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IEROSINĀJUMI

Budžeta komiteja aicina par jautājumu atbildīgo Rūpniecības, pētniecības un enerģētikas 
komiteju rezolūcijas priekšlikumā iekļaut šādus ierosinājumus:

Grozījums Nr. 1
Normatīvās rezolūcijas projekts
1.a punkts (jauns)

Normatīvās rezolūcijas projekts Grozījums

1.a norāda, ka likumdošanas 
priekšlikumā minētais finansējums ir tikai 
norāde likumdevējai institūcijai un to 
nevar apstiprināt, pirms 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 un 2012. gada 
23. oktobra rezolūciju labvēlīga iznākuma 
panākšanai 2014.–2020. gada daudzgadu 
finanšu shēmas apstiprināšanas 
procedūrā2; vēlreiz uzsver, ka jaunajā 
DFS ir vajadzīgi pietiekami papildu 
līdzekļi, lai Savienība varētu īstenot tās 
pašreizējās politiskās prioritātes un veikt 
Lisabonas līgumā noteiktos jaunos 
uzdevumus, kā arī reaģēt uz 
neparedzētiem notikumiem; 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.
2 Pieņemtie teksti, P7_TA(2012)0360.

Grozījums Nr. 3

Regulas priekšlikums
4. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(4) Atbilstoši pievienošanās līguma 
saistībām un ar Kopienas atbalstu 
Bulgārija, Lietuva un Slovākija ir slēgušas 
kodolelektrostacijas un panākušas vērā 
ņemamu virzību to ekspluatācijas 
izbeigšanā. Jāveic papildu darbi, lai 
turpinātu virzību pašreizējās demontāžas 
darbībās līdz sasniegts neatgriezenisks 
stāvoklis drošas ekspluatācijas izbeigšanas 
procesā, vienlaikus nodrošinot, ka tiek 
piemēroti augstākie drošības standarti.
Balstoties uz pieejamajām aplēsēm, 
ekspluatācijas izbeigšanas darbu 
pabeigšanai būs vajadzīgi ievērojami 
papildu finansiālie resursi.

(4) Atbilstoši pievienošanās līguma 
saistībām un ar Kopienas atbalstu 
Bulgārija, Lietuva un Slovākija ir slēgušas 
kodolelektrostacijas un panākušas vērā 
ņemamu virzību to ekspluatācijas 
izbeigšanā. Jāveic papildu darbi, lai 
turpinātu virzību pašreizējās demontāžas 
darbībās līdz sasniegts neatgriezenisks 
stāvoklis drošas ekspluatācijas izbeigšanas 
procesā, vienlaikus nodrošinot, ka tiek 
piemēroti augstākie drošības standarti.
Balstoties uz pieejamām aplēsēm, 
ekspluatācijas izbeigšanas darbu 
pabeigšanai būs vajadzīgi ievērojami 
papildu finansiālie resursi, vienlaikus 
ņemot vērā Savienības un šo dalībvalstu 
dalīto finansiālo atbildību.

Grozījums Nr. 4

Regulas priekšlikums
5.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(5a) Lai gan visi attiecīgie bloki tika slēgti 
noteiktajos termiņos, dažu ekspluatācijas 
pārtraukšanas programmu izpildē 
joprojām ir kavēšanās, kas ir ekonomiski 
neizdevīgi un politiski nepieņemami; tas 
būtu jārisina, izstrādājot pārskatītu 
detalizētu ekspluatācijas pārtraukšanas 
plānu.
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Grozījums Nr. 5

Regulas priekšlikums
5.b apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(5b) Tā kā dažās programmās vēl nav 
veiktas efektīvai ekspluatācijas 
pārtraukšanai nepieciešamās 
organizatoriskās izmaiņas, būtu 
jānodrošina, ka tiek veikta vajadzīgā 
organizatorisko struktūru pārveide.

Grozījums Nr. 6

Regulas priekšlikums
6.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(6a) Programmām piešķirto apropriāciju 
apmērs, kā arī plānošanas periods un 
sadalījums starp Kozlodujas, Ignalinas un 
Bohunices programmām var tikt 
pārskatīts, pamatojoties uz vidusposma 
novērtējuma ziņojuma rezultātiem, 
nodrošinot augstāko drošības standartu 
ievērošanu un nepārtrauktu 
ekspluatācijas pārtraukšanas procesu 
atbilstoši attiecīgajiem ekspluatācijas 
pārtraukšanas plāniem.

