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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, ar ko izveido Eiropas Atomenerģijas kopienas 
pētniecības un mācību programmu 2021.–2025. gadam, kas papildina pētniecības un 
inovācijas pamatprogrammu “Apvārsnis Eiropa”
(COM(2018)0437 – C8-0380/2018 – 2018/0226(NLE))

(Apspriešanās)

Eiropas Parlaments,

– ņemot vērā Komisijas priekšlikumu Padomei (COM(2018)0437),

– ņemot vērā Eiropas Atomenerģijas kopienas dibināšanas līguma 7. pantu, saskaņā ar 
kuru Padome ar to ir apspriedusies (C8-0380/2018),

– ņemot vērā Reglamenta 78.c pantu,

– ņemot vērā Rūpniecības, pētniecības un enerģētikas komitejas ziņojumu (A8-
0000/2018),

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
5.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(5a) Programma ir būtiska daļa no 
Savienības centieniem saglabāt un 
nostiprināt vadošo lomu zinātnē un 
rūpniecībā energotehnoloģiju jomā. Lai 
nostiprinātu esošo kodolskaldīšanas 
spēkstaciju drošu darbību un veicinātu 
energosistēmas dekarbonizāciju, 
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kodolskaldīšanas izpēte joprojām būs 
Euratom programmas būtiska sastāvdaļa.

Or. en

Grozījums Nr. 2

Regulas priekšlikums
7. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(7) Atbalstot kodolpētniecību, 
Programmai būtu jāsniedz ieguldījums to 
mērķu sasniegšanā, kuri izvirzīti 
pētniecības un inovācijas pamatprogrammā 
“Apvārsnis Eiropa” (pamatprogramma 
“Apvārsnis Eiropa”), kas izveidota ar 
Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu 
(ES) Nr. [...]20, un jāveicina stratēģijas 
"Eiropa 2030" īstenošana un Eiropas 
pētniecības telpas stiprināšana.

(7) Atbalstot kodolpētniecību, 
Programmai būtu jāsniedz ieguldījums to 
mērķu sasniegšanā, kuri izvirzīti 
pētniecības un inovācijas pamatprogrammā 
“Apvārsnis Eiropa” (pamatprogramma 
“Apvārsnis Eiropa”), kas izveidota ar 
Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu 
(ES) Nr. [...], jo īpaši popularizējot izcilību 
un atvērto zinātni, un jāveicina stratēģijas 
“Eiropa 2030” īstenošana un Eiropas 
pētniecības telpas stiprināšana.

__________________ __________________

20 Eiropas Parlamenta un Padomes […] 
Regula (ES) Nr. […], ar ko izveido 
pētniecības un inovācijas pamatprogrammu 
EU FP9 2021.–2027. gadam un atceļ 
Regulu (ES) Nr. 1291/2013 (OV […]).

20 Eiropas Parlamenta un Padomes […] 
Regula (ES) Nr. […], ar ko izveido 
pētniecības un inovācijas pamatprogrammu 
EU FP9 2021.–2027. gadam un atceļ 
Regulu (ES) Nr. 1291/2013 (OV […]).

Or. en

Grozījums Nr. 3

Regulas priekšlikums
8. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(8) Programmai būtu jāmeklē sinerģija 
ar citām Savienības programmām, sākot ar 
to izveidi un stratēģisko plānošanu un 
beidzot ar projektu atlasi, vadību, 
komunikāciju, rezultātu izplatīšanu un 

(8) Programmai būtu jāmeklē sinerģija 
un ciešāka saskaņotība ar citām 
Savienības programmām, sākot ar to 
izveidi un stratēģisko plānošanu un beidzot 
ar projektu atlasi, vadību, komunikāciju, 
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izmantošanu, uzraudzību, revīziju un 
pārvaldību. Lai izvairītos no pārklāšanās 
un dublēšanās un palielinātu ES 
finansējuma sviras efektu, var notikt 
līdzekļu pārvietošana no citām Savienības 
programmām uz pamatprogrammas 
“Apvārsnis Eiropa” pasākumiem. Tādos 
gadījumos tiks ievēroti pamatprogrammas 
“Apvārsnis Eiropa” noteikumi.

