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Īpašā programma, ar ko īsteno Eiropas Atomenerģijas kopienas (Euratom) Septīto 
pamatprogrammu (2007–2011) par kodolpētniecības un mācību pasākumiem

Priekšlikums lēmumam (KOM(2005)0445 – C6-0386/2005 – 2005/0190(CNS))

Komisijas ierosinātais teksts Parlamenta izdarītie grozījumi

Grozījumu iesniedza Teresa Riera Madurell

Grozījums Nr. 6
4.a apsvērums (jauns)

(4.a) Pētniecības pasākumus, ko atbalsta šī 
īpašā programma, veic saskaņā ar Orhūsas 
Konvenciju, kas nesen iestrādāta Kopienas 
tiesībās ar Eiropas Parlamenta un 
Padomes …… Regulu (CE) Nr.…../…. par
to, kā EK iestādēm un struktūrām piemērot
Orhūsas Konvenciju par pieeju 
informācijai, sabiedrības dalību lēmumu 
pieņemšanā un iespēju griezties tiesu 
iestādēs saistībā ar vides jautājumiem1.
_________________
1 OV …

Or. es

Pamatojums 

Neatkarīgi no acīmredzamās vajadzības respektēt fundamentālos ētikas principus, ko satur 
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dažādie Kopienas teksti un jo īpaši EURATOM līgums, kodolenerģijas ražošana un 
izmantošana – īpaši attiecībā uz skaldīšanas procesiem – ir jāveic saskaņā ar Orhūsas 
Konvenciju, kas iestrādāta Kopienas tiesībās ar regulu, kas pašlaik ir galīgās pieņemšanas 
stadijā koplēmuma procedūrā.

Grozījumu iesniedza Teresa Riera Madurell

Grozījums Nr. 7
10. apsvērums 

(10) Šai pamatprogrammai jāpalīdz sekmēt
ilgtspējīgu attīstību. 

(10) Šīs pamatprogrammas mērķim ir jābūt 
ilgtspējīgas attīstības sekmēšanai un miera 
saglabāšanai.

Or. es

Pamatojums 

Ir lietderīgi uzsvērt, ka pamatprogramma un EURATOM īpašā programma izriet no 
EURATOM līguma, kas garantē augstu drošības līmeni sabiedrībai un pasludina ārpus 
likuma to kodolmateriālu nelikumīgu izmantošanu galvenokārt militāriem mērķiem, kuri 
paredzēti civiliem mērķiem (sal. līguma sagatavošanas deklarāciju un tā 2. pantu).

Grozījumu iesniedza Teresa Riera Madurell

Grozījums Nr. 8
12. apsvērums 

(12) Jāveic arī atbilstīgi pasākumi, lai 
nepieļautu pārkāpumus un krāpšanu, ka arī 
attiecīgi jārīkojas, lai atgūtu zaudētos, 
nepareizi izmaksātos vai izmantotos naudas 
līdzekļus, saskaņā ar Padomes 2002. gada 
25. jūnija Regulu (EK, EURATOM) Nr. 
1605/2002 par Finanšu regulu, ko piemēro 
Eiropas Kopienu vispārējam budžetam, 
Komisijas 2002. gada 23. decembra Regulu 
(EK, EURATOM) Nr. 2342/2002, ar ko 
nosaka sīki izstrādātus īstenošanas 
noteikumus minētajai finanšu regulai un 
turpmākiem grozījumiem, Padomes 1995. 
gada 18. decembra Regulu (EK, Euratom) 
Nr. 2988/95 par Eiropas Kopienu finanšu 
interešu aizsardzību, Padomes 1996. gada 
11. novembra Regulu (EK, Euratom) Nr. 
2185/96 par pārbaudēm un apskatēm uz 
vietas, ko Komisija veic, lai aizsargātu 
Eiropas Kopienu finanšu intereses pret 

(12) Jāveic arī atbilstīgi pasākumi, lai 
nepieļautu pārkāpumus un krāpšanu, ka arī 
attiecīgi jārīkojas, lai atgūtu zaudētos, 
nepareizi izmaksātos vai izmantotos naudas 
līdzekļus, saskaņā ar Padomes 2002. gada 
25. jūnija Regulu (EK, EURATOM) Nr. 
1605/2002 par Finanšu regulu, ko piemēro 
Eiropas Kopienu vispārējam budžetam, 
Komisijas 2002. gada 23. decembra Regulu 
(EK, EURATOM) Nr. 2342/2002, ar ko 
nosaka sīki izstrādātus īstenošanas 
noteikumus minētajai finanšu regulai un 
turpmākiem grozījumiem, Padomes 1995. 
gada 18. decembra Regulu (EK, Euratom) 
Nr. 2988/95 par Eiropas Kopienu finanšu 
interešu aizsardzību, Padomes 1996. gada 
11. novembra Regulu (EK, Euratom) Nr. 
2185/96 par pārbaudēm un apskatēm uz 
vietas, ko Komisija veic, lai aizsargātu 
Eiropas Kopienu finanšu intereses pret 
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krāpšanu un citām nelikumībām, un Eiropas 
Parlamenta un Padomes 1999. gada 25. 
maija Regulu (EK) Nr. 1074/1999 par 
izmeklēšanu, ko veicis Eiropas Birojs 
krāpšanas apkarošanai (OLAF).

krāpšanu un citām nelikumībām, un Eiropas 
Parlamenta un Padomes 1999. gada 25. 
maija Regulu (EK) Nr. 1074/1999 par 
izmeklēšanu, ko veicis Eiropas Birojs 
krāpšanas apkarošanai (OLAF).

Jebkurā gadījumā ir jānodrošina, ka visus 
naudas līdzekļus, kas atgūti pēc krāpšanas 
vai citu nelikumību gadījumiem, kuri
izdarīti, pārkāpjot iepriekš minētās regulas, 
novirza pamatprogrammai un izmanto
galvenokārt pētniecības personāla 
mācībām un zinātniskās izplatīšanas 
darbībām.

Or. es

Pamatojums

Šī specifikācija ir jāpievieno, ņemot vērā Septītās pamatprogrammas un ar to saistīto īpašo 
programmu budžeta ierobežojumus. 