Grozījums Nr. 7

Regulas priekšlikums
6.b apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(6b) Pienācīgi būtu jāņem vērā Revīzijas 
palātas Īpašais ziņojums Nr. 16/2011 par 
ES finanšu palīdzību kodolelektrostaciju 
ekspluatācijas pārtraukšanai Bulgārijā, 
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Lietuvā un Slovākijā: sasniegumi un 
nākotnes uzdevumi, kurā ir ietverti 
secinājumi un ieteikumi.

Grozījums Nr. 8

Regulas priekšlikums
9. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(9) Lai nodrošinātu vislielāko iespējamo 
efektivitāti, šajā regulā ietverto 
kodolelektrostaciju ekspluatācijas 
izbeigšana būtu jāveic, izmantojot labākās 
pieejamās speciālās tehniskās zināšanas un
pienācīgi ņemot vērā slēdzamo bloku 
specifiku un tehniskos parametrus.

(9) Lai nodrošinātu vislielāko iespējamo 
efektivitāti, šajā regulā ietverto 
kodolelektrostaciju ekspluatācijas 
pārtraukšana būtu jāveic, izmantojot 
labākās pieejamās speciālās tehniskās 
zināšanas, pienācīgi ņemot vērā slēdzamo 
bloku specifiku un tehniskos parametrus
un veicot visaptverošus novērtējumus par 
ekspluatācijas pārtraukšanas un seku 
mazināšanas gaitu.

Grozījums Nr. 9

Regulas priekšlikums
12.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(12a) Komisija nodrošinās maksimālu 
pārredzamību, pārskatatbildību un 
demokrātisku kontroli saistībā ar 
Savienības līdzekļiem, sevišķi attiecībā uz 
to paredzamo un panākto ietekmi uz 
programmas vispārējo mērķu 
sasniegšanu. Jo īpaši būtu jāatrisina 
nopietnās administratīvās, juridiskās, 
finansiālās un tehniskās problēmas vai 
jāveic pasākumi, lai tās atrisinātu.

Grozījums Nr. 10

Regulas priekšlikums
2. pants – 1. punkts
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Programmas vispārīgais mērķis ir 
palīdzēt attiecīgajām dalībvalstīm panākt 
neatgriezenisku stāvokli Kozlodujas 
kodolelektrostacijas 1.–4. bloka, Ignalinas 
kodolelektrostacijas 1. un 2. bloka un 
Bohunices V1 kodolelektrostacijas 1. un 
2. bloka ekspluatācijas izbeigšanas procesā 
saskaņā ar to attiecīgajiem ekspluatācijas 
izbeigšanas plāniem, vienlaikus uzturot 
augstāko drošības līmeni.

1. Programmas vispārīgais mērķis ir 
palīdzēt attiecīgajām dalībvalstīm panākt 
neatgriezenisku stāvokli Kozlodujas 
kodolelektrostacijas 1.–4. bloka, Ignalinas 
kodolelektrostacijas 1. un 2. bloka un 
Bohunices V1 kodolelektrostacijas 1. un 2. 
bloka ekspluatācijas pārtraukšanas procesā 
saskaņā ar to attiecīgajiem ekspluatācijas 
pārtraukšanas plāniem, vienlaikus uzturot 
augstāko drošības līmeni un neradot 
pārmērīgu apdraudējumu strādnieku un 
iedzīvotāju veselībai.

Grozījums Nr. 11

Regulas priekšlikums
3. pants – 1. punkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Finansējums programmas īstenošanai 
laikposmā no 2014. gada līdz 2020. gadam 
pēc pašreizējām cenām ir
EUR 552 947 000.

Ņemot vērā radušos zaudējumus saistībā 
ar bloka agro slēgšanu un lai nodrošinātu 
atbilstību augstākajiem drošības 
standartiem, indikatīvā finanšu atsauces 
summa, kā tā definēta Eiropas 
Parlamenta, Padomes un Komisijas 
201z. gada xx Iestāžu nolīguma par 
sadarbību budžeta jautājumos un pareizu 
finanšu pārvaldību [18.] punktā, 
programmas īstenošanai laikposmā no 
2014. gada līdz 2020. gadam nemainīgās
2011. gada cenās nepārsniedz EUR [...].
Šis finansējums tikai parāda likumdevējas 
institūcijas gribu un neietekmē budžeta 
lēmējinstitūcijas pilnvaras, kā tās 
definētas LESD.

