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Grozījums Nr. 1

Normatīvās rezolūcijas projekts
1.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1.a norāda, ka likumdošanas 
priekšlikumā noteiktais finansējums ir 
tikai norāde likumdošanas iestādei un šo 
summu 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 —
jauna daudzgadu finanšu shēma (DFS) 
konkurētspējīgai, ilgtspējīgai un 
integrējošai Eiropai1; vēlreiz uzsver, ka 
nākamajā DFS ir jānodrošina pietiekami 
daudz papildu resursu, lai Savienība 
varētu īstenot tās pašreizējās politikas 
prioritātes un jaunos uzdevumus, kas 
noteikti Lisabonas līgumā, kā arī reaģēt 
uz neparedzamiem notikumiem; norāda, 
ka, pat palielinot resursu līmeni 
nākamajai DFS par vismaz 5 % 
salīdzinājumā ar 2013. gada līmeni, var 
sniegt tikai ierobežotu ieguldījumu 
Savienības pieņemto mērķu un saistību 
izpildē, kā arī Savienības solidaritātes 
principa ievērošanā; 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;
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_______________
1 Pieņemtie teksti, P7_TA(2011)0266.

Grozījums Nr. 3

Normatīvās rezolūcijas projekts
1.c punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1.c turklāt atgādina par savu nostāju, ka 
nākamajā DFS būtu jāparedz lielāka 
budžeta resursu koncentrācija jomās, 
kuras veicina ekonomisko izaugsmi un 
konkurētspēju, piemēram, pētniecības un 
inovācijas jomā, atbilstoši Eiropas 
pievienotās vērtības un izcilības 
principiem;

Grozījums Nr. 4

Normatīvās rezolūcijas projekts
1.d punkts (jauns)

Normatīvās rezolūcijas projekts Grozījums

1.d jo īpaši atgādina, ka tajā pašā 
rezolūcijā Eiropas Parlaments aicina 
būtiski palielināt attiecīgos izdevumus no 
2013. gada, lai uzlabotu, veicinātu un 
nodrošinātu pētniecības, attīstības un 
inovācijas finansēšanu Savienībā;

Grozījums Nr. 5

Regulas priekšlikums
3. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(3) Atbalstot kodolpētniecību, Kopienas 
pētniecības un mācību programma 
(turpmāk “Euratom programma”) sniegs 
ieguldījumu to mērķu sasniegšanā, kuri 

(3) Atbalstot kodolpētniecību un izcilību 
inovācijās, Kopienas pētniecības un 
mācību programma (turpmāk “Euratom 
programma”) sniegs ieguldījumu to mērķu 
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izvirzīti pētniecības un inovācijas 
pamatprogrammā “Apvārsnis 2020”, kas 
izveidota ar [..] Regulu (ES) Nr. XX/XXXX
(turpmāk “pamatprogramma 
“Apvārsnis 2020”), un veicinās stratēģijas 
“Eiropa 2020” īstenošanu, kā arī Eiropas 
Pētniecības telpas izveidi un darbību.

sasniegšanā, kuri izvirzīti pētniecības un 
inovācijas pamatprogrammā “Apvārsnis 
2020”, kas izveidota ar [..] Regulu (ES) Nr. 
.../..... (turpmāk “pamatprogramma 
“Apvārsnis 2020”), un veicinās stratēģijas 
“Eiropa 2020” īstenošanu, kā arī Eiropas 
Pētniecības telpas izveidi un darbību; 
turklāt tai būtu jācenšas turpmāk 
izmantot struktūrfondu līdzekļus 
kodolpētniecībai un nodrošināt līdzekļu 
apjoma saskaņošanu ar Kopienas 
prioritātēm pētniecības jomā, nepārkāpjot 
izcilības principu.