Grozījumu iesniedza Romana Jordan Cizelj

Grozījums Nr. 9
12. apsvērums 

(12) Jāveic arī atbilstīgi pasākumi, lai 
nepieļautu pārkāpumus un krāpšanu, ka arī 
attiecīgi jārīkojas, lai atgūtu zaudētos, 
nepareizi izmaksātos vai izmantotos naudas 
līdzekļus, saskaņā ar Padomes 2002. gada 
25. jūnija Regulu (EK, EURATOM) Nr. 
1605/2002 par Finanšu regulu, ko piemēro 
Eiropas Kopienu vispārējam budžetam, 
Komisijas 2002. gada 23. decembra Regulu 
(EK, EURATOM) Nr. 2342/2002, ar ko 
nosaka sīki izstrādātus īstenošanas 
noteikumus minētajai finanšu regulai un 
turpmākiem grozījumiem, Padomes 1995. 
gada 18. decembra Regulu (EK, Euratom) 
Nr. 2988/95 par Eiropas Kopienu finanšu 
interešu aizsardzību, Padomes 1996. gada 
11. novembra Regulu (EK, Euratom) Nr. 
2185/96 par pārbaudēm un apskatēm uz 
vietas, ko Komisija veic, lai aizsargātu 
Eiropas Kopienu finanšu intereses pret 

(12) Jāveic arī atbilstīgi pasākumi, lai 
nepieļautu pārkāpumus un krāpšanu, ka arī 
attiecīgi jārīkojas, lai atgūtu zaudētos, 
nepareizi izmaksātos vai izmantotos naudas 
līdzekļus, saskaņā ar Padomes 2002. gada 
25. jūnija Regulu (EK, EURATOM) Nr. 
1605/2002 par Finanšu regulu, ko piemēro 
Eiropas Kopienu vispārējam budžetam, 
Komisijas 2002. gada 23. decembra Regulu 
(EK, EURATOM) Nr. 2342/2002, ar ko 
nosaka sīki izstrādātus īstenošanas 
noteikumus minētajai finanšu regulai un 
turpmākiem grozījumiem, Padomes 1995. 
gada 18. decembra Regulu (EK, Euratom) 
Nr. 2988/95 par Eiropas Kopienu finanšu 
interešu aizsardzību, Padomes 1996. gada 
11. novembra Regulu (EK, Euratom) Nr. 
2185/96 par pārbaudēm un apskatēm uz 
vietas, ko Komisija veic, lai aizsargātu 
Eiropas Kopienu finanšu intereses pret 
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krāpšanu un citām nelikumībām un Eiropas 
Parlamenta un Padomes 1999. gada 25. 
maija Regulu (EK) Nr. 1074/1999 par 
izmeklēšanu, ko veicis Eiropas Birojs 
krāpšanas apkarošanai (OLAF).

krāpšanu un citām nelikumībām un Eiropas 
Parlamenta un Padomes 1999. gada 25. 
maija Regulu (EK) Nr. 1074/1999 par 
izmeklēšanu, ko veicis Eiropas Birojs 
krāpšanas apkarošanai (OLAF).

Visi līdzekļi, kas atgūti uz iepriekš minēto 
regulu pamata, ir jāpiešķir 
pamatprogrammas pasākumu īstenošanai.

Or. sl

Grozījumu iesniedza Zdzisław Kazimierz Chmielewski

Grozījums Nr. 10
3. panta 1. rindkopa

Saskaņā ar pamatprogrammas 3. pantu 
summa, ko uzskata par nepieciešamu īpašās 
programmas izpildei, ir 2553 miljoni EUR, 
no kuriem 15 % atvēlēti Komisijas 
administratīvajiem izdevumiem.

Saskaņā ar pamatprogrammas 3. pantu 
summa, ko uzskata par nepieciešamu īpašās 
programmas izpildei, ir 2553 miljoni EUR, 
no kuriem 6 % atvēlēti Komisijas 
administratīvajiem izdevumiem.

Or. pl

Pamatojums 

Pētniecības un pārvaldes pārcelšana uz valstīm ar zemākām izmaksām nozīmē, ka no tā paša
budžeta vairāk līdzekļu var izdot pētniecībai un/vai pētniecības infrastruktūras 
paplašināšanai. Citās programmās administratīvie izdevumi ir 6 %.

Grozījumu iesniedza Hannes Swoboda

Grozījums Nr. 11
4. panta 1. punkts

1. Visus pētījumus, ko veic atbilstīgi īpašajai 
programmai, veic saskaņā ar ētikas 
pamatprincipiem.

1.Visus pētījumus, ko veic atbilstīgi īpašajai 
programmai, veic saskaņā ar ētikas 
pamatprincipiem. To būtisks mērķis ir gan 
panākt kodolenerģijas izmantošanu 
miermīlīgiem mērķiem (nebīstamība), gan 
palīdzēt novērst ļaunprātīgu izmantošanu 
militāriem mērķiem (drošība).

Or. de



AM\614625LV.doc 5/19 PE 374.089v01-00

 Ārējais tulkojums LV

Pamatojums 

Ņemot vērā nesenos notikumus, ir būtiski kodolenerģijas pētniecībā ietvert nebīstamību un 
drošību.

Grozījumu iesniedza Romana Jordan Cizelj

Grozījums Nr. 12
6. panta 3. punkts 

3. Darba programmā norādīs kritērijus, pēc 
kuriem vadās, novērtējot priekšlikumus 
netiešajām darbībām atbilstīgi finansēšanas 
shēmām, kā arī izraugoties projektus. 
Izmanto kritērijus, kas saistīti ar izcilību, 
ietekmi un īstenošanu, un darba programmā 
tos var precizēt vai papildināt ar papildu 
prasībām, svarīguma kritērijiem un 
robežlielumiem.

(3) Darba programmā norādīs kritērijus, pēc 
kuriem vadās, novērtējot priekšlikumus 
netiešajām darbībām atbilstīgi finansēšanas 
shēmām, kā arī izraugoties projektus. 
Izmanto kritērijus, kas saistīti ar izcilību, 
ietekmi, īstenošanu un optimālu 
cilvēkresursu un finanšu līdzekļu 
izmantošanu, un darba programmā tos var 
precizēt vai papildināt ar papildu prasībām, 
svarīguma kritērijiem un robežlielumiem. 

Or. sl

Grozījumu iesniedza Teresa Riera Madurell

Grozījums Nr. 13
6. panta 3. punkts

3. Darba programmā norādīs kritērijus, pēc 
kuriem vadās, novērtējot priekšlikumus 
netiešajām darbībām atbilstīgi finansēšanas 
shēmām, kā arī izraugoties projektus. 
Izmanto kritērijus, kas saistīti ar izcilību, 
ietekmi un īstenošanu, un darba programmā 
tos var precizēt vai papildināt ar papildu 
prasībām, svarīguma kritērijiem un 
robežlielumiem.

3. Darba programmā norādīs kritērijus, pēc 
kuriem vadās, novērtējot priekšlikumus 
netiešajām darbībām atbilstīgi finansēšanas 
shēmām, kā arī izraugoties projektus. 
Izmanto kritērijus, kas saistīti ar izcilību, 
ilgtspējības veicināšanu, ietekmi un 
īstenošanu, un darba programmā tos var
precizēt vai papildināt ar papildu prasībām, 
svarīguma kritērijiem un robežlielumiem.