rezultātu izplatīšanu un izmantošanu, 
uzraudzību, revīziju un pārvaldību. Lai 
izvairītos no pārklāšanās un dublēšanās un 
palielinātu ES finansējuma sviras efektu, 
var notikt līdzekļu pārvietošana no citām 
Savienības programmām uz 
pamatprogrammas “Apvārsnis Eiropa” 
pasākumiem. Tādos gadījumos tiks ievēroti 
pamatprogrammas “Apvārsnis Eiropa” 
noteikumi.

Or. en

Grozījums Nr. 4

Regulas priekšlikums
19.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(19a) Lai nodrošinātu Programmas 
pilnīgu saskaņotību ar Savienības 
stratēģiskajiem un politiskajiem mērķiem, 
kad tiek veikti jebkādi attiecīgie pasākumi 
Programmas īstenošanas un izvērtēšanas 
laikā, būtu jāapspriežas ar Eiropas 
Parlamentu.

Or. en

Grozījums Nr. 5

Regulas priekšlikums
19.b apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(19b) Ņemot vērā Eiropas Parlamenta 
kā viena no likumdevējiem lomu attiecībā 
uz budžeta jautājumiem un lai 
nodrošinātu Savienības pētniecības un 
attīstības politikas saskaņotu izstrādi un 
īstenošanu, arī Euratom pētniecības un 
apmācības programma nākotnē būtu 
jāpieņem parastajā likumdošanas 
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procedūrā;

Or. en

Grozījums Nr. 6

Regulas priekšlikums
4. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Programmas īstenošanai atvēlētais
finansējums ir EUR 1 675 000 000 
pašreizējās cenās.

1. Programmas īstenošanai 
paredzētais finansējums ir EUR [XXX] 
salīdzināmajās cenās.

Or. en

Grozījums Nr. 7

Regulas priekšlikums
4. pants – 2. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Orientējošais 1. punktā minētās summas 
sadalījums ir:

1. punktā minētās summas sadalījums ir:

Or. en

Grozījums Nr. 8

Regulas priekšlikums
4. pants – 2. punkts – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(a) EUR 724 563 000 kodolsintēzes 
pētniecībai un attīstībai;

(a) 43 % kodolsintēzes pētniecībai un 
attīstībai; 

Or. en
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Grozījums Nr. 9

Regulas priekšlikums
4. pants – 2. punkts – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(b) EUR 330 930 000 kodolskaldīšanai, 
drošībai un aizsardzībai pret radiāciju;

(b) 25 % kodolskaldīšanai, drošumam
un aizsardzībai pret radiāciju;

Or. en

Grozījums Nr. 10

Regulas priekšlikums
4. pants – 2. punkts – c apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(c) EUR 619 507 000 tiešajām 
darbībām, ko īsteno Kopīgais pētniecības 
centrs.

(c) 32 % tiešajām darbībām, ko īsteno 
Kopīgais pētniecības centrs.

Or. en

Grozījums Nr. 11

Regulas priekšlikums
5. pants – 1. punkts – c apakšpunkts – 3. ievilkums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

– aktīva tādas politikas sekmēšana, 
kas uzlabotu iedzīvotāju ekonomisko un 
sociālo labklājību.

– apņemšanās ievērot demokrātijas 
principus un starptautiskās cilvēktiesības, 
kā arī tādas politikas sekmēšana, kas 
uzlabotu iedzīvotāju ekonomisko un 
sociālo labklājību.

