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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, ar ko īsteno Eiropas 
Atomenerģijas kopienas (Euratom) Septīto pamatprogrammu (2007–2011) par 
kodolpētniecības un mācību pasākumiem
(KOM(2005)0445 – C6-0386/2005 – 2005/0190(CNS))

(Apspriežu procedūra)

Eiropas Parlaments,

– ņemot vērā Komisijas priekšlikumu Padomei (KOM(2005)0445)1,

– ņemot vērā Euratom līguma 7. pantu, saskaņā ar kuru Padome ir apspriedusies ar Eiropas 
Parlamentu (C6-0386/2005),

– 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 savu priekšlikumu saskaņā ar Euratom līguma 119. panta 
otro punktu;

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

4. prasa Padomei vēlreiz apspriesties ar Parlamentu, 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
2. panta 2. daļa

Kodoltermiskās enerģijas jomā izveido 
kopuzņēmumu Līguma II sadaļas 5. 
nodaļas nozīmē, lai Eiropas ieguldījumu 
pārvaldītu un piešķirtu ITER, kā arī 
pārvaldītu un noteiktu papildu 
pasākumus, kuru mērķis ir ātra 
kodoltermiskās enerģijas realizācija.

Kodoltermiskās enerģijas pētniecības jomā 
izveido kopuzņēmumu Līguma II sadaļas 
5. nodaļas nozīmē, lai pārvaldītu un 
piešķirtu Eiropas ieguldījumu ITER 
organizācijai, tostarp plašākas pieejas 
pasākumiem ar Japānu, kā arī 
pasākumiem ITER celtniecības atbalstam, 

  
1 OV C ... / OV vēl nav publicēts.



PR\600210LV.doc PE 368.078v01-006/12 PR\600210LV.doc

LV

kā noteikts pielikuma 2. daļas 2.1 iedaļas 
i) daļā. Visus pārējos pasākumus 
kodoltermiskās enerģijas jomā īstenos un 
pārvaldīs atsevišķi no ITER
kopuzņēmuma, ievērojot integrētu pieeju 
un pilnībā iesaistot Euratom 
kodolsintēzes asociācijas.

Pamatojums

ITER projekts būs vissvarīgākās Eiropas kodolsintēzes kopienas saistības tuvāko gadu laikā. 
Nepieciešams izveidot īpašu Eiropas aģentūru ITER nolīguma starptautisko saistību izpildei 
un ITER celtniecības atbalsta pasākumu pārvaldei. Tomēr pēc ITER izveides tā pilnvērtīgas 
un efektīvas ekspluatācijas nodrošināšanai būs nepieciešams atbilstošs skaits kvalificētu 
Eiropas zinātnieku, kā arī augsta līmeņa zināšanas fizikas un tehnoloģiju jomā. Šajā nolūkā ir 
jāsniedz pienācīgs atbalsts Eiropas kodolsintēzes programmai, tās budžetam un pārvaldībai. 
Par paraugu jāizmanto vadības organizācija, tostarp asociāciju līgumi un Eiropas 
Kodolenerģētikas attīstības nolīgums (EFDA), kas līdz šim ir sekmējuši patiesas 
kodolpētniecības telpas izveidi Eiropā, izvirzot ES par pasaules līderi fizikas un 
kodoltehnoloģijas jomā.

Grozījums Nr. 2
Pielikuma 2. daļas 2.1. iedaļas otrā daļa

Saskaņā ar Euratom līgumu kā 
kopuzņēmumu izveidos ITER vietējo 
aģentūru. Tā nodrošinās līdzekļus 
Euratom, lai izpildītu starptautiskās 
saistības atbilstīgi ITER nolīgumam un 
panāktu, ka Euratom efektīvi un saskaņoti 
nodrošina Eiropas ieguldījumu ITER
projektam un plašākas pieejas projektiem,
tostarp pētniecības un pētniecības un 
attīstības pasākumiem šo projektu 
atbalstam.

Saskaņā ar Euratom līgumu kā 
kopuzņēmumu izveidos ITER vietējo 
aģentūru. Tas nodrošinās līdzekļus 
Euratom, lai izpildītu starptautiskās 
saistības atbilstīgi ITER nolīgumam un 
nodrošinātu Euratom ieguldījumu ITER
projektā, kā arī plašākas pieejas 
pasākumos ar Japānu.

