
PR\600205LV.doc PE 368.073v01-00

LV LV

EIROPAS PARLAMENTS
2004 «

«««

«
«
«««

«
«

« 2009

Rūpniecības, pētniecības un enerģētikas komiteja

PAGAIDU
2005/0189(CNS)

31.3.2006

*
ZIŅOJUMA PROJEKTS
par priekšlikumu Padomes lēmumam par īpašo programmu, kas izpildāma ar 
Kopīgā pētniecības centra tiešām darbībām, ar kurām īsteno Eiropas 
Atomenerģijas kopienas (Euratom) Septīto pamatprogrammu (2007 2011) 
kodolpētniecības un mācību pasākumiem
(KOM(2005)0444 – C6-0385/2005 – 2005/0189(CNS))

Rūpniecības, pētniecības un enerģētikas komiteja

Referents: Daniel Caspary



PR\600205LV.doc PE 368.073v01-002/12 PR\600205LV.doc

LV

PR_CNS_art51am

Izmantoto apzīmējumu skaidrojums

* Apspriežu procedūra
nodoto balsu vairākums

**I Sadarbības procedūra (pirmais lasījums)
nodoto balsu vairākums

**II Sadarbības procedūra (otrais lasījums)
nodoto balsu vairākums, lai apstiprinātu kopējo nostāju
Parlamenta deputātu vairākums, lai noraidītu vai grozītu kopējo 
nostāju

*** Piekrišanas procedūra
Parlamenta deputātu vairākums, izņemot gadījumus, kas minēti 
EK līguma 105., 107., 161. un 300. pantā un ES līguma 7. pantā

***I Koplēmuma procedūra (pirmais lasījums)
nodoto balsu vairākums

***II Koplēmuma procedūra (otrais lasījums)
nodoto balsu vairākums, lai apstiprinātu kopējo nostāju
Parlamenta deputātu vairākums, lai noraidītu vai grozītu kopējo 
nostāju

***III Koplēmuma procedūra (trešais lasījums)
nodoto balsu vairākums, lai apstiprinātu kopīgo projektu

(Norādīto procedūru izvēlas atkarībā no Komisijas ierosinātā juridiskā 
pamata)

Grozījumi normatīvā tekstā 

Parlamenta grozījumos izmaiņas ir treknā slīprakstā. Teksts parastā 
slīprakstā tehniskajiem dienestiem norāda tās normatīvā teksta daļas, kurās ir 
ierosināti labojumi galīgajam teksta variantam (piemēram, nepārprotami 
kļūdainas teksta daļas vai to izlaidumi kādā no valodām). Šie labojumu 
ierosinājumi jāapstiprina attiecīgajiem tehniskajiem dienestiem.
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EIROPAS PARLAMENTA NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS

par priekšlikumu Padomes lēmumam par īpašo programmu, kas izpildāma ar Kopīgā 
pētniecības centra tiešām darbībām, ar kurām īsteno Eiropas Atomenerģijas kopienas 
(Euratom) Septīto pamatprogrammu (2007 2011) kodolpētniecības un mācību
pasākumiem
(KOM(2005)0444 – C6-0385/2005 – 2005/0189(CNS))

(Apspriežu procedūra)

Eiropas Parlaments,

– ņemot vērā Komisijas priekšlikumu Padomei (KOM(2005)0444)1,

– ņemot vērā Eiropas Atomenerģijas kopienas dibināšanas līgumu un īpaši tā 7. pantu, 
saskaņā ar ko Padome apspriedās ar Parlamentu (C6-0385/2005),

– ņemot vērā Reglamenta 51. pantu,

– ņemot vērā Rūpniecības, pētniecības un enerģētikas komitejas ziņojumu un Budžeta 
komitejas atzinumu (A6-0000/2006),

1. apstiprina grozīto Komisijas priekšlikumu;

2. aicina Komisiju attiecīgi grozīt tās priekšlikumu saskaņā ar Euratom līguma 119. panta 
otro daļu;

3. aicina Padomi informēt Parlamentu, ja tā ir paredzējusi nepievienoties Parlamenta 
apstiprinātajam tekstam;

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

5. uzdod priekšsēdētājam nosūtīt Parlamenta nostāju Padomei un Komisijai.

