĮ finansavimo įsisavinimą turi būti 
orientuotas į asmenis, vykdančius 
branduolinės srities mokslinius tyrimus, 
kaip tai padaryta kitose srityse. Euratomo 
sistema turėtų paremti MVĮ visuose 
inovacijų grandinės etapuose, ypač 
vykdant rinkai artimesnę veiklą, inter 
alia, panaudojant naujoviškas finansines 
priemones. Į tokią paramą turėtų būti 
įtraukta MVĮ skirta priemonė ir visos 
persvarstytos finansinės priemonės, 
kurios turėtų išlaisvinti visą MVĮ 
inovacijų potencialą, - tokias sąlygas 
sudarys finansavimo programa 
„Horizontas 2020“ ir kitos panašios 
programos, pvz., 2014–2020 m. įmonių 
konkurencingumo ir mažųjų bei vidutinių 
įmonių programa (angl. COSME);

Or. en

Pagrindimas

Programos „Horizontas 2020“ tikslas yra gerinti MVĮ padėtį Sąjungoje. MVĮ yra labai 
svarbios kuriant darbo vietas Sąjungoje, tačiau dėl administracinės naštos dažnai susiduria 
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su sunkumais gaunat Sąjungos finansavimą ir joms dažnai nepakankamai atstovaujama 
branduolinių mokslinių tyrimų srityje. Skiriant nepriklausomų ekspertų grupes turi būti 
imamasi reikiamų priemonių visuose lygmenyse, kad būtų užtikrinta tinkama pramonės, MVĮ 
ir universitetų pusiausvyra. Ne tik turi būti suteikta MVĮ prieiga prie planinių MVĮ priemonių, 
bet ir užtikrinta, kad supaprastinimas padidins MVĮ potencialą.

Pakeitimas 11

17 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(17) įgyvendinant Euratomo programą 
turėtų būti skatinamas bendrais interesais 
ir abipusės naudos principu grindžiamas 
bendradarbiavimas (visų pirma saugos 
srityje) su trečiosiomis šalimis;

(17) įgyvendinant Euratomo programą 
turėtų būti atsižvelgiama į visus 
branduolinius įrenginius trečiosiose 
šalyse, kurios ribojasi su Sąjunga, ypač jei 
tokie įrenginiai stovi zonose, kuriose 
dažnos gaivalinės nelaimės. Tarptautinis 
bendradarbiavimas branduolinės 
energetikos srityje turėtų turėti tinkamas 
priemones, užtikrinančias abipusių 
finansinių įsipareigojimų vykdymą. Į tai 
turi būti įtraukti bendradarbiavimo 
susitarimai ir abipusiai finansiniai 
įsipareigojimai;

Or. en

Pagrindimas

2012 m. aukščiausiojo lygio susitikime branduolinio saugumo klausimais pirmininkas 
Herman van Rompuy pasakė, kad jis norėtų pamatyti, kaip atsiranda „pasaulinė saugumo 
kultūra“. Svarbu, kad Sąjunga prisidėtų prie kiekvieno mėginimo pagerinti pasaulio saugumo 
standartus.

Pakeitimas 12

19 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(19) 2011 m. vasario 4 d. Europos Vadovų
Taryba pripažino, kad būtina taikyti naują 
kontrolės ir rizikos valdymo Sąjungos 
mokslinių tyrimų finansavimo srityje 
koncepciją, ir paprašė iš naujo subalansuoti 

(19) 2011 m. vasario 4 d. Europos Vadovų 
Taryba pripažino, kad būtina taikyti naują 
kontrolės ir rizikos valdymo Sąjungos 
mokslinių tyrimų finansavimo srityje 
koncepciją, ir paprašė iš naujo subalansuoti 
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pasitikėjimą ir kontrolę bei rizikos ėmimąsi 
ir rizikos vengimą. Savo 2010 m. lapkričio 
11 d. rezoliucijoje dėl mokslinių tyrimų 
bendrųjų programų11 įgyvendinimo 
paprastinimo Europos Parlamentas 
paragino imtis pragmatinių postūmių, 
siekiant administracinio ir finansinio 
supaprastinamo, ir pareiškė, kad Sąjungos 
mokslinių tyrimų finansavimo valdymas 
turėtų būti labiau pagrįstas pasitikėjimu 
dalyviais ir rizikos toleravimu;

pasitikėjimą ir kontrolę bei rizikos ėmimąsi 
ir rizikos vengimą. Europos Parlamentas 
keletą kartų paragino siekti didesnio 
administracinio ir finansinio 
supaprastinimo. Savo 2010 m. lapkričio 
11 d. rezoliucijoje dėl mokslinių tyrimų 
bendrųjų programų11 įgyvendinimo 
paprastinimo Europos Parlamentas 
paragino imtis pragmatinių postūmių, 
siekiant administracinio ir finansinio 
supaprastinamo, ir pareiškė, kad Sąjungos 
mokslinių tyrimų finansavimo valdymas 
turėtų būti labiau pagrįstas pasitikėjimu 
dalyviais ir rizikos toleravimu; Euratomo 
programa taip pat turėtų tinkamai 
apsvarstyti tyrėjų bendruomenės 
susirūpinimą ir rekomendacijas, išreikštas 
ekspertų grupės 2010 m. lapkričio 12 d. 
galutiniame pranešime „Tarpinis 7-os 
bendrosios programos įvertinimas“ ir 
2011 m. vasario 9 d. Komisijos žaliojoje 
knygoje „Nuo iššūkių iki galimybių 
kuriant bendrą strateginę ES mokslinių 
tyrimų ir inovacijų finansavimo 
programą“ (COM(2011) 0048); 

Or. en

Pagrindimas

Sistema turėtų laikytis programos „Horizontas 2020“ supaprastinimo darbotvarkės ir 
vadovautis Dalyvavimo taisyklių reglamentu. Tikimasi, kad tai išlaisvins MVĮ, universitetus ir 
kitus asmenis nuo didžiosios dalies administracinės naštos, kurią lėmė ankstesnės bendrosios 
programos, taip pat palengvins pasiūlymų rengimą ir projektų valdymą, be to, bus 
apsvarstyta tam tikrų dalyvių, pvz., universitetų ir pelno nesiekiančių organizacijų, kurios jau 
įdiegė išsamaus sąnaudų apskaičiavimo sistemą, pasitraukimo galimybę. 

