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ĪSS PAMATOJUMS

Ņemot vērā globālās problēmas un nepieciešamību pēc starptautiski saskaņotas rīcības 
kodoldrošības jomā, Komisija ir izstrādājusi priekšlikumu izveidot Eiropas instrumentu 
sadarbībai kodoldrošības jomā (INSC) saskaņā ar daudzgadu finanšu shēmu (DFS) 2014.–
2020. gadam. Šā jaunā instrumenta pamatā būs sadarbības sistēma, kuru kodoldrošības jomā 
ES ir pakāpeniski veidojusi kopš 1990. gadiem.

Instrumenta mērķis ir nodrošināt pietiekamus līdzekļus, lai Savienība spētu veicināt cilvēku 
un stratēģisko drošību, novēršot kodoldrošības problēmas, nodrošinot aizsardzību pret 
radiāciju un īstenojot kodoldrošības pasākumus visās trešās valstīs. Turklāt, praksē INSC būs 
dažu stratēģijas „Eiropa 2020” mērķu ārēja izpausme, veicinot regulatīvu un cita veida 
sadarbību ar jaunietekmes valstīm, kā arī paraugprakses un standartu apmaiņu.

Tā kā kodoldrošības jautājumos notiek dinamiska attīstība un daži no iepriekšējiem ES 
kodoldrošības projektiem zaudēs aktualitāti (piemēram, Černobiļas teritorijas atveseļošana), 
nākamajā DFS līdzekļi tiks novirzīti nedaudz savādākiem mērķiem. Tādējādi jaunās 
plānošanas prioritātes 2014.–2020. gadam būs ieguves vietu atveseļošana, lietotās 
kodoldegvielas apglabāšana, radioaktīvo atkritumu apsaimniekošana un iekārtu ekspluatācijas 
pārtraukšana. Pasākumi mainīsies no tehniskās palīdzības uz sadarbību un ES zinātības 
nodošanu trešām valstīm, tostarp par kodolspēkstaciju projektēšanu, ekspluatāciju, tehnisko 
apkopi un reglamentēšanu.

Ietekme uz budžetu

Komisijas priekšlikumā attiecībā uz kopējo piešķīrumu 2014.–2020. gadam, kas paredzēts 
instrumentam sadarbībai kodoldrošības jomā, redzams 5,8 % pieaugums nemainīgās 
2011. gada cenās (no EUR 529 miljoniem pašreizējā DFS līdz EUR 560 miljoniem nākamajā 
DFS).  

ES līdzekļi tiks izmaksāti, izmantojot daudzgadu stratēģijas dokumentus un indikatīvās 
programmas, kurās tiks iestrādātas finansēšanas prioritātes un konkrēti mērķi.

Pašreizējā priekšlikuma nepilnības

Komisijas priekšlikums regulai ir solis uz priekšu pārredzamāka, elastīgāka un vienkāršāka 
instrumenta panākšanai. Pamatojoties uz prasībām Kopējās īstenošanas regulā, kas attiecas uz 
visiem ārējo darījumu instrumentiem, tiks uzlabota juridiskā noteiktība INSC labuma 
guvējiem un saskaņoti noteikumi.

Neraugoties uz ierosinātajiem uzlabojumiem, referents vēlas uzsvērt nepieciešamību 
nodrošināt labāku centienu saskaņošanu, konsekvenci un papildināmību kodoldrošības jomā 
gan ES un dalībvalstu līmenī, gan arī citās starptautiskās, vietējās un reģionālās organizācijās, 
lai izvairītos no dublēšanās un iespējami palielinātu finansēšanas rezultātus.
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Ekonomisku grūtību laikā ir jācenšas veicināt pareizu finanšu pārvaldību un ES finanšu 
resursu iespējami labāku izmantošanu.

Nemazinot kodoldrošības svarīgumu, referents vēlas atkārtot, ka šī nozare ir nozīmīgs 
enerģijas avots. Tādēļ viņš gribētu uzsvērt, ka jāsaglabā minētās nozares ekonomiskā attīstība, 
vienlaikus pilnībā ievērojot augstākos drošības standartus kodolenerģijas ražošanā.