Komisijas ierosinātais teksts Parlamenta izdarītie grozījumi

Grozījums Nr. 1
8.a apsvērums (jauns)

(8a) KPC piedalās Eiropas kodolreaktoru 
drošības tīklos, kuru mērķis ir pēc iespējas 
plašāka valstu drošības normu 
harmonizēšana. Saistībā ar šo 
pamatprogrammu būtu pareizi, ka KPC 
savu līdzdalību padarītu intensīvāku, 

  
1 OV vēl nav publicēts.
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ņemot vērā tā ekspertīzi, lai varētu noteikt 
Kopienas drošības standartus reaktoru un 
kodoldegvielas pārstrādes rūpnīcu 
plānošanu, būvi un ekspluatāciju Eiropas 
Savienībā. Tas veicinātu tāda 
kodoldrošības kodeksa noteikšanu 
Eiropas Savienībā, kurā augstas 
kodoldrošības nodrošināšanai Savienībā 
atšķirīgās valstu normas varētu 
harmonizēt.

Pamatojums
Obligātā standarta noteikšana kodolreaktoru ierīkošanai un ekspluatācijai ir Eiropas 
Savienības kopējās interesēs. Šos obligātos standartus vajadzētu izstrādāt kopēja, pārskatāma 
un uz konsensu vērsta dialoga veidā, izmantojot zinātnes un pētniecības sasniegumus. KPC 
uzņemtos svarīgo sarunu vadītāja lomu. Obligāto standartu noteikšana ir visu pilsoņu 
drošības interesēs un tās pārrobežu tematikas dēļ tā nāk par labu arī tām dalībvalstīm, kas, 
izmantojot savas suverenitātes tiesības, atsakās ekspluatēt vai celt kodolspēkstacijas.

Grozījums Nr. 2
9. apsvērums

(9) Veicot pētījumus atbilstīgi šai īpašajai 
programmai, jāievēro ētikas pamatprincipi, 
tostarp ētikas pamatprincipi Eiropas 
Savienības Pamattiesību hartā. 

(9) Veicot pētījumus atbilstīgi šai īpašajai 
programmai, jāievēro ētikas pamatprincipi, 
tostarp ētikas pamatprincipi Eiropas 
Savienības Pamattiesību hartā. Turklāt ir 
jāveicina šo darbību pieņemšana 
sabiedrībā.

Pamatojums
KPC pētniecības centieni šajā jomā ir Eiropas kopējās drošības interesēs, kas pārsniedz 
valstu robežas. Šīs pētniecības pieņemšana sabiedrībā ir svarīga demokrātiskā ziņā un tādēļ 
tā ir attiecīgi jāveicina.

Grozījums Nr. 3
10. apsvērums

(10) KPC jāturpina rast papildu resursus, 
izmantojot konkursus, tostarp ir dalība 
pamatprogrammas netiešajās darbībās, 
trešo personu darbs un mazāka mērā —
intelektuālā īpašuma izmantošana.

(10) KPC jāturpina rast papildu resursus, 
izmantojot konkursus, kas papildus trešo 
personu darbam tostarp ietver dalību
pamatprogrammas netiešajās darbībās, lai 
panāktu līdzšinējo darbību dubultošanos,
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un mazāka mērā — intelektuālā īpašuma 
izmantošanu.

Pamatojums

Arī nākotnē KPC būtu jādod iespēja piedalīties konkursa procedūrās netiešo pasākumu jomā. 
Šajā jomā vajadzētu dubultot līdzšinējos centienus. Arī turpmāk būtu jāpieļauj trešo pušu 
līdzekļu piesaistīšana un intelektuālā īpašuma izmantošana. Tas nodrošina automātisku 
kvalitātes kontroli un arvien augstu KPC izcilību  un efektivitāti.