Or. es

Pamatojums 

Izvēlētajiem projektiem ir jāatbilst ilgtspējības kritērijiem un Eiropas Savienības Lisabonas 
stratēģijas mērķiem. 
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Grozījumu iesniedza Teresa Riera Madurell

Grozījums Nr. 14
7. panta 3. punkts

3. Komisija regulāri informē komiteju par 
vispārējiem panākumiem īpašās programmas 
īstenošanā, sniedz informāciju par visām 
pētniecības un tehnoloģiju attīstības 
darbībām, ko finansē saskaņā ar šo 
programmu.

3. Komisija regulāri informē komiteju par 
vispārējiem panākumiem īpašās programmas 
īstenošanā, sniedz informāciju par visām 
pētniecības un tehnoloģiju attīstības 
darbībām, ko finansē saskaņā ar šo 
programmu.

Šai informācijai ir jābūt pieejamai jebkurā 
laikā, un tā jāsniedz pēc pieprasījuma
Eiropas Parlamentam, Reģionu komitejai, 
Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu 
komitejai vai Eiropas ombudam.

Or. es

Pamatojums 

Šķiet pareizi uzticēt Eiropas ombudam kā Kopienas iestāžu pienācīgas darbības un to 
politikas īstenošanas uzraugam atbildību par pamatprogrammas 5. panta pareizu 
piemērošanu attiecībā uz ētikas pamatprincipu ievērošanu visos šīs programmas pētniecības 
pasākumos. Arī citas minētās struktūras ir jāinformē par īpašās programmas pasākumu
attīstību un finansēšanu maksimālas pārredzamības interesēs. 

Grozījumu iesniedza Teresa Riera Madurell

Grozījums Nr. 15
Pielikuma 1. daļas ievada 1. rindkopa

Kodolenerģija ES ir galvenais bezoglekļa 
bāzes elektroenerģijas avots, kas attiecībā 
uz uzstādīto jaudu kopumā ir apmēram 
135GWe liels un šobrīd dod trešo daļu no 
saražotās elektroenerģijas. Tāpēc 
kodolenerģija ir būtiska attiecībā uz 
siltumnīcefekta gāzu emisiju ierobežošanu 
ES un ir svarīgs ieguldījums Savienības 
neatkarībā, drošībā un energoapgādes 
dažādībā.

Neskarot pasākumus, ko ES veic un kas tai 
jāveic nākotnē atjaunīgo enerģijas avotu 
pētniecībā, kodolenerģijai var būt galvenā 
loma, nodrošinot drošu un ilgtspējīgu ES 
apgādi ar enerģiju. 

Or. es

Pamatojums 

Šā grozījuma mērķis ir uzsvērt ES lielo ieguldījumu atjaunīgo enerģijas avotu pētniecībā, ko
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var apvienot un kas ir jāapvieno ar centieniem ģenerēt enerģiju no tīriem un drošiem 
avotiem, kā tas ir ar enerģiju, ko iegūst no kodolsintēzes ITER sistēmā.

Grozījumu iesniedza Teresa Riera Madurell

Grozījums Nr. 16
Pielikuma 1. daļas ievada 2. rindkopa 

Ilgstošā laika posmā kodolsintēze piedāvā 
iespēju piegādāt tīru enerģiju gandrīz 
neierobežoti, un ITER (Starptautiskais 
kodoltermiskais eksperimentālais reaktors) 
šajā ziņā ir izšķirošais nākamais posms šā 
galīgā mērķa sasniegšanai. Tādēļ ITER
projekta realizācija ir pašreizējās ES 
stratēģijas pamatā, kas tomēr jāpapildina ar 
spēcīgu un mērķtiecīgu Eiropas pētniecības 
un attīstības programmu, lai sagatavotos 
ITER ekspluatācijai un izstrādātu 
tehnoloģijas un zināšanu bāzi, kura būs 
vajadzīga tā darbības laikā un pēc tam.

Šajā kontekstā ITER (Starptautiskais 
kodoltermiskais eksperimentālais reaktors)
ir izšķirošais nākamais posms šā galīgā 
mērķa sasniegšanai. Tādēļ ITER projekta 
realizācija ir pašreizējās ES stratēģijas 
pamatā, kas tomēr jāpapildina ar spēcīgu un 
mērķtiecīgu Eiropas pētniecības un attīstības 
programmu, lai sagatavotos ITER
ekspluatācijai un izstrādātu tehnoloģijas un 
zināšanu bāzi, kura būs vajadzīga tā darbības 
laikā un pēc tam.

Or. es

Pamatojums 

Šis grozījums, kura balsojums var notikt tikai pēc autora ieteiktā pirmās rindkopas 
formulējuma pieņemšanas, ir saistīts ar ideju, ka kodolenerģija nav Eiropas Savienības 
vienīgā alternatīva energoapgādes drošības nodrošināšanā un atkarības izbeigšanā no 
piesārņojošiem enerģijas avotiem: drīzāk – Eiropas Savienība ievērojami veicina atjaunīgo 
enerģijas avotu izmantošanu.

Grozījumu iesniedza Zdzisław Kazimierz Chmielewski

Grozījums Nr. 17
Pielikuma 1. daļas ievada 2. rindkopa

Ilgstošā laika posmā kodolsintēze piedāvā 
iespēju piegādāt tīru enerģiju gandrīz 
neierobežoti, un ITER (Starptautiskais 
kodoltermiskais eksperimentālais reaktors) 
šajā ziņā ir izšķirošs nākamais posms šā 
galīgā mērķa sasniegšanai. Tādēļ ITER
projekta realizācija ir pašreizējās ES 
stratēģijas pamatā, kas tomēr jāpapildina ar 
spēcīgu un mērķtiecīgu Eiropas pētniecības 

Ilgstošā laika posmā kodolsintēze piedāvā 
iespēju piegādāt tīru enerģiju gandrīz 
neierobežoti, un ITER (Starptautiskais 
kodoltermiskais eksperimentālais reaktors) 
šajā ziņā ir svarīgs nākamais posms šā 
galīgā mērķa sasniegšanai. Tādēļ ITER
projekta realizācija ir pašreizējās ES 
stratēģijas pamatā, kas tomēr jāpapildina ar 
spēcīgu un mērķtiecīgu Eiropas pētniecības 
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un attīstības programmu, lai sagatavotos 
ITER ekspluatācijai un izstrādātu 
tehnoloģijas un zināšanu bāzi, kura būs 
vajadzīga tā darbības laikā un pēc tam.

un attīstības programmu, lai sagatavotos 
ITER ekspluatācijai un izstrādātu 
tehnoloģijas un zināšanu bāzi, kura būs 
vajadzīga tā darbības laikā un pēc tam.