Visbeidzot, referents vēlas norādīt — nodrošinot šim instrumenta paredzētā finansējuma 
pieejamību — ir svarīgi dot priekšroku kandidātvalstīm, potenciālajām kandidātvalstīm un 
Eiropas kaimiņattiecību un partnerības instrumenta (ENPI) labuma saņēmējiem, īpaši tādēļ, 
ka viena kandidātvalsts, viena potenciālā kandidātvalsts un deviņas kaimiņvalstis ir 
plānojušas vai plāno kodolreaktora būvniecību pētniecības un ražošanas nolūkiem.

GROZĪJUMI

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

Grozījums Nr. 1

Normatīvās rezolūcijas projekts
1.a punkts (jauns)

Normatīvās rezolūcijas projekts Grozījums

1.a vērš uzmanību uz to, ka likumdošanas 
priekšlikumā minētais finansējums ir 
norādīts tikai likumdevējas iestādes 
zināšanai un to nevar precīzi noteikt, 
kamēr nav panākta vienošanās par 
priekšlikumu regulai, ar ko nosaka 
daudzgadu finanšu shēmu 
2014.−2020. gadam;

Grozījums Nr. 2

Normatīvās rezolūcijas projekts
1.b punkts (jauns)

Normatīvās rezolūcijas projekts Grozījums

1.b atgādina par 2011. gada 8. jūnija 
rezolūciju par ieguldījumu nākotnē —
jaunu daudzgadu finanšu shēmu (DFS) 
konkurētspējīgai, ilgtspējīgai un 
iekļaujošai Eiropai1; vēlreiz uzsver, ka 
nākamajā DFS ir jānodrošina pietiekami 
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daudz papildu resursu, lai Savienība 
varētu īstenot esošās politiskās prioritātes 
un veikt Lisabonas līgumā noteiktos 
jaunos uzdevumus, kā arī reaģēt uz 
neparedzamiem notikumiem; norāda, ka, 
pat palielinot nākamās DFS resursu 
līmeni par 5 % salīdzinājumā ar 
2013. gada līmeni, ieguldījums Savienības 
saskaņoto mērķu un uzņemto saistību un 
Savienības solidaritātes principa 
īstenošanā var būt tikai ierobežots; prasa 
Padomei, ja tā šai pieejai nepiekrīt, 
skaidri norādīt, no kurām politikas 
prioritātēm vai projektiem būtu iespējams 
pilnībā atteikties, neraugoties uz to 
apliecināto Eiropas pievienoto vērtību;
_____________
1 Pieņemtais teksts, P7_TA(2011)0266.

Grozījums Nr. 3

Priekšlikums regulai
1.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(1a) Ar šo regulu būtu jānosaka 
finansējums visam instrumenta darbības 
laikam, kas budžeta lēmējinstitūcijai ir 
galvenais atskaites punkts ikgadējās 
budžeta procedūras laikā tādā nozīmē, kā 
to paredz []. punkts Eiropas Parlamenta, 
Padomes un Komisijas XX/201Z iestāžu 
nolīgumā par sadarbību budžeta 
jautājumos un pareizu finanšu 
pārvaldību.
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Grozījums Nr. 4

Priekšlikums regulai
1.b apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(1b) Īstenošanas un līdzekļu izlietošanas 
kvalitātes uzlabošanai vajadzētu būt 
pamatprincipiem, lai sasniegtu 
instrumenta mērķus, vienlaikus 
nodrošinot finanšu resursu optimālu 
izlietojumu.

Grozījums Nr. 5

Priekšlikums regulai
1.c apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(1c) Ir svarīgi nodrošināt pareizu šā 
instrumenta finanšu pārvaldību, kā arī 
iespējami efektīvāku un lietotājam 
draudzīgāku tā īstenošanu, vienlaikus 
nodrošinot arī juridisko noteiktību un 
instrumenta pieejamību visiem 
dalībniekiem.