Pakeitimas 13

29 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(29a) kadangi jau įsigaliojo Lisabonos 
sutartis, be to, Europos Parlamentui 
suteikta daugiau įgaliojimų biudžetinės 
procedūros atžvilgiu, turi būti apsvarstyta 
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dabartinė teisinė sistema;

Or. en

Pagrindimas

Pagal Lisabonos sutartį Parlamentui ir Tarybai suteiktos vienodos teisės priimti sprendimus 
dėl ES biudžeto tvirtinimo. Europos Parlamentas 2011 m. priėmė pasiūlymą 
2011/0046(NLE), kuriuo raginama pradėti procesą, skirtą iš dalies pakeisti Euratomo 
sutarčiai, siekiant sustiprinti jos nuostatas dėl informavimo ir Europos Parlamento teises 
bendrai priimti teisės aktus, susijusius su Euratomo mokslinių tyrimų ir aplinkos apsaugos 
klausimais, kad ateityje būtų palengvintos, inter alia, biudžeto sudarymo procedūros.

Pakeitimas 14

3 straipsnio 1 dalis

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 branduolinę saugą, saugumą ir 
radiacinę saugą, taip pat, vadovaujantis 
saugos, efektyvumo ir saugumo principais, 
padėti ilgainiui dekarbonizuoti energetikos 
sistemą, prisidėti prie kitų mokslinių 
tyrimų sričių, susijusių su branduolinės 
srities tyrimais, pvz., medicininiais 
tyrimais, taip pat užtikrinti ilgalaikę 
Europos branduolinės srities mokslinių 
tyrimų ateitį. 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 15

3 straipsnio 2 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(a) padėti saugiai eksploatuoti branduolines 
sistemas;

(a) padėti saugiai eksploatuoti visas 
esamas civilines branduolines sistemas;

Or. en
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Pakeitimas 16

3 straipsnio 2 dalies d punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(d) užtikrinti radiacinę saugą; (d) užtikrinti radiacinę saugą; ir siekti 
išlaikyti asmenų, tiesiogiai dirbančių su 
branduolinėmis medžiagomis, aukščiausio 
lygio darbo sąlygas;

Or. en

Pakeitimas 17

3 straipsnio 2 dalies g punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(g) viešinti inovacijas ir skatinti pramonės 
konkurencingumą;

(g) viešinti inovacijas ir skatinti Europos 
pramonės pirmavimą branduolių 
dalijimosi ir branduolio sintezės 
technologijų srityse;

Or. en

Pagrindimas

Šiuo metu Sąjunga laikoma pirmaujančia tiek branduolių dalijimosi, tiek branduolio sintezės 
technologijų srityse - svarbu šios padėties neprarasti ir pasinaudoti ja pritraukiant naujų 
tyrėjų bei investicijų.

Pakeitimas 18

3 straipsnio 2 dalies g a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(ga) remti nurodytus programos 
„Horizontas 2020“ prioritetus: pažangus 
mokslas, pramonės pirmavimas ir 
visuomenės uždaviniai;
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Or. en

Pagrindimas

Trys programos „Horizontas 2020“ tikslai; branduolinės srities mokslo tyrimai remia 
pažangų mokslą, pramonės pirmavimą ir didelių visuomenės uždavinių sprendimą.

Pakeitimas 19

3 straipsnio 3 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

(a) didinti branduolinę saugą, įskaitant 
kuro ir reaktoriaus saugą, atliekų tvarkymą, 
eksploatavimo nutraukimą, avarinę 
parengtį ir asmenų, kurie tiesiogiai dirba 
su branduolinėmis medžiagomis, darbo 
sąlygas;

Or. en

Pakeitimas 20

3 straipsnio 3 dalies d punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(d) sudaryti palankias žinių valdymo, 
švietimo ir mokymo sąlygas;

(d) sudaryti palankias žinių valdymo, 
švietimo ir mokymo sąlygas, įskaitant 
branduolinės srities mokslinių tyrimų 
populiarinimą tarp Europos mokslininkų 
ir tokių mokslininkų pritraukimą iš už 
Sąjungos ribų;

Or. en

Pakeitimas 21

3 straipsnio 3 dalies e punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(e) padėti įgyvendinti Sąjungos (e) padėti įgyvendinti Sąjungos 
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branduolinės saugos ir saugumo srities 
politiką, taip pat su šia politika susijusius 
kintančius Sąjungos teisės aktus.

branduolinės saugos ir saugumo srities 
politiką, taip pat su šia politika susijusius 
kintančius Sąjungos teisės aktus, įskaitant 
darbą tobulinant tarptautiniu mastu 
pripažįstamus branduolių dalijimo 
reaktorių branduolinio saugumo 
standartus; 

Or. en

Pagrindimas

Bendroji branduolių dalijimosi programa taip pat turėtų toliau remti Sąjungoje veikiančius 
demonstracinius reaktorius, kurie naudojami kuriant ateities branduolių dalijimosi 
reaktorius.