Grozījums Nr. 12

Regulas priekšlikums
3. pants – 1. punkts – 1.a daļa (jauna)
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

Grozījums Nr. 13

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Minētā summa Kozlodujas, Ignalinas un 
Bohunices programmai tiks iedalīta šādi:

Minētā summa Kozlodujas, Ignalinas un 
Bohunices programmai tiks indikatīvi
sadalīta šādi:

(a) EUR 208 503 000 Kozlodujas 
programmai 2014.–2020. gadam;

(a) 37,7 % Kozlodujas programmai 2014.–
2020. gadam;

(b) EUR 229 629 000 Ignalinas 
programmai 2014.–2017. gadam;

(a) 41,5 % Ignalinas programmai 2014.–
2017. gadam;

(c) EUR 114 815 000 Bohunices 
programmai 2014.–2017. gadam;

(a) 20,8 % Bohunices programmai 2014.–
2017. gadam.

Grozījums Nr. 14

Regulas priekšlikums
3. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Komisija līdz 2015. gada beigām 
8. pantā minētā starpposma novērtējuma
ietvaros pārskatīs programmas 
rezultativitāti un novērtēs Kozlodujas, 
Ignalinas un Bohunices programmu 
īstenošanas gaitu, ņemot vērā galvenos 
posmus un termiņus, kas minēti 2. panta 
3. punktā. Balstoties uz šī novērtējuma 

2. Komisija līdz 2015. gada beigām 
8. pantā minētās starpposma novērtēšanas
laikā pārskatīs programmas rezultativitāti,
novērtēs Kozlodujas, Ignalinas un 
Bohunices programmu īstenošanas gaitu, 
ņemot vērā galvenos posmus un termiņus, 
kas minēti 2. panta 3. punktā, lai 
nodrošinātu, ka finanšu plānošana un 
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rezultātiem, Komisija var pārskatīt 
programmai piešķirto apropriāciju summu, 
kā arī plānošanas periodu un sadalījumu 
starp Kozlodujas, Ignalinas un Bohunices 
programmām.

finanšu resursu piešķiršana ir pamatota 
uz faktiskajām vajadzībām un līdzekļu 
apgūšanas spēju. Balstoties uz šī 
novērtējuma rezultātiem, Komisija var 
pārskatīt programmai piešķirto apropriāciju 
summu, kā arī plānošanas periodu un 
sadalījumu starp Kozlodujas, Ignalinas un 
Bohunices programmām, vienlaikus 
pilnībā ievērojot budžeta institūcijas 
prerogatīvas gada budžeta procedūrā.

Grozījums Nr. 15

Regulas priekšlikums
3. pants – 3. punkts – 1.a daļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Ņemot vērā bloku agrās slēgšanas radītos 
ievērojamos zaudējumus, dara visu 
iespējamo, lai turpinātu nodrošināt 
pietiekamu līdzfinansējumu, kas sniegts 
saistībā ar pirmspievienošanās palīdzību 
un palīdzību, kas piešķirta laikā no 
2007. līdz 2013. gadam visām trijām 
dalībvalstīm ar ekspluatācijas izbeigšanu 
saistītām darbībām, kā arī lai pēc 
vajadzības piesaistītu līdzfinansējumu no 
citiem avotiem.

Grozījums Nr. 16

Regulas priekšlikums
3. pants – 3. punkts – 1.b daļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Piešķīrums var attiekties arī uz 
sagatavošanās darbiem galīgās glabātavas 
celtniecībai. Slēgšanas un ekspluatācijas 
izbeigšanas seku novēršanas pasākumi 
var netikt ietverti.

Grozījums Nr. 17
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Regulas priekšlikums
3. pants – 3. punkts – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Piešķirtais finansējums var segt arī 
tehniskās un administratīvās palīdzības 
izdevumus, kas vajadzīgi, lai nodrošinātu 
pāreju no pasākumiem, kuri pieņemti 
saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 1990/2006, 
Regulu (Euratom) Nr. 549/2007 un 
Padomes Regulu (Euratom) Nr. 647/2010, 
uz šo programmu.

No piešķirtā finansējuma var segt arī 
tehniskās un administratīvās palīdzības 
izdevumus, kas vajadzīgi, lai nodrošinātu 
pāreju no pasākumiem, kuri pieņemti 
saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 1990/2006, 
Regulu (Euratom) Nr. 549/2007 un 
Padomes Regulu (Euratom) Nr. 647/2010, 
uz šo programmu. Finanšu piešķīrums 
attieksies tikai uz šajā pantā un 2. pantā 
norādītajiem pasākumiem.

Grozījums Nr. 18

Regulas priekšlikums
3. pants – 3.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3.a Ar līgumiem un līguma slēgšanas 
tiesību piešķiršanu saistītās interpretācijas 
nevienprātības jāiesniedz izskatīšanai 
šķīrējtiesā.
Izrietošo celtniecības darbu kavējumu dēļ 
var tikt atlikti maksājumi un samazināts 
finanšu piešķīrums. Komisija iesniegs 
Eiropas Parlamentam gada ziņojumu par 
šo jautājumu.