Grozījums Nr. 6

Priekšlikums regulai
4. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(4) Vienīgi Eiropas Savienībai, darbojoties 
kopā ar dalībvalstīm kopīgos politikas 
stratēģijas virzienos, ir vajadzīgā kritiskā 
masa, lai reaģētu uz globālām problēmām, 
un tā spēj atbilstošāk saskaņot sadarbību ar 
trešām valstīm.

(4) Vienīgi Eiropas Savienībai, darbojoties 
kopā ar dalībvalstīm kopīgos politikas 
stratēģijas virzienos, ir vajadzīgā kritiskā 
masa, lai reaģētu uz globālām problēmām, 
un tā spēj atbilstošāk saskaņot sadarbību ar 
trešām valstīm kodoldrošības jomā.
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Grozījums Nr. 7

Priekšlikums regulai
12.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(12a) Savienības palīdzības saskaņotība, 
saskaņošana un papildināmība 
kodoldrošības jomā būtu jānodrošina gan 
atsevišķām dalībvalstīm, gan arī citām 
starptautiskām, vietējām un reģionālām 
organizācijām, lai izvairītos no 
finansējuma pārklāšanās un dublēšanās.

Grozījums Nr. 8

Priekšlikums regulai
1. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Komisija nodrošina, ka pieņemtie 
pasākumi ir atbilstoši Savienības 
vispārējām stratēģijas politikas 
pamatnostādnēm attiecībā uz 
partnervalstīm un jo īpaši ar tās attīstības 
mērķiem un ekonomiskās sadarbības 
politikas virzieniem un programmām.

3. Komisija nodrošina, ka pieņemtie 
pasākumi ir atbilstoši Savienības 
iekšpolitikai un ārpolitikai, vispārējām 
stratēģijas politikas pamatnostādnēm 
attiecībā uz partnervalstīm un jo īpaši ar tās 
attīstības mērķiem un ekonomiskās 
sadarbības politikas virzieniem un 
programmām.

Grozījums Nr. 9

Priekšlikums regulai
1. pants – 5.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5.a Saskaņā ar šo instrumentu sniegtais 
atbalsts ir pieejams prioritārā kārtā tām 
valstīm, kuras ir pirmspievienošanās 
palīdzības instrumenta (IPA II) un 
Eiropas kaimiņattiecību un partnerības 
instrumenta (ENPI) līdzekļu saņēmējas.
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Pamatojums
Kaut gan visām valstīm kodoldrošība ir ļoti svarīga un tā ir jāatbalsta visā pasaulē, referents 
uzskata, ka ES atbalsta primārajam mērķis ir jābūt saistītam ar tās tuvākajiem kaimiņiem, 
proti, IPA un ENPI instrumentu līdzekļu saņēmējvalstīm.

Grozījums Nr. 10

Priekšlikums regulai
2. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Atbilstīgi Savienības vispārējam 
nolūkam un darbības jomai, mērķiem, 
principiem un politikai stratēģijas 
dokumentu nolūks būs nodrošināt 
saskaņotu pamatshēmu sadarbībai starp 
Savienību un attiecīgajām partnervalstīm 
vai reģioniem.

3. Atbilstīgi Savienības vispārējam 
nolūkam un darbības jomai, mērķiem, 
principiem, iekšpolitikai un ārpolitikai
stratēģijas dokumentu nolūks būs 
nodrošināt saskaņotu pamatshēmu 
sadarbībai starp Savienību un attiecīgajām 
partnervalstīm vai reģioniem.

Grozījums Nr. 11

Priekšlikums regulai
2. pants – 5. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5. Komisija apstiprina stratēģijas 
dokumentu atbilstīgi pārbaudes procedūrai, 
kas minēta Kopējās īstenošanas regulas 
15. panta 3. punktā. Stratēģijas 
dokumentus var pārskatīt vidējā termiņā 
vai tiklīdz rodas vajadzība saskaņā ar šo 
pašu procedūru. Tomēr šī procedūra nav 
vajadzīga stratēģijas atjaunināšanai, kas 
neattiecas uz dokumentā noteiktajām 
sākotnējām prioritāšu jomām un mērķiem.