Pakeitimas 22

3 straipsnio 3 dalies e a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(ea) atkreipti dėmesį į bet kokių 
branduolinės srities specialistų trūkumą ir 
neleisti ateityje vykti protų nutekėjimui iš 
Sąjungos;

Or. en

Pakeitimas 23

3 straipsnio 3 dalies e b punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(eb) papildyti visus reikalingus saugumo 
pagerinimus, kuriuos nulėmė testavimas 
nepalankiausiomis sąlygomis, atliktas 
visuose Sąjungos ir trečiųjų šalių, kurios 
ribojasi su Sąjunga, branduoliniuose 
reaktoriuose;

Or. en
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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.

Pakeitimas 24

3 straipsnio 3 dalies e c punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(ec) remti programos „Horizontas 2020“ 
supaprastinimo darbotvarkę, mažinant 
ankstesnių sistemų nulemtą 
administracinę naštą, ypač tekusią MVĮ, 
universitetams ir mažesniems mokslinių 
tyrimų institutams. 

Or. en

Pakeitimas 25

3 straipsnio 4 dalis

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 
(net ir pačias neįtikinamiausias) 
branduolinių nelaimių pasekmes.

Or. en

Pakeitimas 26

4 straipsnio 1 dalies pirmos pastraipos įžanginė dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en

Pakeitimas 27

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;

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

Or. en

Pakeitimas 28

4 straipsnio 1 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1a. ITER projektas bus įtrauktas į sistemą 
ir visiškai bei skaidriai finansuojamas iš 
DFP. 

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 29

4 straipsnio 1 dalies pirmos pastraipos c punktas
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en

Pagrindimas

Bendroji suma yra DFP derybų objektas. Bendra branduolių dalijimosi, branduolio sintezės 
technologijoms ir tiesioginiams veiksmams paskirta suma neturėtų būti mažesnė, nei nurodyta 
šiame projekte, tačiau į branduolių dalijimosi programos sumą neįtrauktas ITER, be to, 
panašu, kad šios sumos vargu ar užteks.

Pakeitimas 30

4 straipsnio 1 dalies antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en

Pagrindimas

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

Pakeitimas 31

4 straipsnio 4 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4a. Bendrija turėtų toliau naudoti 
Struktūrinius fondus branduolinės srities 
moksliniams tyrimams ir užtikrinti fondų 
suderinimą su Bendrijos mokslinių tyrimų 
prioritetais.
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Or. en

Pakeitimas 32

8 straipsnio 2 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2a. Turėtų būti pradėtos programos, 
kuriomis siekiama pagerinti tiek 
dabartinius, tiek būsimus inovatyvius 
mokslinius tyrimus, kad būtų leisti 
branduolinės srities moksliniai tyrimai, 
priskiriami taikomoms mokslinių tyrimų 
kategorijoms. „Eureka“ / „Eurostars“ 
programa ir „Marie Curie Actions“ 
programa turėtų išplėsti jų dalyvavimo 
taisykles, taip leidžiant dalyvauti 
branduolinių tyrimų srities MVĮ.

Or. en

Pagrindimas

MVĮ yra nepaprastai svarbios Europos ekonomikai, tačiau dažnai joms nepakankamai 
atstovaujama branduolinių mokslinių tyrimų srityje. Svarbu, kad tam tikros Sąjungos 
programos, sukurtos MVĮ padėčiai gerinti, apimtų ir įmones, susijusias su branduolinės 
srities moksliniais tyrimais.

Pakeitimas 33

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 lyčių lygybė, 
atsižvelgiama į lyčių aspektą ir remiamas 
programos „Horizontas 2020“ tikslas 
žvelgti į lytį kaip į svarbiausią klausimą 
tam, kad būtų išlygintas disbalansas tarp 
vyrų ir moterų.

Or. en
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Pagrindimas

Tikimasi, kad moterys sudarys bent 20 % projektinės grupės, t.y. doktorantų ir doktorantūrą 
baigusių tyrėjų, kurie specializuojasi Euratomo branduolių dalijimosi projektų ir branduolių 
sintezės programos srityse.

Pakeitimas 34

11 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Rengiant darbo programas atsižvelgiama 
į mokslo, technologijų ir inovacijų padėtį 
nacionaliniu, Sąjungos ir tarptautiniu 
mastu, taip pat į atitinkamus politikos, 
rinkos ir visuomenės pokyčius. Prireikus 
jos atnaujinamos.

3. Rengiant darbo programas atsižvelgiama 
į mokslo, technologijų ir inovacijų padėtį 
nacionaliniu, Sąjungos ir tarptautiniu 
mastu, taip pat į atitinkamus politikos, 
rinkos ir visuomenės pokyčius. Prireikus 
jos atnaujinamos atsižvelgiant į programos 
„Horizontas 2020“ tikslus ir uždavinius.

Or. en

Pakeitimas 35

14 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Ypač daug dėmesio skiriama mažųjų ir 
vidutinių įmonių (MVĮ) dalyvavimo 
Euratomo programoje užtikrinimui ir 
inovaciniam poveikiui tokioms įmonėms. 
MVĮ dalyvavimo kiekybinis ir kokybinis 
vertinimas yra vertinimo ir stebėsenos 
priemonių dalis.