Or. en

Grozījumu iesniedza Teresa Riera Madurell

Grozījums Nr. 18
Pielikuma 2. daļas 2.1. sadaļas apakšsadaļas „Pasākumi” ii) punkta 1. rindkopa

Specializētas fizikas un tehnoloģiju 
programmas mērķis būs ITER projekta 
variantu konsolidācija un sagatavošanās ātrai 
ITER darbības uzsākšanai, ievērojami 
samazinot laiku un izmaksas, kas vajadzīgas 
ITER, lai sasniegtu savus sākotnējos mērķus. 
To veiks ar saskaņotām eksperimentu, 
teorijas un modelēšanas darbībām, 
izmantojot JET iekārtas un citas asociāciju 
ierīces, nodrošinot Eiropai vajadzīgo ietekmi 
ITER projektā un sagatavojot Eiropai stipras 
pozīcijas tā ekspluatācijā. Šajā programmā 
ietvers:

Specializētas fizikas un tehnoloģiju 
programmas mērķis būs ITER projekta 
variantu konsolidācija un sagatavošanās ātrai 
ITER darbības uzsākšanai, ievērojami 
samazinot laiku un izmaksas, kas vajadzīgas 
ITER, lai sasniegtu savus sākotnējos mērķus. 
To veiks ar saskaņotām eksperimentu, 
teorijas un modelēšanas darbībām, 
izmantojot JET iekārtas, magnētiskās 
ierobežošanas ierīces (tokamakus, 
stellaratorus un RPF, kas jau piegādāti vai 
tiek pasūtīti visās dalībvalstīs) un citas 
asociāciju ierīces, nodrošinot Eiropai 
vajadzīgo ietekmi ITER projektā un 
sagatavojot Eiropai stipras pozīcijas tā 
ekspluatācijā. Šajā programmā ietvers:

Or. es

Pamatojums 

ES sintēzes programmas darbības ir pilnīgi definētas, ja tiek īpaši norādītas magnētiskās 
ierobežošanas ierīces (tokamaki, stellaratori un RPF).

Grozījumu iesniedza Teresa Riera Madurell

Grozījums Nr. 19
Pielikuma 2. daļas 2.1. sadaļas apakšsadaļas „Pasākumi” iii) punkta 2.a ievilkums (jauns)

– īpaši pētījumi par litiju kā tritija 
ražošanas avotu, dzeses sistēmām un 
robotiku darbam radioaktīvā vidē; 
motorizāciju un automatizāciju
eksperimentu tālvadībai. 
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Or. es

Pamatojums 

Materiālu pētniecība, kas līdz šim ir bijusi nesistemātiska, ir jāstabilizē. 

Grozījumu iesniedza Teresa Riera Madurell

Grozījums Nr. 20
Pielikuma 2. daļas 2.1. sadaļas apakšsadaļas”Pasākumi” v) punkta 2. ievilkums

– kvalitatīvu pēcdiploma un 
pēcdoktorantūras apmācību inženieriem un 
pētniekiem, tostarp, izmantojot programmā 
paredzētās iekārtas kā mācību bāzes, kā arī
specializētus seminārus un darbseminārus;

– kvalitatīvu pēcdiploma un 
pēcdoktorantūras apmācību inženieriem un 
pētniekiem, tostarp, izmantojot programmā 
paredzētās iekārtas kā mācību bāzes. Veiks
darbības, lai ieviestu maģistra un doktora 
kursus Eiropas līmenī sintēzes fizikā un 
inženierzinātnē, lai veicinātu īpašu 
kvalifikāciju, kas dod vilinošu akadēmisku 
atzīšanu, tādējādi iedrošinot studentus 
izvēlēties šo specializāciju. Organizēs 
specializētus seminārus un darbseminārus, 
kā arī citus mācību un informācijas 
pasākumus saistībā ar augstāko izglītību 
un universitātes izglītību sākuma līmeņos, 
tādējādi piešķirot sintēzes fizikas un 
enerģētikas studijām dzīvotspējīgas
alternatīvas profesionālās karjeras statusu; 

Or. es

Pamatojums 

Šis grozījums atjauno priekšlikumu par Eiropas līmeņa doktorantūru, kā ierosināts V. Buzek
ziņojumā, kas uzsver citu pasākumu un iniciatīvu vajadzību izglītības kontekstā ar nolūku 
veicināt jauno profesionāļu iesaistīšanos šajā jomā, tādējādi uzlabojot pašlaik vājās izredzes 
uz nodarbinātību un atzīšanu, kuru dēļ pašreizējā situācijā viņi izvēlas citas specialitātes.

Grozījumu iesniedza Teresa Riera Madurell

Grozījums Nr. 21
Pielikuma 2. daļas 2.1. sadaļas apakšsadaļas „Pasākumi” v) punkta 3.a ievilkums (jauns)

– patentu reģistrācijas veicināšanu.

Or. es
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Pamatojums

Cilvēkresursu pētniecības un izglītības veicināšanai ir vajadzīgs patentu skaita pieaugums. Ja 
tas realizēsies, tas atspoguļos programmas mērķu pienācīgu sasniegšanu. 

Grozījumu iesniedza Teresa Riera Madurell

Grozījums Nr. 22
Pielikuma 2. daļas 2.1. sadaļas apakšsadaļas „Pasākumi” va) punkts (jauns)

(va) Tehnoloģijas pārnese
ITER būs vajadzīgas jaunas 
organizatoriskās struktūras, ar kuru 
starpniecību tā radīto tehnisko inovāciju un
attīstības procesu var ātri nodot 
rūpniecībai, tādējādi radot iespēju risināt 
pilnībā konkurētspējīgas ES rūpniecības 
problēmas. 

Or. es

Pamatojums 

ITER Eiropā apstiprinās mūsu vadošo lomu nākotnē jauno tehnoloģiju attīstībā, tādējādi 
veicinot Eiropas rūpniecību un paaugstinot tās konkurētspēju ar ASV un Japānu. Ja būs 
pienācīgi attīstīti agrākie aspekti, nākotnes atbildība par enerģijas ražošanas stacijām gulsies 
uz ES uzņēmumiem.

Grozījumu iesniedza Umberto Guidoni

Grozījums Nr. 23
Pielikuma 2. daļas 2.2. iedaļas 1. rindkopa

Netiešas darbības veiks piecās galvenajās 
darbības jomās, kas sīki raksturotas turpmāk. 
Tomēr svarīgas sakarības ir visā programmā, 
un savstarpēja dažādu pasākumu saistība ir 
atbilstīgi jānodrošina. Šajā ziņā izšķiroša 
nozīme ir mācību pasākumu un pētniecības 
infrastruktūru atbalstam. Mācību vajadzībām 
šajā nozarē jābūt visu ES finansēto projektu 
galvenajam aspektam, un tās kopā ar 
infrastruktūru atbalstu būs būtiskas, risinot 
jautājumus saistībā ar pieredzi 
kodolenerģijas jomā. 

