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ĪSS PAMATOJUMS

Budžeta komitejas referents

– uzskata, ka ITER pētniecības projekts ir nozīmīgs kā viens no iespējamajiem Eiropas 
nākotnes enerģijas avotiem un ka tā finansēšanu nevajadzētu pārtraukt;

– uzskata, ka ITER nepārprotami ir projekts ar Eiropas pievienoto vērtību, tā Eiropas 
segmentam arī turpmāk vajadzētu būt Kopienas mēroga un ka tam ir milzīgi plašas iespējas 
pētniecības un inovācijas jomā;
– konstatē, ka projekta izstrāde turpinās; atzinīgi vērtē iepriekšējos 12 mēnešos notikušās 
izmaiņas ITER un F4E pārvaldības, kontroles un revīzijas struktūrās; cer, ka ITER un F4E
vadība laikus īstenos saistības pret Parlamentu; cer, ka visi procesi pastāvīgi tiks pārskatīti, lai 
rentablas pārvaldības struktūrā radītu stabilu lēmumu pieņemšanas vidi;
– pamatojoties uz kopējām ITER celtniecības posma bāzes līnijas izmaksām 6,6 miljardu euro 
apmērā, iesaka paredzēt īpašu finansējumu, lai garantētu finansējumu ITER, neapdraudot citas 
ES prioritātes, piemēram, pētniecības pamatprogrammu;

– iesaka, ka finansējums ir jāatbrīvo, tiklīdz ir izpildīti šādi kritēriji:

 regulāra informācija Parlamentam un pilnīgas pārredzamības garantēšana;

 skaidrs projekta plāns, izklāstot mērķus un svarīgākos aspektus un ietverot ex ante
novērtējumu un ex post atbilstības pārbaudes;

 regulāri ziņojumi par projekta finansiālajām vajadzībām, jo īpaši ņemot vērā projekta 
pielāgojumus, izejvielu izmaksu pieaugumu, ITER projekta grafika izmaiņas, kuras 
radījusi Japānas zemestrīce un tās ietekme uz atsevišķām ar ITER projektu saistītām 
Japānas iekārtām, un citas ITER pusēm radušās grūtības;

 regulāri ziņojumi par projekta finansiālajām vajadzībām, jo īpaši ņemot vērā projekta 
pielāgojumus, izejvielu izmaksu pieaugumu un pārējām ITER pusēm radušās grūtības;

 F4E finanšu noteikumu saskaņošana ar Eiropas Parlamenta nostāju ziņojumā par 
budžeta izpildes apstiprināšanu un Revīzijas palātas Atzinumā Nr. 4/2008 ietvertajiem 
ieteikumiem;

 pilnīga pārredzamība un Eiropas Parlamenta piekļuve iekšējās revīzijas 
dokumentācijai;

– atkārtoti pauž bažas par nepārredzamajām procedūrām, kas izmantotas ITER projekta 
izmaksu pārrēķināšanā, kurā tika iesaistīta Komisija, Padome un dalībvalstis (visas šīs puses 
ir pārstāvētas ITER padomē), taču nenotika apspriešanās ar Eiropas Parlamentu, kura 
līdzdalība kā vienai no budžeta lēmējiestādēm ir nepieciešama ikvienā lēmumu pieņemšanas 
procesā par ITER finansējumu;
– mudina Komisiju, Eiropadomi, Padomi un dalībvalstis sākt Euratom līguma grozīšanas 
procesu, lai nostiprinātu līguma noteikumus par informācijas sniegšanu un Parlamenta 
koplemšanas tiesībām arī Euratom pētniecības jautājumos nolūkā inter alia atvieglināt 
turpmāko budžeta procedūru norisi;
– atgādina, ka Komisija 2011. gada 20. aprīlī iesniedza priekšlikumu, pamatojoties uz 
pašreizējā Eiropas Parlamenta, Padomes un Komisijas 2006. gada 17. maija Iestāžu nolīguma 
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par budžeta disciplīnu un pareizu finanšu pārvaldību (IN) 21.–23. punktu, kas būs pamats 
sarunām; apstiprina, ka vienošanās par ITER finansēšanu, veicot papildu pārvietojumus uz 
DFS 1.a izdevumu kategoriju, ļautu 2011. gadā straujāk pieņemt Euratom pētniecības 
programmu;