1. Ypač daug dėmesio skiriama mažųjų ir 
vidutinių įmonių (MVĮ) dalyvavimo 
Euratomo programoje užtikrinimui ir 
inovaciniam poveikiui tokioms įmonėms. 
MVĮ dalyvavimo kiekybinis ir kokybinis 
vertinimas yra vertinimo ir stebėsenos 
priemonių dalis.

2. Atsižvelgiant į MVĮ sektoriaus svarbą 
Europos ekonomikai ir dabartinį
nepakankamą atstovavimą MVĮ 
branduolinės pramonės srityje, sistema 
rems visas pastangas palengvinti MVĮ 
tenkančią administracinę naštą, kurią 
nulėmė programos „Horizontas 2020“ 
tikslai.

Or. en



PE489.630v01-00 24/37 PR\903020LT.doc

LT

Pagrindimas

Reikia pabrėžti MVĮ svarbą tiek Europos ekonomikai, tiek dėl jų patiriamos didelės rizikos 
šios krizės metu.

Pakeitimas 36

16 straipsnio 1 dalies pirmos pastraipos c a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(ca) kovoti su bet kokio pobūdžio 
branduolinio ginklo platinimu ir prekyba 
juo.

Or. en

Pagrindimas

Turi būti remiamos bet kokios tarptautinės pastangos kovoti su branduolinio ginklo platinimu 
ir prekyba juo. Bendrieji tarptautiniai saugumo standartai kol kas nesukurti, tačiau ESU 
turėtų ir toliau remti bet kokias pastangas sukurti bendruosius tarptautinius saugumo 
standartus, kurie būtų panašūs į galiojančius Sąjungoje.

Pakeitimas 37

16 straipsnio 1 dalies pirmos pastraipos c b punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(cb) remti tarptautines pastangas kuriant 
bendruosius tarptautinius saugumo 
standartus.

Or. en

Pagrindimas

Bendrieji tarptautiniai saugumo standartai kol kas nesukurti, tačiau ESU turėtų ir toliau 
remti bet kokias pastangas sukurti bendruosius tarptautinius saugumo standartus, kurie būtų 
panašūs į galiojančius Sąjungoje.

Pakeitimas 38

16 straipsnio 1 dalies pirmos pastraipos c c punktas (naujas)
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(cc) padėti gerinti keitimąsi žiniomis.

Or. en

Pagrindimas

Bendrieji tarptautiniai saugumo standartai kol kas nesukurti, tačiau ESU turėtų ir toliau 
remti bet kokias pastangas sukurti bendruosius tarptautinius saugumo standartus, kurie būtų 
panašūs į galiojančius Sąjungoje.

Pakeitimas 39

16 straipsnio 2 dalies 3 a pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Reikia atkreipti ypatingą dėmesį į visus 
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 40

17 straipsnio 2 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(a) iniciatyvas, kuriomis siekiama didinti 
informuotumą ir sudaryti palankias sąlygas 
gauti finansavimą pagal Euratomo 
programą, visų pirma tiems regionams ar 
tokių rūšių dalyviams, kuriems programoje 
atstovaujama nepakankamai;

(a) iniciatyvas, kuriomis siekiama didinti 
informuotumą ir sudaryti palankias sąlygas 
gauti finansavimą pagal Euratomo 
programą, visų pirma tiems regionams ar 
tokių rūšių dalyviams, kuriems programoje 
atstovaujama nepakankamai, ypač MVĮ, 
siekiant pagerinti joms skiriamo 
finansavimo panaudojimą ir dalyvavimą 
atitinkamose programose.
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Or. en

Pakeitimas 41

17 straipsnio 2 dalies 1 a pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

 Visiems dalyviams, įskaitant MVĮ ir 
akademines įstaigas, turi būti pranešta 
apie pastangas didinti paprastumą 
dalyvavimo srityje.

Or. en

Pakeitimas 42

I priedo 1 dalies antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Įgyvendinant Euratomo programą 
stiprinama branduolinės srities mokslinių 
tyrimų ir inovacijų sistema ir 
koordinuojami valstybėse narėse vykdomi 
moksliniai tyrimai, taip siekiant išvengti 
veiklos kartojimosi, išlaikyti kritinę masę 
svarbiausiose srityse ir užtikrinti optimalų 
viešųjų finansų naudojimą.

Įgyvendinant Euratomo programą 
stiprinama branduolinės srities mokslinių 
tyrimų ir inovacijų sistema ir 
koordinuojami valstybėse narėse vykdomi 
moksliniai tyrimai, taip siekiant išvengti 
veiklos kartojimosi, suteikti Sąjungos 
pridėtinės vertės, išlaikyti svarbiausius 
įgūdžius ir kritinę masę svarbiausiose 
srityse ir užtikrinti optimalų viešųjų 
finansų naudojimą.

Or. en

Pakeitimas 43

I priedo 1 dalies trečia pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Strategija, kurią įgyvendinant bus siekiama 
išplėtoti branduolių sintezę kaip patikimą 

Strategija, kurią įgyvendinant bus siekiama 
išplėtoti branduolių sintezę kaip patikimą 
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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 
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.

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 restruktūrizuoti Sąjungoje vykdomą 
su branduolių sinteze susijusį darbą 
(įskaitant valdyseną ir valdymą) ir taip 
užtikrinti, kad prioritetas būtų teikiamas 
nebe gryniesiems 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 valstybių 
narių bendradarbiavimas.