Netiešas darbības veiks piecās galvenajās 
darbības jomās, kas sīki raksturotas turpmāk. 
Nosakot prioritātes starp dažādajām 
jomām, drošība būs galvenais kritērijs, 
kamēr reaktoru sistēmu pētniecība tiks 
galvenokārt deleģēta starpvaldību 
nolīgumiem starp dalībvalstīm. Tomēr 
svarīgas sakarības ir visā programmā, un 
savstarpēja dažādu pasākumu saistība ir 
atbilstīgi jānodrošina. Šajā ziņā izšķiroša 
nozīme ir mācību pasākumu un pētniecības 
infrastruktūru atbalstam. Mācību vajadzībām 
šajā nozarē jābūt visu ES finansēto projektu 
galvenajam aspektam, un tās kopā ar 
infrastruktūru atbalstu būs būtiskas, risinot 
jautājumus saistībā ar pieredzi 
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kodolenerģijas jomā. 

Or. en

Pamatojums 

Drošība visās dažādajās tehnoloģijās, ko pašlaik izmanto Eiropā, būs galvenais faktors visās 
ES darbībās kodola skaldīšanas pētniecībā. Jo īpaši jebkuras jaunas reaktoru sistēmas 
projektēšana vai īstenošana tiks atstāta starpvaldību nolīgumam, atspoguļojot dalībvalstu 
dažādās pieejas šajā jomā.

Grozījumu iesniedza Hannes Swoboda

Grozījums Nr. 24
Pielikuma 2. daļas 2.2. sadaļas 1. rindkopa 

Netiešas darbības veiks piecās galvenajās 
darbības jomās, kas sīki raksturotas turpmāk. 
Tomēr svarīgas sakarības ir visā programmā, 
un savstarpēja dažādu pasākumu saistība ir 
atbilstīgi jānodrošina. Šajā ziņā izšķiroša 
nozīme ir mācību pasākumu un pētniecības 
infrastruktūru atbalstam. Mācību vajadzībām 
šajā nozarē jābūt visu ES finansēto projektu 
galvenajam aspektam, un tās kopā ar 
infrastruktūru atbalstu būs būtiskas, risinot 
jautājumus saistībā ar pieredzi 
kodolenerģijas jomā.

Visos Eiropas Savienības kodola 
skaldīšanas pētniecības pasākumos 
nebīstamība un drošība būs galvenie 
apsvērumi. Īpaši, no vienas puses, mērķis 
būs padarīt ražošanas iekārtas drošākas 
(nebīstamība) un, no otras puses, novērst 
ļaunprātīgu izmantošanu militāriem un 
terorisma mērķiem (drošība). Netiešas 
darbības veiks piecās galvenajās darbības 
jomās, kas sīki raksturotas turpmāk. Tomēr 
svarīgas sakarības ir visā programmā, un 
savstarpēja dažādu pasākumu saistība ir 
atbilstīgi jānodrošina. Šajā ziņā izšķiroša 
nozīme ir mācību pasākumu un pētniecības 
infrastruktūru atbalstam. Mācību vajadzībām 
šajā nozarē jābūt visu ES finansēto projektu 
galvenajam aspektam, un tās kopā ar 
infrastruktūru atbalstu būs būtiskas, risinot 
jautājumus saistībā ar pieredzi 
kodolenerģijas jomā.

Or. de

Pamatojums

Ir jāaplūko divi aspekti: pirmkārt, nebīstamība saistībā ar iekārtu darbību un, otrkārt, 
drošība, lai novērstu jebkādu ļaunprātīgu izmantošanu.
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Grozījumu iesniedza Teresa Riera Madurell

Grozījums Nr. 25
Pielikuma 2. daļas 2.2. sadaļas 1. rindkopa

Netiešas darbības veiks piecās galvenajās 
darbības jomās, kas sīki raksturotas turpmāk. 
Tomēr svarīgas sakarības ir visā programmā, 
un savstarpēja dažādu pasākumu saistība ir 
atbilstīgi jānodrošina. Šajā ziņā izšķiroša 
nozīme ir mācību pasākumu un pētniecības 
infrastruktūru atbalstam. Mācību vajadzībām 
šajā nozarē jābūt visu ES finansēto projektu 
galvenajam aspektam, un tās kopā ar 
infrastruktūru atbalstu būs būtiskas, risinot 
jautājumus saistībā ar pieredzi 
kodolenerģijas jomā. 

Netiešas darbības veiks piecās galvenajās 
darbības jomās, kas sīki raksturotas turpmāk. 
Tomēr svarīgas sakarības ir visā programmā, 
un savstarpēja dažādu pasākumu saistība ir 
atbilstīgi jānodrošina. Šajā ziņā izšķiroša 
nozīme ir mācību pasākumu, zinātniskās un 
tehnoloģiskās informācijas apmaiņas un 
pētniecības infrastruktūru atbalstam. Mācību 
vajadzībām šajā nozarē jābūt visu ES 
finansēto projektu galvenajam aspektam, un 
tās kopā ar infrastruktūru atbalstu būs 
būtiskas, risinot jautājumus saistībā ar 
pieredzi kodolenerģijas jomā. .

Or. es

Pamatojums 

Mācību pasākumiem ir jāiet roku rokā ar informācijas pasākumiem, pirmkārt un galvenokārt, 
ar zinātniskās un tehnoloģiskās informācijas apmaiņu.

Grozījumu iesniedza Teresa Riera Madurell

Grozījums Nr. 26
Pielikuma 2. daļas 2.2. sadaļas 1.a rindkopa (jauna)

Tomēr, tā kā pastāv nopietnas bažas, kas 
ietekmē kodola skaldīšanas nepārtrauktu 
izmantošanu ES, ir vajadzīgi pasākumi, lai 
garantētu un uzlabotu pašreizējos drošības 
līmeņus un nodrošinātu, ka labāka 
aizsardzība pret radiāciju paliek Kopienas 
darbības prioritātes joma. Galvenās 
problēmas ir reaktoru darbības nebīstamība
un atkritumu ar ilgu pussabrukšanas 
periodu apsaimniekošana, kas abas ir 
risinātas nepārtrauktā darbā tehniskā 
līmenī, taču ir vajadzīgi arī kopīgi politiski 
un sociāli ieguldījumi. Visos radiācijas 
izmantošanas veidos, tostarp rūpniecībā un 
medicīnā, galvenais princips ir cilvēka un
vides aizsardzība. Turklāt iepriekš minētās 
jomas ir saistītas ar tādiem 
pamatjautājumiem kā kodoldegvielas cikls, 
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aktinīdu ķīmija, riska analīze un drošības 
novērtējums un pat sabiedriskie un vadības 
jautājumi.

Or. es

Pamatojums

Šis grozījums reproducē Komisijas ierosināto formulējumu (COM(2005)0119) Septītajai
pamatprogrammai. Ir acīmredzams, ka ES vajadzēs turpināt pētniecību ar nolūku uzlabot 
drošību un radioaktīvo atkritumu apsaimniekošanu. Radiācijas bioloģiskās iedarbības 
pētniecība palīdzēs precizēt pašreizējos aizsardzības pret radiāciju un dozimetrijas kritērijus.