Grozījums Nr. 4
10.a apsvērums (jauns)

(10a) KPC vajadzētu saglabāt teicamu 
zinātnisko līmeni un nepārtraukti uzlabot 
uzdevumu izpildi, tādēļ tam vajadzētu 
intensīvāk strādāt pētniecības jomā, 
neskarot darbības, kas vērstas uz 
Kopienas politikas prasību izpildi.

Pamatojums

Kā to jau vairākkārt uzsvērusi novērtēšanas komiteja, KPC ir jāatrod līdzsvars starp tā 
pakalpojumu sniedzēja funkciju un tās patiesajiem pētniecības uzdevumiem, kuri ir 
nenoliedzami svarīgi, lai saglabātu tā zinātnisko līmeni. Skat. arī 6. grozījumu.

Grozījums Nr. 5
10.b apsvērums (jauns)

(10b) KPC rūpējas par to, lai tā 
zinātniskajā un pētniecības darbā vienādā 
mērā ņemtu vērā abu dzimumu stāvokli 
un lomu. Tādējādi abiem dzimumiem 
būtu jānodrošina iespēju līdztiesības 
pamatprincipu ievērošana.

Pamatojums

KPC savā darbībā, protams, nediskriminē dzimuma dēļ. Abiem dzimumiem ir jānodrošina 
iespēju līdztiesības pamatprincipu ievērošana.

Grozījums Nr. 6
Pielikuma 2. sadaļas „Metode” 4.a rindkopa (jauna)
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KPC nodrošina, lai tiktu saglabāts tā 
teicamais zinātniskais līmenis, lai arvien 
labāk varētu pildīt tā uzdevumus, un tādēļ 
tas arvien intensīvāk strādā pētniecības 
jomā, neskarot darbības, kas vērstas uz 
Kopienas politikas prasību izpildi.

Pamatojums

Ar šo iekļauj 10.b apsvērumu lēmuma tekstā.

Grozījums Nr. 7
Pielikuma 2. sadaļas „Metode” 4.b rindkopa (jauna)

Vēl viens mērķis ir tīkla sadarbības 
turpmāka attīstība, lai Eiropas un 
pasaules līmenī par daudziem 
jautājumiem panāktu plašu konsensu. 
Šajā ziņā KPC iespēja piedalīties 
starptautiskos augstākā līmeņa 
pētniecības tīklos un integrētos projektos 
iegūst pavisam īpašu nozīmi. Drošības 
pasākumu piemērošanai, izmantojot 
Eiropas Drošības kontroles biroju 
(ESO)un starptautisko Atomenerģijas 
aģentūru, ir nepieciešams P&I 
(pētniecības un izstrādes) atbalsts un tieša 
palīdzība. Īpaša uzmanība tiks veltīta 
sadarbībai ar topošajām ES dalībvalstīm. 

Pamatojums
Šī līdzdalība ļauj KPC šai ļoti jūtīgajai tēmai piesaistīt lielu skaitu partneru, īpaši no valstīm, 
kas ir iestāšanās procesā.

Grozījums Nr. 8
Pielikuma 3.1.1. sadaļas „Patērētās degvielas raksturojums, uzglabāšana un apglabāšana” 

1. rindkopa (jauna)

Pasaulē pieaugot kodolreaktoru bloku 
skaitam, tādas tēmas kā atkritumu 
apglabāšana un ietekme uz vidi kļūst 
arvien nozīmīgākas. Arī Eiropas 
Savienībā šajā jomā ir trūkumi, un tai ir 
ātri jāsniedz ilgspējīgas atbildes uz 
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neatbildētajiem jautājumiem. 

Pamatojums
Tādos jautājumos kā atkritumu apglabāšana un ietekme uz vidi, nesaistot tās ar viedokli par 
kodolenerģijas miermīlīgu izmantošanu un ņemot vērā milzīgo kodolspēkstaciju skaitu 
pasaulē, ir nepieciešams risinājums ļoti drīz. KPC šajā jautājumā noteikti vajadzētu dot savu 
ieguldījumu.

