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TRUMPAS PAGRINDIMAS

Pasiūlymas dėl septintosios Euratomo pagrindų programos neatitinka nei bendrosios 
septintosios branduolinių tyrimų pagrindų programos, nei bendrų patvirtintų energijos 
politikos tikslų.

ES energijos politika turėtų būti grindžiama mūsų įsipareigojimais dėl klimato, t.y. siekiu, kad 
visuotinis atšilimas neviršytų daugiau kaip 2ºC prieš industrializaciją buvusių normų. 
Atsižvelgiant į šį tikslą, svarbiausios technologijos yra tos, kurios susijusios su energijos 
efektyvumo gerinimu ir atsinaujinančia energija.

Istoriškai taip susiklostė, kad branduolinės energijos tyrimai per Euroatomą gavo viso 
Europos Bendrijos finansavimo energijos tyrimams liūto dalį, t.y. apie 55 milijardus eurų. 
Todėl dabar atėjo metas susitelkti į naujų, švarių ir saugių technologijų plėtrą. Tačiau 
pasiūlyme dėl septintosios Euratomo veiklos pagrindų programos 2007–2011 metams 
siūloma, kad daugiau lėšų būtų skiriama branduolinės energijos, o ne kitų energijos formų 
tyrimams kartu sudėjus pagal septintąją tyrimų veiklos pagrindų programą 2007–2013 
metams. Tuo pat metu, palyginus su ankstesne Euroatomo tyrimų programa, finansavimas 
branduolinei energijai padidės ir pagal 2.3 faktorių. Tai yra visiškai nepriimtina.

Branduolių sintezės energija dar nebus naudojama keletą dešimtmečių. Siekiant kontroliuoti 
klimato kaitą, pramoninės valstybės privalo greitai sumažinti savo išmetimus: bent 30% iki 
2020 m. ir 60–80% iki 2050 m. Europa tiesiog negali sau leisti skirti didžiausią energijos 
tyrimų lėšų dalį energijos tipui, kurio numatoma nauda yra tokia miglota. Be to, su sinteze 
susijusios rimtos grėsmės, kurių didžiausia – tikimybė, kad sintezės reakcijų žaliava gali 
pakliūti į blogas rankas ir padidėti branduolinių ginklų platinimo pavojus.

Lėšų skyrimas skilimo energijos tyrimams prieštarauja viešajai nuomonei, kuri yra prieš 
branduolinę energiją. Didelė rizika egzistuoja visose branduolio energijos išgavimo ciklo 
fazėse. Panaudotas branduolinis kuras lieka kenksmingas šimtus tūkstančių metų. Neįmanoma 
užtikrinti jo laikymo saugos tokį periodą, kuris yra neįsivaizduojamai ilgesnis už žmogaus 
gyvenimą.

Branduolinės energijos gynėjai skleidžia nuomonę, kad branduolinė energija yra klimato 
kaitos sustabdymo sprendimas. Deja, tam nepakaktų netgi visų žinomų urano atsargų. Jei 
dabar naudojamas visas iškastinis kuras būtų pakeistas skilimo energija, urano užtektų 3–4 
metams. Jei uranas būtų naudojamas dabartiniu tempu – jo užtektų 50 metų. Todėl stabdyti 
klimato kaitą naudojant daugiau skilimo energijos nėra realu. Suomijoje buvo prašoma 
leidimo pastatyti penkias branduolinės jėgaines, remiantis tuo, kad branduolinės energijos 
reikia norint pasiekti pagal Kioto protokolą reikalaujamą išmetimų sumažinimą. Po to, kai 
Suomijos parlamentas leido, kai kurie žmonės ėmė aštriai kritikuoti Kioto protokolą: atseit jis 
yra pernelyg griežtas ir ekonomiškai nenaudingas Suomijai.

Siūloma energijos tyrimo finansavimo kryptis taip pat prieštarauja visiems sprendimams, 
kurie buvo priimti pabrėžiant naujų energijos technologijų, susijusių su energijos efektyvumu 
ir atsinaujinančia energija, svarbą ne tik klimato kaitai, bet ir pasaulinėse rinkose 
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konkurencingoms energijos technologijoms.

Nuomonės referentė siūlo, kad septintojoje Euroatomo tyrimų pagrindų programoje būtų 
finansuojami tik tie aspektai, kurių finansavimas yra aiškiai neišvengiamas: radiacinė sauga, 
radioaktyviųjų atliekų laikymo ir saugos tyrimai. Tuo pat metu nuomonės referentė siūlo 
sumažinti visą finansavimą tyrimams nuo 392 milijonų eurų iki 310 milijonų eurų.