– ir pārliecināts, ka papildu finansējumu ITER nevar iegūt, pārvietojot līdzekļus 1.a izdevumu 
kategorijā, proti, par 100 miljoniem euro 2012. gadā un 360 miljoniem euro 2013. gadā 
samazinot 7. pamatprogrammas finansējumu, jo tādējādi tiks ievērojami samazinātas 
iemaksas 7. pamatprogrammā, kas paredzētas stratēģijas „Eiropa 2020” pamatmērķu 
sasniegšanai un pamatiniciatīvu īstenošanai;
– cenšas padarīt redzamāku apņemšanos aizsargāt 7. pamatprogrammas finansējumu; uzskata, 
ka vienīgais veids, kā to panākt, ir 2012. un 2013. gadā ITER finansējumu provizoriski 
samazināt par 460 miljoniem euro, lai skaidri paustu Parlamenta nostāju un tādējādi sekmētu 
iestāžu sarunas nolūkā pēc iespējas drīz panākt savstarpēji pieņemamu vienošanos par kopējo 
ITER finansējumu 2012. un 2013. gadā;

– apliecina gatavību sākt sarunas ar Komisiju un Padomi par DFS papildu grozīšanu 2012. un 
2013. gadā, ITER finansēšanas nolūkā paaugstinot 1.a izdevumu kategorijas maksimālo 
apmēru 2012. un 2013. gadā atbilstīgi Komisijas 2011. gada 20. aprīļa priekšlikumam, kura 
pamatā ir pašreizējā IN 21.–23. punkts;

– uzsver, cik būtiski ir novērst jebkādus ITER un F4E struktūru pārvaldībā iesaistīto personu 
interešu konfliktus ar projekta darbuzņēmējiem;

– neatbalsta Komisijas nostāju par ietekmes novērtējuma atcelšanu arī situācijā, kurā ir 
ierosināts divkāršot kopējo programmas gada finansējumu salīdzinājumā ar 2007.–2013. gada 
programmu, kas jāuzskata par būtisku pārmaiņu;
– uzsver, ka ir jānostiprina kodoldrošības un radiācijaizsardzības aspekti, līdz ar to prasot no 
jauna pārvietot apropriācijas kodoldrošības un radiācijaizsardzības mērķiem, vienlaikus 
ievērojot Komisijas ierosināto kopējo programmas finansējuma apmēru;

– piekrīt tam, ka nozīmīga ir ITER projekta starptautisko partneru pilnīga finansiāla un 
materiāla līdzdalība ITER projektā, pildot savus pienākumus, kas izriet no ITER nolīguma;

– uzsver, ka jebkurš likumdevējas iestādes lēmums par atbalstu Euratom pamatprogrammas 
atjaunošanai neskar budžeta lēmējinstitūcijas lēmumus ikgadējās budžeta procedūras 
kontekstā.

GROZĪJUMI

Budžeta komiteja aicina par jautājumu atbildīgo Rūpniecības, pētniecības un enerģētikas 
komiteju ziņojumā iekļaut šādus grozījumus:
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Grozījums Nr. 1

Lēmuma priekšlikums
1.a punkts (jauns)

Lēmuma priekšlikums Grozījums

1.a Uzskata, ka likumdošanas 
priekšlikumā norādītā galvenā 
pamatsumma neatbilst pašreizējās 2007.–
2013. gada daudzgadu finanšu shēmas 
(DFS) 1.a izdevumu kategorijas 
maksimālajam apmēram; pieņem 
zināšanai Komisijas 2011. gada 20. aprīļa 
priekšlikumu (COM (2011)0226) pārskatīt 
pašreizējo DFS, pamatojoties uz Eiropas 
Parlamenta, Padomes un Komisijas 
2006. gada 17. maija Iestāžu nolīguma 
par budžeta disciplīnu un pareizu finanšu 
pārvaldību (IN) 21.–23. punktu, lai ITER 
projektam 2012. un 2013. gadā piešķirtu 
papildu neparedzēto finansējumu; vēlas 
sākt sarunas ar otru budžeta lēmējiestādi, 
pamatojoties uz visiem IN paredzētajiem 
līdzekļiem, lai līdz 2011. gada beigām 
strauji vienotos par Euratom pētniecības 
programmas finansēšanu; atsauc savu 
iebildumu pret jebkādu līdzekļu 
pārvietošanu no Septītās 
pamatprogrammas pētniecībai, kā tas bija 
ierosināts iepriekš minētajā Komisijas 
priekšlikumā;

Grozījums Nr. 2

Lēmuma priekšlikums
14.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(14a) Komisijai, Eiropadomei, Padomei 
un dalībvalstīm ir jāsāk Euratom līguma 
grozīšanas process, nostiprinot līguma 
noteikumus par informācijas sniegšanu 
un Eiropas Parlamenta koplemšanas 
tiesības Euratom pētniecības jautājumos 
nolūkā inter alia atvieglināt turpmāko 
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budžeta procedūru norisi.

Grozījums Nr. 3

Lēmuma priekšlikums
16. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(16) Ar šo lēmumu attiecībā uz visu 
pamatprogrammas (2012–2013) darbības 
laiku nosaka finansējumu, kas budžeta 
lēmējinstitūcijai ir galvenā atsauce 
ikgadējās budžeta procedūras laikā Eiropas 
Parlamenta, Padomes un Komisijas 
2006. gada 17. maija Iestāžu nolīguma par 
budžeta disciplīnu un pareizu finanšu 
pārvaldību 37. punkta nozīmē.