Pamatojums

ITER Eiropas aģentūra koncentrēsies uz vislabāko un ātrāko ITER realizāciju, kā arī 
plašākas pieejas projektiem sadarbībā ar Japānu, kā apstiprināts Starptautiskajā nolīgumā 
par ITER. Visi pārējie pasākumi kodoltermiskās enerģijas jomā, tostarp demonstrējumu 
kodolspēkstacijas un citu Pielikumā noteikto iekārtu iespējamās celtniecības sagatavošanā, 
būs EFDA atbildība, un tos pārvaldīs, pilnībā iesaistot kodolsintēzes asociācijas. Šis 
kompetenču sadalījums nodrošinās gan sekmīgu ITER celtniecību, gan labāku ekspluatāciju 
pēc tā izveides.
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Grozījums Nr. 3
Pielikuma 2. daļas sadaļas 2.1 iedaļas apakšdaļa „Pasākumi”, ii) daļas 2. rindkopa

Īstenojot Septīto pamatprogrammu, 
sagatavos pārskatu par programmā 
paredzētajām iekārtām, kurā izskatīs 
iespēju pārtraukt esošo iekārtu darbību un 
apsvērs jaunu ierīču vajadzību līdztekus 
ITER ekspluatācijai. Pamatojoties uz šo 
pārskatu, iespējams, sniegs atbalstu jaunām 
vai uzlabotām iekārtām, lai nodrošinātu, ka 
programmai ir attiecīgajai pētniecībai un 
attīstībai atbilstīgs kodolsintēzes iekārtu 
komplekts.

Uzsākot Septīto pamatprogrammu, 
sagatavos pārskatu par programmā 
paredzētajām iekārtām, kurā izskatīs 
iespēju pārtraukt esošo iekārtu darbību un 
apsvērs jaunu ierīču nepieciešamību
līdztekus ITER ekspluatācijai. Pamatojoties 
uz šo pārskatu, iespējams, sniegs atbalstu 
jaunām vai uzlabotām iekārtām, lai 
nodrošinātu, ka programmai ir attiecīgajai 
pētniecībai un attīstībai atbilstīgs 
kodolsintēzes iekārtu komplekts.

Pamatojums

Ņemot vērā kodolsintēzes iekārtu pakāpeniskas pārtraukšanas vai celtniecības grafiku, pēc 
iespējas drīz jāveic turpmāko vajadzību novērtējums ITER darbības sagatavošanai vai 
papildināšanai.

Grozījums Nr. 4
Pielikuma 2. daļas  2.1 iedaļas apakšsadaļa „Pasākumi”, vii) daļa 

Kodoltermisko enerģiju varētu ātrāk laist 
tirgū ar operatīvu kodolsintēzes attīstības 
programmu kā daļu no plašākas politikas 
jomas, kas veltīta jautājumu risināšanai 
saistībā ar Eiropas energoapgādes 
drošību, klimata izmaiņām un ilgtspējīgu 
attīstību. Operativitātes galvenais mērķis 
un atskaites punkts būtu ātrāka DEMO
realizācija. Septītajā pamatprogrammā tas 
būtu saistīts ar pasākumiem un projektiem, 
kas ietverti starptautiskajā plašākajā pieejā 
kodoltermiskajai enerģijai, ko sadarbībā ar 
ITER partneriem īsteno EURATOM.

Operatīva kodolsintēzes attīstības 
programma kā daļa no plašākas politikas 
jomas, kas veltīta jautājumu risināšanai 
saistībā ar Eiropas energoapgādes 
drošību, klimata izmaiņām un ilgtspējīgu 
attīstību, sekmētu kodoltermiskās enerģijas 
drīzāku ienākšanu tirgū. Operativitātes 
galvenais mērķis un atskaites punkts būtu 
ātrāka DEMO realizācija. Septītajā 
pamatprogrammā tas būtu saistīts ar 
pasākumiem un projektiem, kas ietverti 
starptautiskajā plašākajā pieejā 
kodoltermiskajai enerģijai, ko sadarbībā ar 
ITER partneriem īsteno Euratom. 
Pasākumi šajā jomā jāveic, lai 
enerģētikas krīzes padziļināšanās 
gadījumā sagatavotos prioritāšu 
paaugstināšanai un resursu 
palielināšanai.

Pamatojums

Augstais nenoteiktības līmenis attiecībā uz nākotnes energoapgādes plāniem liek Eiropai būt 
gatavībā vienlaikus ar ITER uzsākt apjomīgu tehnoloģisku programmu, lai pēc iespējas drīz 
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sāktu darboties efektīva kodolsintēzes spēkstacija.

Grozījums Nr. 5
Pielikuma 2. daļas 2.2 iedaļas pirmā daļa

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.