PAKEITIMAI

Aplinkos apsaugos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komitetas ragina atsakingą 
Pramonės, mokslinių tyrimų ir energetikos komitetą į savo pranešimą įtraukti šiuos 
pakeitimus:

Komisijos siūlomas tekstas 1 Parlamento pakeitimai

Pakeitimas 1
5 konstatuojamoji dalis

(5) Komisijos žaliojoje knygoje „Europos 
energijos tiekimo strategijos link“ yra 
pabrėžiamas branduolinės energijos 
vaidmuo mažinant šiltnamio efektą 
sukeliančių dujų išmetimą ir Europos 
priklausomybę nuo importuojamos 
energijos.

(5) Komisijos žaliojoje knygoje „Europos 
energijos tiekimo strategijos link“ yra 
pabrėžiamas ribotas branduolinės energijos 
vaidmuo mažinant šiltnamio efektą 
sukeliančių dujų išmetimą ir Europos 
priklausomybę nuo importuojamos 
energijos.

Pagrindimas

2003 m. branduolinė energija sudarė tik mažiau kaip 15% ES-25 komercinės pagrindinės 
energijos, todėl jos indėlis į klimato kaitą buvo ribotas.

  
1 Dar neskelbta Oficialiajame leidinyje.
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Pakeitimas 2
6 konstatuojamoji dalis 

(6) Remiantis 2004 m. lapkričio 26 d. 
Tarybos sprendimu, iš dalies keičiančiu 
derybų dėl ITER instrukcijas, tarptautinio 
termobranduolinio reaktoriaus (ITER) 
Europoje pastatymas platesnėje sintezės 
energijos perspektyvoje bus pagrindinis 
pagal Septintąją pagrindų programą 
vykdomos sintezės tyrimų veiklos 
elementas.

(6) Remiantis 2004 m. lapkričio 26 d. 
Tarybos sprendimu, iš dalies keičiančiu 
derybų dėl ITER instrukcijas.

Pagrindimas

Geriausiu atveju sintezė techniškai bus gyvybinga po 30–50 metų, dėl to ji negali duoti 
naudos klimato kaitos stabdymui. Dideli asignavimai ITER ir sintezės tyrimams negali būti 
pateisinami ir turėtų būti perkeliami į tvarią energiją, sveikatos ir transporto mokslinius 
tyrimus ir technologijų plėtrą (MTTP).

Pakeitimas 3
2 straipsnio 1 dalis

1. Septintąja pagrindų programa yra 
siekiama Sutarties 1 straipsnyje ir 2 
straipsnio a punkte nurodytų pagrindinių 
tikslų ir prisidedama prie žinių visuomenės 
kūrimo, paremto Europos mokslinių tyrimų 
erdve.

1. Septintąja pagrindų programa yra 
siekiama Sutarties 2 straipsnio a punkte 
nurodytų pagrindinių tikslų ir prisidedama 
prie žinių visuomenės kūrimo, paremto 
Europos mokslinių tyrimų erdve.

Pagrindimas

Nuo 1957 m., kai buvo pasirašytos Romos steigimo sutartys, pasaulis smarkiai pasikeitė, bet 
Europos atominės energetikos bendrijos steigimo sutartis liko iš esmės nepakeista. Užuot 
įgyvendinus 1 straipsnyje numatytą atgyvenusį „uždavinį“ „ sparčiai kurti ir plėtoti branduolinę 
pramonę“, FP7-Euratomas turėtų susitelkti į radiacine sauga, radioaktyviųjų atliekų tvarkymą 
ir uždarymą, saugos būdus ir į technologijų bei mokslo ir technikos remiamus politikos 
formavimo procesus.

Pakeitimas 4
2 straipsnio 2 dalis

2. Septintoji pagrindų programa apima 2. Septintoji pagrindų programa apima 
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Bendrijos mokslinius tyrimus, technologijų 
plėtrą, tarptautinį bendradarbiavimą, 
techninės informacijos sklaidą ir 
eksploatavimo veiklą, taip pat mokymą, 
kurią sudaro dvi specifinės programos:

Jungtinio tyrimų centrą, Bendrijos 
mokslinius tyrimus, technologijų plėtrą, 
tarptautinį bendradarbiavimą, techninės 
informacijos sklaidą ir eksploatavimo veiklą, 
taip pat mokymą, kurią sudaro specifinė 
programa:

Pirmoji programa apima: Specifinė programa apima:

(a) Sintezės energijos mokslinius tyrimus, 
skirtus plėtoti technologijas, įgalinančias 
sukurti saugios, tvarios, draugiškos 
aplinkai ir ekonomiškos energijos šaltinį;

A) Radiacinę saugą: padidinti supratimą ir  
radiacijos naudojimo pramonėje ir 
medicinoje saugą ir sumažinti darbuotojų 
ir visuomenės apšvitą natūralia ir dirbtine 
radiacija.

(b) Branduolio dalijimąsi ir radiacinę 
saugą siekiant skatinti saugiai naudoti ir 
eksploatuoti branduolio dalijimąsi ir kitą 
radiacijos naudojimą pramonėje ir 
medicinoje.