Or. en

Pakeitimas 44

I priedo 2 dalies 2.1 punkto e papunkčio įžanginė dalis

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)

(e) Eksploatuojant esamus ir būsimus 
branduolių sintezės objektus, įrodyti, kad 
branduolių sintezė gali būti naudojama 
energijos gamybos reikmėms (Pramonės
pirmavimas; visuomenės uždaviniai)
Remti bendrą ITER (kaip tarptautinių 
mokslinių tyrimų infrastruktūros) 
pastatymą. ITER organizacijoje Bendrija, 
kaip projekto šeimininkė, turės ypatingą 
atsakomybę ir atliks vadovaujantį 
vaidmenį, visų pirma parengiant 
statybvietę, įkuriant ITER organizaciją, 
sprendžiant valdymo ir personalo 
klausimus bei teikiant bendrą techninę ir 
administracinę paramą;
valdant projektą remti veiklą, dėl kurios 
susitarta XXXX/XXX/EU.

Or. en
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Pakeitimas 45

I priedo 2 dalies 2.1 punkto i papunkčio 1 a pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Remti visas pastangas tęsti JET veiklą iki 
projekto eksperimentinio etapo pabaigos 
2015 m. ir, jei įmanoma, remti visas 
pastangas, kuriomis siekiama pritraukti 
tarptautinius partnerius, kurie padėtų 
teikti papildomą finansavimą. Tokioms 
pastangoms turėtų priklausyti abipusės 
sutartys dėl būsimo ES dalyvavimo statant 
DEMO ir kitus numatomus branduolių 
sintezės reaktorius.

Or. en

Pagrindimas

Kol ITER projektas ne anksčiau kaip 2020 m. taps operatyvinis, nėra prasmės užbaigti JET 
darbo penkeriais metais anksčiau ankstyviausios įmanomos ITER projekto paleidimo datos.

Pakeitimas 46

I priedo 2 dalies 2.2 punkto pirma pastraipa

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 

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 
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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.

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. JRC turės omenyje 
paskelbtus testavimo nepalankiausiomis 
sąlygomis, 2011 m. pagal Sąjungos 
reglamentus atlikto visuose 
egzistuojančiuose branduoliniuose 
reaktoriuose, rezultatus.

Or. en

Pagrindimas

Tai taip pat turėtų atitikti Sąjungos reglamentus, dėl kurių šiuo metu diskutuojama, pvz., 
2007-2013 m. bendradarbiavimo branduolinės saugos srityje priemonės XXXXX/XXXX/EU.

Pakeitimas 47

I priedo 2 dalies 2.2 punkto a papunkčio įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

(a) Didinti branduolinę saugą, įskaitant 
kuro ir reaktorių saugą, atliekų tvarkymą, 
eksploatavimo nutraukimą, gerinti 
asmenų, dirbančių su branduolinėmis 
medžiagomis, darbo sąlygas ir avarinę 
parengtį;

Or. en

Pakeitimas 48

I priedo 2 dalies 2.2 punkto c papunkčio pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

JRC toliau plėtoja branduolinės saugos ir JRC toliau plėtoja branduolinės saugos ir 
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saugumo mokslinį pagrindą. Daugiausia 
dėmesio skiriama aktinoidų, struktūrinių ir 
branduolinių medžiagų pagrindinių savybių 
ir funkcionavimo moksliniams tyrimams. 
Remdamas Sąjungos standartizacijos 
veiklą JRC rengia pažangiausius 
branduolinius standartus, etaloninius 
duomenis ir matavimo priemones, taip pat 
kuria ir taiko atitinkamas duomenų bazes ir 
vertinimo priemones. JRC padeda toliau 
plėtoti medicinos srities prietaikas, 
konkrečiai alfa spinduliuote pagrįstus 
naujus vėžio gydymo būdus.

saugumo mokslinį pagrindą. Daugiausia 
dėmesio skiriama aktinoidų, struktūrinių ir 
branduolinių medžiagų pagrindinių savybių 
ir funkcionavimo moksliniams tyrimams. 
Remdamas Sąjungos standartizacijos 
veiklą JRC rengia pažangiausius 
branduolinius standartus, etaloninius 
duomenis ir matavimo priemones, taip pat 
kuria ir taiko atitinkamas duomenų bazes ir 
vertinimo priemones. JRC padeda toliau 
plėtoti medicinos srities prietaikas, 
konkrečiai alfa spinduliuote pagrįstus 
naujus vėžio gydymo būdus. JRC turės 
omenyje programos „Horizontas 2020“ 
tikslus ir poreikį vengti Europos 
profesionalų trūkumo ar protų 
nutekėjimo.

Or. en

Pakeitimas 49

I priedo 2 dalies 2.2 punkto e papunkčio pirma 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 bei 
paremti aukštesnius tarptautinius 
standartus.

Or. en

Pakeitimas 50

I priedo 2 dalies 2.2 punkto e papunkčio antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

JRC, kaip Euratomo atstovas, paskirtas 
tvarkyti Ketvirtosios kartos tarptautinio 

JRC, kaip Euratomo atstovas, paskirtas 
tvarkyti Ketvirtosios kartos tarptautinio 
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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).

forumo klausimus, ir toliau koordinuoja 
Bendrijos dalyvavimą šiame forume. Kad 
viešintų Sąjungos branduolinės saugos ir 
saugumo politiką bei remtų tarptautines 
pastangas kurti aukštesnius standartus, 
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 51

I priedo 3 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Kad būtų pasiekti bendrieji Euratomo 
programos tikslai, pagal Euratomo 
programą remiama papildoma veikla 
(tiesioginė ir netiesioginė, koordinavimas ir 
bendro programavimo skatinimas), kurią 
vykdant užtikrinama mokslinių tyrimų 
sąveika sprendžiant bendrus uždavinius, 
pavyzdžiui, uždavinius, susijusius su 
medžiagomis, aušinimo technologijomis,
baziniais branduolinės srities duomenimis, 
modeliavimu ir imitavimu, nuotoliniu 
tvarkymu, atliekų tvarkymu ir radiacine 
sauga.