Or. en
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Grozījums Nr. 12

Regulas priekšlikums
14. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Izvērtēšanu veic savlaicīgi, lai tās 
rezultātus varētu ņemt vērā lēmumu 
pieņemšanas procesā attiecībā uz 
programmu, tai sekojošo programmu un 
citām iniciatīvām, kas attiecas uz 
pētniecību un inovāciju.

1. Izvērtēšanu veic vismaz reizi divos 
gados, lai tās rezultātus varētu ņemt vērā 
lēmumu pieņemšanas procesā attiecībā uz 
programmu, tai sekojošo programmu un 
citām iniciatīvām, kas attiecas uz 
pētniecību un inovāciju.

Or. en

Grozījums Nr. 13

Regulas priekšlikums
14. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Programmas starpposma 
izvērtējumu veic, tiklīdz par Programmas 
īstenošanu ir pieejama pietiekama 
informācija, bet ne vēlāk kā trīs gadus pēc 
Programmas īstenošanas sākuma. Tajā 
ietver novērtējumu par iepriekšējo Euratom 
programmu ilgtermiņa ietekmi, un tā veido 
pamatu, lai vajadzības gadījumā koriģētu 
Programmas īstenošanu.

2. Programmas starpposma 
izvērtējumu veic, tiklīdz par Programmas 
īstenošanu ir pieejama pietiekama 
informācija, bet ne vēlāk kā trīs gadus pēc 
Programmas īstenošanas sākuma. Tajā 
ietver novērtējumu par iepriekšējo Euratom 
programmu ilgtermiņa ietekmi, un tā veido 
pamatu, lai vajadzības gadījumā koriģētu 
Programmas pagarinājumus un 
īstenošanu.

Or. en

Grozījums Nr. 14

Regulas priekšlikums
14. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Programmas īstenošanas beigās, bet 
ne vēlāk kā četrus gadus pēc 1. pantā 
norādītā termiņa beigām Komisija veic 

3. Programmas īstenošanas beigās, bet 
ne vēlāk kā divus gadus pēc 1. pantā 
norādītā termiņa beigām Komisija veic 
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Programmas galīgo izvērtēšanu. Tajā ietver 
novērtējumu par iepriekšējo Euratom 
programmu ilgtermiņa ietekmi.

Programmas galīgo izvērtēšanu. Tajā ietver 
novērtējumu par iepriekšējo Euratom 
programmu ilgtermiņa ietekmi.

Or. en

Grozījums Nr. 15

Regulas priekšlikums
I pielikums – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Lai sasniegtu konkrētos mērķus, 
Programma atbalstīs transversālus 
pasākumus, kas nodrošina pētniecības 
centienu sinerģiju kopīgu problēmu 
risināšanā. Tiks nodrošināta atbilstoša 
saikne un mijiedarbība ar 
pamatprogrammu “Apvārsnis Eiropa”, 
piemēram, izziņojot kopīgus uzaicinājumus 
iesniegt piedāvājumus. Saistītās 
pētniecības un inovācijas darbības var 
saņemt finansiālu atbalstu arī no fondiem 
saskaņā ar Regulu [Kopīgo noteikumu 
regula], ciktāl tās atbilst šo fondu mērķiem 
un noteikumiem.

Lai sasniegtu konkrētos mērķus, 
Programma atbalstīs transversālus 
pasākumus, kas nodrošina pētniecības 
centienu sinerģiju kopīgu problēmu 
risināšanā. Tiks nodrošināta atbilstoša 
saikne un mijiedarbība ar 
pamatprogrammu “Apvārsnis Eiropa”, 
piemēram, izziņojot kopīgus uzaicinājumus 
iesniegt piedāvājumus. Saistītās 
pētniecības un inovācijas darbības arī var 
saņemt finansiālu atbalstu no fondiem 
saskaņā ar Regulu [Kopīgo noteikumu 
regula] vai citām Savienības programmām 
un finanšu instrumentiem, ciktāl tās 
atbilst šo fondu, programmu un 
instrumentu mērķiem un noteikumiem.

