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Izmantoto apzīmējumu skaidrojums 

 * Apspriežu procedūra  

 *** Piekrišanas procedūra 

 ***I Parastā likumdošanas procedūra (pirmais lasījums) 

 ***II Parastā likumdošanas procedūra (otrais lasījums) 

 ***III Parastā likumdošanas procedūra (trešais lasījums) 

 

(Norādītā procedūra pamatojas uz akta projektā ierosināto juridisko pamatu.) 

 

 

 

 

Grozījumi akta projektā 

 

Parlamenta grozījumi, kas sagatavoti divās slejās 
 

Svītrotās teksta daļas iezīmē treknā slīprakstā kreisajā slejā. Aizstātās teksta 

daļas iezīmē treknā slīprakstā abās slejās. Jauno tekstu iezīmē treknā 

slīprakstā labajā slejā. 

 

Pirms katra grozījuma ievietotā informācijas bloka pirmā un otrā rinda 

norāda uz attiecīgo teksta daļu izskatāmajā akta projektā. Ja grozījums 

attiecas uz spēkā esošu aktu, ko paredzēts grozīt ar akta projektu, 

informācijas blokā papildus iekļauj trešo un ceturto rindu, kurās attiecīgi 

norāda spēkā esošo aktu un atbilstīgo teksta vienību tajā.  

 

Parlamenta grozījumi, kas sagatavoti kā konsolidēts teksts. 

 

Jaunās teksta daļas iezīmē treknā slīprakstā. Svītrotās teksta daļas iezīmē ar 

simbolu ▌ vai pārsvītro. Aizstātās teksta daļas iezīmē, ierakstot jauno tekstu 

treknā slīprakstā un izdzēšot vai pārsvītrojot aizstāto tekstu.  

Tas neattiecas uz tīri tehniska rakstura grozījumiem, kurus izdara attiecīgie 

dienesti, gatavojot galīgo tekstu. Tie netiek iezīmēti. 
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EIROPAS PARLAMENTA NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS 

par priekšlikumu Padomes regulai par Eiropas Atomenerģijas kopienas pētniecības un 

mācību programmu 2019.–2020. gadam, kas papildina pētniecības un inovācijas 

pamatprogrammu “Apvārsnis 2020” 

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

(Apspriešanās) 

Eiropas Parlaments, 

– ņemot vērā Komisijas priekšlikumu Padomei (COM(2017)0698), 

– ņemot vērā Eiropas Atomenerģijas kopienas dibināšanas līguma 7. pantu, saskaņā ar 

kuru Padome ar to ir apspriedusies (C8-0009/2018), 

– ņemot vērā Reglamenta 78.c pantu, 

– ņemot vērā Rūpniecības, pētniecības un enerģētikas komitejas ziņojumu (A8-

0258/2018), 

1. apstiprina grozīto Komisijas priekšlikumu; 

2. aicina Komisiju attiecīgi grozīt savu priekšlikumu saskaņā ar Līguma par Eiropas 

Savienības darbību 293. panta 2. punktu un Eiropas Atomenerģijas kopienas 

dibināšanas līguma 106.a pantu; 

3. aicina Padomi informēt Parlamentu, ja tā ir paredzējusi izmaiņas Parlamenta 

apstiprinātajā tekstā; 

4. prasa Padomei vēlreiz ar to apspriesties, ja tā ir paredzējusi būtiski grozīt Komisijas 

priekšlikumu; 

5. uzdod priekšsēdētājam Parlamenta nostāju nosūtīt Padomei un Komisijai. 

 

Grozījums Nr.  1 

Regulas priekšlikums 

4. apsvērums 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(4) Lai Kopienas līmenī nodrošinātu 

kodolpētījumu nepārtrauktību, ir jāizveido 

Kopienas pētniecības un mācību 

programma laikposmam no 2019. gada 1. 

janvāra līdz 2020. gada 31. decembrim 

("Euratom programma"). Euratom 

(4) Lai Kopienas līmenī nodrošinātu 

kodolpētījumu nepārtrauktību un sasniegtu 

šīs jomas mērķus, ir jāizveido Kopienas 

pētniecības un mācību programma 

laikposmam no 2019. gada 1. janvāra līdz 

2020. gada 31. decembrim ("Euratom 
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programmas mērķiem vajadzētu būt tādiem 

pašiem kā 2014.–2018. gada programmas 

mērķiem, atbalstīt tos pašus pasākumus un 

izmantot to pašu īstenošanas veidu, kas 

apliecinājis savu efektivitāti un lietderību 

programmas mērķu sasniegšanā.  

programma"). Euratom programmas 

mērķiem vajadzētu būt tādiem pašiem kā 

2014.–2018. gada programmas mērķiem, 

atbalstīt tos pašus pasākumus un izmantot 

to pašu īstenošanas veidu, kas apliecinājis 

savu efektivitāti un lietderību programmas 

mērķu sasniegšanā.  

 

Grozījums Nr.  2 

Regulas priekšlikums 

6. apsvērums 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(6) Neatkarīgi no kodolenerģijas 

iespējamās ietekmes uz energoapgādi un 

ekonomikas attīstību smagas kodolavārijas 

var apdraudēt cilvēku veselību. Tāpēc 

Euratom programmā pēc iespējas lielāka 

uzmanība būtu jāpievērš kodoldrošuma un 

– vajadzības gadījumā – kodoldrošības 

aspektiem, ar kuriem nodarbojas Kopīgais 

pētniecības centrs ("JRC").   

(6) Neatkarīgi no kodolenerģijas 

iespējamās ietekmes uz energoapgādi un 

ekonomikas attīstību smagas kodolavārijas 

var vidējā termiņā un ilgtermiņā 

apdraudēt cilvēku veselību un vidi. Tāpēc 

Euratom programmā pēc iespējas lielāka 

uzmanība būtu jāpievērš kodoldrošuma un 

– vajadzības gadījumā – kodoldrošības 

aspektiem, ar kuriem nodarbojas Kopīgais 

pētniecības centrs ("JRC").  

 

Grozījums Nr.  3 

Regulas priekšlikums 

7. apsvērums 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(7) Eiropas Energotehnoloģiju 

stratēģiskais plāns ("SET plāns"), kas 

izklāstīts 2008. gada 28. februārī Briselē 

notikušās Padomes sanāksmes 

secinājumos, paātrina daudzveidīgu 

mazoglekļa tehnoloģiju izstrādi. 