5. Komisija apstiprina stratēģijas 
dokumentu atbilstīgi pārbaudes procedūrai, 
kas minēta Kopējās īstenošanas regulas 
15. panta 3. punktā. Stratēģijas 
dokumentus var pārskatīt vidējā termiņā 
vai tiklīdz rodas vajadzība saskaņā ar šo 
pašu procedūru. Tomēr šī procedūra nav 
vajadzīga stratēģijas atjaunināšanai, kas 
neattiecas uz dokumentā noteiktajām 
sākotnējām prioritāšu jomām un mērķiem, 
ja vien to finanšu ietekme nepārsniedz 
Kopējās īstenošanas regulas 2. panta 
2. punktā noteiktās robežvērtības.
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Grozījums Nr. 12

Priekšlikums regulai
3. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Daudzgadu indikatīvajās programmās 
nosaka finansēšanai izraudzītās prioritāšu 
jomas, īpašos mērķus, paredzētos 
rezultātus, izpildes rādītājus un paredzētos 
finansējuma sadalījumus gan vispārējus, 
gan atsevišķi pa prioritāšu jomām, ietverot 
saprātīgu nesadalīto līdzekļu rezervi,  ko
vajadzības gadījumos var norādīt apmēra 
robežās vai minimālās summas veidā.

2. Daudzgadu indikatīvajās programmās 
nosaka finansēšanai izraudzītās prioritāšu 
jomas, īpašos mērķus, paredzētos 
rezultātus, skaidrus, konkrētus un 
pārredzamus izpildes rādītājus un 
paredzētos finansējuma sadalījumus gan 
vispārējus, gan atsevišķi pa prioritāšu
jomām, ietverot saprātīgu nesadalīto 
līdzekļu rezervi un neskarot budžeta 
lēmējinstitūcijas pilnvaras; šo rezervi
vajadzības gadījumā var norādīt apmēra 
robežās vai minimālās summas veidā.

Grozījums Nr. 13

Priekšlikums regulai
3. pants – 5. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5. Daudzgadu indikatīvās programmas 
pārskata, ja vajadzīgs, ņemot vērā visus 
atbilstīgos pārskatītos stratēģijas 
dokumentus saskaņā ar šo pašu procedūru.
Tomēr pārbaudes procedūra nav vajadzīga 
tādiem grozījumiem daudzgadu indikatīvās 
programmās, kas ir tehniski pielāgojumi, 
līdzekļu atkārtots sadalījums prioritātei 
piešķirtā asignējuma robežās vai sākotnējā 
paredzētā sadalījuma palielinājums vai 
samazinājums, kas nav lielāks par 20 %, ar 
noteikumu, ka šie grozījumi neizraisa 
izmaiņas sākotnējās šajā dokumentā 
noteiktajās prioritāšu jomās un mērķos. Par 
visiem šādiem tehniskiem pielāgojumiem 
viena mēneša laikā jāpaziņo Eiropas 
Parlamentam un Padomei.

5. Daudzgadu indikatīvās programmas 
pārskata, ja vajadzīgs, ņemot vērā visus 
atbilstīgos pārskatītos stratēģijas 
dokumentus saskaņā ar šo pašu procedūru.
Tomēr pārbaudes procedūra nav vajadzīga 
tādiem grozījumiem daudzgadu indikatīvās 
programmās, kas ir tehniski pielāgojumi, 
līdzekļu atkārtots sadalījums prioritātei 
piešķirtā asignējuma robežās vai sākotnējā 
paredzētā sadalījuma palielinājums vai 
samazinājums atbilstošajās procentuālajās 
robežās, kas noteiktas Kopējās 
īstenošanas regulas 2. panta 2. punktā, ar 
noteikumu, ka šie grozījumi neizraisa 
izmaiņas sākotnējās šajā dokumentā 
noteiktajās prioritāšu jomās un mērķos. Par 
visiem šādiem tehniskiem pielāgojumiem 
viena mēneša laikā jāpaziņo Eiropas 
Parlamentam un Padomei.
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Ja nebūtisku grozījumu kopējā summa vai 
to ietekme uz budžetu pārsniedz Kopējās 
īstenošanas regulas 2. panta 2. punktā 
minēto maza apmēra finansēšanas 
slieksni, piemēro minētās regulas 
15. panta 3. punktā minēto procedūru.