Grozījums Nr. 6

Regulas priekšlikums
6. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(6) Parakstot Nolīgumu par ITER 
Starptautiskās kodoltermiskās enerģijas 
organizācijas izveidi ITER projekta 
kopīgai īstenošanai, Kopiena ir apņēmusies 
piedalīties ITER būvniecībā un tā turpmākā 
ekspluatācijā. Kopienas ieguldījumu 
pārvalda, izmantojot Eiropas 
Kopuzņēmumu ITER un kodolsintēzes 
enerģētikas attīstības vajadzībām (turpmāk 
“kopuzņēmums “Kodolsintēze enerģētikas 
vajadzībām””), kas izveidots ar Padomes 
2007. gada 27. marta lēmumu. 
Kopuzņēmuma “Kodolsintēze enerģētikas 
vajadzībām”, tostarp ITER, darbības 
jāreglamentē, pieņemto atsevišķu 
leģislatīvu aktu.

(6) Parakstot Nolīgumu par ITER 
Starptautiskās kodoltermiskās enerģijas 
organizācijas izveidi ITER projekta 
kopīgai īstenošanai, Kopiena ir apņēmusies 
piedalīties ITER būvniecībā un tā turpmākā 
ekspluatācijā. Kopienas ieguldījumu 
pārvalda, izmantojot Eiropas 
Kopuzņēmumu ITER un kodolsintēzes 
enerģētikas attīstības vajadzībām (turpmāk 
“kopuzņēmums “Kodolsintēze enerģētikas 
vajadzībām””), kas izveidots ar Padomes 
2007. gada 27. marta lēmumu. 
Kopuzņēmuma “Kodolsintēze enerģētikas 
vajadzībām”, tostarp ITER, darbības 
jāreglamentē, pieņemot atsevišķu 
leģislatīvu aktu. Šis atsevišķais 
leģislatīvais akts norādīs stingri noteiktu 
maksimālo summu no Savienības budžeta 
iemaksām ITER projektā 2014.–2018. 
gadam. Šī maksimālā summa jāuzskata 
par papildinājumu Komisijas 
ierosinātajam “Apvārsnis 2020” 
budžetam, Euratom pamatprogrammai un 
citām Savienības programmām. Papildu 
izdevumi, kas pārsniedz šo maksimālo 
summu, nedrīkst ietekmēt citus projektus, 
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kas tiek finansēti no Savienības budžeta, 
un tie jāfinansē, palielinot DFS 
maksimālos apjomus vai  izmantojot 
papildu resursus, nepieciešamības 
gadījumā pārsniedzot maksimālos 
apjomus. 

Grozījums Nr. 7

Regulas priekšlikums
7. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(7) Lai kodolsintēze kļūtu par reālu iespēju 
komerciālai enerģijas ražošanai, pirmkārt, 
ir nepieciešams veiksmīgi un savlaicīgi 
pabeigt ITER būvniecību un sākt tā 
ekspluatāciju. Otrkārt, ir jāizstrādā 
vērienīgs un tajā pašā laikā reālistisks 
ceļvedis virzībai uz elektroenerģijas 
ražošanu līdz 2050. gadam. Šo mērķu 
sasniegšanai ir nepieciešams pārorientēt 
Eiropas kodolsintēzes programmu. Būtu 
vairāk jāpievēršas darbībām, kas atbalsta 
ITER. Šāda racionalizācija būtu jāveic, 
neapdraudot Eiropas vadošo lomu 
kodolsintēzes zinātniskajās aprindās.

(7) Lai kodolsintēze kļūtu par reālu iespēju 
komerciālai enerģijas ražošanai, pirmkārt, 
ir nepieciešams veiksmīgi un savlaicīgi 
pabeigt ITER būvniecību un sākt tā 
ekspluatāciju. Otrkārt, ir jāizstrādā 
vērienīgs un tajā pašā laikā reālistisks 
ceļvedis virzībai uz elektroenerģijas 
ražošanu līdz 2050. gadam. Šo mērķu 
sasniegšanai ir nepieciešams pārorientēt 
Eiropas kodolsintēzes programmu. Būtu 
vairāk jāpievēršas darbībām, kas atbalsta 
ITER, vienlaikus nodrošinot atbilstošu 
riska kontroli un papildu izdevumu 
novēršanu. Šāda racionalizācija būtu 
jāveic, neapdraudot Eiropas vadošo lomu 
kodolsintēzes zinātniskajās aprindās un 
citās veiksmīgās Savienības programmās.