B) Radioaktyviųjų atliekų tvarkymą ir 
uždarymą: radioaktyviųjų atliekų išlaikymo 
ir saugojimo plėtotę ir ilgalaikes teisines ir 
finansines schemas, paremtas „teršėjas 
moka“ ir prevenciniais principais. 
C) Saugos priemonių būdus ir 
technologijas.
D) Mokslinę ir techninę paramą politikos 
formavimo procesui branduolinės energijos 
srityje, atsižvelgiant į besikeičiančius 
politikos poreikius.

Antroji programa apima Jungtinio tyrimų 
centro vykdomą veiklą branduolinės 
energijos srityje.

Programa apima Jungtinio tyrimų centro 
vykdomą veiklą branduolinės energijos 
srityje.

Pagrindimas

FP7-Euratomas turėtų susitelkti į radiacinę saugą, radioaktyviųjų atliekų tvarkymą ir 
uždarymą, saugos priemonių būdus ir į technologijų bei mokslo ir technikos remiamus 
politikos kūrimo procesus. Naujų reaktorių sistemų kūrimą, jei tokių bus, turėtų finansuoti 
pačios atominės įmonės. Kadangi Bendrijos ir JTC tyrimai šioje kompetencijos srityje 
persidengia, siūloma vietoje dviejų programų įkurti vieną specifinę programą, kuria būtų 
dalinamasi su JTC.

Pakeitimas 5
3 straipsnio 1 dalis

1. Visa suma Septintajai pagrindų programai 
įgyvendinti 2007–2011 m. laikotarpiui yra 
3092 milijonai eurų. Ši suma yra 
paskirstoma taip (mln. EUR):

1. Visa suma Septintajai pagrindų programai 
įgyvendinti 2007–2011 m. laikotarpiui yra 
310 milijonai eurų. Ši suma yra paskirstoma 
taip (mln. EUR):
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(a) Sintezės energijos moksliniai tyrimai -  
2159

(a) Radiacinė sauga – 155

(b) Branduolio dalijimasis ir radiacinė 
sauga - 394

(b) Radioaktyviosios atliekos – 65

(c) Jungtinio tyrimų centro branduolinė 
veikla                                                     539

(c) Saugos priemonių būdai ir 
technologijos – 45
(d)Mokslo ir technikos parama – 45

Pagrindimas

Viešieji pinigai turėtų būti investuojami ten, kur labiausiai reikia MTTP. Todėl radiacinė 
sauga turėtų gauti didžiąją dalį FP7-Euratomo. Kategorijų, kurias apims FP7, pakeitimai 
paaiškinti 4 pakeitime.

Pakeitimas 6
1 priedo antraštė

MOKSLINIAI IR TECHNOLOGINIAI 
TIKSLAI, TEMOS IR VEIKLA 

MOKSLINIAI IR TECHNOLOGINIAI 
TIKSLAI, TEMOS IR VEIKLA, KURIAIS 
BUS DALINAMASI SU JUNGTINIU 
TYRIMŲ CENTRU 

Pagrindimas

Tas pats, kaip ir 4 pakeitimo atveju.

Pakeitimas 7
1 priedo įvadas

ĮVADAS Išbraukta.
7-ąją EURATOMO mokslinių tyrimų 
pagrindų programą sudaro dvi dalys, 
atitinkančios „netiesioginę“ veiklą, 
susijusią su sintezės energijos tyrimais ir 
branduolio dalijimusi bei radiacine sauga, 
ir Jungtinio tyrimų centro vykdomą 
„tiesioginę“ mokslinių tyrimų veiklą.
SINTEZĖS ENERGIJOS MOKSLINIAI TYRIMAI