Kad būtų pasiekti bendrieji Euratomo 
programos tikslai, pagal Euratomo 
programą remiama papildoma veikla 
(tiesioginė ir netiesioginė, darbuotojų 
apsauga, koordinavimas ir bendro 
programavimo skatinimas), kurią vykdant 
užtikrinama mokslinių tyrimų sąveika 
sprendžiant bendrus uždavinius, 
pavyzdžiui, uždavinius, susijusius su 
medžiagomis, aušinimo technologijomis, 
baziniais branduolinės srities duomenimis, 
modeliavimu ir imitavimu, nuotoliniu 
tvarkymu, atliekų tvarkymu ir radiacine 
sauga.

Or. en

Pakeitimas 52

I priedo 4 dalies antra pastraipa



PE489.630v01-00 32/37 PR\903020LT.doc

LT

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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.

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, taip pat gerintų MVĮ 
matomumą ir dalyvavimą.

Or. en

Pakeitimas 53

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, tobulinant 
medžiagas, technologijas ir eskizinius 
projektus

Or. en

Pakeitimas 54

II priedo 2 dalies pirmos pastraipos pirmas punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Didinti branduolinę saugą, įskaitant kuro ir 
reaktorių saugą, atliekų tvarkymą, 
eksploatavimo nutraukimą ir avarinę 
parengtį;

Didinti branduolinę saugą, įskaitant kuro ir 
reaktorių saugą, atliekų tvarkymą, 
eksploatavimo nutraukimą, darbuotojų 
apsaugą ir avarinę parengtį;

Or. en
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Pakeitimas 55

II priedo 2 dalies pirmos pastraipos 5 a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Neleisti atsirasti profesionalų trūkumui 
esminėse mokslinėse ir inžinerinėse 
srityse

Or. en
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AIŠKINAMOJI DALIS

Įžanga

Programa „Horizontas 2020“ suteikia Sąjungai progą visapusiškai parengti bendrąsias 
programas: pasiremti jų sėkmėmis ir atkreipti dėmesį į trūkumus. Tai pasakytina tiek apie 
branduolinės srities mokslinius tyrimus, tiek apie kitus Sąjungoje ir už jos ribų vykdomų 
mokslinių tyrimų aspektus. 

Pirminis Komisijos tikslas buvo panaudoti „Horizontą 2020“ visiems jiems pirmą kartą 
sutelkti vienoje programoje, taigi ji taip pat turėtų apimti branduolinės srities mokslinius 
tyrimus tol, kol branduolinės srities mokslinių tyrimų indėlis į visus Sąjungos mokslinių 
tyrimų rezultatus išlaiko esminę svarbą. Trys programos „Horizontas 2020“ prioritetai yra šie: 
aukštos kokybės mokslo rezultatų kūrimas, pramonės pirmavimo skatinimas ir Sąjungai bei 
jos piliečiams iškilusių uždavinių sprendimas. Visus šiuos prioritetus sustiprina branduolinės 
srities mokslinių tyrimų ir tyrėjų įtraukimas į programą – jų pašalinimas iš programos 
„Horizontas 2020“ apsunkintų Sąjungos tikslų įgyvendinimą. 

Jeigu kuri nors valstybė narė ar kita šalis nusprendžia naudoti branduolinę energiją arba nė 
viena valstybė narė ar kita šalis nusprendžia nenaudoti branduolinės energijos, visos arba ne 
visos valstybės narės gali ir turėtų turėti naudos iš branduolinės srities mokslinių tyrimų, taip 
pat gali turėti naudos iš pridėtinės vertės, kurią suteikia Euratomo sistema. Euratomas turi 
visais lygmenimis užtikrinti veiksmingiausią išteklių panaudojimą ir vengti pastangų siekiant 
skatinti kompetentingumą branduolinėje srityje dubliavimosi. 

Programos „Horizontas 2020“ tikslas – perduoti ją kitoms šalims ir naudoti nagrinėjant 
branduolinės srities mokslinių tyrimų aspektus. Europos Parlamentas, atsižvelgdamas į 
Euratomo sistemos pobūdį, per kelis pastaruosius mėnesius išnagrinėjo dabartinę Euratomo 
sistemą, galiojančią 2012–2013 m. (pasiūlymai (2011/0046(NLE)), (2011/0043(NLE)), 
(2011/0045(NLE)) ir (2011/0044(NLE))). Tai, kad keturi pranešimai pakeisti vienu 
reglamentu, reiškia žymų žingsnį į priekį paprastinimo prasme, kuris vertintinas palankiai. 
Kalbant apie teisinę sistemą, nuolatinis priimtų ataskaitų plėtojimas ragina iš naujo išnagrinėti 
Europos Parlamento teises, susijusias su būsimomis biudžeto procedūromis.

Pranešėjas pažymi, kad siūlomame finansiniame pakete pasiūlytas branduolių dalijimosi 
technologijos biudžetas atrodo mažas lyginant su kitomis sumomis, be to, jis nesiekia pagal 
kitus programos „Horizontas 2020“ aspektus nustatyto finansavimo padidinimo. Kalbant apie 
pagal įvairias programas energijos gavybai iš atsinaujinančių šaltinių skiriamo finansavimo 
sumą, branduolių dalijimasis, kuris pripažįstamas kaip mažo anglies dioksido kiekio 
technologija, nesulaukė panašaus lygio paramos. 