Drošība būs galvenais kritērijs visām ES 
darbībām kodolskaldīšanās pētniecības 
jomā. Īpaši par jaunu reaktoru sistēmu 
projektēšanu vai īstenošanu slēgs 
starpvaldību līgumus, kuros atspoguļos 
dažādas dalībvalstu pieejas šajā 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 un pētniecības infrastruktūru 
atbalstam. Mācību vajadzībām šajā nozarē 
jābūt visu ES finansēto projektu 
galvenajam aspektam, un tās kopā ar 
atbalstu infrastruktūrām būs būtiskas, 
risinot jautājumus saistībā ar pieredzi 
kodolenerģijas jomā.

Pamatojums

Nesenā paplašināšanās radīja nepieciešamību pielikt jaunas pūles, lai saglabātu Eiropu kā 
drošu vietu, kurā tiek izmantota kodolenerģija. Šo pūļu īstenošanai jābūt ES galvenajai 
prioritātei kodolskaldīšanās pētniecības jomā, ļaujot atsevišķām dalībvalstīm un privātām 
uzņēmējsabiedrībām sadarboties modernu reaktoru sistēmu izpētē.
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PASKAIDROJUMS

Referents atzinīgi novērtē Komisijas priekšlikumu par šo īpašo programmu, kurā pasākumi 
pētniecības  netiešām darbībām ir organizēti divos virzienos: 

1. kodoltermiskās enerģijas pētniecība un
2. kodolskaldīšana un aizsardzība pret radiāciju.

Kodoltermiskās enerģijas pētniecības pamatnostādnes

Referents piekrīt Septītās pamatprogrammas galvenā referenta uzskatam, ka ES vislielākā 
mērā jāizmanto kodolsintēzes iespējas, lai nākotnē tā kļūtu par faktiski neierobežotu, videi 
pieņemamu un ekonomiski konkurētspējīgu enerģijas avotu, tādējādi dodot ievērojamu 
ieguldījumu ilgtspējīgā un drošā energoapgādā. Tāpēc referents uzskata, ka jāīsteno operatīva 
kodoltermiskās enerģijas attīstības programma, iekļaujot arī dalībvalstu brīvprātīgus papildu 
budžeta ieguldījumus konkrētiem projektiem, lai pēc iespējas saīsinātu komerciālas 
kodolsintēzes spēkstacijas radīšanai nepieciešamo laiku.

Galvenais posms kodoltermiskās enerģijas attīstībā ir ITER iekārta. Pagājušā gada jūnijā seši 
partneri (ES, ASV, Krievija, Japāna, Ķīna un Dienvidkoreja) pēc ilgām sarunām visbeidzot 
parakstīja starptautisku vienošanos par ITER reaktora būves vietu.
Šajās sarežģītajās sarunās visas Eiropas iestādes un dalībvalstis kopā ar pārējiem partneriem 
uzņēmās stingras saistības attiecībā uz programmām un budžetu, lai atbalstītu celtniecības 
vietu Eiropā (Kadarašā, Francijā). Vēl nesen Rūpniecības, pētniecības un enerģētikas komiteja 
vairākkārt uzsvēra, ka Eiropas Savienībai nemainīgi jāturpina uz reaktoru celtniecību orientēta 
stratēģija un jāuztur vadošā loma kodolenerģijas pētniecībā. Šajā nolūkā Rūpniecības, 
pētniecības un enerģētikas komiteja ir atkārtoti mudinājusi Komisiju un Padomi pieņemt 
nepieciešamos lēmumus (tostarp, protams, attiecībā uz visu galveno darbību un programmu 
atbilstīgu finansējumu), lai nodrošinātu, ka ITER iekārtu patiešām cels Eiropā.

Šo sarunu pozitīvais iznākums, izvēloties ES par ITER reaktora būves vietu, tagad prasa 
pieņemt saskaņotus lēmumus un veikt saskaņotus pasākumus šajā un nākamajās 
pamatprogrammās.

Saskaņā ar starptautisko nolīgumu par ITER, izmaksu un piešķirto pasūtījumu sadalījums 
starp partneriem ITER komponentu iegādei, paredz konkrētas saistības uzņēmējvalstij, 
respektīvi ES. Pēc Komisijas ierosinājuma šim mērķim ir nepieciešams atbilstīgs budžets 
ITER celtniecībai.