Grozījums Nr. 9
Pielikuma 3.1.7. sadaļa „Zināšanu pārvaldība, apmācība un izglītība”

Jaunajām kodolzinātnieku un inženieru 
paaudzēm ir svarīgi saglabāt un padziļināt 
zināšanas par kodolpētniecību, ņemot vērā 
pagātnes eksperimentus, rezultātus, 
interpretācijas un iemaņas.  Jo īpaši tas 
attiecas uz nozarēm, kurās triju desmitgažu 
pieredze reaktoru darbības un drošuma 
analīzē bijusi vērsta uz tādiem 
kompleksiem analīzes rīkiem kā modeļi un 
datorkodi. . KPC centīsies panākt, lai šīs 
zināšanas būtu viegli pieejamas, pienācīgi 
organizētas un labi dokumentētas  un lai 
Eiropā tiktu atbalstīta augstākā izglītība.

Jaunajām kodolzinātnieku un inženieru 
paaudzēm ir svarīgi saglabāt un padziļināt 
zināšanas par kodolpētniecību, ņemot vērā 
pagātnes eksperimentus, rezultātus, 
interpretācijas un iemaņas.  Jo īpaši tas 
attiecas uz nozarēm, kurās triju desmitgažu 
pieredze reaktoru darbības un drošuma 
analīzē bijusi vērsta uz tādiem 
kompleksiem analīzes rīkiem kā modeļi un 
datorkodi. Ņemot vērā iespējamo zināšanu 
zaudējumu un jauno zinātnieku trūkumu 
kodoltehnoloģiju jomā, KPC varētu kļūt 
par Eiropas informācijas izplatīšanas, kā 
arī apmācības un tālākizglītības centru. 
KPC īstenos programmu zināšanu 
saglabāšanai, kas nodrošinās, lai šīs 
zināšanas būtu viegli pieejamas, pienācīgi 
organizētas un labi dokumentētas; turklāt 
KPC īstenos programmu jauno zinātnieku 
atbalstam, kuras nolūks ir piesaistīt 
jaunus kadrus kodolenerģijas pētniecības 
jomai un izglītot tos; papildus Eiropā tiktu 
atbalstīta augstākā izglītība.

Pamatojums
Ir nekavējoties jāuzlabo atbalsts jaunajiem zinātniekiem kodolpētniecības jomā, jo, ņemot 
vērā tikai pašreiz esošo kodolspēkstaciju skaitu, paceļas nākotnē svarīgi jautājumi, kurus 
steidzami nepieciešams iekļaut pētniecībā. Eiropas Savienība nevar atļauties pārtraukt 
zināšanu nodošanu jaunajām zinātnieku paaudzēm.
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Grozījums Nr. 10
Pielikuma 3.2.3. sadaļas „Mūsdienu kodolenerģijas sistēmu droša darbība” 2. daļa

KPC tieši un koordinējot Eiropas 
ieguldījumu, ir svarīgi iesaistīties šajā 
pasaules mēroga iniciatīvā, kurā iesaistītas 
galvenās pētniecības organizācijas. 
Galvenokārt tas saistīts ar novatorisku 
kodoldegvielas ciklu drošuma un 
aizsargpasākumu aspektu, jo īpaši jaunu 
degvielu raksturojumu, pārbaudi un analīzi.  
Īstenojot drošuma un kvalitātes mērķi, tiks 
izskatītas drošuma prasības un reaktoru 
mūsdienīga novērtējuma metodika.  Šo 
informāciju sistemātiski izplatīs 
ieinteresētajām dalībvalstu iestādēm un 
Komisijas dienestiem, jo īpaši regulāri 
saskaņojot sanāksmes.