Taip pat reikėtų priminti, kad įdėmiai patikrinti testavimo nepalankiausiomis sąlygomis 
rezultatai greičiausiai bus pateikti artimiausiais mėnesiais. Nors jie atspindės įvairius 
branduolinio saugumo aspektus, svarbu skirstant biudžetą nepamiršti branduolių dalijimosi 
energetikai kylančių naujų iššūkių. 13,5 proc. biudžetas, kuris numatytas administracinėms 
išlaidoms, atrodo nepagrįstai per didelis, todėl turėtų būti persvarstytas.
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ITER, JET ir branduolio sintezės technologijos ateitis

Pirminis Komisijos pasiūlymas palikti ITER finansavimą už programos „Horizontas 2020“ ir 
daugiametės finansinės programos ribų nepagrįstas jokiomis logiškomis, mokslinėmis ar 
rimtomis biudžetinėmis priežastimis. Svarbu, kad nekiltų grėsmė Europos pirmavimui 
branduolio sintezės mokslinių tyrimų srityje ir būtų užtikrintas ilgas ITER projekto, į kurį jau 
tiek daug investuota, gyvavimas. Šios sritys neturėtų būti kompromituojamos dėl Komisijos 
noro įtraukti į bendrą biudžetą papildomą finansavimą trūkumo. 

ITER įtraukimas į DFP ir programos „Horizontas 2020“ finansavimo sistemą leis geriau 
apžvelgti išteklius, skiriamus šiam projektui, taip pat iš naujo patvirtins ITER vietą tarp 
būsimų Sąjungos mokslinių tyrimų – reikia nepamiršti tai įtraukti į Parlamento poziciją. 

Pranešėjas ragina pratęsti paramą dabartiniams panašiems ir šalutiniams projektams, pvz., 
Jungtiniam Europos torui (angl. JET), kuris ir toliau teikia pačią tiksliausią informaciją apie 
branduolio sintezės energetikos veikimą Europoje. 2015 m. bus baigtas eksperimentinis 
etapas, tačiau jei Sąjungas rimtai įsipareigojo visą ITER mokslinio tyrimo medžiagą 
panaudoti energetikos reikalams, reikėtų remti visas pastangas pratęsti JET darbą. 

Parama SET planui

Įgyvendinant Strateginį energetikos technologijų planą (angl. SET planas), branduolinės 
srities moksliniams tyrimams tenka esminis vaidmuo. Tam, kad būtų pratęstas planas ir 
padėta įgyvendinti du esminius programos „Horizontas 2020“ prioritetus (pramonės 
pirmavimo skatinimas ir visuomenei iškilusių didelių uždavinių sprendimas), pranešėjas savo 
pataisose ragina pratęsti SET plano veiklą 2013–2018 m. laikotarpiu ir toliau. Planas apima 
paramą platformų veiklai ir valdžios institucijoms, pvz., Europos pramonės iniciatyvai tvaraus 
branduolių dalijimosi srityje, Tvarios branduolinės energijos technologijų platformai ir 
Geologinio laidojimo įgyvendinimo technologijų platformai.

Kompleksinės priemonės

Kol nėra plačiai diskutuojama dėl sistemos (ypač dalyvavimo taisyklių) supaprastinimo, 
pranešėjas teigia norintis dar kartą pabrėžti visų lygmenų supaprastinimo poreikį ir džiaugiasi 
į Komisijos pasiūlymą įtrauktomis pastangomis. Europos Parlamentas jau mėgino įdiegti 
ankstesniuose bendruosiuose pranešimuose dėl septintosios bendrosios mokslinių tyrimų 
programos laikotarpio vidurio peržiūros (2011/2043(INI)), dėl mokslinių tyrimų bendrųjų 
programų įgyvendinimo paprastinimo (2010/2079(INI)) ir dėl Žaliosios knygos „Iššūkius 
paversti galimybėmis“ (2011/2107(INI)) numatytas paprastinimo priemones. Visos 
paprastinimo priemonės susilaukė didelio palaikymo Parlamente ir atspindėjo paramą verslui 
bei akademinei sistemai. Labai svarbu, kad Komisija rimtai įvertintų didesnio supaprastinimo 
poreikį, o naujas požiūris atspindėtų Komisijos mąstymo pokyčius, ypač susijusius su 
asmenimis, kurie neturi lėšų administracinėms išlaidoms padengti. Tai naudotojui palankesnis 
požiūris kaip atlygis už kompetentingumą, o ne tiesiog administracinius gebėjimus. 

Supaprastinimo sumetimais turėtų būti išsaugotas nuoseklumas visose skirtingose sistemos 
dalyse. Reikėtų apsvarstyti tarpininkavimo paslaugas teikiančių centrų, atvirų naudos 
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gavėjams ir Komisijos įgaliotiems pareigūnams, kurie aiškintų skirtingos interpretacijos 
atveju, įkūrimą. Siūlomas auditui taikomos ribinės vertės sumažinimas nuo 375 000 EUR 
(Septintoji bendroji mokslinių tyrimų programa) iki 325 000 EUR (programa „Horizontas 
2020“) būtų panašesnis į tolesnį biurokratinių išlaidų didinimą, todėl turėtų būti persvarstytas. 
Turėtų būti išlaikyta galimybė institucijoms naudotis išsamia sąnaudų apskaičiavimo 
metodika, kad jos po to galėtų prašyti kompensuoti realias sąnaudas. Kol bus patvirtinta 
daugelis pagerintų įmokų grąžinimo metodų, svarbu išsamiau paaiškinti įvairias įmokų 
grąžinimo formas, kad vėliau būtų išvengta painiavos.