(16) Ar šo lēmumu attiecībā uz visu 
pamatprogrammas (2012–2013) darbības 
laiku nosaka finansējumu, kas budžeta 
lēmējinstitūcijai ir galvenā atsauce 
ikgadējās budžeta procedūras laikā Eiropas 
Parlamenta, Padomes un Komisijas 
2006. gada 17. maija Iestāžu nolīguma par 
budžeta disciplīnu un pareizu finanšu 
pārvaldību (IN) 37. punkta nozīmē.
Komisija 2011. gada 20. aprīlī iesniedza 
priekšlikumu (COM (2011)0226) pārskatīt 
pašreizējo DFS 2007.–2013. gadam, 
pamatojoties uz IN 21.–23. punktu, lai, 
paaugstinot 1.a izdevumu kategorijas 
maksimālo apmēru, ITER projektam 
2012. un 2013. gadā piešķirtu papildu 
neparedzēto finansējumu. Uz šā 
priekšlikuma ir jāpamatojas, lai abas 
budžeta lēmējiestādes panāktu 
vienošanos, kas jānoslēdz saskaņā ar 
visiem IN paredzētajiem līdzekļiem un 
nepārvietojot līdzekļus no Septītās 
pamatprogrammas pētniecībai uz 
Euratom pamatprogrammu.

Grozījums Nr. 4

Lēmuma priekšlikums
16.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(16a) Attiecībā uz DFS 2014.–
2020. gadam ITER projektam paredzētie 
finanšu līdzekļi ir jānosaka visam 
plānošanas periodam, lai jebkuras 
izmaksas, kas ITER celtniecības posmā, 
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kuru pašlaik plānots pabeigt 2020. gadā, 
pārsniedz ES daļu, proti, 6,6 miljardus 
euro, finansētu ārpus DFS maksimālā 
apmēra (līdzekļu norobežošana).

Grozījums Nr. 5

Lēmuma priekšlikums
18. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(18) Lai panāktu savstarpēju ieguvumu, ir 
svarīga Eiropas pētniecības starptautiskā 
un pasaules dimensija. Jāparedz iespēja 
Pamatprogrammā (2012–2013) piedalīties 
valstīm, kuras šādā nolūkā noslēgušas 
vajadzīgos nolīgumus, un projektu līmenī 
jāparedz iespēja tajā uz savstarpēja 
izdevīguma pamata piedalīties iestādēm no 
trešām valstīm un starptautiskām 
zinātniskās sadarbības organizācijām.

(18) Lai panāktu savstarpēju ieguvumu, ir 
svarīga Eiropas pētniecības starptautiskā 
un pasaules dimensija. No vienas puses, 
jāparedz iespēja Pamatprogrammā (2012–
2013) piedalīties valstīm, kuras šādā 
nolūkā noslēgušas vajadzīgos nolīgumus, 
un projektu līmenī jāparedz iespēja tajā uz 
savstarpēja izdevīguma pamata piedalīties 
iestādēm no trešām valstīm un 
starptautiskām zinātniskās sadarbības 
organizācijām. No otras puses, tas nozīmē 
arī to, ka tieši attiecībā uz ITER projektu 
starptautiskajiem partneriem pilnībā ir 
jāievēro to finansiālās saistības.

Grozījums Nr. 6

Lēmuma priekšlikums
3. pants – 1. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Maksimālais finansējuma apjoms 
Pamatprogrammas (2012–2013) 
īstenošanai ir EUR 2 560 270 000. Šīs 
summas sadalījums ir šāds (EUR):

Maksimālais finansējuma apjoms 
Pamatprogrammas (2012–2013) 
īstenošanai ir EUR 2 100 270 000. Šīs 
summas sadalījums ir šāds (EUR):

Grozījums Nr. 7

Lēmuma priekšlikums
3. pants – 1. punkts – a apakšpunkts – 1. ievilkums
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

– kodolsintēzes pētniecība —
2 208 809 000;

– kodolsintēzes pētniecība —
1 748 809 000; šī summa ietver 
nepieciešamos līdzekļus JET programmas 
turpināšanai Kalemā;

Grozījums Nr. 8

Lēmuma priekšlikums
3. pants – 1. punkts – a apakšpunkts – 2. ievilkums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

– kodola skaldīšana un aizsardzība pret 
jonizējošo starojumu — 118 245 000;

– kodola skaldīšana, jo īpaši kodoldrošība, 
kodolatkritumu apsaimniekošanas 
uzlabošana un aizsardzība pret jonizējošo 
starojumu — 118 245 000;
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