Grozījums Nr. 14

Priekšlikums regulai
5.a pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5.a pants
Savienības palīdzības saskaņotība un 

papildināmība
1. Īstenojot šo regulu, nodrošina 
saskaņotību ar citām Savienības ārējās 
darbības jomām un instrumentiem, kā arī 
citām attiecīgām Savienības politikas 
jomām.
2. Savienība un dalībvalstis koordinē to 
attiecīgās atbalsta programmas ar mērķi 
palielināt atbalsta sniegšanas un politikas 
dialoga efektivitāti un produktivitāti 
saskaņā ar noteiktajiem principiem, lai 
stiprinātu darbību koordināciju ārējā 
atbalsta jomā un saskaņotu politiku un 
procedūras. Koordinēšanā ietilpst 
regulāras konsultācijas un atbilstošas 
informācijas apmaiņa atbalsta cikla 
dažādos posmos.
3. Savienība saziņā ar dalībvalstīm veic 
pasākumus, kas nepieciešami, lai 
nodrošinātu pienācīgu koordināciju un 
sadarbību ar daudzpusējām un 
reģionālajām organizācijām un 
struktūrām — tostarp, bet ne tikai — ar 
Eiropas finanšu iestādēm, 
starptautiskajām finanšu iestādēm, 
Apvienoto Nāciju Organizācijas 
aģentūrām, fondiem un programmām, 
privātajiem un politiskajiem fondiem un 
ārpus ES esošiem līdzekļu devējiem.
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Grozījums Nr. 15

Priekšlikums regulai
8. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Bāzes finansējums šīs regulas 
īstenošanai no 2014. līdz 2020. gadam ir 
EUR 631 100 000.

1. Bāzes finansējums, kā definēts 
[17]. punktā Eiropas Parlamenta, 
Padomes un Komisijas XX/201Z Iestāžu 
nolīgumā par sadarbību budžeta 
jautājumos un pareizu finanšu 
pārvaldību, šīs regulas īstenošanai no 
2014. līdz 2020. gadam ir 
EUR 631 100 000.

Grozījums Nr. 16

Priekšlikums regulai
8. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Gada apropriācijas apstiprina budžeta 
lēmējinstitūcija daudzgadu finanšu shēmas 
robežvērtībās.

2. Gada apropriācijas apstiprina budžeta 
lēmējinstitūcija, neskarot noteikumus 
Regulā, ar ko nosaka daudzgadu finanšu 
shēmu 2014.–2020. gadam, un Eiropas 
Parlamenta, Padomes un Komisijas 
xxx/201z Iestāžu nolīgumā par sadarbību 
budžeta jautājumos un pareizu finanšu 
pārvaldību.
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balsošanā

Marta Andreasen, Richard Ashworth, Zuzana Brzobohatá, Jean Louis 
Cottigny, Jean-Luc Dehaene, Isabelle Durant, James Elles, Göran Färm, 
José Manuel Fernandes, Eider Gardiazábal Rubial, Salvador Garriga 
Polledo, Lucas Hartong, Jutta Haug, Anne E. Jensen, Jan Kozłowski, 
Alain Lamassoure, Giovanni La Via, Barbara Matera, Claudio 
Morganti, Juan Andrés Naranjo Escobar, Nadezhda Neynsky, 
Dominique Riquet, Alda Sousa, Helga Trüpel, Derek Vaughan, 
Angelika Werthmann

Aizstājēji, kas bija klāt galīgajā 
balsošanā

Alexander Alvaro, Bendt Bendtsen, Gerben-Jan Gerbrandy, Lidia 
Joanna Geringer de Oedenberg, Jutta Steinruck, Nils Torvalds

Aizstājēji (187. panta 2. punkts), kas bija 
klāt galīgajā balsošanā

Leonardo Domenici