Tikslas
Sukaupti žinių pagrindą ITER projektui ir 
sukurti ITER kaip pagrindinį etapą kuriant 
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elektrinių reaktorių prototipus, kurie yra 
saugūs, tvarūs, draugiški aplinkai ir 
ekonomiški.
Loginis pagrindas
Žvelgiant iš į artimos, vidutinės ir tolimos 
perspektyvų Europos energijos tiekimo 
sistema turi rimtų trūkumų. Visų pirma 
reikia priemonių spręsti energijos tiekimo 
saugumo, klimato kaitos ir darnaus 
vystymosi klausimus tuo pačiu metu 
užtikrinant, kad tolimesniam ekonomikos 
augimui nekiltų grėsmė.
Manoma, kad per kelis dešimtmečius nuo 
dabar sintezė gali ypatingai prisidėti 
kuriant ES tvarų ir saugų tiekimą. 
Sėkmingas jos plėtojimas įgalintų tiekti 
saugią, tvarią ir aplinkai draugišką 
energiją. Ilgalaikis Europos sintezės tyrimų 
tikslas, apimantis visą su sinteze susijusią 
veiklą valstybėse narėse ir asocijuotose 
trečiosiose šalyse, – sukurti ekonomiškus 
reaktorių prototipus šiuos reikalavimus 
atitinkančioms elektrinėms.
Strategijoje šiam ilgalaikiam tikslui pasiekti 
pirmiausiai reikėtų sukurti ITER (svarbus 
eksperimentinis įrenginys, turintis įrodyti 
energijos gamybos sintezės būdu mokslinį 
ir techninį įvykdomumą), o po to pastatyti 
DEMO – „parodomąją“ elektrinę, 
gaminančią energiją sintezės būdu. Šią 
strategiją lydės dinamiška programa, 
remianti MTTP veiklą, skirtą ITER ir 
DEMO reikalingų sintezės medžiagų, 
technologijų ir fizikos plėtojimą. Ši veikla 
būtų vykdoma įtraukiant Europos įmones, 
sintezės asociacijas ir trečiąsias šalis, visų 
pirma ITER susitarimo šalis.
Veikla
ITER sukūrimas
Šie darbai apims bendro ITER sukūrimo 
(kaip tarptautinių mokslinių tyrimų 
infrastruktūros) darbus, visų pirma 
statybvietės paruošimą, ITER organizacijos 
ir Europos bendrosios įmonės ITER 
įgyvendinimui įkūrimą, vadovybės 
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paskyrimą ir darbuotojų atranką, bendrą 
techninę ir administracinę paramą, 
įrenginių ir įrangos sukonstravimą bei 
paramą projektui kūrimo metu.
Parengiamieji MTTP ITER veikimui
Tikslinėje fizikos ir technologijų 
programoje bus naudojami sintezės 
programos, taip pat Jungtinės Europos 
Torus (JET) programos įrenginiai ir 
ištekliai. Čia bus įvertintos specifinės 
esminės ITER technologijos, sujungtos 
ITER projekto alternatyvos ir 
eksperimentiškai bei teoriškai pasirengta 
ITER veikimui.
Technologinis pasirengimas DEMO 
elektrinei
Bus aktyviai plėtojamos sintezės medžiagos 
ir pagrindinės sintezės technologijos bei 
sudaryta projekto grupė, kuriai bus pavesta 
parengti Tarptautinės apšvitinimo 
medžiagų sintezei infrastruktūros (angl. 
International Fusion Materials Irradiation 
Facility (IFMIF)), skirtos atrinkti 
medžiagas DEMO elektrinei, statybą. Šie 
darbai apims švitinimo testus ir medžiagų 
modeliavimą, su DEMO koncepcija 
susijusius tyrimus, saugumo tyrimus, 
sintezės energijos socialinius ir 
ekonominius bei aplinkosaugos aspektus.
MTTP veikla ilgalaikės perspektyvos 
atžvilgiu
Toliau bus plėtojamos patobulintos 
magnetinio apribojimo schemų, turinčių 
potencialių privalumų sintezės elektrinėms 
(atkreipiant dėmesį W7-X stelaratoriaus 
konstravimo užbaigimą), koncepcijos, 
teorija ir modeliavimas, kad būtų galima 
aiškiai suprasti sintezės plazmos reiškinius, 
ir koordinuojama valstybių narių inertinio 
izoliavimo civilinės tyrimų veikla ryšių 
palaikymo veiklos kontekste. 

• Žmogiškieji ištekliai, švietimas ir 
mokymas
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Atsižvelgiant į su ITER susijusius 
neatidėliotinus ir vidutinės trukmės 
poreikius ir į tolesnę sintezės plėtrą, bus 
imamasi iniciatyvų siekiant užtikrinti, kad 
būtų laiku disponuojama atitinkamais 
žmogiškaisiais ištekliais, kalbant apie jų 
kiekį, kompetencijų įvairovę, išsilavinimą ir 
patirtį.

• Infrastruktūras
Tarptautinio sintezės energijos tyrimų 
projekto ITER kūrimas taps vienu iš naujų 
mokslinių tyrimų infrastruktūros elementų, 
pasižyminčiu ryškiu europiniu aspektu.

Pagrindimas

Tas pats, kaip ir 2 pakeitimo atveju.

Pakeitimas 8
1 priedo skyriaus „Branduolio dalijimasis ir radiacinė sauga“ antraštė

BRANDUOLIO DALIJIMASIS IR
RADIACINĖ SAUGA

BRANDUOLINĖ RADIACINĖ SAUGA

Pagrindimas

Branduolinės energijos sektoriuje komercinė veikla vykdoma jau daugiau kaip penkiasdešimt 
metų, todėl tai negali būti vadinama nauja technologija. Be to, branduolinės įmonės Europoje 
gauna dešimtis milijardų eurų pajamų kiekvienais metais. Todėl naujų reaktorių sistemų 
kūrimą, jei tokių bus, turėtų finansuoti pačios branduolinės įmonės. 