Grozījums Nr. 8

Regulas priekšlikums
10. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(10) Lai gan katra dalībvalsts pati izvēlas, 
vai izmantot kodolenerģiju, Savienības 
loma ir visu tās dalībvalstu interesēs 
izstrādāt satvaru, kas balstītu kopīgus 
pirmrindas pētījumus, zināšanu radīšanu un 
zināšanu saglabāšanu saistībā ar 
kodolskaldīšanas tehnoloģijām, īpaši 

(10) Lai gan katra dalībvalsts pati izvēlas, 
vai izmantot kodolenerģiju, Savienības 
loma ir visu tās dalībvalstu interesēs 
izstrādāt satvaru, kas balstītu kopīgus 
pirmrindas pētījumus, zināšanu radīšanu un 
zināšanu saglabāšanu saistībā ar 
kodolskaldīšanas tehnoloģijām, jo sevišķi 
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uzsverot drošumu, drošību, 
radiācijaizsardzību un neizplatīšanu. Tam 
vajadzīgas neatkarīgas zinātniskas liecības, 
un JRC tajā var dot būtisku ieguldījumu. 
Tas ir atzīts Komisijas Paziņojumā 
„Stratēģijas “Eiropa 2020” pamatiniciatīva 
„Inovācijas savienība””, kurā Komisija 
pauda nodomu stiprināt zinātniskos 
pierādījumus politikas izveidei ar JRC 
palīdzību. JRC ierosina risināt šo 
problēmu, koncentrējot savu kodoldrošuma 
un drošības pētniecību uz Savienības 
politiskajām prioritātēm.

attiecība uz jaunās paaudzes 
kodolskaldīšanas reaktoriem, īpaši 
uzsverot drošumu, drošību, 
radiācijaizsardzību un neizplatīšanu. Tam 
vajadzīgas neatkarīgas zinātniskas liecības, 
un JRC tajā var dot būtisku ieguldījumu. 
Tas ir atzīts Komisijas Paziņojumā 
„Stratēģijas “Eiropa 2020” pamatiniciatīva 
„Inovācijas savienība””, kurā Komisija 
pauda nodomu stiprināt zinātniskos 
pierādījumus politikas izveidei ar JRC 
palīdzību. JRC ierosina risināt šo 
problēmu, koncentrējot savu kodoldrošuma 
un drošības pētniecību uz Savienības 
politiskajām prioritātēm.

Grozījums Nr. 9

Regulas priekšlikums
16. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(16) Būtu jāpanāk lielāka ietekme,
kombinējot Euratom programmu ar privātā 
sektora līdzekļiem publiskā un privātā 
sektora partnerībās galvenajās jomās, kur 
pētniecība un inovācija varētu veicināt 
Savienības plašāku konkurētspējas mērķu 
sasniegšanu. Īpaša vērība būtu jāpiegriež 
mazo un vidējo uzņēmumu iesaistei.