Eiropadome 2011. gada 4. februāra 

sanāksmē vienojās, ka Savienība un tās 

dalībvalstis veicinās ieguldījumus 

atjaunojamo energoresursu un drošu un 

ilgtspējīgu mazoglekļa tehnoloģiju jomās 

un galveno uzmanību pievērsīs SET plānā 

noteikto tehnoloģiju prioritāšu īstenošanai. 

Katra dalībvalsts var brīvi izvēlēties, kāda 

(7) Eiropas Energotehnoloģiju 

stratēģiskais plāns ("SET plāns"), kas 

izklāstīts 2008. gada 28. februārī Briselē 

notikušās Padomes sanāksmes 

secinājumos, paātrina inovācijas procesu 

Eiropas moderno mazoglekļa tehnoloģiju 

jomā. Eiropadome 2011. gada 4. februāra 

sanāksmē vienojās, ka Savienība un tās 

dalībvalstis veicinās ieguldījumus 

atjaunojamo energoresursu un drošu un 

ilgtspējīgu mazoglekļa tehnoloģiju, tostarp 

kodolenerģētikas, jomās un galveno 

uzmanību pievērsīs SET plānā noteikto 

tehnoloģiju prioritāšu īstenošanai. SET 
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veida tehnoloģijas tā vēlas atbalstīt. plāna 10. darbības (kodolenerģētika) 

mērķis ir uzturēt augstu drošuma līmeni 

kodolreaktoros un saistītajos degvielas 

ciklos ekspluatācijas un ekspluatācijas 

pārtraukšanas laikā, vienlaikus uzlabojot 

šo iekārtu efektivitāti. Katra dalībvalsts var 

brīvi izvēlēties, kāda veida tehnoloģijas tā 

vēlas atbalstīt. 

 

Grozījums Nr.  4 

Regulas priekšlikums 

8. apsvērums 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(8) Tā kā visās dalībvalstīs ir 

kodoliekārtas vai arī tās izmanto 

radioaktīvus materiālus, jo īpaši 

medicīniskiem nolūkiem, Padome 2008. 

gada 1. un 2. decembrī Briselē notikušās 

sanāksmes secinājumos ir atzinusi, ka 

pastāvīgi ir nepieciešams apgūt jaunas 

prasmes kodolenerģijas jomā, jo īpaši 

nodrošinot atbilstošu izglītību un 

apmācību, kas saistīta ar pētniecību un 

tiek koordinēta Kopienas līmenī.  

(8) Tā kā visās dalībvalstīs ir 

kodoliekārtas vai arī tās izmanto 

radioaktīvus materiālus, jo īpaši 

medicīniskiem nolūkiem, Padome 

2008. gada 1. un 2. decembrī Briselē 

notikušās sanāksmes secinājumos ir 

atzinusi, ka pastāvīgi ir nepieciešams apgūt 

jaunas prasmes kodolenerģijas jomā, jo 

īpaši nodrošinot atbilstošu izglītību un 

apmācību visos līmeņos un pienācīgu 

koordināciju ar Eiropas līmeņa 

pētniecības projektiem. 

 

Grozījums Nr.  5 

Regulas priekšlikums 

9. apsvērums 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(9) Lai gan katra dalībvalsts pati 

izvēlas, vai izmantot kodolenerģiju, ir arī 

atzīts, ka kodolenerģijas loma dažādās 

dalībvalstīs atšķiras. 

(9) Lai gan katra dalībvalsts pati 

izvēlas, vai izmantot kodolenerģiju, ir arī 

atzīts, ka kodolpētniecībai visās 

dalībvalstīs ir liela nozīme ne tikai cilvēku 

veselības jomā. 

 

Grozījums Nr.  6 

Regulas priekšlikums 

11. apsvērums 
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(11) Lai kodolsintēze kļūtu par reālu 

iespēju komerciālai enerģijas ražošanai, 

pirmkārt, ir nepieciešams veiksmīgi un 

savlaicīgi pabeigt ITER būvniecību un sākt 

tā ekspluatāciju. Otrkārt, ir jāizstrādā 

vērienīgs un tajā pašā laikā reālistisks 

ceļvedis elektroenerģijas ražošanai 

laikposmā līdz 2050. gadam. Lai sasniegtu 

šos mērķus, Eiropas kodolsintēzes 

programmai ir jābūt orientētai uz kopīgu 

pasākumu programmu šā ceļveža 

īstenošanai. Lai nosargātu panākumus, kas 

jau ir gūti pašlaik notiekošajās 

kodolsintēzes pētniecības pasākumos, kā 

arī lai garantētu ilgtermiņa ieguldījumu, ko 

sniedz kodolsintēzē ieinteresētās personas, 

un šo personu savstarpēju sadarbību, būtu 

jānodrošina Kopienas atbalsta 

nepārtrauktība. Lielāks uzsvars būtu jāliek 

galvenokārt uz pasākumiem, ar kuriem 

atbalsta ITER, tomēr arī uz virzību uz 

demonstrācijas reaktora izveidi, tostarp – 

vajadzības gadījumā – privātā sektora 

ciešāku iesaistīšanos.  Šāda racionalizācija 

un pārorientēšanās būtu jāveic, 

neapdraudot Eiropas vadošo lomu 

kodolsintēzes zinātniskajās aprindās. 

(11) Lai kodolsintēze kļūtu par reālu 

iespēju komerciālai enerģijas ražošanai, 

pirmkārt, ir nepieciešams veiksmīgi un 

savlaicīgi pabeigt ITER būvniecību un sākt 

tā ekspluatāciju, un EURATOM 

programma var sniegt būtisku 

ieguldījumu. Otrkārt, ir jāizstrādā 

vērienīgs un tajā pašā laikā reālistisks 

ceļvedis elektroenerģijas ražošanai 

laikposmā līdz 2050. gadam. Lai sasniegtu 

šos mērķus, Eiropas kodolsintēzes 

programmai ir jābūt orientētai uz kopīgu 

pasākumu programmu šā ceļveža 

īstenošanai. Lai nosargātu panākumus, kas 

jau ir gūti pašlaik notiekošajās 

kodolsintēzes pētniecības pasākumos, kā 

arī lai garantētu ilgtermiņa ieguldījumu, ko 

sniedz kodolsintēzē ieinteresētās personas, 

un šo personu savstarpēju sadarbību, būtu 

jānodrošina Kopienas ilgtermiņa atbalsta 

nepārtrauktība. Lielāks uzsvars būtu jāliek 

galvenokārt uz pasākumiem, ar kuriem 

atbalsta ITER, tomēr arī uz virzību uz 

demonstrācijas reaktora izveidi, tostarp – 

vajadzības gadījumā – privātā sektora 

ciešāku iesaistīšanos. Šāda racionalizācija 

un pārorientēšanās būtu jāveic, 

neapdraudot Eiropas vadošo lomu 

kodolsintēzes zinātniskajās aprindās. 