Esminis principas naudojant spinduliuotę pramonėje ar medicinoje – žmonių ir aplinkos 
apsauga, todėl FP7 turi susitelkti į radiacinę saugą.

Pakeitimas 9
1 priedo skyrius „Branduolio dalijimasis ir radiacinė sauga – Tikslas“

Sukurti tinkamą mokslinį ir techninį 
pagrindą siekiant paspartinti praktinį ilgai 
išliekančių radioaktyviųjų atliekų saugesnio 
tvarkymo gerinimą, skatinti saugesnį, 
išteklius taupantį bei konkurencingą 
branduolinės energijos naudojimą ir įdiegti 

Sukurti tinkamą mokslinį ir techninį 
pagrindą siekiant paspartinti praktinį 
radioaktyviųjų atliekų ir panaudoto kuro
saugesnio tvarkymo gerinimą, remiantis 
saugos ir „teršėjas moka“ principais ir 
įdiegti tvirtą bei socialiai priimtiną asmenų ir 
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tvirtą bei socialiai priimtiną asmenų ir 
aplinkos apsaugos nuo jonizuojančiosios 
spinduliuotės sistemą.

aplinkos apsaugos nuo buvusios, esamos ir 
būsiančios jonizuojančiosios spinduliuotės 
sistemą.

Pagrindimas

Tas pats, kaip ir 9 pakeitimo atveju.

Pakeitimas 10
1 priedo skyrius „Branduolio dalijimasis ir radiacinė sauga – Loginis pagrindas“

Atominės elektrinės šiuo metu pagamina 
vieną trečdalį visos ES sunaudojamos 
elektros ir yra svarbiausias pagrindinės 
apkrovos elektros energijos be anglies 
emisijos šaltinis. Visas Europos 
branduolinis sektorius pasižymi gerai 
išvystytomis technologijomis, kuriame dirba 
keli šimtai tūkstančių labai kvalifikuotų 
darbuotojų. Kaip vietinis ir patikimas 
energijos šaltinis, branduolinė energija, 
gaminama pažangesnėmis technologijomis, 
prisideda prie ES tiekimo 
nepriklausomumo bei saugumo ir suteikia 
galimybes padidinti našumą bei pagerinti 
išteklių naudojimą, tuo pačiu metu 
užtikrindama aukštesnius saugos 
standartus ir išmesdama mažiau teršalų, 
lyginant su dabartinėmis kito tipo 
elektrinėmis.

Daugiausia Prancūzijos dėka, atominės 
elektrinės šiuo metu pagamina mažiau nei
vieną trečdalį visos ES sunaudojamos 
elektros ir yra svarbiausias pagrindinės 
apkrovos elektros energijos be anglies 
emisijos šaltinis keliose valstybėse narėse. 
Tačiau atominėse elektrinėse pagaminta 
energija sudaro tik 15% pagrindinio ES 
suvartojimo.

Tačiau tolesnis šio energijos šaltinio 
naudojimas ES kelia rimtą susirūpinimą. 
Pagrindinės problemos yra veikiančių 
reaktorių sauga ir ilgai išliekančių atliekų 
tvarkymas; abi jos yra sprendžiamos 
techniškai, tačiau reikia pasitelkti ir politines 
bei visuomenės pastangas. Esminis principas 
naudojant spinduliuotę pramonėje ar 
medicinoje – žmonių ir aplinkos apsauga. 
Visose nurodytose teminėse srityse iš esmės 
siekiama užtikrinti aukštą saugos lygį. Taip 
pat visuose branduolinės inžinerijos ir 
mokslo sektoriuose įžvelgiami aiškūs 
poreikiai disponuoti infrastruktūra ir 
kompetencija. Be to, atskiras technines sritis 

Tolesnis šio energijos šaltinio naudojimas 
ES kelia rimtą susirūpinimą. Pagrindinės 
problemos yra padidėjusios terorizmo ir 
platinimo grėsmės, veikiančių reaktorių 
sauga ir ilgai išliekančių radioaktyviųjų
atliekų tvarkymas; abi jos yra sprendžiamos 
techniškai, tačiau reikia pasitelkti ir politines 
bei visuomenės pastangas. Esminis principas 
naudojant spinduliuotę pramonėje ar 
medicinoje turi būti žmonių ir aplinkos 
apsauga. Visose nurodytose teminėse srityse 
iš esmės siekiama užtikrinti aukštą saugos 
lygį. Taip pat visuose branduolinės 
inžinerijos ir mokslo sektoriuose įžvelgiami 
aiškūs poreikiai disponuoti infrastruktūra ir 
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sieja jas visas apimančios temos, pvz., 
branduolinio kuro ciklas, aktinoidų chemija, 
rizikos analizė ir saugos įvertinimas ir netgi 
visuomenės bei valdymo klausimai.

kompetencija. Be to, atskiras technines sritis 
sieja jas visas apimančios temos, pvz., 
branduolinio kuro ciklas, aktinoidų chemija, 
rizikos analizė ir saugos įvertinimas ir netgi 
visuomenės bei valdymo klausimai.