Turi būti išlaikyti programos „Horizontas 2020“ socialiniai tikslai, remiantys didesnę tyrėjų 
lyčių pusiausvyrą ir skatinančių tyrėjų judumą, o atitiktis būtų išlaikyta tiesioginiais ir 
netiesioginiais veiksmais. 

Dalyvavimo ir MVĮ plėtra

Komisija siekė programoje „Horizontas 2020“ pabrėžti MVĮ padėtį – tai visiškai suprantama 
dėl MVĮ svarbos Europos ekonomikai ir jų pažeidžiamumo finansų krizės kontekste. Reikia 
atkreipti dėmesį į nepakankamą MVĮ atstovavimą daugelyje branduolinių mokslinių tyrimų 
sričių. Skiriant nepriklausomų ekspertų grupes turi būti imamasi reikiamų priemonių visuose 
lygmenyse, kad būtų užtikrinta tinkama pramonės, įskaitant mažas ir vidutines įmones (MVĮ), 
ir universitetų pusiausvyra. Ne tik turi būti suteikta MVĮ prieiga prie planinių MVĮ priemonių, 
bet ir užtikrinta, kad supaprastinimas padidins MVĮ potencialą. 

Tiek skolų priemonė, tiek nuosavo kapitalo priemonė, abi skirtos MVĮ finansavimui pagerinti, 
turėtų prisidėti prie Euratomo programos. Be dalyvavimo programose išplėtimo, kaip ir prieš 
tai buvusios itin sėkmingos programos, taip pat turėtų būti padidintas dabartinių MVĮ 
finansavimo priemonių, pvz., programos „Eureka Stars“, programos „Marie Curie“ dalies, 
biudžetas. 

Naudojimasis pažangiomis finansinėmis priemonės yra nepaprastai svarbus programai 
„Horizontas 2020“, todėl turi būti nevaržomos MVĮ galimybės jomis naudotis. JRC turėtų jam 
tekusį komunikacinį vaidmenį laikyti tiesioginės veiklos metodu, leidžiančiu populiarinti 
Euratomą ir kitus fondus tarp MVĮ, taip pat kurti šios srities komunikacines strategijas.

Profesionalų trūkumo arba protų nutekėjimo prevencija

Kalbant apie antrą programos „Horizontas 2020“ prioritetą (pramonės pirmavimo skatinimas), 
labai svarbu nepritrūkti branduolinės energetikos srities profesionalų, taip pat išsaugoti 
Sąjungoje reikiamus mokymus ir ekspertizes, susijusias su visais branduolių dalijimosi ir 
branduolio sintezės technologijų aspektais. Kad būtų atkreiptas dėmesys į šį pavojų, 
pranešėjas pristatomuose pakeitimuose siūlo įtraukti tyrėjų darbo sąlygų gerinimą.

Derėtų pripažinti Europos mokslinių tyrimų tarybos (angl. ERC) vaidmenį, kuris bus svarbus 
pritraukiant kvalifikuotus tyrėjus į Europą ir juos išlaikant. ERC skiriamas biudžetas neturėtų 
būti padidintas mažiau, nei yra pasiūlyta, t.y. 77 proc. 
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Tarptautinis bendradarbiavimas

Reikėtų iš naujo apibrėžti tarptautinio bendradarbiavimo svarbą, ne tik tam, kad būtų susitarta 
dėl pripažintų pagerintų saugos priemonių ir jų skatinimo, bet taip pat tam, kad būtų
skatinamas Sąjungos branduolinės pramonės ėjimas į naujai atsirandančias rinkas. 

Iš esmės programos „Horizontas 2020“ pasiūlymams trūksta aiškumo dėl tarptautinio 
bendradarbiavimo, kurio svarba turi būti aiškiai išdėstyta ir pabrėžta. Kadangi taip pat 
jaučiamas poreikis, kad bendradarbiavimas su Sąjungai nepriklausančiais partneriais patektų 
tarp tarptautinių tikslinių kvietimų, turėtų būtu sukurtas atitinkamas skaidrus mechanizmas.

Dauguma reaktorių, kurie bus suprojektuoti ir pastatyti per kitus tris dešimtmečius, 
nepriklauso nei Sąjungos, nei EBPO šalims – tai reiškia puikią galimybę perduoti Europos 
saugos standartus, taip pat leidžia Sąjungoje išsilavinimą įgijusiems mokslininkams ir 
Sąjungoje įkurtoms įmonėms pasinaudoti galimybe prisidėti mažinant besiformuojančių 
branduolinių valstybių atotrūkį kompetencijos srityje. Vis dėlto tai taip pat reiškia gerą progą 
daugumai nei Sąjungai nei EBPO nepriklausančių šalių susipažinti su Sąjungoje paplitusiais 
saugos standartais ir kompetencijos lygmenimis.

Pranešėjas, pristatydamas pakeitimus, pabrėžė keletą aspektų, į kuriuos reikia atsižvelgti, 
pvz., galimą branduolinės energetikos poveikį branduolinio ginklo platinimui ir 
branduoliniam terorizmui, taip pat tarptautinius branduolinio saugumo aspektus. 

Kiti Sąjungos fondai

Suvokiant Struktūrinių fondų vaidmenį padedant finansuoti branduolinės srities mokslinių 
tyrimų projektus, pvz., Čekijoje vykdomą SUSEN projektą, reikėtų paskatinti regionus 
naudotis Europos regioninės plėtros fondo (ERPF) teikiamu finansavimu kuriant pažangios 
specializacijos strategijas, padedančias plėtoti regionų inovacijų grupes.