Grozījumu iesniedza Teresa Riera Madurell

Grozījums Nr. 27
Pielikuma 2. daļas 2.2. sadaļas 3. rindkopa 

Tikpat svarīgas saites jāizveido ar pētniecību 
EK pamatprogrammā, jo īpaši ar Eiropas 
standartu, izglītības, mācību, vides 
aizsardzības, materiālzinātnes, pārvaldes, 
kopējo infrastruktūru, drošības, drošības 
kultūras un enerģētikas pasākumiem. 
Daudzās tematiskajās jomās attiecībā uz 
pasākumiem būtiska būs starptautiskā
sadarbība.

Tikpat svarīgas saites jāizveido ar pētniecību 
EK pamatprogrammā, jo īpaši ar Eiropas 
standartu, izglītības, informācijas, mācību, 
vides aizsardzības, materiālzinātnes, 
pārvaldes, kopējo infrastruktūru, drošības, 
drošības kultūras un enerģētikas 
pasākumiem. Daudzās tematiskajās jomās 
attiecībā uz pasākumiem būtiska būs 
starptautiskā sadarbība.

Or. es

Pamatojums

Mācību pasākumiem ir jāiet roku rokā ar informācijas pasākumiem.

Grozījumu iesniedza Zdzisław Kazimierz Chmielewski

Grozījums Nr. 28
Pielikuma 2. daļas 2.2. sadaļas i) punkta apaksšsadaļas „Pasākumi” 2. ievilkums 

– Sadalīšana un transmutācija: PTA visās 
sadalīšanas un transmutācijas tehniskajās 
jomās, lai izstrādātu eksperimentālas 
iekārtas un demonstrējumu sistēmas 
visprogresīvākajiem sadalīšanas procesiem 
un transmutāciju sistēmām, tostarp kritiskām 

– Sadalīšana un transmutācija: PTA visās 
sadalīšanas un transmutācijas tehniskajās 
jomās, lai izstrādātu eksperimentālas 
iekārtas un demonstrējumu sistēmas 
visprogresīvākajiem sadalīšanas procesiem 
un transmutāciju sistēmām, tostarp kritiskām 
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un nekritiskām sistēmām, lai samazinātu 
daudzumus un bīstamību attiecībā uz 
izmantotās kodoldegvielas apstrādes augstas 
aktivitātes atkritumiem ar ilgu 
pussabrukšanas periodu. Tiks pētīts arī 
potenciāls, ko piedāvā koncepcijas par 
kodolenerģijas ražošanu, radot mazāk 
atkritumu, tostarp efektīvāku 
skaldmateriāla izmantošanu pašreizējos 
reaktoros.

un nekritiskām sistēmām, lai samazinātu 
daudzumus un bīstamību attiecībā uz 
izmantotās kodoldegvielas apstrādes augstas 
aktivitātes atkritumiem ar ilgu 
pussabrukšanas periodu.

Or. en

Pamatojums 

Šī rindkopa attiecas uz ilgtspējīgām kodolsistēmām un tādēļ ir jāpārceļ uz iedaļu par 
ilgtspējīgām kodolsistēmām.

Grozījumu iesniedza Teresa Riera Madurell

Grozījums Nr. 29
Pielikuma 2. daļas 2.2. sadaļas (ii) punkta apakšsadaļas „Pasākumi” 1. ievilkums

– Kodoliekārtu drošība: PTA attiecībā uz 
pašreizējo un nākamo kodoliekārtu darbības 
drošumu, jo īpaši attiecībā uz 
kodolspēkstacijas darbmūža un vadības 
novērtējumu, drošības kultūru, progresīvām 
drošības novērtēšanas metodēm, skaitliskās 
simulācijas rīkiem, aprīkojumu un kontroli, 
ka arī smagu negadījumu novēršanu un 
mazināšanu, kopā ar saistītiem pasākumiem 
zināšanu pārvaldības optimizācijai un 
pieredzes saglabāšanai. 

– Kodoliekārtu drošība: PTA attiecībā uz 
pašreizējo un nākamo kodoliekārtu darbības 
drošumu, jo īpaši attiecībā uz 
kodolspēkstacijas darbmūža un vadības 
novērtējumu, drošības kultūru (samazinot 
cilvēka un organizatorisko kļūdu risku), 
progresīvām drošības novērtēšanas 
metodēm, skaitliskās simulācijas rīkiem, 
aprīkojumu un kontroli, ka arī smagu 
negadījumu novēršanu un mazināšanu, kopā 
ar saistītiem pasākumiem zināšanu 
pārvaldības optimizācijai un pieredzes 
saglabāšanai.

Or. es

Pamatojums 

Papildus cilvēka kļūdas riskam ir līdzīgā veidā īpaši jāatzīmē „organizatoriskās kļūdas”, jo ir 
pierādīts, ka pat augstas drošības iekārtās kļūda ražošanas procesu organizatoriskajā ķēdē 
var būt katastrofāla un izraisīt negadījumus.
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Grozījumu iesniedza Zdzisław Kazimierz Chmielewski

Grozījums Nr. 30
Pielikuma 2. daļas 2.2. sadaļas (ii) punkta apakšsadaļas „Pasākumi” 2. ievilkums

– Ilgtspējīgas kodolsistēmas: PTA ar mērķi 
uzlabot pašreizējo sistēmu un degvielu 
efektivitāti un atbalstīt tādus starptautiskus 
centienus šajā jomā kā Ceturtās paaudzes 
starptautiskais forums, ar mērķi pētīt 
aspektus izraudzītām progresīvām reaktoru 
sistēmām, lai novērtētu to potenciālu, 
pretestību to skaita palielināšanai un to 
ilglaicīgu ilgtspējību, tostarp pasākumi 
fundamentālo pētījumu jomā (īpaši 
materiālzinātnē) un degvielas cikla un jaunu 
degvielu izpēte.

– Ilgtspējīgas kodolsistēmas: PTA ar mērķi 
uzlabot pašreizējo sistēmu un degvielu 
efektivitāti un atbalstīt tādus starptautiskus 
centienus šajā jomā kā Ceturtās paaudzes 
starptautiskais forums, ar mērķi pētīt 
aspektus izraudzītām progresīvām reaktoru 
sistēmām, lai novērtētu to potenciālu, 
pretestību to skaita palielināšanai un to 
ilglaicīgu ilgtspējību, tostarp pasākumi 
fundamentālo pētījumu jomā (īpaši 
materiālzinātnē) un degvielas cikla un jaunu 
degvielu izpēte. Pētījumi arī noskaidros to 
koncepciju potenciālu, kuras rada mazāk 
atkritumu kodolenerģijas ražošanā, tostarp 
dalāmā materiāla efektīvāku izmantošanu 
pašreizējos reaktoros. 