Or. en

Grozījums Nr. 16

Regulas priekšlikums
I pielikums – 4. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Darba programmu prioritātes jānosaka 
Komisijai, pamatojoties uz savām politikas 
prioritātēm un valsts iestāžu un tādu 
kodolpētniecībā ieinteresēto personu 
ieguldījumu, kas apvienojušās struktūrās 
vai satvaros, piemēram, Eiropas 

Darba programmu prioritātes jānosaka 
Komisijai, pamatojoties uz savām politikas 
prioritātēm un valsts iestāžu un tādu 
kodolpētniecībā ieinteresēto personu 
ieguldījumu, kas apvienojušās struktūrās 
vai satvaros, piemēram, Eiropas 
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tehnoloģiju platformās, asociācijās, 
iniciatīvās un tehniskos forumos saistībā ar 
kodolsistēmām un kodoldrošumu, 
radioaktīvo atkritumu un nostrādātās 
kodoldegvielas apsaimniekošanu un 
aizsardzību pret radiāciju/nelielas 
starojuma devas radītu risku, 
kodolgarantijām un kodoldrošību, 
kodolsintēzes pētniecību, vai jebkurā citā 
atbilstošā kodolenerģijas jautājumos
ieinteresēto personu organizācijā vai 
forumā.

tehnoloģiju platformās, asociācijās, 
iniciatīvās un tehniskos forumos saistībā ar 
kodolsistēmām un kodoldrošumu, 
radioaktīvo atkritumu un nostrādātās 
kodoldegvielas apsaimniekošanu un 
aizsardzību pret radiāciju / nelielas 
starojuma devas radītu risku, 
kodolgarantijām un kodoldrošību,
kodolsintēzes pētniecību, vai jebkurā citā 
attiecīgā ieinteresēto personu organizācijā 
vai forumā.

Or. en

Grozījums Nr. 17

Regulas priekšlikums
I pielikums – a punkts – 1. apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(1) kodoldrošums: Kopienā izmantoto 
reaktoru sistēmu un kodoldegvielas ciklu 
drošums vai, ciktāl tas vajadzīgs, lai 
saglabātu plašo lietpratību kodoldrošuma 
jomā Kopienā, to reaktoru veidu un 
kodoldegvielas ciklu drošums, kuri var tikt 
izmantoti nākotnē, koncentrējoties tikai uz 
drošuma aspektiem, tostarp uz visiem 
kodoldegvielas cikla aspektiem, piemēram, 
sadalīšanu un transmutāciju;

(1) kodoldrošums: Kopienā izmantoto 
reaktoru sistēmu un kodoldegvielas ciklu 
drošums vai, ciktāl tas vajadzīgs, lai 
saglabātu un attīstītu plašu lietpratību 
kodoldrošuma jomā Kopienā, to reaktoru 
veidu un kodoldegvielas ciklu drošums, 
kuri var tikt izmantoti nākotnē, 
koncentrējoties tikai uz drošuma 
aspektiem, tostarp uz visiem 
kodoldegvielas cikla aspektiem, piemēram, 
sadalīšanu un transmutāciju;

Or. en

Grozījums Nr. 18

Regulas priekšlikums
I pielikums – a punkts – 3. apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(3) dezekspluatācija: pētniecība nolūkā 
izstrādāt un novērtēt tehnoloģijas 

(3) dezekspluatācija: pētniecība nolūkā 
izstrādāt un novērtēt tehnoloģijas 
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kodoliekārtu dezekspluatācijai un vides 
atveseļošanai; atbalsts apmaiņai ar 
paraugpraksi un zināšanām attiecībā uz 
dezekspluatāciju;

kodoliekārtu dezekspluatācijai un vides 
atveseļošanai; atbalsts apmaiņai ar 
paraugpraksi un zināšanām attiecībā uz 
dezekspluatāciju, tostarp, izcilības centros 
apvienojot resursus un personālu.

