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LV Vienoti daudzveidībā LV 

6.9.2018 A8-0258/37 

Grozījums Nr.  37 

Rebecca Harms 

Verts/ALE grupas vārdā 

 

Ziņojums A8-0258/2018 

Rebecca Harms 

Euratom programma, kas papildina pamatprogrammu "Apvārsnis 2020" 

COM(2017)0698 – C8-0009/2018 – 2017/0312(NLE) 

Regulas priekšlikums 

1. apsvērums 

 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(1) Viens no Eiropas Atomenerģijas 

kopienas ("Kopiena") mērķiem ir veicināt 

dzīves līmeņa celšanos dalībvalstīs, tostarp 

veicinot un sekmējot kodolpētniecību 

dalībvalstīs un papildus īstenojot Kopienas 

pētniecības un mācību programmu. 

(1) Viens no Eiropas Savienības 

("Savienība") mērķiem ir veicināt dzīves 

līmeņa celšanos dalībvalstīs, tostarp 

veicinot un sekmējot kodolpētniecību 

dalībvalstīs un papildus īstenojot 

Savienības pētniecības un mācību 

programmu. 

 (Ja šis grozījums tiks pieņemts, vārdu 

savienojumu “Eiropas Atomenerģijas 

kopiena (“Kopiena")” vajadzēs aizstāt ar 

"Eiropas Savienība ("Savienība")” visā 

tekstā.) 

Or. en 
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LV Vienoti daudzveidībā LV 

 

6.9.2018 A8-0258/38 

Grozījums Nr.  38 

Rebecca Harms 

Verts/ALE grupas vārdā 

 

Ziņojums A8-0258/2018 

Rebecca Harms 

Euratom programma, kas papildina pamatprogrammu "Apvārsnis 2020" 

COM(2017)0698 – C8-0009/2018 – 2017/0312(NLE) 

Regulas priekšlikums 

1.a apsvērums (jauns) 

 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 (1a) Tā kā saskaņā ar Eiropas 

Atomenerģijas kopienas dibināšanas 

līgumu parastā likumdošanas procedūra 

netiek piemērota, nevar uzskatīt, ka 

Eiropas Parlamentam ir vienlīdzīgs 

statuss ar Padomi, pieņemot ar 

kodolenerģiju saistītus tiesību aktus; 

Or. en 

Pamatojums 

Tā kā koplēmuma procedūru nepiemēro, attiecībā uz lēmumiem par Savienības pētniecības un 

mācību programmām kodolenerģijas jomā netiek ievērots demokrātisks process. 
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LV Vienoti daudzveidībā LV 

 

6.9.2018 A8-0258/39 

Grozījums Nr.  39 

Rebecca Harms 

Verts/ALE grupas vārdā 

 

Ziņojums A8-0258/2018 

Rebecca Harms 

Euratom programma, kas papildina pamatprogrammu "Apvārsnis 2020" 

COM(2017)0698 – C8-0009/2018 – 2017/0312(NLE) 

Regulas priekšlikums 

2. apsvērums 

 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(2) Kodolpētniecība var veicināt 

sociālo un ekonomisko labklājību un 

vides ilgtspēju, uzlabojot kodoldrošumu, 

kodoldrošību un aizsardzību pret radiāciju.  

Vienlīdz svarīgs ir kodolpētniecības 

potenciālais ieguldījums energosistēmas 

drošā, efektīvā un nekaitīgā ilgtermiņa 

dekarbonizācijā. 

(2) Kodolpētniecība var veicināt 

kodoldrošumu, kodoldrošību un 

aizsardzību pret radiāciju. 