 

Grozījums Nr.  7 

Regulas priekšlikums 

12. apsvērums 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(12) JRC būtu jāturpina sniegt 

neatkarīgu, uz patērētājiem orientētu 

zinātnisko un tehnoloģisko atbalstu 

Kopienas politikas virzienu formulēšanai, 

izstrādei, īstenošanai un uzraudzībai, jo 

īpaši kodoldrošuma un kodoldrošības 

pētniecības un mācību jomā.  Lai 

optimizētu cilvēkresursus un novērstu 

(12) JRC būtu jāturpina sniegt 

neatkarīgu, uz patērētājiem orientētu 

zinātnisko un tehnoloģisko atbalstu 

Kopienas politikas virzienu formulēšanai, 

izstrādei, īstenošanai un uzraudzībai, jo 

īpaši kodoldrošuma, kodoldrošības, 

drošības kontroles un kodolieroču 

neizplatīšanas pētniecības un mācību 
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pētniecības dublēšanos Savienībā, būtu 

jāanalizē ikviens jauns pasākums, ko veic 

JRC, lai pārbaudītu tā atbilstību 

pasākumiem, kuri jau tiek veikti 

dalībvalstīs.  Pamatprogrammas 

"Apvārsnis 2020" drošības aspektiem būtu 

jāaprobežojas tikai ar JRC tiešajām 

darbībām. 

jomā. Lai optimizētu cilvēkresursus un 

novērstu pētniecības dublēšanos Savienībā, 

būtu jāanalizē ikviens jauns pasākums, ko 

veic JRC, lai pārbaudītu tā atbilstību 

pasākumiem, kuri jau tiek veikti 

dalībvalstīs. Pamatprogrammas "Apvārsnis 

2020" drošības aspektiem būtu 

jāaprobežojas tikai ar JRC tiešajām 

darbībām.  

 

Grozījums Nr.  8 

Regulas priekšlikums 

14. apsvērums 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(14) Visu tās dalībvalstu interesēs 

Savienības loma ir izstrādāt satvaru, lai 

sniegtu atbalstu kopīgiem progresīviem 

pētījumiem, zināšanu radīšanai un zināšanu 

saglabāšanai saistībā ar kodolskaldīšanas 

tehnoloģijām, īpaši uzsverot drošumu, 

drošību, aizsardzību pret radiāciju un 

kodolieroču neizplatīšanu. Tam vajadzīgi 

neatkarīgi zinātniski pierādījumi, un JRC 

tajā var dot būtisku ieguldījumu. Tas ir 

atzīts 2010. gada 6. oktobra Komisijas 

paziņojumā Eiropas Parlamentam, 

Padomei, Eiropas Ekonomikas un sociālo 

lietu komitejai un Reģionu komitejai 

"Stratēģijas "Eiropa 2020" pamatiniciatīva 

"Inovācijas savienība"", kurā Komisija 

pauda nodomu ar JRC palīdzību stiprināt 

zinātniskos pierādījumus saistībā ar 

politikas veidošanu. JRC ierosina šī 

uzdevuma veikšanā savu kodoldrošuma un 

kodoldrošības pētniecību orientēt uz 

Savienības politikas prioritātēm. 

(14) Visu tās dalībvalstu interesēs 

Savienības loma ir izstrādāt satvaru, lai 

sniegtu atbalstu kopīgiem progresīviem 

pētījumiem, zināšanu radīšanai un zināšanu 

saglabāšanai saistībā ar kodolskaldīšanas 

tehnoloģijām, īpaši uzsverot drošumu, 

drošību, kodolatkritumu pārstrādi, 

aizsardzību pret radiāciju un kodolieroču 

neizplatīšanu. Tam vajadzīgi neatkarīgi 

zinātniski pierādījumi, un JRC tajā var dot 

būtisku ieguldījumu. Tas ir atzīts 

2010. gada 6. oktobra Komisijas 

paziņojumā Eiropas Parlamentam, 

Padomei, Eiropas Ekonomikas un sociālo 

lietu komitejai un Reģionu komitejai 

"Stratēģijas "Eiropa 2020" pamatiniciatīva 

"Inovācijas savienība"", kurā Komisija 

pauda nodomu ar JRC palīdzību stiprināt 

zinātniskos pierādījumus saistībā ar 

politikas veidošanu. JRC ierosina šī 

uzdevuma veikšanā savu kodoldrošuma un 

kodoldrošības pētniecību orientēt uz 

Savienības politikas prioritātēm. 

 

Grozījums Nr.  9 

Regulas priekšlikums 

15. apsvērums 
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(15) Lai nostiprinātu saikni starp zinātni 

un sabiedrību un palielinātu sabiedrības 

uzticēšanos zinātnei, Euratom programmai 

būtu jāveicina iedzīvotāju un pilsoniskās 

sabiedrības informēta iesaistīšanās 

pētniecības un inovācijas jautājumu 

risināšanā, veicinot izglītību zinātnes jomā, 

padarot pieejamāku zinātnisko informāciju, 

attīstot atbildīgas pētniecības un inovācijas 

programmas, kurās ņemtas vērā iedzīvotāju 

un pilsoniskās sabiedrības bažas un 

cerības, un veicinot to līdzdalību Euratom 

programmas pasākumos.  

(15) Lai nostiprinātu saikni starp zinātni 

un sabiedrību un palielinātu sabiedrības 

uzticēšanos zinātnei, Euratom programmai 

būtu jānodrošina uzlabota informācijas 

sniegšana, lai sekmētu iedzīvotāju un 

pilsoniskās sabiedrības informētu 

iesaistīšanos pētniecības un inovācijas 

jautājumu risināšanā, veicinot izglītību 

zinātnes jomā, padarot pieejamāku 

zinātnisko informāciju, attīstot atbildīgas 

pētniecības un inovācijas programmas, 

kurās ņemtas vērā iedzīvotāju un 

pilsoniskās sabiedrības bažas un cerības, 

un veicinot to līdzdalību Euratom 

programmas pasākumos. 

 

Grozījums Nr.  10 

Regulas priekšlikums 

17. apsvērums 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(17) Diskusiju, kas risinājās simpozijā 

"Kodolskaldīšanas pētniecības 

priekšrocības un trūkumi attiecībā uz 

mazoglekļa ekonomiku", kurš tika 

sagatavots, veicot starpnozaru pētījumu, un 

kurā cita starpā piedalījās enerģētikas, 

ekonomikas un sociālo zinātņu jomas 

eksperti, un kuru kopīgi rīkoja Komisija un 

Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu 

komiteja Briselē 2013. gada 26. un 27. 

februārī, iznākumā tika atzīta 

nepieciešamība turpināt kodolpētījumus 

Eiropas līmenī. 