Or. en

Grozījumu iesniedza Teresa Riera Madurell

Grozījums Nr. 31
Pielikuma 2. daļas, 2.2. sadaļas, (iii) punkta, apakšsadaļas „Mērķi” 2. rindkopa 

Šīs pētniecības būtisks mērķis ir palīdzēt
atrisināt strīdu par risku attiecībā uz 
apstarošanu mazās un pastāvīgās devās. 
Attiecībā uz radiācijas izmantošanu 
medicīnā un rūpniecībā šā zinātniskā un 
politiskā jautājuma atrisināšanai var būt 
svarīga ietekme uz izmaksām un/vai 
veselību

Šīs pētniecības būtiski mērķi ir palīdzēt 
atrisināt strīdu par risku attiecībā uz 
apstarošanu mazās un pastāvīgās devās. 
Attiecībā uz radiācijas izmantošanu 
medicīnā un rūpniecībā šā zinātniskā un 
politiskā jautājuma atrisināšanai var būt 
svarīga ietekme uz izmaksām un/vai 
veselību. Atbalstu arī nodrošinās mikro- un 
nanodozimetru izstrādāšanai un saistīto 
modeļu izveidei, kas sniegs skaidrāku 
izpratni par sakarībām starp apstarošanas
dozām un to efektiem molekulu un šūnu 
līmenī.

Or. es
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Pamatojums 

Radiācijas kaitējums ir atkarīgs no dozas, taču, lai izprastu, kāds kaitējums var tikt nodarīts, 
ir turklāt jāzina, kā radiācijas efekti izplatās telpā jeb pa kādām trajektorijām izplatās lādētās 
daļiņas. Cēlonis ir tas, ka DNS satur pārbagātu informāciju, un šūna var izlabot kaitējumu, 
ko radījuši atsevišķi jonizācijas akti. Ja tomēr jonizācijas blīvums ir augsts, labošanas 
process tiek traucēts, un tas var radīt nekrozi, mutācijas vai atsevišķos gadījumos vēzi.

Grozījumu iesniedza Romana Jordan Cizelj

Grozījums Nr. 32
Pielikuma 2. daļas 2.2. sadaļas (iii) punkta apakšsadaļas „Mērķi” 2. rindkopa 

Šīs pētniecības būtisks mērķis ir palīdzēt 
atrisināt strīdu par risku attiecībā uz 
apstarošanu mazās un pastāvīgās devās. 
Attiecībā uz radiācijas izmantošanu 
medicīnā un rūpniecībā šā zinātniskā un 
politiskā jautājuma atrisināšanai var būt 
svarīga ietekme uz izmaksām un/vai 
veselību. 

Šīs pētniecības būtisks mērķis ir palīdzēt 
atrisināt strīdu par risku attiecībā uz 
apstarošanu mazās un pastāvīgās devās. 
Attiecībā uz radiācijas izmantošanu 
medicīnā un rūpniecībā šā zinātniskā 
jautājuma atrisināšanai var būt svarīga 
ietekme uz izmaksām un/vai veselību. 

Or. sl

Grozījumu iesniedza Teresa Riera Madurell

Grozījums Nr. 33
Pielikuma 2. daļas 2.2. sadaļas (v) punkta virsraksts

(v) Cilvēkresursi un mācības (v) Cilvēkresursi, mobilitāte, izglītība un 
mācības 

Or. es

Pamatojums 

Grozījums saskaņā ar rindkopas patieso būtību.

Grozījumu iesniedza Romana Jordan Cizelj

Grozījums Nr. 34
Pielikuma 2. daļas 2.2. sadaļas (v) punkta apakšsadaļa „Mērķi”

Tā kā visās kodola skaldīšanas un 
aizsardzības pret radiāciju jomās ir bažas par 
vajadzīgā augstā līmeņa speciālo zināšanu 

Tā kā visās kodola skaldīšanas un 
aizsardzības pret radiāciju jomās ir bažas par 
vajadzīgā augstā līmeņa speciālo zināšanu 
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un cilvēkresursu saglabāšanu un to, kā tas 
var ietekmēt jo īpaši spēju saglabāt 
pašreizējo kodoldrošības augsto līmeni, 
programmas mērķis būs ar visdažādākajiem 
pasākumiem atbalstīt dalīšanos zinātniskajā 
pieredzē un zinātībā visā nozarē. Šo 
pasākumu mērķis ir garantēt atbilstīgi 
kvalificētu pētnieku un tehniķu pieejamību, 
piemēram, izmantojot uzlabotu koordināciju 
starp ES izglītības iestādēm, lai nodrošinātu 
līdzvērtīgas kvalifikācijas visas dalībvalstīs, 
vai veicinot studentu un zinātnieku 
apmācību un mobilitāti. Tikai patiesi 
eiropeiska pieeja var nodrošināt vajadzīgo 
augstākās izglītības un apmācības stimulu un 
saskaņotību, tādejādi veicinot jaunās 
paaudzes zinātnieku mobilitāti un nodrošinot 
tiem inženieriem nepieciešamo apmācību to 
karjeras laikā, kuriem jārisina rītdienas 
zinātniskie un tehnoloģiskie uzdevumi 
kodolenerģētikas nozarē, kas kļūst arvien 
integrētāka.

un cilvēkresursu saglabāšanu un to, kā tas 
var ietekmēt jo īpaši spēju saglabāt 
pašreizējo kodoldrošības augsto līmeni, 
programmas mērķis būs ar visdažādākajiem 
pasākumiem atbalstīt dalīšanos zinātniskajā 
pieredzē un zinātībā visā nozarē. Šo 
pasākumu mērķis ir garantēt atbilstīgi 
kvalificētu pētnieku un tehniķu pieejamību, 
piemēram, izmantojot uzlabotu koordināciju 
starp ES izglītības iestādēm, lai nodrošinātu 
līdzvērtīgas kvalifikācijas visas dalībvalstīs, 
vai veicinot studentu un zinātnieku 
apmācību un mobilitāti. Programma ietvers 
pasākumus, lai nodrošinātu, ka skaldīšana 
ieinteresēs labākos jauniešus kā iespējamā
nākotnes karjera. Tikai patiesi eiropeiska 
pieeja var nodrošināt vajadzīgo augstākās 
izglītības un apmācības stimulu un 
saskaņotību, tādejādi veicinot jaunās 
paaudzes zinātnieku mobilitāti un nodrošinot 
tiem inženieriem nepieciešamo apmācību to 
karjeras laikā, kuriem jārisina rītdienas 
zinātniskie un tehnoloģiskie uzdevumi 
kodolenerģētikas nozarē, kas kļūst arvien 
integrētāka. 