(16) Būtu jāpanāk lielāka ietekme, arī
kombinējot Euratom programmu ar privātā 
sektora līdzekļiem publiskā un privātā 
sektora partnerībās galvenajās jomās, kur 
pētniecība un izcilība inovācijā varētu 
veicināt Savienības plašāku konkurētspējas 
mērķu sasniegšanu. Īpaša vērība būtu 
jāpiegriež mazo un vidējo uzņēmumu 
iesaistei. Turklāt būtu jāvienkāršo 
struktūrfondu līdzekļu turpmāka 
izmantošana kodolpētniecībai un 
jānodrošina šo līdzekļu apjoma 
saskaņošana ar Kopienas prioritātēm 
pētniecības jomā, nepārkāpjot izcilības 
principu.
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Grozījums Nr. 10

Regulas priekšlikums
19. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(19) Nepieciešamību pēc jaunas pieejas 
attiecībā uz kontroli un riska pārvaldību 
Savienības pētniecības finansēšanā atzina 
2011. gada 4. februāra Eiropadome, prasot 
radīt jaunu līdzsvaru starp uzticēšanos un 
kontroli un starp riska uzņemšanos un riska 
novēršanu. Eiropas Parlaments 2010. gada 
11. novembra rezolūcijā par pētniecības 
pamatprogrammu īstenošanas 
vienkāršošanu aicināja veikt pragmatisku 
pāreju uz administratīvu un finansiālu 
vienkāršošanu un norādīja, ka Savienības 
pētniecības finansēšanas pārvaldībā būtu 
vairāk jābalstās uz uzticēšanos un jāievēro 
lielāka iecietība pret risku attiecībā pret 
dalībniekiem.

(19) Nepieciešamību pēc jaunas pieejas 
attiecībā uz kontroli un riska pārvaldību 
Savienības pētniecības finansēšanā atzina 
2011. gada 4. februāra Eiropadome, prasot 
radīt jaunu līdzsvaru starp uzticēšanos un 
kontroli un starp riska uzņemšanos un riska 
novēršanu. Eiropas Parlaments 2010. gada 
11. novembra1 un 2011. gada 8. jūnija2

rezolūcijās aicināja būtiski vienkāršot 
Savienības pētniecības un inovācijas 
finansējumu. Pirmajā no minētajām 
rezolūcijām Parlaments aicināja veikt 
pragmatisku pāreju uz administratīvu un 
finansiālu vienkāršošanu un norādīja, ka 
Savienības pētniecības finansēšanas 
pārvaldībā būtu vairāk jābalstās uz 
uzticēšanos un jāievēro lielāka iecietība 
pret risku attiecībā pret dalībniekiem, 
turpretim otrajā uzsvēra, ka jebkurš 
līdzekļu palielinājums ir jāveic, vienlaikus 
būtiski vienkāršojot finansēšanas 
procedūras.

_____________
1 OV C 74E, 13.3.2012., 34. lpp.
2 Pieņemtie teksti, P7_TA(2011)0266.

Grozījums Nr. 11

Regulas priekšlikums
20. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(20) Būtu jāaizsargā Savienības finanšu 
intereses, veicot samērīgus pasākumus visā 
izdevumu ciklā, tostarp pārkāpumu 
novēršanu, atklāšanu un izmeklēšanu, 
zaudēto, kļūdaini samaksāto vai nepareizi
izlietoto līdzekļu piedziņu un — attiecīgā 

(20) Būtu jāaizsargā Savienības finanšu 
intereses, veicot vajadzīgus, samērīgus un 
efektīvus pasākumus visā izdevumu ciklā, 
tostarp pārkāpumu novēršanu, atklāšanu un 
izmeklēšanu, zaudēto, kļūdaini samaksāto 
vai nepareizi izlietoto līdzekļu piedziņu 
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gadījumā — sankciju piemērošanu. 
Pārskatītai kontroles stratēģijai, pārvirzot 
galveno uzmanību no kļūdu koeficientu 
samazināšanas uz kontroli, kas balstīta uz 
risku, un krāpšanas atklāšanu, būtu 
jāmazina kontroles slogs dalībniekiem.

un — attiecīgā gadījumā — sankciju 
piemērošanu. Pārskatītai kontroles 
stratēģijai, pārvirzot galveno uzmanību no 
kļūdu koeficientu samazināšanas uz 
kontroli, kas balstīta uz risku, un krāpšanas 
atklāšanu, būtu jāmazina kontroles slogs 
dalībniekiem.