(17) Diskusiju, kas risinājās simpozijā 

"Kodolskaldīšanas pētniecības 

priekšrocības un trūkumi attiecībā uz 

mazoglekļa ekonomiku", kurš tika 

sagatavots, veicot starpnozaru pētījumu, un 

kurā cita starpā piedalījās enerģētikas, 

ekonomikas un sociālo zinātņu jomas 

eksperti, un kuru kopīgi rīkoja Komisija un 

Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu 

komiteja Briselē 2013. gada 26. un 

27. februārī, iznākumā tika atzīta 

nepieciešamība turpināt kodolpētījumus, 

tostarp kodolskaldīšanas pētījumus, 
Eiropas līmenī. 

 

Grozījums Nr.  11 

Regulas priekšlikums 

18. apsvērums 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 
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(18) Euratom programmai būtu 

jāpalielina pētnieka profesijas pievilcīgums 

Savienībā.  Pienācīga uzmanība būtu 

jāvelta Eiropas Pētnieku hartai un Rīcības 

kodeksam pētnieku pieņemšanai , kā arī 

citiem atbilstīgiem atsauces 

pamatdokumentiem, kas noteikti saistībā ar 

Eiropas pētniecības telpu, vienlaikus ņemot 

vērā, ka to ievērošana ir brīvprātīga. 

(18) Euratom programmai būtu 

jāpalielina pētnieka profesijas pievilcīgums 

Savienībā un jāmudina jaunieši 

iesaistīties pētniecībā šajā jomā. Pienācīga 

uzmanība būtu jāvelta Eiropas Pētnieku 

hartai un Rīcības kodeksam pētnieku 

pieņemšanai17, kā arī citiem atbilstīgiem 

atsauces pamatdokumentiem, kas noteikti 

saistībā ar Eiropas pētniecības telpu, 

vienlaikus ņemot vērā, ka to ievērošana ir 

brīvprātīga. 

_________________ _________________ 

17 Komisijas 2005. gada 11. marta 

ieteikums par Eiropas pētnieku hartu un 

par Uzvedības kodeksu pētnieku 

pieņemšanai darbā (OV L 75, 22.3.2005., 

67. lpp.).  

17 Komisijas 2005. gada 11. marta 

ieteikums par Eiropas pētnieku hartu un 

par Uzvedības kodeksu pētnieku 

pieņemšanai darbā (OV L 75, 22.3.2005., 

67. lpp.). 

 

Grozījums Nr.  12 

Regulas priekšlikums 

19. apsvērums 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(19) Euratom programmas ietvaros 

izstrādāties pasākumi būtu jāvērš uz 
sieviešu un vīriešu līdztiesības veicināšanu 

pētniecībā un inovācijā, jo īpaši novēršot 

dzimumu līdzsvara trūkuma pamatcēloņus, 

izmantojot pētnieku – gan sieviešu, gan 

vīriešu – potenciālu pilnā apjomā un 

integrējot dzimuma aspektu projektu 

saturā, lai paaugstinātu pētniecības 

kvalitāti un veicinātu inovāciju. Vienlaikus 

pasākumos būtu jācenšas īstenot principus, 

kas saistīti ar sieviešu un vīriešu līdztiesību 

un noteikti Līguma par Eiropas Savienību 

2. un 3. pantā un Līguma par Eiropas 

Savienības darbību (LESD) 8. pantā. 

(19) Euratom programmas ietvaros 

izstrādātajos pasākumos jāievēro sieviešu 

un vīriešu līdztiesības principi pētniecībā 

un inovācijā, jo īpaši novēršot dzimumu 

līdzsvara trūkuma pamatcēloņus, 

izmantojot pētnieku ― gan sieviešu, gan 

vīriešu ― potenciālu pilnā apjomā un 

uzlabojot viņu piekļuvi pētniecības 

programmām, lai paaugstinātu pētniecības 

kvalitāti un veicinātu inovāciju. Vienlaikus 

pasākumos būtu jācenšas īstenot principus, 

kas saistīti ar sieviešu un vīriešu līdztiesību 

un noteikti Līguma par Eiropas Savienību 

2. un 3. pantā un Līguma par Eiropas 

Savienības darbību (LESD) 8. pantā. 

 

Grozījums Nr.  13 

Regulas priekšlikums 

20. apsvērums 
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(20) Euratom programmas atbalstītajos 

pētniecības un inovācijas pasākumos būtu 

jāievēro ētikas pamatprincipi. Vajadzības 

gadījumā ar enerģiju saistītajos jautājumos 

būtu jāņem vērā Eiropas grupas par 

dabaszinātņu ētiku un jaunām tehnoloģijām 

atzinumi.  Pētniecības pasākumos būtu arī 

jāņem vērā LESD 13. pants un būtu 

jāsamazina dzīvnieku izmantošana 

pētniecībā un testēšanā, ar nolūku 

galarezultātā aizstāt dzīvnieku 

izmantošanu. Visi pasākumi būtu jāveic, 

augstā līmenī nodrošinot cilvēku veselības 

aizsardzību. 

(20) Euratom programmas atbalstītajos 

pētniecības un inovācijas pasākumos būtu 

jāievēro ētikas pamatprincipi. Vajadzības 

gadījumā ar enerģiju saistītajos jautājumos 

būtu jāņem vērā Eiropas grupas par 

dabaszinātņu ētiku un jaunām tehnoloģijām 

atzinumi. Pētniecības pasākumos būtu arī 

jāņem vērā LESD 13. pants un būtu 

jāaizstāj dzīvnieku izmantošana pētniecībā 

un testēšanā, ar nolūku galarezultātā 

aizliegt dzīvnieku izmantošanu. Visi 

pasākumi būtu jāveic, visaugstākajā līmenī 

nodrošinot cilvēku veselības aizsardzību. 

 

Grozījums Nr.  14 

Regulas priekšlikums 

21. apsvērums 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(21) Būtu arī jāpanāk lielāka ietekme, 

kombinējot Euratom programmu ar privātā 

sektora līdzekļiem publiskā un privātā 

sektora partnerībās tajās galvenajās jomās, 

kur pētniecība un inovācija varētu veicināt 

Savienības plašāku konkurētspējas mērķu 

sasniegšanu.  Īpaša vērība būtu jāvelta 

mazo un vidējo uzņēmumu iesaistei. 