Tajā pašā laikā pēc ITER iekārtas izveides tā pilnvērtīgas un efektīvas ekspluatācijas 
nodrošināšanai būs nepieciešams atbilstošs skaits kvalificētu Eiropas zinātnieku , kā arī augsta 
līmeņa zināšanas fizikas un tehnoloģiju jomā. Tāpēc ITER celtniecības laikā Eiropas 
kodolsintēzes programmas – tā sauktās saistītās programmas – budžets un pārvaldība ir 
pienācīgi jāatbalsta.

Šajā sakarā referents ierosina šādus priekšlikumus:
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• Pilnīgs atbalsta visai Eiropas kodolsintēzes programmai. Jāsaglabā nopietna
pētniecības programma, lai nodrošinātu ITER investīciju atmaksāšanos. Šajā sakarā 
Komisija nedrīkst pieļaut nekādu nozīmīgu budžeta samazinājumu.

1. Nepieciešama ITER Eiropas aģentūra. Pēc Komisijas ierosinājuma to dibinās 
saistībā ar Euratom līgumu kā kopuzņēmumu. Referents piekrīt, ka šī aģentūra 
nodrošinās līdzekļus Euratom tā starptautisko saistību izpildei saskaņā ar ITER
nolīgumu un Euratom ieguldījuma ITER un plašākas pieejas pasākumu ar Japānu 
nodrošināšanai. Šī pati aģentūra būs atbildīga arī par visu ITER celtniecības atbalsta 
pasākumu vadīšanu un administrēšanu, kā noteikts Komisijas priekšlikuma pielikumā, 
daļā„ ITER projekta īstenošana”. Referents, tāpat kā gandrīz visi kodolsintēzes 
pētniecības nozarē iesaistītie, ir pārliecināts, ka ITER celtniecība ir tik vērienīgs 
mērķis, ka tas ir pelnījis – vismaz visā nākamajā desmitgadē – īpašas struktūras 
izveidi, kuras darbība virzīta vienīgi ITER projekta labākai un ātrākai 
īstenošanai.

2. Jāturpina īstenot stingru saistīto pētniecības programmu ar īpašu budžetu. Lai 
pēc ITER izveides to visracionālāk ekspluatētu un uzturētu Eiropas vadošo lomu 
fizikas un kodolsintēzes tehnoloģiju jomā, ITER celtniecības laikā jāturpina plaša 
pētniecības programma (saistītā programma), kā noteikts Komisijas priekšlikuma 
Pielikumā. Referents uzskata, ka šai programmai jāpiešķir pienācīgs atbalsts kā 
iezīmēta apropriācija no kopējā kodolsintēzes budžeta, kā to ierosina galvenais 
referents ziņojuma projektā par Euratom Septīto pamatprogrammu.

3. Saistīto pētniecības programmu nevada ITER aģentūra. Pievienojoties gandrīz 
visu kodolsintēzes pētniecības nozarē iesaistīto domām, referents uzskata, ka visi 
saistītās pētniecības programmas pasākumi, tostarp demonstrējumu kodolspēkstacijas 
un citu iekārtu iespējamās celtniecības sagatavošanas pasākumi, kas noteikti 
Komisijas priekšlikuma pielikumā (tas ir, pasākumi, kas nav minēti iepriekš 
1. punktā), jāīsteno un jāvada neatkarīgi no ITER aģentūras. Visas šīs darbības 
tāpat kā iepriekšējās pamatprogrammās uzrauga tā pati vadības struktūra, iekļaujot
asociāciju nolīgumus un Eiropas Kodolsintēzes attīstības nolīgumu. Patiesībā 
referents ir pilnīgi pārliecināts – ir pierādījies, ka integrētai pieejai kodolsintēzes 
pētniecības pasākumiem un dalībvalstu kodolsintēzes asociāciju pilnīgai iesaistīšanai 
līdz šim ir bijušas sekmes patiesi eiropeiskas pētniecības jomas izveidošanā 
kodolsintēzes pētniecībā, izvirzot ES par pasaules līderi fizikas un kodolsintēzes 
tehnoloģiju jomā. 

4. Eiropas lielākajai kodolpētniecības iekārtai JET ir jābūt pilnībā spējīgai 
funkcionēt. Tomēr, tā kā JET uzturēšana patērē gandrīz pusi no saistītās programmas 
budžeta līdzekļiem, ir svarīgi garantēt iekārtas drošību, veicot tās zinātnisko 
rezultātu regulāru novērtējumu.