Grozījums Nr. 12

Regulas priekšlikums
25. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(25) Ar Euratom līguma 7. pantu Komisijai 
ir uzticēts pienākums īstenot Euratom 
programmu. Euratom programmas 
īstenošanā, izņemot tās tiešo darbību 
īstenošanu, Komisijai būtu jāsaņem 
palīdzība no dalībvalstu konsultatīvās 
komitejas, lai nodrošinātu atbilstošu 
saskaņošanu ar valstu politiku jomās, uz 
kurām attiecas šī pētniecības un mācību 
programma.

(25) Ar Euratom līguma 7. pantu Komisijai 
ir uzticēts pienākums īstenot Euratom 
programmu. Euratom programmas 
īstenošanā, izņemot tās tiešo darbību 
īstenošanu, Komisijai būtu jāsaņem 
palīdzība no dalībvalstu konsultatīvās 
komitejas, lai nodrošinātu atbilstošu 
saskaņošanu ar valstu politiku jomās, uz 
kurām attiecas šī pētniecības un mācību 
programma, un lai veicinātu spēcīgu 
sinerģiju un komplementaritāti starp 
Eiropas, valstu un reģionālajiem fondiem.

Grozījums Nr. 13

Regulas priekšlikums
25.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(25a) Vajadzētu labāk koordinēt 
Savienības un dalībvalstu līdzekļu 
izlietojumu pētniecībai un inovācijām, lai 
nodrošinātu komplementaritāti, lielāku 
efektivitāti un pamanāmību, kā arī 
panāktu labāku budžeta sinerģiju.
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Grozījums Nr. 14

Regulas priekšlikums
2. pants – ea punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(ea) “mazs un vidējs uzņēmums (MVU)” 
ir juridiska vienība, kas atbilst  Komisijas 
2003. gada 6. maija Ieteikumā 
2003/361/EK1 noteiktajiem kritērijiem.
_________
1 OV L 124, 30.5.2003., 36. lpp.

Grozījums Nr. 15

Regulas priekšlikums
3. pants – 2. punkts – h apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(h) nodrošināt Eiropas nozīmes pētniecības 
infrastruktūru pieejamību un izmantošanu.

(h) nodrošināt Eiropas nozīmes pētniecības 
infrastruktūru pieejamību un izmantošanu, 
kā arī veicināt jaunu infrastruktūru 
attīstību.

Grozījums Nr. 16

Regulas priekšlikums
4. pants – 1. punkts – 1. daļa – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Finansējums Euratom programmas 
īstenošanai ir EUR 1 788,889 miljoni. 
Minēto summu sadala šādi:

1. Eiropas Parlamenta, Padomes un 
Komisijas .../... Iestāžu nolīguma par 
sadarbību budžeta jautājumos un pareizu 
finanšu pārvaldību [18]. punkta nozīmē 
finansējums Euratom programmas 
īstenošanai ir EUR 1 788,889 miljoni. 
Budžeta lēmējinstitūcijai minētais 
finansējums ir galvenā atsauce ikgadējā 
budžeta procedūrā. Minēto summu sadala 
šādi:

Grozījums Nr. 17
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Regulas priekšlikums
4. pants – 1. punkts – 2.a daļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2.a ITER finansējums 2014.–2018. gadam 
nav iekļauts iepriekš minētajā 
finansējumā un tiks noteikts Padomes 
Lēmumā Nr. xxx/xxx.

Grozījums Nr. 18

Regulas priekšlikums
4. pants – 1.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1.a Ikgadējās apropriācijas apstiprina 
budžeta lēmējinstitūcija, neskarot regulas, 
ar ko nosaka daudzgadu finanšu shēmu 
2014.–2020. gadam, noteikumus un 
Eiropas Parlamenta, Padomes un 
Komisijas xxx/201z Iestāžu nolīgumu par 
sadarbību budžeta jautājumos un pareizu 
finanšu pārvaldību.