(21) Būtu arī jāpanāk lielāka ietekme, 

kombinējot Euratom programmu ar privātā 

sektora līdzekļiem publiskā un privātā 

sektora partnerībās tajās galvenajās jomās, 

kur pētniecība un inovācija varētu veicināt 

Savienības plašāku konkurētspējas mērķu 

sasniegšanu. Īpaša vērība būtu jāvelta 

mazo un vidējo uzņēmumu iesaistei, 

tostarp jaunu inovatīvu dalībnieku 

ienākšanai attiecīgajā pētniecības jomā. 

 

Grozījums Nr.  15 

Regulas priekšlikums 

25. apsvērums 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(25) Savienības finanšu intereses būtu 

jāaizsargā, visā izdevumu ciklā veicot 

samērīgus pasākumus, tostarp pārkāpumu 

novēršanu, atklāšanu un izmeklēšanu, 

zaudēto, kļūdaini samaksāto vai nepareizi 

(25) Savienības finanšu intereses būtu 

jāaizsargā, visā izdevumu ciklā veicot 

samērīgus pasākumus, tostarp pārkāpumu 

novēršanu, atklāšanu un izmeklēšanu 

(izmantojot kopīgas revīzijas procedūras), 
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izlietoto līdzekļu piedziņu un – vajadzības 

gadījumā – sankciju piemērošanu. 

Pārskatītai kontroles stratēģijai, kurā 

galvenā uzmanība vairs nav veltīta kļūdu 

īpatsvara mazināšanai, bet gan uz riska 

novērtēšanu balstītai kontrolei un 

krāpšanas atklāšanai, būtu jāmazina 

kontroles slogs dalībniekiem. 

zaudēto, kļūdaini samaksāto vai nepareizi 

izlietoto līdzekļu piedziņu un – vajadzības 

gadījumā – sankciju piemērošanu. 

Pārskatītai kontroles stratēģijai, kurā 

galvenā uzmanība vairs nav veltīta kļūdu 

īpatsvara mazināšanai, bet gan uz riska 

novērtēšanu balstītai kontrolei un 

krāpšanas atklāšanai, kas pamatojas uz 

kopīgiem ES līmeņa principiem un 

kritērijiem, būtu jāmazina kontroles slogs 

dalībniekiem. 

 

Grozījums Nr.  16 

Regulas priekšlikums 

26. apsvērums 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(26) Ir svarīgi nodrošināt Euratom 

programmas pareizu finanšu pārvaldību un 

tās īstenošanu visefektīvākajā un lietotājam 

draudzīgākajā veidā, vienlaikus arī 

nodrošinot juridisko noteiktību un tās 

pieejamību visiem dalībniekiem.  Ir 

jānodrošina atbilstība attiecīgajiem 

noteikumiem Eiropas Parlamenta un 

Padomes Regulā (ES, Euratom) Nr. 

966/2012 ("Finanšu regula")19  un 

vienkāršošanas un labāka regulējuma 

prasībām. 

(26) Ir svarīgi nodrošināt Euratom 

programmas pareizu finanšu pārvaldību un 

tās īstenošanu visefektīvākajā un lietotājam 

draudzīgākajā veidā, vienlaikus arī 

nodrošinot juridisko noteiktību un 

pienācīgi informējot potenciālos 

saņēmējus, lai palielinātu pieejamību 

visiem dalībniekiem. Ir jānodrošina 

atbilstība attiecīgajiem noteikumiem 

Eiropas Parlamenta un Padomes Regulā 

(ES, Euratom) Nr. 966/2012 ("Finanšu 

regula")19 un vienkāršošanas un labāka 

regulējuma prasībām. 

_________________ _________________ 

19 Eiropas Parlamenta un Padomes 2012. 

gada 25. oktobra Regula (ES, Euratom) Nr. 

966/2012 par finanšu noteikumiem, ko 

piemēro Savienības vispārējam budžetam, 

un par Padomes Regulas (EK, Euratom) 

Nr. 1605/2002 atcelšanu (OV L 298, 

26.10.2012., 1. lpp.).  

19 Eiropas Parlamenta un Padomes 

2012. gada 25. oktobra Regula (ES, 

Euratom) Nr. 966/2012 par finanšu 

noteikumiem, ko piemēro Savienības 

vispārējam budžetam, un par Padomes 

Regulas (EK, Euratom) Nr. 1605/2002 

atcelšanu (OV L 298, 26.10.2012., 1. lpp.). 

 

Grozījums Nr.  17 

Regulas priekšlikums 

33. apsvērums 

 



 

PE618.359v02-00 14/24 RR\1159019LV.docx 

LV 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(33) Lai sasniegtu Euratom programmas 

mērķus attiecīgajās jomās, ir vajadzīgs 

atbalsts transversāliem pasākumiem – gan 

Euratom programmas ietvaros, gan 

apvienojumā ar pamatprogrammas 

"Apvārsnis 2020" pasākumiem. 

(33) Lai sasniegtu Euratom programmas 

mērķus attiecīgajās jomās, ir vajadzīgs 

atbalsts transversāliem pasākumiem ― gan 

Euratom programmas ietvaros, gan 

apvienojumā ar pamatprogrammas 

"Apvārsnis 2020" pasākumiem, piemēram, 

Marie Skłodowska Curie vārdā nosauktās 

darbības pētnieku mobilitātes atbalstam. 

 

Grozījums Nr.  18 

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 

nepārtrauktu kodoldrošuma, kodoldrošības 

un aizsardzības pret radiāciju uzlabošanu, 

jo īpaši, lai 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. 

