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LV Vienoti daudzveidībā LV 

6.9.2018 A8-0258/44 

Grozījums Nr.  44 

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 – a apakšpunkts 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(a) netiešās darbības kodolsintēzes 

pētniecības un attīstības programmai: 

EUR 349 834 000; 

svītrots 

Or. en 
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LV Vienoti daudzveidībā LV 

6.9.2018 A8-0258/45 

Grozījums Nr.  45 

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 

I pielikums – 4. daļa 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

Stratēģijā, kas paredz attīstīt kodolsintēzi 
kā reālu iespēju oglekli neradošai 

komerciālai enerģijas ražošanai, tiks 

ievērots ceļvedis – ar noteiktiem 

starpmērķiem – virzībai uz 

elektroenerģijas ražošanas mērķi 

laikposmā līdz 2050. gadam. Minētās 

stratēģijas īstenošanai Savienībā ir jāveic 

ar kodolsintēzi saistītā darba 

pārstrukturēšana, tostarp vadības, 

finansēšanas un pārvaldības jomā, lai 

nodrošinātu to, ka uzsvars no tīras 

pētniecības tiek pārvirzīts uz tādu 

nākotnes objektu projektēšanu, 

būvniecību un ekspluatāciju kā ITER, 

DEMO un citi. Šajā nolūkā būs vajadzīga 

cieša sadarbība starp visu Savienības 

kodolsintēzes kopienu, Komisiju un valstu 

finansēšanas aģentūrām. 

Kodolsintēze nav aprakstīta kā reāla 

iespēja komerciālai enerģijas ražošanai 

nevienā no līdz šim iesniegtajiem 

scenārijiem attiecībā uz 2050. gadu. Tādēļ 

Savienības / Kopienas publiskais 

finansējums vairs netiks piešķirts ar 

kodolsintēzi saistītam darbam Savienībā. 

Or. en 
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LV Vienoti daudzveidībā LV 

6.9.2018 A8-0258/46 

Grozījums Nr.  46 

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 

I pielikums – 6. daļa – e punkts 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(e) Virzīties uz kodolsintēzes kā 

enerģijas avota iespējamības 

demonstrēšanu, izmantojot pašreizējās un 

nākotnes kodolsintēzes iekārtas (vadošā 

loma rūpniecībā, sabiedrības problēmu 

risināšana) 

svītrots 

Atbalsts kopīgiem pētniecības 

pasākumiem, ko veic EUROfusion 

dalībnieki un jebkādi i) punktā minētie 

tiesību subjekti, lai nodrošinātu, ka ātri 

tiek uzsākti: produktīva ITER 

ekspluatācija, tostarp tiek izmantoti 

saistītie objekti (tostarp – attiecīgā 

gadījumā – projekts "Kopīgais Eiropas 

tors" (Joint European Torus (JET)), 

integrēta modelēšana, cita starpā 

izmantojot augstas veiktspējas datorus, kā 

arī apmācības pasākumi, lai sagatavotu 

pētnieku un inženieru nākamo paaudzi. 

 

Or. en 
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LV Vienoti daudzveidībā LV 

6.9.2018 A8-0258/47 

Grozījums Nr.  47 

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 

I pielikums – 6. daļa – f punkts 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(f) Veidot pamatu nākotnes 

kodolsintēzes spēkstacijām, attīstot 

materiālus, tehnoloģijas un skiču projektu 

(vadošā loma rūpniecībā, sabiedrības 

problēmu risināšana) 

svītrots 

Atbalsts kopīgiem pasākumiem, ko veic 

EUROfusion dalībnieki un jebkādi i) 

punktā minētie tiesību subjekti, lai 

izstrādātu un kvalificētu materiālus 

spēkstacijas demonstrācijas modelim, kam 

cita starpā ir nepieciešams sagatavošanās 

darbs atbilstošas materiālu testēšanas 

iekārtas izveidei un sarunas par 

Savienības dalību atbilstošā starptautiskā 

satvarā tādas iekārtas vajadzībām. Šādā 

izstrādē un kvalificēšanā ir jāizmanto visi 

pieejamie eksperimentālie, skaitļošanas 

un teorētisko spēju līmeņi. 

 

Atbalsts kopīgiem pētniecības 

pasākumiem, kurus veic Eiropas 

Kodolsintēzes attīstības nolīguma 

dalībnieki un jebkādi i) punktā minētie 

tiesību subjekti un ar kuru palīdzību tiks 

risināti reaktoru ekspluatācijas jautājumi 

un izstrādātas un demonstrētas visas 

tehnoloģijas, kas ir būtiskas kodolsintēzes 

spēkstacijas demonstrācijas modelim. 

Minētie pasākumi ietver spēkstacijas 

demonstrācijas modeļa pilnīga(-u) skiču 
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projekta(-u) sagatavošanu un izpēti par 

iespēju izmantot stellaratorus kā 

spēkstacijas tehnoloģiju. 

Or. en 
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LV Vienoti daudzveidībā LV 

6.9.2018 A8-0258/48 

Grozījums Nr.  48 

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 

I pielikums – 6. daļa – i punkts 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(i) Eiropas kodolsintēzes programma svītrots 

Kopīga tādu pasākumu programma, ar 

kuriem tiek īstenots ceļvedis, lai līdz 2050. 

gadam sasniegtu elektroenerģijas 

ražošanas mērķi; to līdzfinansē ar 

EUROfusion dotāciju (programmas 

līdzfinansējuma darbība), ko tiesību 

subjektiem, ko izveidojušas vai 

izraudzījušās dalībvalstis un jebkura ar 

Euratom programmu asociēta trešā valsts, 

piešķir saskaņā ar Regulu (Euratom) 

Nr. 1314/2013. EUROfusion dotāciju var 

turpināt finansēt saskaņā ar Euratom 

programmu. Kopīgajā programmā var 

ietvert no Kopienas piešķirtus līdzekļus 

natūrā, piemēram, iespēju izmantot JET 

iekārtu zinātniskiem un tehniskiem 

mērķiem saskaņā ar Līguma 10. pantu vai 

Komisijas personāla norīkošanu. 

 

Or. en 
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LV Vienoti daudzveidībā LV 

6.9.2018 A8-0258/49 

Grozījums Nr.  49 

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 

I pielikums – 9. daļa – e punkts – 3.apakšpunkts 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

JRC kā Euratom īstenošanas pārstāvis 

ceturtās paaudzes starptautiskajā forumā 

(GIF) turpinās koordinēt Kopienas 

ieguldījumu GIF. JRC īstenos un 

turpinās attīstīt starptautisku sadarbību 

pētniecības jomā ar galvenajām 

partnervalstīm un starptautiskām 

organizācijām (SAEA, 

ESAO/Kodolenerģijas aģentūru), lai 

sekmētu Savienības kodoldrošuma un 

kodoldrošības politiku. 

svītrots 

Or. en 

 

 