Taip pat reikės ištirti naujas mokslo ir 
technologijų galimybes ir lanksčiai reaguoti 
į naujus politinius poreikius, iškilsiančius 
Pagrindų programos vykdymo laikotarpiu

Taip pat reikės ištirti naujas mokslo ir 
technologijų galimybes ir lanksčiai reaguoti 
į naujus politinius poreikius, iškilsiančius 
Pagrindų programos vykdymo laikotarpiu

Pagrindimas

Tas pats, kaip ir 8 pakeitimo atveju.

Pakeitimas 11
1 priedo skyrius „Branduolio dalijimasis ir radiacinė sauga – Veikla – Radioaktyviųjų atliekų 

tvarkymas“ 

Radioaktyviųjų atliekų tvarkymas Radioaktyviųjų atliekų tvarkymas ir 
socialinis ir aplinkosaugos poveikis

Kryptingų mokslinių tyrimų ir plėtros 
įgyvendinimas siekiant rasti praktiškus 
sprendimus dėl panaudoto kuro ir ilgai 
išliekančių radioaktyvių atliekų geologinio 
laidojimo ir, prireikus, su technologijomis 
bei sauga susijusi demonstravimo veikla, ir 
parama Europos bendro požiūrio į 
pagrindinius klausimus dėl atliekų 
tvarkymo formavimui. Moksliniai tyrimai, 
nukreipti į skilimą ir transmutaciją ir 
(arba) kiti sprendimai siekiant sumažinti 
atliekų kiekį ir (arba) žalą jas šalinant.

Įvairių egzistuojančių atliekų tvarkymo 
praktikų tyrimas, plėtojant socialinius, 
ekonominius, teisinius ir aplinkosaugos 
kriterijus, suteikiančius visam saugojimo 
laikotarpiui vienareikšmišką pastovumą.

Pagrindimas

Pagal įstatymus kiekviena valstybė narė turi atidėti tam tikra procentą lėšų radioaktyviųjų 
atliekų utilizavimui. Ilgainiui šios lėšos sudaro šimtus milijardų eurų ir ES fondų įnašas į šį 
procesą gali būti minimalus. Todėl FP7 savo ribotą viešųjų pinigų kiekį turi skirti  
egzistuojančių atliekų tvarkymo praktikų, visam saugojimo laikotarpiui suteikiančių 
vienareikšmišką pastovumą, bendrųjų specifinių kriterijų tyrimui.

Pakeitimas 12
1 priedo skyrius „Branduolio dalijimasis ir radiacinė sauga – Veikla – Reaktorių sistemos“
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∙ Reaktorių sistemos Išbraukta.

Moksliniai tyrimai, nukreipti į nuolatinės 
esamų reaktorių sistemų (taip pat 
branduolinio kuro ciklo įrenginių) 
eksploatavimo saugos palaikymą, 
atsižvelgiant į naujus uždavinius, pvz., 
naujų saugos įvertinimo metodologijų 
eksploatacijos laiko pratęsimą ir kūrimą 
(techniniu ir žmogiškuoju aspektu), ir 
įvertinti reaktorių, kurie bus pastatyti 
artimiausiu metu ar vėliau, potencialo ir 
saugos aspektus išlaikant jau ES pasiektus 
aukštus saugos standartus.

Pagrindimas

Tas pats, kaip ir 8 pakeitimo atveju.

Pakeitimas 13
1 priedo skyrius „Branduolio dalijimasis ir radiacinė sauga – Veikla – Infrastruktūra“

∙ Infrastruktūra Išbraukta.

Gerinti galimybes pasinaudoti mokslinių 
tyrimų infrastruktūra, pvz., medžiagų 
bandymo reaktoriais, požeminėmis tyrimų 
laboratorijomis, radiobiologiniais 
įrenginiais ir audinių bankais, kuri yra 
būtina siekiant išlaikyti aukštus technikos 
pasiekimų, inovacijų ir saugos Europos 
branduoliniame sektoriuje standartus.

Pagrindimas

Tas pats, kaip ir 8 pakeitimo atveju.