Grozījums Nr. 19

Regulas priekšlikums
4. pants – 4.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4.a Kopiena turpina izmantot 
struktūrfondu līdzekļus kodolpētniecībai 
un nodrošina līdzekļu apjoma 
saskaņošanu ar Kopienas prioritātēm 
pētniecības jomā, nepārkāpjot izcilības 
principu.

Grozījums Nr. 20

Regulas priekšlikums
17. pants – 2. punkts – a apakšpunkts
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(a) iniciatīvas, kuru mērķis ir vairot 
izpratni un atvieglot piekļuvi 
finansējumam Euratom programmā, jo 
īpaši tiem reģioniem vai dalībnieku 
veidiem, kas ir pārstāvēti nepietiekami;

(a) iniciatīvas, kuru mērķis ir vairot 
izpratni un atvieglot piekļuvi 
finansējumam Euratom programmā, jo 
īpaši tiem reģioniem vai dalībnieku 
veidiem, kas ir pārstāvēti nepietiekami, jo 
sevišķi MVU, lai tādējādi palielinātu 
pieejamā finansējuma izmantošanu un 
līdzdalību Euratom  programmā;

Grozījums Nr. 21

Regulas priekšlikums
21. pants – 1. punkts – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Līdz 2017. gada 31. maijam, ņemot vērā 
pēcnovērtējumu par Euratom 
7. pamatprogrammu, kas izveidota ar 
Lēmumu 2006/970/Euratom, un Euratom 
programmu (2012.–2013. gadam), kas 
izveidota ar Lēmumu 20XX/XX/Euratom, 
kurš jāpabeidz līdz 2015. gada beigām, 
Komisija ar neatkarīgu ekspertu palīdzību 
veic Euratom programmas starpposma 
novērtējumu attiecībā uz mērķu 
sasniegšanu rezultātu un ietekmes 
panākšanas līmenī un visu pasākumu 
atbilstības turpināmību, resursu efektivitāti 
un izlietojumu, turpmākas vienkāršošanas 
iespējām un Eiropas pievienoto vērtību. 
Minētajā novērtējumā turklāt ņem vērā 
pasākumu ieguldījumu Savienības gudras, 
ilgtspējīgas un iekļaujošas izaugsmes 
prioritāšu sasniegšanā un iepriekšējo 
pasākumu ilgtermiņa ietekmes rezultātus.

Līdz 2016. gada 31. maijam, ņemot vērā 
pēcnovērtējumu par Euratom 
7. pamatprogrammu, kas izveidota ar 
Lēmumu 2006/970/Euratom, un Euratom 
programmu (2012.–2013. gadam), kas 
izveidota ar Lēmumu 20XX/XX/Euratom, 
kurš jāpabeidz līdz 2015. gada beigām, 
Komisija ar neatkarīgu ekspertu palīdzību 
veic Euratom programmas starpposma 
novērtējumu attiecībā uz mērķu 
sasniegšanu rezultātu un ietekmes 
panākšanas līmenī un visu pasākumu 
atbilstības turpināmību, resursu efektivitāti 
un izlietojumu, turpmākas vienkāršošanas 
iespējām un Eiropas pievienoto vērtību. 
Vērtējot ņem vērā arī aspektus, kas saistīti 
ar finansējuma pieejamības iespējām, lai 
uzlabotu Savienības zinātniskās un 
inovatīvās bāzes izcilību MVU un 
attiecībā uz dzimumu līdzsvara 
veicināšanu. Minētajā novērtējumā turklāt 
ņem vērā pasākumu ieguldījumu 
Savienības gudras, ilgtspējīgas un 
iekļaujošas izaugsmes prioritāšu 
sasniegšanā un iepriekšējo pasākumu 
ilgtermiņa ietekmes rezultātus.
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