 

Grozījums Nr.  19 

Regulas priekšlikums 

3. pants – 2. punkts – a apakšpunkts 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(a) atbalstīt kodolsistēmu drošumu; (a) atbalstīt kodolsistēmu drošumu, 

tostarp veicot strukturālas pārrobežu 

pārbaudes, ja netālu no vienas vai 

vairākām valsts robežām ar citām 

dalībvalstīm atrodas kodoliekārtas; 

 

Grozījums Nr.  20 
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Regulas priekšlikums 

3. pants – 2. punkts – b apakšpunkts 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(b) veicināt drošu un ilgāka termiņa 

risinājumu izstrādi galīgo kodolatkritumu 

apsaimniekošanai, tostarp saistībā ar galīgo 

ģeoloģisko apglabāšanu, kā arī sadalīšanu 

un transmutāciju;  

(b) veicināt sadarbību ES līmenī un ar 

trešām valstīm, lai noteiktu un izstrādātu 

drošus un ilgāka termiņa risinājumus 

galīgo kodolatkritumu apsaimniekošanai, 

tostarp saistībā ar galīgo ģeoloģisko 

apglabāšanu, kā arī sadalīšanu un 

transmutāciju; 

 

Grozījums Nr.  21 

Regulas priekšlikums 

3. pants – 3. punkts – 1. daļa – a apakšpunkts 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(a) uzlabot kodoldrošumu, ieskaitot: 

kodolreaktoru un kodoldegvielas drošumu, 

atkritumu apsaimniekošanu, ieskaitot 

galīgo ģeoloģisko apglabāšanu, kā arī 

sadalīšanu un transmutāciju; 

dezekspluatāciju un gatavību ārkārtas 

situācijām;  

(a) uzlabot kodoldrošumu, ieskaitot: 

kodolreaktoru un kodoldegvielas drošumu, 

atkritumu apsaimniekošanu, lai nepieļautu 

nekādu nevēlamu ietekmi uz cilvēku vai 

vidi, ieskaitot galīgo ģeoloģisko 

apglabāšanu, kā arī sadalīšanu un 

transmutāciju; ekspluatācijas 

pārtraukšanu un gatavību ārkārtas 

situācijām;  

 

Grozījums Nr.  22 

Regulas priekšlikums 

3. pants – 3. punkts – 1. daļa – b apakšpunkts 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(b) uzlabot kodoldrošību, ieskaitot: 

kodolmateriālu drošības kontroli, 

kodolieroču neizplatīšanu, kontrabandas 

apkarošanu un kodolkriminālistiku;  

(b) uzlabot kodoldrošību, ieskaitot: 

kodolmateriālu drošības kontroli, 

kodolieroču neizplatīšanu, kontrabandas 

apkarošanu un ar kodolmateriāliem 

saistītu tiesu ekspertīzi, izejmateriālu un 

radioaktīvu atkritumu apglabāšanu, pret 

kodolelektrostacijām vērstu 

kiberuzbrukumu apkarošanu un 

terorisma risku mazināšanu, kā arī 

strukturālas pārrobežu pārbaudes, ja 
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netālu no vienas vai vairākām valsts 

robežām ar citām dalībvalstīm atrodas 

kodoliekārtas; 

 

Grozījums Nr.  23 

Regulas priekšlikums 

3. pants – 3. punkts – 1. daļa – d apakšpunkts 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(d) veicināt zināšanu pārvaldību, 

izglītību un apmācību;  

(d) veicināt zināšanu pārvaldību, 

izglītību un apmācību, tostarp ilgtermiņa 

profesionālas apmācības, lai atspoguļotu 

pastāvīgo attīstību, kas iespējama, 

izmantojot jaunās tehnoloģijas; 

Grozījums Nr.  24 

Regulas priekšlikums 

3. pants – 4. punkts 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

4. Euratom programmu īsteno tā, lai 

nodrošinātu, ka atbalstītās prioritātes un 

pasākumi atbilst mainīgajām vajadzībām 

un tiek veiktas, ņemot vērā zinātnes, 

tehnoloģijas, inovācijas, politikas 

veidošanas, tirgu un sabiedrības nemitīgo 

attīstību, ar mērķi optimizēt cilvēkresursus 

un finanšu resursus un izvairīties no 

dublēšanās kodolpētniecības un izstrādes 

jomā Savienībā. 

4. Euratom programmu īsteno tā, lai 

nodrošinātu, ka atbalstītās prioritātes un 

pasākumi atbilst mainīgajām vajadzībām 

un tiek veiktas, ņemot vērā zinātnes, 

tehnoloģijas, inovācijas, politikas, jo īpaši 

enerģētikas un vides politikas, veidošanas, 

tirgu un sabiedrības nemitīgo attīstību, ar 

mērķi optimizēt cilvēkresursus un finanšu 

resursus, veidot lielāku sinerģiju starp 

pašreizējām programmām un projektiem 
un izvairīties no dublēšanās 

kodolpētniecības un izstrādes jomā 

Savienībā. 

 

Grozījums Nr.  25 

Regulas priekšlikums 

4. pants – 2. punkts 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

2. No Euratom programmas 

finansējuma var segt izdevumus, kas 

2. No Euratom programmas 

finansējuma var segt izdevumus, kas 
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saistīti ar sagatavošanas, uzraudzības, 

kontroles, revīzijas un izvērtēšanas 

pasākumiem, kuri vajadzīgi minētās 

programmas pārvaldībai un tās mērķu 

sasniegšanai, jo īpaši izdevumus 

pētījumiem un ekspertu sanāksmēm, ciktāl 

tie saistīti ar šīs regulas vispārīgajiem 

mērķiem, un izdevumus, kas saistīti ar 

informācijas apstrādei un apmaiņai 

paredzētiem informācijas tehnoloģijas 

tīkliem, kopā ar visiem citiem tehniskā un 

administratīvā atbalsta izdevumiem, kas 

radušies Komisijai, pārvaldot Euratom 

programmu. Izdevumi, kas vajadzīgi 

nepārtrauktām un atkārtotām darbībām, 

piemēram, kontrolei, revīzijai un IT 

tīkliem, tiks segti Komisijas administratīvo 

izdevumu robežās, kas norādīti 1. punktā.  

saistīti ar sagatavošanas, uzraudzības, 

kontroles, revīzijas un izvērtēšanas 

pasākumiem, kuri vajadzīgi minētās 

programmas pārvaldībai un tās mērķu 

sasniegšanai, jo īpaši izdevumus 

pētījumiem un ekspertu sanāksmēm, ciktāl 

tie saistīti ar šīs regulas vispārīgajiem 

mērķiem, un izdevumus, kas saistīti ar 

informācijas apstrādei un apmaiņai 

paredzētiem informācijas tehnoloģijas 

tīkliem un šo tīklu drošību, kopā ar visiem 

citiem tehniskā un administratīvā atbalsta 

izdevumiem, kas radušies Komisijai, 

pārvaldot Euratom programmu. Izdevumi, 

kas vajadzīgi nepārtrauktām un atkārtotām 

darbībām, piemēram, kontrolei, revīzijai un 

IT tīkliem, tiks segti Komisijas 

administratīvo izdevumu robežās, kas 

norādīti 1. punktā. 

 

Grozījums Nr.  26 

Regulas priekšlikums 

5. pants – 1. punkts – c apakšpunkts 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(c) Euratom Septītās 

pamatprogrammas vai Euratom pētniecības 

un apmācības programmas (2014–2018) 

asociētās valstis vai teritorijas. 