5. Jāsaglabā ES vadošā loma pasaulē kodoltermiskās enerģijas pētniecības jomā.
ITER celtniecība Eiropā vēl negarantē ES vadošās lomas saglabāšanu pasaulē. ITER
sekmīgai ekspluatācijai kopumā un jo īpaši ES efektīvai dalībai ITER eksperimentālajā 
darbā ir nepieciešama stingra un patiesi eiropeiska pētniecības un attīstības 
programma, iesaistot visas dalībvalstis. Referents atzinīgi vērtē Komisijas 
priekšlikumu pētniecības un attīstības pasākumiem ITER darbības sagatavošanai 
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attiecībā uz toroidālās magnētiskās hermetizācijas iekārtām, kas jau darbojas, vai 
tiek celtas visās dalībvalstīs. Šādu iekārtu ekspluatācija ITER celtniecības laikā (kas 
ilgs desmit gadus) paplašinās zināšanas vairākos ar ITER saistītos jautājumos un būs 
noteicošais faktors efektīvai eksperimentālai darbībai ITER projektā. Tomēr referents 
uzskata, ka šajā – uz dažādiem zinātniskiem argumentiem pamatotajā programmā 
iekļauto iekārtu pārbaude jāveic, uzsākot Septīto pamatprogrammu.

6. Jānodrošina atbilstīgi cilvēku resursi. ITER realizācijai nepieciešams ievērojams 
atbalsts no Euratom kodolsintēzes budžeta, kā arī atbilstīgi apmācīta personāla pat vēl 
lielāks pieaugums. Referents uzskata, ka šādu prasību izpildei ES ir ne tikai jāparedz 
augsta līmeņa izglītības programmas, tostarp Eiropas doktorantūras dibināšana 
kodolzinātnes fizikas un tehnikas jomā, bet arī jākoncentrējas uz zinātniskām 
programmām, kas var nodrošināt jaunajai fiziķu un inženieru paaudzei pienācīgu 
apmācību.

7. Jāsniedz stingrs atbalsts operatīvai kodolsintēzes attīstības programmai.
Referents ir stingri pārliecināts, ka jāīsteno operatīva kodolsintēzes attīstības 
programma, lai pēc iespējas drīz sasniegtu mērķi – uzbūvētu DEMO (demonstrējumu 
kodolspēkstaciju). Šajā nolūkā referents uzskata, ka lielāks uzsvars jāliek uz tiem 
pētniecības pasākumiem, kas noteikti Komisijas priekšlikuma pielikuma apakšnodaļā 
„Reaģēšana uz jaunām un neparedzētām politikas vajadzībām”. Tomēr referents 
uzskata, ka jāizstrādā stratēģijas, iekļaujot arī dalībvalstu brīvprātīgus papildu budžeta 
ieguldījumus konkrētiem projektiem, lai varētu laikus reaģēt un vienlaicīgi uzsākt pēc 
iespējas plašāku pētniecības darbību, tādējādi enerģētikas krīzes padziļināšanās 
gadījumā saīsinot komerciālas kodolsintēzes spēkstacijas radīšanai nepieciešamo 
laiku.

Kodola skaldīšanas un aizsardzības pret radiāciju pamatnostādnes

Tā kā Euratom budžeta līdzekļi ir ierobežoti, referents uzskata, ka ES jāpiešķir prioritāte to 
pētniecības pasākumu finansēšanai, kas saistīti ar drošību un atkritumu apsaimniekošanu, lai 
nodrošinātu pašreizējo reaktoru drošāku ekspluatāciju.

Reaktoru sistēmas Referents uzskata, ka pasākumā „Reaktoru sistēmas” zemāka prioritāte 
jāpiešķir mērķim „pētīt progresīvāku tehnoloģiju potenciālu, lai piedāvātu vēl drošāku, 
ekonomiskāku un konkurētspējīgāku kodolenerģijas izmantojumu”. Jaunās paaudzes reaktoru 
pētniecību dalībvalstis var labāk veikt ciešā sadarbībā ar privāto sektoru. 

Kopuzņēmumi kodola skaldīšanas un aizsardzības pret radiāciju jomā. Referents 
uzskata, ka kopuzņēmumu dibināšana saskaņā ar Euratom līgumu ir atzinīgi vērtējuma, ja tie 
var reāli uzlabot savā atbildībā esošo darbību pārvaldības efektivitāti, kā arī zinātnisko 
rezultātu kvalitāti. Šajā sakarā referents atzīst, ka kopuzņēmumu veidošana radioaktīvo 
atkritumu apsaimniekošanas jomā, kā to ierosināja Komisija, patiešām varētu nodrošināt 
labāku vidi drošāku un efektīvāku kodolatkritumu apsaimniekošanas tehnoloģiju attīstībai.