Or. en

Grozījums Nr. 19

Regulas priekšlikums
II pielikums – 4. virsraksts – tabula

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Uz inovāciju radītās ietekmes ceļu rādītāji Uz inovāciju radītās ietekmes ceļu rādītāji

Euratom nodrošinātais ES progress virzībā 
uz 3 % IKP mērķa sasniegšanu

Euratom programmas nodrošinātais ES 
progress virzībā uz pētniecības un 
izstrādes (R&D) izdevumu mērķi 3 % no 
IKP apmērā

Or. en
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PASKAIDROJUMS

Referente pauž gandarījumu par Komisijas priekšlikumu Padomes lēmumam par EURATOM 
pētniecības un mācību programmu 2021.–2025. gadam. Šis priekšlikums turpina līdzšinējo 
programmu virzību, taču risina dažas no galvenajām problēmām, ko iepriekš paudis Eiropas 
Parlaments, proti, programmas vienkāršošana un labāka saskaņošana ar plašāko pētniecības 
programmu “Apvārsnis Eiropa”.

Referente uzskata, ka pastāvīga drošuma nostiprināšana kodoliekārtu darbībā ir būtiska, lai 
izmantotu tehnoloģijas priekšrocības, vienlaikus samazinot ar to saistītos riskus. ES 
kodoliekārtu novecošana prasīs ne tikai vairāk pētīt dezekspluatācijas jautājumus, bet arī 
jaunus, drošākus un efektīvākus veidus, kā darbināt un uzturēt esošos reaktorus.

Lai sasniegtu Parīzes nolīguma mērķus klimata jomā, ES ir jāizmanto visas drošās un 
ilgtspējīgās tehnoloģijas un inovācijas. Kodolenerģija kā mazoglekļa enerģijas veids dažās 
dalībvalstīs aizņem būtisku daļu energoresursu struktūrā, un tai ir potenciāls veicināt ES 
enerģētikas sistēmas dekarbonizāciju kopumā. Tomēr ir ļoti svarīgi nodrošināt esošo reaktoru 
modeļu drošu darbību un sagatavoties jaunām tehnoloģijām. 

Eiropa ir pasaules līdere kodolpētniecībā, drošuma un drošības jautājumos, kas saistīti ar 
kodolmateriāliem un kodolatkritumiem. Mums būtu jāturpina investēt augsto tehnoloģiju 
pētniecībā par šiem jautājumiem, lai uzturētu prasmes un zināšanas, kas vajadzīgas drošai 
kodolenerģijas izmantošanai. Turklāt investīcijas ir vajadzīgas kodolsintēzes tehnoloģiju 
izstrādē un kodolsintēzes ceļveža pabeigšanai, attiecībā uz kuru ir uzņemtas saistības. Lielākā 
programmas finansējuma daļa arī turpmāk jāizmanto kodolsintēzes pētniecībā.

Tā kā programma ir Euratom līguma paspārnē, tā joprojām paliek ārpus ES vispārējām 
zinātnes un pētniecības pamatprogrammām. Referente uzskata, ka šis nošķīrums ir pilnībā 
patvaļīgs un ka, integrējot abas programmas, varētu panākt lielāku sinerģiju un labāku zinātni.
Īpaši svarīgi būtu paplašināt Eiropas Parlamenta kontroli un likumdošanas pilnvaras attiecībā 
uz Euratom pētniecības un mācību programmu atbilstoši Parlamenta kā viena no 
likumdevējiem lomai budžeta jautājumos.

Tomēr šis priekšlikums ir vērsts pareizajā virzienā uz to, lai de facto saskaņotu šo programmu 
ar programmas “Apvārsnis Eiropa” noteikumiem un regulējumu. Līdztekus tehniskajai 
saskaņošanai ir ļoti svarīgi arī abās programmās saglabāt vienādus izcilības un atvērtās 
zinātnes principus.
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