(c) Euratom Septītās 

pamatprogrammas vai Euratom pētniecības 

un apmācības programmas (2014–2018) 

asociētās valstis vai teritorijas, vai 

dalībvalstis, kas piedalās šajās 

programmās. 

 

Grozījums Nr.  27 

Regulas priekšlikums 

11. pants – 3. punkts 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

3. Darba programmās, kas minētas 1. 

un 2. punktā, ņem vērā situāciju zinātnē, 

tehnoloģijā un inovācijā valsts, Savienības 

un starptautiskā līmenī un attiecīgās norises 

politikā, tirgū un sabiedrībā. Vajadzības 

gadījumā darba programmas atjaunina. 

3. Darba programmās, kas minētas 

1. un 2. punktā, ņem vērā situāciju zinātnē, 

tehnoloģijā un inovācijā valsts, Savienības 

un starptautiskā līmenī un attiecīgās norises 

politikā, tirgū un sabiedrībā. Vajadzības 

gadījumā darba programmas atjaunina. 
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Vajadzības gadījumā darba programmas 

atjaunina. 

Vajadzības gadījumā darba programmas 

atjaunina, pienācīgi ņemot vērā attiecīgos 

ieteikumus, ko sagatavojušas neatkarīgo 

Komisijas ekspertu grupas, kas izveidotas 

EURATOM programmas novērtēšanai. 

 

Grozījums Nr.  28 

Regulas priekšlikums 

15. pants – 1. daļa 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

Īpašu uzmanību pievērš tam, lai 

nodrošinātu mazo un vidējo uzņēmumu 

(MVU) un kopumā privātā sektora 

pienācīgu dalību Euratom programmā un 

inovācijas ietekmi uz tiem.  Izvērtēšanas un 

uzraudzības pasākumu ietvaros veic MVU 

dalības kvantitatīvu un kvalitatīvu 

novērtēšanu. 

Īpašu uzmanību pievērš tam, lai 

nodrošinātu mazo un vidējo uzņēmumu 

(MVU), tostarp attiecīgās pētniecības 

jomas jauno inovatīvo dalībnieku, un 

kopumā privātā sektora pienācīgu dalību 

Euratom programmā un inovācijas ietekmi 

uz tiem. Izvērtēšanas un uzraudzības 

pasākumu ietvaros veic MVU dalības 

kvantitatīvu un kvalitatīvu novērtēšanu. 

 

Grozījums Nr.  29 

Regulas priekšlikums 

21. pants – 2. punkts 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

2. Komisija paziņo un dara publiski 

pieejamus 1. punktā minētās uzraudzības 

rezultātus. 

2. Komisija paziņo un dara publiski 

pieejamus 1. punktā minētās uzraudzības 

rezultātus un iesniedz tos Parlamentam. 

 

Grozījums Nr.  30 

Regulas priekšlikums 

I pielikums – 2. daļa 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

Kodolenerģija ir viens no tematiem 

debatēs par cīņu pret klimata pārmaiņām 

un to, kā mazināt Eiropas atkarību no 

enerģijas importa. Plašākā kontekstā, proti, 

saistībā ar ilgtspējīgas energoresursu 

Kodolenerģija būtiski sekmē cīņu pret 

klimata pārmaiņām un Eiropas atkarības 

no enerģijas importa mazināšanu. Plašākā 

kontekstā, proti, saistībā ar ilgtspējīgas 

energoresursu struktūras izveidi nākotnē, 
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struktūras izveidi nākotnē, Euratom 

programma ar tās pētniecības pasākumiem 

sekmēs arī debates par kodolskaldīšanas 

enerģijas priekšrocībām un trūkumiem 

attiecībā uz mazoglekļa ekonomiku. 

Nodrošinot kodoldrošuma nepārtrauktu 

uzlabošanu, progresīvākas 

kodoltehnoloģijas varētu arī piedāvāt 

iespējas būtiski uzlabot efektivitāti un 

resursu izmantošanu un radīt mazāk 

atkritumu nekā pašreizējās konstrukcijas. 

Kodoldrošuma aspektiem tiks pievērsta pēc 

iespējas lielāka uzmanība. 

Euratom programma ar tās pētniecības 

pasākumiem sekmēs arī kodolskaldīšanas 

enerģijas tehnoloģisko priekšrocību 

saglabāšanu attiecībā uz mazoglekļa 

ekonomiku. Nodrošinot kodoldrošuma 

nepārtrauktu uzlabošanu, progresīvākas 

kodoltehnoloģijas varētu arī piedāvāt 

iespējas būtiski uzlabot efektivitāti un 

resursu izmantošanu un radīt mazāk 

atkritumu nekā pašreizējās konstrukcijas. 

Kodoldrošuma aspektiem tiks pievērsta pēc 

iespējas lielāka uzmanība. 

 

 

Grozījums Nr.  31 

Regulas priekšlikums 

I pielikums – 6. daļa – a punkts – 2. daļa 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

Saskaņā ar vispārīgo mērķi – atbalsts 

kopīgiem pētniecības pasākumiem attiecībā 

uz Savienībā izmantoto reaktoru sistēmu 

(tostarp kodoldegvielas cikla iekārtu) drošu 

ekspluatāciju un dezekspluatāciju vai, 

ciktāl tas vajadzīgs, lai saglabātu plašo 

lietpratību kodoldrošuma jomā Savienībā, 

to reaktoru veidu drošu ekspluatāciju, kuri 

var tikt izmantoti nākotnē, koncentrējoties 

tikai uz drošuma aspektiem, tostarp uz 

visiem kodoldegvielas cikla aspektiem, 

piemēram, sadalīšanu un transmutāciju. 

Saskaņā ar vispārīgo mērķi — atbalsts 

kopīgiem pētniecības pasākumiem attiecībā 

uz Savienībā izmantoto reaktoru sistēmu 

(tostarp kodoldegvielas cikla iekārtu) drošu 

ekspluatāciju un ekspluatācijas 

pārtraukšanu vai, ciktāl tas vajadzīgs, lai 

saglabātu plašo lietpratību kodoldrošuma 

jomā Savienībā, šos reaktoru veidus var 

izmantot nākotnē attiecībā uz visiem 

kodoldegvielas cikla aspektiem, piemēram, 

sadalīšanu un transmutāciju. 