Or. en 
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LV Vienoti daudzveidībā LV 

 

6.9.2018 A8-0258/40 

Grozījums Nr.  40 

Rebecca Harms 

Verts/ALE grupas vārdā 

 

Ziņojums A8-0258/2018 

Rebecca Harms 

Euratom programma, kas papildina pamatprogrammu "Apvārsnis 2020" 

COM(2017)0698 – C8-0009/2018 – 2017/0312(NLE) 

Regulas priekšlikums 

3. pants – 1. punkts 

 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

1. Euratom programmas vispārīgais 

mērķis ir īstenot kodolpētniecības un 

mācību pasākumus, uzsvaru liekot uz 

nepārtrauktu kodoldrošuma, 

kodoldrošības un aizsardzības pret 

radiāciju uzlabošanu, jo īpaši, lai 

potenciāli veicinātu energosistēmas drošu, 

efektīvu un nekaitīgu dekarbonizāciju 

ilgtermiņā.  Vispārīgo mērķi īsteno, veicot 

I pielikumā precizētos pasākumus, kas 

izpaužas kā tiešas un netiešas darbības, ar 

kurām sasniedz šā panta 2. un 3. punktā 

noteiktos konkrētos mērķus. 

1. Euratom programmas vispārīgais 

mērķis ir īstenot kodolpētniecības un 

mācību pasākumus, uzsvaru liekot uz 

kodoldrošuma, kodoldrošības un 

aizsardzības pret radiāciju uzlabošanu. 

Vispārīgo mērķi īsteno, veicot I pielikumā 

precizētos pasākumus, kas izpaužas kā 

tiešas un netiešas darbības, ar kurām 

sasniedz šā panta 2. un 3. punktā noteiktos 

konkrētos mērķus. 

Or. en 
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LV Vienoti daudzveidībā LV 

 

6.9.2018 A8-0258/41 

Grozījums Nr.  41 

Rebecca Harms 

Verts/ALE grupas vārdā 

 

Ziņojums A8-0258/2018 

Rebecca Harms 

Euratom programma, kas papildina pamatprogrammu "Apvārsnis 2020" 

COM(2017)0698 – C8-0009/2018 – 2017/0312(NLE) 

Regulas priekšlikums 

3. pants – 2. punkts – e apakšpunkts 

 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(e) virzīties uz kodolsintēzes kā 

enerģijas avota iespējamības 

demonstrēšanu, izmantojot pašreizējās un 

nākotnes kodolsintēzes iekārtas; 

svītrots 

Or. en 
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6.9.2018 A8-0258/42 

Grozījums Nr.  42 

Rebecca Harms 

Verts/ALE grupas vārdā 

 

Ziņojums A8-0258/2018 

Rebecca Harms 

Euratom programma, kas papildina pamatprogrammu "Apvārsnis 2020" 

COM(2017)0698 – C8-0009/2018 – 2017/0312(NLE) 

Regulas priekšlikums 

3. pants – 2. punkts – f apakšpunkts 

 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(f) Veidot pamatu nākotnes 

kodolsintēzes spēkstacijām, attīstot 

materiālus, tehnoloģijas un skiču projektu 

svītrots 

Or. en 
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6.9.2018 A8-0258/43 

Grozījums Nr.  43 

Rebecca Harms 

Verts/ALE grupas vārdā 

 

Ziņojums A8-0258/2018 

Rebecca Harms 

Euratom programma, kas papildina pamatprogrammu "Apvārsnis 2020" 

COM(2017)0698 – C8-0009/2018 – 2017/0312(NLE) 

Regulas priekšlikums 

4. pants – 1. punkts – 1. daļa – ievaddaļa 

 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

Finansējums Euratom programmas 

īstenošanai ir EUR 770 220 000.  Minēto 

summu sadala šādi: 

Finansējums Euratom programmas 

īstenošanai ir EUR 420 386 000. Minēto 

summu sadala šādi: 

Or. en 

Pamatojums 

Kopējā budžeta samazinājums atspoguļo grozījumus, kas veikti attiecībā uz programmas 

vispārējiem mērķiem, proti, izdevumu mazināšana kodolsintēzes pētniecības un izstrādes 

jomā. Bet līdzekļi, kas paredzēti pašreizējo un nākotnes atomelektrostaciju drošībai, ir 

novirzīti Savienības pētniecības un apmācības veicināšanai ekspluatācijas pārtraukšanas 

jomā, kā arī pretradiācijas aizsardzības jomā. 

 

 

 