Pakeitimas 14
1 priedo skyrius „Branduolio dalijimasis ir radiacinė sauga – Veikla – Žmogiškieji ištekliai ir 

mokymas“

Teikti paramą mokslinės kompetencijos ir 
žmogiškųjų išteklių išsaugojimui ir plėtrai 
siekiant užtikrinti, kad branduoliniame 
sektoriuje dirbtų tinkamas kvalifikacijas 

Teikti paramą mokslinės kompetencijos ir 
žmogiškųjų išteklių išsaugojimui ir plėtrai 
siekiant užtikrinti, kad branduolinių 
įrenginių stabdymo srityje dirbtų tinkamas 
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turintys mokslininkai ir darbuotojai. kvalifikacijas turintys mokslininkai ir 
darbuotojai.

Pagrindimas

Iki 2004 m. pabaigos ES-25 teritorijoje per 15 paskutinių metų buvo sustabdyta 15 jėgainių, 
ir neesant esminių naujų statybų, vidutinis veikiančių branduolinės energijos jėgainių amžius 
nuolat augo. Tyrimų reaktoriai turi taip pat būti sustabdyti. Todėl labai svarbu, o ateityje taps 
dar svarbiau, turėti pakankamai branduolinių įrenginių stabdymo srities mokslininkų ir 
darbuotojų.

Pakeitimas 15
1 priedo skyriaus „Jungtinio tyrimų centro branduolinė veikla“ antraštė

JUNGTINIO TYRIMŲ CENTRO 
BRANDUOLINĖ VEIKLA

ŽINIOS ES POLITIKAI FORMUOTI

Pagrindimas

Tas pats, kaip ir 4 pakeitimo atveju.

Pakeitimas 16
1 priedo skyrius „Jungtinio tyrimų centro branduolinė veikla – Tikslas“

Tikslas
Teikti užsakovo interesus atitinkančią 
mokslinę ir techninę paramą ES politikos 
formavimo procesui branduolinės energijos 
srityje, tuo pačiu užtikrinant paramą esamų 
politikų įgyvendinimui ir stebėsenai bei 
lanksčiai reaguojant į naujus politikos 
poreikius.

Teikti užsakovo interesus atitinkančią 
mokslinę ir techninę paramą ES politikos 
formavimo procesui branduolinės energijos 
srityje, prisitaikant prie besikeičiančių 
politikos poreikių

Pagrindimas

Šio pakeitimo mintis yra ES politikos formavimo proceso dalyviams suteikti žinių apie ateitį, 
t.y. apie protingos energijos ekonomiką, paremtą energijos kaupimo priemonėmis, energijos 
efektyvumu ir atsinaujinimu.

Pakeitimas 17
1 priedo skyrius „Jungtinio tyrimų centro branduolinė veikla – Loginis pagrindas“
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Loginis pagrindas Išbraukta.
Jungtinis tyrimų centras remia Europos 
energijos tiekimo strategijoje numatytus 
tikslus, visų pirma padėdamas suderinti 
Kioto protokolo tikslus. ES turi pripažintą 
kompetenciją daugelyje branduolinių 
technologijų aspektų, ir ši kompetencija 
remiasi solidžiais ankstesniais pasiekimais 
šioje srityje. Remdamasis savo moksline 
kompetencija ir integracija į tarptautinę 
mokslinę bendruomenę JTC teikia paramą 
ES politikoms ir prisideda prie naujų 
tendencijų branduolinių tyrimų srityje. 
Viena vertus, JTC turi kompetentingą 
personalą ir naujausius įrenginius atlikti 
pripažintam moksliniam ir (arba) 
techniniam darbui, kita vertus, jis remia ES 
politiką, kuria siekiama išsaugoti 
pagrindines kompetencijas ir žinias 
ateičiai, rengiant jaunus specialistus ir 
skatinant jų mobilumą. Atsirado naujų 
poreikių, visų pirma išorės ryšių ir 
saugumo politikų srityse. Šiais atvejais 
reikia vidaus ir saugių informacijos ir 
analizės sistemų, kurių ne visada galima 
įsigyti rinkoje. 
JTC branduolinės veiklos tikslas – įvykdyti 
MTTP reikalavimus ir teikti paramą 
Komisijai ir valstybėms narėms. Šios 
programos tikslas – plėtoti ir kaupti žinias 
siekiant prisidėti prie diskusijų apie 
branduolinės energijos gamybą, jos saugą 
ir patikimumą, tvarumą ir kontrolę, jos 
keliamą grėsmę ir spręstinus uždavinius bei 
jos naudojimo ateityje potencialą, įskaitant 
naujoviškas reaktorių sistemas.

Pagrindimas

Tas pats, kaip ir 4 pakeitimo atveju.