KPC tieši un koordinējot Eiropas 
ieguldījumu, ir svarīgi iesaistīties šajā 
pasaules mēroga iniciatīvā, kurā iesaistītas 
galvenās pētniecības organizācijas. Šajā 
jomā KPC turpmāk būs nozīmīga loma, 
koordinējot un integrējot Eiropas 
ieguldījumu. Galvenokārt tas saistīts ar 
novatorisku kodoldegvielas ciklu drošuma 
un aizsargpasākumu aspektu, jo īpaši jaunu 
degvielu raksturojumu, pārbaudi un analīzi.  
Īstenojot drošuma un kvalitātes mērķi, tiks
izskatītas drošuma prasības un reaktoru 
mūsdienīga novērtējuma metodika. Šo 
informāciju sistemātiski izplatīs 
ieinteresētajām dalībvalstu iestādēm un 
Komisijas dienestiem, jo īpaši regulāri 
saskaņojot sanāksmes.

Pamatojums

KPC jāpalīdz, lai dalībvalstu ieguldījumu IV paaudzes pētniecības darbības nākotnē varētu 
sekmīgāk integrēt un koordinēt.

Grozījums Nr. 11
Pielikuma 3.3.1. sadaļas „Kodoldrošības aizsargpasākumi” 1.a rindkopa (jauna)

Kodolieroču izplatīšanas rezultātā vai 
vismaz atsevišķu valstu šāda veida 
centienu ietekmē pēdēja laikā 
starptautiskā situācija šajā jautājumā ir 
pasliktinājusies. Neizplatīšana līdzās 
citiem drošības jautājumiem atkal kļūst 
svarīga. Tādēļ Eiropas Savienības pilsoņu 
drošībai ir būtiski nepieciešams, lai KPC 
būtu pieejamas nepieciešamās jaudas šajā 
jomā.

Pamatojums

Atomieroču neizplatīšana diemžēl kļūst arvien aktuālāka. Tādēļ ES ir ļoti lielā mērā 
ieinteresēta, lai KPC saglabātu nepieciešamās tehniskās jaudas un varētu  izvērtēt un novērst 
šos draudus, un nepārtraukti aktualizētu šīs jaudas.
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PAMATOJUMS

Kodoldrošība — Ņemot vērā pasaulē arvien pieaugošo kodolspēkstaciju skaitu, kodoldrošība 
jau šobrīd ir nākotnes tēma, kas klimata aizsardzības apsvērumu dēļ visticamāk kļūs vēl 
svarīgāka. Neierobežojot faktu, ka vairākas dalībvalstis, izmantojot savas suverenitātes 
pilnvaras, nevēlas savā teritorijā ekspluatēt kodolspēkstacijas, ir jākonstatē, ka citas 
dalībvalstis ar tādām pašām tiesībām var izvēlēties citu ceļu. Nenoliedzami, vidējā termiņā 
miermīlīgos nolūkos izmantota kodolenerģija dažādu iemeslu dēļ ir nozīmīgs faktors 
līdzsvarotā dažādu enerģijas veidu kopumā.  Šajā sakarā nākotnē mums pastiprināti būs 
jārisina jautājumi par atkritumu apglabāšanu un ietekmi uz vidi, jo arī Eiropas Savienībā šajā 
jautājumā vēl ir vērojami trūkumi.  KPC uzņemsies svarīgo sarunu vadītāja lomu. 

Šobrīd pasaulē tiek pētīti tā saucamie IV-paaudzes reaktori. Neatkarīgi no tā, vai mēs šos 
reaktorus nākotnē kādās dalībvalstīs izmantosim vai nē, Eiropas Savienībai šajā jomā noteikti 
vajadzētu censties būt  pētniecības priekšgalā un cieši sekot turpmākajai attīstībai. Ja Eiropas 
Savienība grib piedalīties turpmākajās diskusijās, pieņemot lēmumus par šo reaktoru drošību 
un ekspluatāciju, tai ir jānodrošina nepieciešamās jaudu rezerves, bez šādas līdzdalība nav 
iespējama. KPC būs jācenšas jau esošajās pētniecības darbībās saistībā ar IV paaudzes 
reaktoriem turpmāk uzlabot dalībvalstu ieguldījuma integrēšanu un koordinēšanu.