 

Grozījums Nr.  32 

Regulas priekšlikums 

I pielikums – 9. daļa – a punkts – 2. daļa – 3. punkts 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(3) informācijas apmaiņu ar 

attiecīgajām ieinteresētajām personām, lai 

nostiprinātu Savienības spēju reaģēt uz 

kodolavārijām un incidentiem, veicot 

pētījumus par brīdināšanas sistēmām un 

(3) informācijas apmaiņu ar 

attiecīgajām ieinteresētajām personām, lai 

nostiprinātu Savienības spēju reaģēt uz 

kodolavārijām un incidentiem, veicot 

pētījumus par brīdināšanas sistēmām un 
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modeļiem saistībā ar radioloģisko izkliedi 

gaisā un mobilizējot resursus un lietpratību 

kodolavāriju analīzei un modelēšanai.  

modeļiem saistībā ar radioloģisko izkliedi 

vidē (gaisā, ūdenī un augsnē) un 

mobilizējot resursus un zinātību 

kodolavāriju analīzei un modelēšanai. 

 

Grozījums Nr.  33 

Regulas priekšlikums 

I pielikums – 11. daļa 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

Lai sasniegtu Euratom programmas 

mērķus, tiks nodrošināta atbilstoša saikne 

un mijiedarbība ar pamatprogrammas 

"Apvārsnis 2020" īpašo programmu, 

piemēram, izziņojot kopīgus uzaicinājumus 

iesniegt piedāvājumus. 

Lai sasniegtu Euratom programmas mērķus 

un radītu sinerģiju starp darbībām, kas ir 

saistītas un kas nav saistītas ar 

kodolenerģijas izmantošanu un zināšanu 

pārnesi attiecīgajās jomās, tiks 

nodrošināta atbilstoša saikne un 

mijiedarbība ar pamatprogrammas 

"Apvārsnis 2020" īpašo programmu, 

piemēram, izziņojot kopīgus uzaicinājumus 

iesniegt piedāvājumus. 

 

Grozījums Nr.  34 

Regulas priekšlikums 

II pielikums – 1. daļa – b punkts – ievaddaļa 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

b) Veicināt drošu un ilgtermiņa 

risinājumu izstrādi galīgo kodolatkritumu 

apsaimniekošanai, tostarp saistībā ar galīgo 

ģeoloģisko apglabāšanu, sadalīšanu un 

transmutāciju 

b) (uz latviešu valodas versiju 

neattiecas) 

 

Grozījums Nr.  35 

Regulas priekšlikums 

II pielikums – 1. daļa – f punkts 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

f) Veidot pamatu nākotnes 

kodolsintēzes spēkstacijām, attīstot 

materiālus, tehnoloģijas un skiču projektu 

svītrots 
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- To 2014.–2020. gadam noteikto 

Kodolsintēzes ceļveža starpmērķu skaits, 

kuri sasniegti ar Euratom programmas 

palīdzību. 

 

 

Grozījums Nr.  36 

Regulas priekšlikums 

II pielikums – 1. daļa – g punkts – ievaddaļa 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

g) Veicināt inovāciju un rūpniecības 

konkurētspēju 

g) Veicināt inovāciju 
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PASKAIDROJUMS 

 

Referente uzskata, ka ar Euratom pētniecības un mācību programmu var palīdzēt uzlabot 

kodoldrošumu, kodoldrošību un aizsardzību pret radiāciju. Savienības kodolreaktoru iekārtas 

noveco, tāpēc nav šaubu, ka ir jānodrošina dezekspluatācijas pasākumiem vajadzīgā zinātība 

un jāpanāk, lai ekspluatācijas pārtraukšanas process būtu drošāks. 

 

Tomēr referente arī rosina uz pētniecību un mācībām par kodolatkritumu apsaimniekošanu un 

apglabāšanu. Kodolenerģija Savienībā komerciālā nolūkā ir izmantota jau piecus gadu 

desmitus, taču nevienai dalībvalstij nav poligona, kur apglabāt augstas radioaktivitātes 

kodolatkritumus un lietoto kodoldegvielu, un progress šajā jomā joprojām ir lēns. Turpmākos 

gadu desmitus nekādi nevarēs iztikt bez zinātības par radioaktīvu atkritumu apsaimniekošanu 

un apglabāšanu, un tieši tāpēc būtiski svarīga nozīme ir pētniecībai un apmācībai. Ņemot vērā 

attiecīgos riskus, kas var apdraudēt sabiedrības veselību un drošību, ir pamats izmantot 

publiskā sektora finansējumu neatkarīgi no principa “piesārņotājs maksā” piemērošanas. 

 

Poligona apglabāšanai nav, tāpēc lielākā daļa augstas radioaktivitātes atkritumu un lietotās 

kodoldegvielas daudzus gadu desmitus būs jāuzglabā pagaidu uzglabāšanas objektos. 

Daudzos gadījumos rodas šaubas par prasībām, kas saistītas ar drošumu. Tāpat arī šajā ziņā ir 

vēlams veicināt turpmāku pētniecību un apmācību.  

 

Sadalīšanu un transmutāciju referente neuzskata par daudzsološiem kodolatkritumu 

problēmas risinājumiem. Pat ja šīs tehnoloģijas nākotnē vēl būs dzīvotspējīgas, tām ir 

vajadzīgi iespaidīgi ieguldījumi apšaubāmās nākotnes reaktoru tehnoloģijās, un galarezultātā 

kodolatkritumu daudzumu ar tām varbūt izdotos samazināt, taču ne likvidēt pavisam. Līdz ar 

to joprojām aktuāla ir nepieciešamība atrast vietu galīgai kodolatkritumu apglabāšanai. 

 

Lielākā daļa dalībvalstu vai nu nekad nav ekspluatējušas kodolreaktorus, vai arī ir nolēmušas 

pakāpeniski atteikties no kodolenerģijas izmantošanas, tāpēc ir vēlreiz jāpārdomā pētniecības 

programmas prioritātes. 

 

Turklāt ņemot vērā, ka ir raiti jāpanāk dekarbonizācija elektroenerģijas nozarē, lai pildītu 

Parīzes nolīguma saistības, referente uzskata, ka ir jāuzdod jautājums par publiskā sektora 

līdzekļu izmantošanu nākotnes reaktora tehnoloģiju pētniecības finansiālam atbalstam. 

Dekarbonizācija elektroenerģijas nozarē būs jāpanāk krietni ātrāk, nekā būs iespējams 

komerciāli izmantot kodolsintēzi. Tāpēc referente iesaka publiskā sektora finansējumu 

novirzīt uz tām tehnoloģijām, kas var būt svarīgas enerģētikas pārkārtošanas procesā. 

Neatkarīgi no tā finansējums ITER ar šo programmu netiek nodrošināts, un tāpēc šīs regulas 

darbības joma uz to neattiecas. 
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