Or. sl

Grozījumu iesniedza Teresa Riera Madurell

Grozījums Nr. 35
Pielikuma 2. daļas 2.2. sadaļas (v) punkta apakšsadaļa „Mērķi”

Tā kā visās kodola skaldīšanas un 
aizsardzības pret radiāciju jomās ir bažas par 
vajadzīgā augstā līmeņa speciālo zināšanu 
un cilvēkresursu saglabāšanu un to, kā tas 
var ietekmēt jo īpaši spēju saglabāt 
pašreizējo kodoldrošības augsto līmeni, 
programmas mērķis būs ar visdažādākajiem 
pasākumiem atbalstīt dalīšanos zinātniskajā 
pieredzē un zinātībā visā nozarē. Šo 
pasākumu mērķis ir garantēt atbilstīgi 
kvalificētu pētnieku un tehniķu pieejamību, 
piemēram, izmantojot uzlabotu koordināciju 
starp ES izglītības iestādēm, lai nodrošinātu 
līdzvērtīgas kvalifikācijas visas dalībvalstīs, 

Tā kā visās kodola skaldīšanas un 
aizsardzības pret radiāciju jomās ir bažas par 
vajadzīgā augstā līmeņa speciālo zināšanu 
un cilvēkresursu saglabāšanu un to, kā tas 
var ietekmēt jo īpaši spēju saglabāt 
pašreizējo kodoldrošības augsto līmeni, 
programmas mērķis būs ar visdažādākajiem 
pasākumiem atbalstīt dalīšanos zinātniskajā 
pieredzē un zinātībā visā nozarē. Šo 
pasākumu mērķis ir garantēt pēc iespējas 
agrāku atbilstīgi kvalificētu pētnieku, 
inženieru, fiziķu, psihologu (organizāciju 
sistēmu speciālistu) un tehniķu pieejamību, 
piemēram, izmantojot uzlabotu koordināciju 
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vai veicinot studentu un zinātnieku 
apmācību un mobilitāti. Tikai patiesi 
eiropeiska pieeja var nodrošināt vajadzīgo
augstākās izglītības un apmācības stimulu un 
saskaņotību, tādejādi veicinot jaunās 
paaudzes zinātnieku mobilitāti un nodrošinot 
tiem inženieriem nepieciešamo apmācību to 
karjeras laikā, kuriem jārisina rītdienas 
zinātniskie un tehnoloģiskie uzdevumi 
kodolenerģētikas nozarē, kas kļūst arvien 
integrētāka.

starp ES izglītības iestādēm, lai nodrošinātu 
līdzvērtīgas kvalifikācijas visas dalībvalstīs, 
vai veicinot studentu un zinātnieku 
apmācību un mobilitāti. Tikai patiesi 
eiropeiska pieeja var nodrošināt vajadzīgo 
augstākās izglītības un apmācības stimulu un 
saskaņotību, tādejādi veicinot jaunās 
paaudzes zinātnieku mobilitāti un nodrošinot 
tiem inženieriem nepieciešamo apmācību to 
karjeras laikā, kuriem jārisina rītdienas 
zinātniskie un tehnoloģiskie uzdevumi 
kodolenerģētikas nozarē, kas kļūst arvien 
integrētāka.

Or. es

Pamatojums 

Sociāli tehniska pieeja noteikti palīdzēs padarīt kodoliekārtas drošākas. Lai sasniegtu šo 
mērķi, ir būtiski vajadzīgi nepieciešamie profesionāļi.

Grozījumu iesniedza Teresa Riera Madurell

Grozījums Nr. 36
Pielikuma 2. daļas 2.2. sadaļas (v) punkta apakšsadaļas „Pasākumi” 1. ievilkums 

– Apmācība: Valstu programmu 
koordinācija un vispārējās apmācības 
vajadzību kodolzinātnē un kodoltehnoloģijā 
vērā ņemšana, izmantojot dažādus 
instrumentus, tostarp konkurējošus, kā daļu 
no vispārēja atbalsta cilvēkresursiem visās 
tematiskajās jomās. Ietver atbalstu mācību 
kursiem un mācību tīkliem.

– Apmācība: Valstu programmu 
koordinācija un vispārējās apmācības 
vajadzību kodolzinātnē un kodoltehnoloģijā 
vērā ņemšana, izmantojot dažādus 
instrumentus, tostarp konkurējošus, kā daļu 
no vispārēja atbalsta cilvēkresursiem visās 
tematiskajās jomās. Ietver atbalstu mācību 
kursiem, sanāksmēm informācijas un 
datoru programmu apmaiņai un mācību 
tīkliem. Turklāt, ņemot vērā īpašās 
programmas „Cilvēki” mērķus un citus 
pasākumus, kas saistīti ar profesionāļu
apmācību, veiks pasākumus, lai izcili 
jaunieši atzītu skaldīšanu par vilinošu jomu 
savai nākotnes karjerai.

Or. es

Pamatojums 

Tagad visapdāvinātākie jaunieši cenšas pāriet uz citām darba jomām, kas tiek sociāli augstāk 
vērtētas nekā kodola skaldīšana. Šī tendence ir jālabo, jo labu profesionāļu trūkums var radīt 
operacionālu nedrošību un izraisīt nopietnas drošības problēmas.
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Grozījumu iesniedza Teresa Riera Madurell

Grozījums Nr. 37
Pielikuma 3.a daļa (jauna)

3.a IZPLATĪŠANA
Informācija par kodolenerģiju ir jāizplata 
viedokļu apmaiņās starp pilsoņiem un viņu 
pārstāvjiem, organizējot daudzgadu 
kampaņas, lai uzlabotu izpratni par 
kodolenerģiju ar mērķi veicināt diskusijas 
un atvieglot lēmumu pieņemšanu. Lai 
padarītu šīs kampaņas pēc iespējas 
efektīvākas, tajās izmantos sociālo zinātņu 
metodikas. 
Turklāt, atceroties, ka salīdzinājums ar 
citiem enerģijas veidiem ir būtisks, lai 
izprastu ar kodolenerģijas izmantošanu 
saistītās problēmas, ikviena atbalstītā vai 
iesāktā informācijas kampaņa arī atzīmēs 
un izskaidros pasākumus, ko Eiropas
Savienība veic citos līmeņos, lai veicinātu 
citus enerģijas avotus, jo īpaši atjaunīgos.

Or. es

Pamatojums

Lai dotu pilsoņiem skaidru izpratni par pasākumiem atbilstīgi EURATOM īpašajai 
programmai, šie pasākumi ir pienācīgi jāpublicē, izskaidrojot kodolenerģijas svarīgumu un 
veicinot diskusijas sabiedrībā. Grozījuma otrā rindkopa cenšas uzsvērt lielās pūles, ko
Eiropas Savienība velta, lai veicinātu un attīstītu atjaunīgos enerģijas avotus.

Or. es