Drošības kontrole — Jau ilgus gadus KPC sekmīgi strādā kodoldrošības jomā un savu 
kompetenci jau vairākkārt ir piedāvājis EURATOM drošības pārvaldes vajadzībām. Arī šajā 
jomā mums turpmāk ir jānodrošina nepieciešamās ES jaudas. Īpaši tēma „atomieroču 
neizplatīšana”, ņemot vērā pēdējos starptautiska mēroga notikumus, kļūst arvien aktuālāka. 
Kodoldegvielas kontrole un drošība nākotnē drošības politikas ziņā būs ļoti svarīga. Eiropas 
Savienība šajā jautājumā nedrīkst stāvēt malā, tai ir jāpiedalās starptautiskās zinātniskās 
diskusijās un jāseko turpmākai politikas attīstībai zinātniskā plāksnē. Turklāt ES 
paplašināšanās un ar to saistītie jautājumi jaunajām un vecajām dalībvalstīm ir KPC darbības 
lauks, kurā, ņemot vērā tā kompetences, KPC ir jāsniedz svarīgs ieguldījums.

Zināšanu saglabāšana, tālāka nodošana un izplatīšana — Iepriekšējos gados kodolenerģijas 
jomā ES vienmēr varēja izmantot Eiropas pētniecības plašās kompetences. Īpaši KPC šajā 
jomā ir ieguvusi starptautisku reputāciju un līdz šim vienmēr sniedzis teicamus rezultātus. Šī 
kompetence noteikti ir jāsaglabā turpmākajām pētnieku paaudzēm. Ņemot vērā iespējamo 
zināšanu zudumu un jaunās zinātnieku paaudzes trūkumu kodoltehnoloģiju jomā, KPC varētu 
kļūt par Eiropas informācijas izplatīšanas, kā arī apmācības un tālākizglītības centru. Turklāt 
ir svarīgi, ka KPC arvien sistemātiski pastiprināti nodarbojas ar attiecību veidošanu ar  
dalībvalstu universitātēm un pētniecības institūtiem un nodrošina Eiropas zinātnes telpas 
attīstību arī šajā jomā. 

Zinātniskā izcilība un līdzdalība netiešās aktivitātēs — KPC kā organizācijai, kas pirmkārt ir 
atbildīga lēmējiestādes priekšā, taču vienlaicīgi cenšas sasniegt zinātnisko izcilību un 
neatkarību, vienmēr ir jācenšas atrast vidusceļš starp prasībām, ko uzliek šie divi darbības 
aspekti. Arī nākotnē KPC būtu jādod iespēja piedalīties konkursa procedūrās netiešo 
pasākumu jomā. Šajā jomā būtu vēlama esošo centienu dubultošana. Turpmāk būtu jāatļauj 
arī trešo pušu līdzekļu piesaistīšana un intelektuālā īpašuma izmantošana. Tas nodrošina 
automātisku kvalitātes kontroli un arvien augstu KPC izcilību  un efektivitāti.

Izpildaģentūra — Ziņojuma sagatavotājs uzskata, ka KPC uzticēto pasākumu izpildei nav 
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nepieciešama ārēja koordinēšana, ko veiktu kāda izpildaģentūra. Darba pārvalde ir iekļauta 
KPC darbības jomā un, ņemot vērā tās lojālo un efektīvo organizācijas struktūru, šī funkcija 
savu vietu nemainīs. Iespējamos interešu konfliktus iespējams risināt izmantojot tā saucamo 
„Ķīnas mūra’ metodi, kas ir labi pazīstama investīciju banku vidū. Ziņojuma sagatavotājs 
tādēļ atzinīgi vērtē faktu, ka Komisija ir apsvērusi iespēju izveidot izpildaģentūru, kas 
īstenotu tikai netiešo pasākumu specifisko programmu. Tiešo pasākumu jomā, lai nodrošinātu 
efektivitāti un pārskatāmību, nebūtu nepieciešama papildu aģentūra, bet gan arī turpmāk 
optimāli „slaida” organizācija.