Pakeitimas 18
1 priedo skyrius „Jungtinio tyrimų centro branduolinė veikla – Veikla“

Veikla Išbraukta.
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JTC veikla bus nukreipta į:
Branduolinių atliekų tvarkymą ir poveikį 
aplinkai siekiant suprasti branduolinio 
kuro procesus nuo energijos gamybos iki 
atliekų saugojimo ir ieškoti veiksmingų 
sprendimų dėl labai aktyvių branduolinių 
atliekų tvarkymo naudojant du 
pagrindinius būdus (tiesioginis saugojimas 
arba skilimas ir transmutacija);
Branduolinę saugą, vykdant mokslinius 
tyrimus, susijusius su esamų ir naujų kuro 
ciklo bei vakarietiškų ir rusiškų reaktorių, 
įskaitant naujo tipo reaktorius, saugumu. 
Be to, JTC prisidės prie MTTP iniciatyvos –
tarptautinio forumo Generation IV ir 
koordinuos Europos indėlį į šį forumą, 
kurio veikloje dalyvauja geriausios 
mokslinių tyrimų organizacijos pasaulyje;

Pagrindimas

Tas pats, kaip ir 4 pakeitimo atveju.

Pakeitimas 19
II priedo skyrius „Finansavimo schemos – 1. Finansavimo schemos sintezės energijos srityje“

1. FINANSAVIMO SCHEMOS 
SINTEZĖS ENERGIJOS SRITYJE

išbraukta

Sintezės energijos tyrimų srityje dėl 
ypatingo veiklos pobūdžio reikia specifinių 
susitarimų įgyvendinimo. Finansinė 
parama bus skiriama veiklai, vykdomai 
remiantis procedūromis, kurios yra 
nustatytos:

1.1 Komisijos ir valstybių narių ar 
pilnateisių asocijuotųjų trečiųjų valstybių 
arba valstybių narių ar pilnateisių 
asocijuotųjų trečiųjų valstybių subjektų 
asociacijos sutartyse dėl dalies ES sintezės 
energijos tyrimų vykdymo remiantis 
Sutarties 10 straipsniu;
1.2  Europos sintezės plėtros sutartyje 
(ESPS), daugiašaliame Komisijos ir 
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valstybėse narėse ir asocijuotosiose šalyse 
įsisteigusių ar veikiančių jų vardu 
organizacijų susitarime, kuriame yra 
apibrėžiamas inter alia tolesnių sintezės 
technologijų tyrimų pagrindas 
asocijuotosiose organizacijose ir 
pramonėje, JET įrenginių naudojimas ir 
Europos indėlis į tarptautinį 
bendradarbiavimą;
1.3 Sutarties II antraštinės dalies 5 
skyriaus 45–51 straipsnių nuostatose dėl 
Europos bendrosios įmonės ITER 
įgyvendinimui steigimo; 
1.4 Euratomo ir trečiųjų šalių 
tarptautiniuose susitarimuose dėl veiklos 
sintezės energijos mokslinių tyrimų ir 
plėtros srityje, visų pirma ITER susitarime;
1.5  Kituose daugiašaliuose Bendrijos ir 
asocijuotųjų organizacijų susitarimuose, 
visų pirma Susitarime dėl personalo 
mobilumo;
1.6  Bendrai finansuojama veikloje, skirtoje 
skatinti sintezės energijos mokslinius 
tyrimus ir prie jų prisidėti 
bendradarbiaujant su valstybių narių ar 
prie Euratomo pagrindų programos 
prisijungusių valstybių, kurios yra 
nesudariusios asociacijos sutarties, 
organizacijomis.
Be pirmiau nurodytos veiklos, bus galima 
skirti paramą žmogiškųjų išteklių plėtros ir 
skatinimo veiklai, stipendijoms, su 
infrastruktūra susijusioms integruotoms 
iniciatyvoms, taip pat gali būti imamasi 
specifinės paramos veiklos siekiant 
koordinuoti sintezės energijos mokslinius 
tyrimus, imtis tyrinėjimų šiai veiklai remti, 
remti publikacijų leidybą, pasikeitimą 
informacija ir mokymą, kad būtų 
skatinamas technologijų perdavimas.

Pagrindimas

Tas pats, kaip ir 2 pakeitimo atveju.
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Pakeitimas 20
II priedo skyrius „Finansavimo schemos – 2. Finansavimo schemos kitose srityse“

2. FINANSAVIMO SCHEMOS KITOSE 
SRITYSE

1. FINANSAVIMO SCHEMOS 

Veikla pagal Euratomo pagrindų programą 
kitose srityse, išskyrus sintezės energijos 
sritį, bus finansuojama pagal įvairias 
finansavimo schemas. Šios schemos bus 
naudojamos atskirai arba kartu įvairioms 
pagal Pagrindų programą įgyvendinamos 
veiklos kategorijoms finansuoti.

Veikla pagal Euratomo pagrindų programą 
bus finansuojama pagal įvairias finansavimo 
schemas. Šios schemos bus naudojamos 
atskirai arba kartu įvairioms pagal Pagrindų 
programą įgyvendinamos veiklos 
kategorijoms finansuoti.

Pagrindimas

Nes sintezė nebus finansuojama iš ES viešųjų pinigų.