Grozījums Nr. 19

Regulas priekšlikums
4. pants – 1. punkts – c apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(c) Komisijai iesniegt pārskatītu sīki 
izstrādātu ekspluatācijas izbeigšanas plānu.

(c) Komisijai iesniegt pārskatītu sīki 
izstrādātu ekspluatācijas pārtraukšanas
plānu, ietverot konkrētus mērķus, projekta 
grafiku, projekta izmaksu struktūru, 
līdzfinansējuma procentuālo attiecību un 
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vispārējo finanšu plānu, norādot arī valsts 
nodrošinātā ilgtermiņa finansējuma 
avotus.

Pamatojums

Ekspluatācijas pārtraukšanas procesā visām pusēm stingri jāievēro mērķi un termiņi, ar 
efektīvu organizatorisko struktūru jānodrošina programmu saskaņotība, ES budžetā un valstu 
budžetā jāparedz pietiekams finansējums, ar ko ekspluatācijas pārtraukšanas procesā tiek 
segta arī darbu neparedzēta pārtraukšana tehnisko un drošības apsvērumu dēļ.

Grozījums Nr. 20

Regulas priekšlikums
4. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Komisija novērtē informāciju, kas 
iesniegta par ex ante nosacījumu 
ievērošanu, sagatavojot gada darba 
programmu 2014. gadam, kā minēts 
6. panta 1. punktā. Pieņemot gada darba 
programmu, tā var nolemt apturēt visu vai 
daļu Savienības finansiālās palīdzības, 
kamēr sekmīgi tiek izpildīti ex ante 
nosacījumi.

2. Sagatavojot gada darba programmu 
2014. gadam, kā minēts 6. panta 1. punktā,
Komisija novērtē informāciju, kas iesniegta 
par ex ante nosacījumu izpildi, jo īpaši to, 
ka ir atrisinātas nopietnās 
administratīvās, juridiskās, finansiālās un 
tehniskās problēmas vai ir veikti 
pasākumi, lai tās atrisinātu. Novērtējumā 
ir arī ENSREG (Eiropas Kodoldrošības 
jomas regulatoru grupas) atzinums. Ja 
Komisija ir sniegusi argumentētu 
atzinumu par pārkāpumu saistībā ar 
1. punkta a) apakšpunktā minēto 
nosacījumu neievērošanu vai ja 1. punkta 
b) vai c) apakšpunktā minētie nosacījumi 
nav pietiekami ievēroti, saskaņā ar 
9. panta 2. punktā minēto pārbaudes 
procedūru var tikt pieņemts lēmums par 
Savienības finansiālās palīdzības daļēju vai 
pilnīgu pārtraukšanu. Šāds lēmums 
atspoguļojas 2014. gada darba 
programmas pieņemšanā. Nepiešķirto 
palīdzības summu nosaka saskaņā ar 
6. panta 2. punktā minētajā aktā 
izklāstītajiem kritērijiem.

Grozījums Nr. 21
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Regulas priekšlikums
7. pants – 1.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1.a Līdz katra nākamā pārskata gada 
31. martam dalībvalstis ziņo par 
finansējuma izlietojumu. Šos ziņojumus, 
ko apstiprinājušas valsts revīzijas iestādes, 
nosūta Komisijai un Padomei, lai tos 
iekļautu vispārējā ES budžeta izpildes 
apstiprināšanas procedūrā.

Grozījums Nr. 22

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Komisijai vai tās pārstāvjiem un 
Revīzijas palātai ir tiesības, pārbaudot 
dokumentus un veicot pārbaudes uz vietas, 
revidēt visus dotāciju saņēmējus, 
līgumslēdzējus un apakšuzņēmējus, kuri šīs 
regulas ietvaros ir saņēmuši Savienības 
līdzekļus.

2. Komisijai vai tās pārstāvjiem, valsts 
revīzijas iestādēm tajās dalībvalstīs, kur 
atrodas kodoliekārtas, kuru ekspluatācija 
jāizbeidz, un Revīzijas palātai ir tiesības, 
pārbaudot dokumentus un veicot pārbaudes 
uz vietas, revidēt visus dotāciju saņēmējus, 
līgumslēdzējus un apakšuzņēmējus, kuri 
saskaņā ar šo regulu ir saņēmuši 
Savienības līdzekļus. Pārbaužu rezultātus 
paziņo Eiropas Parlamentam.

Grozījums Nr. 23

Regulas priekšlikums
7. pants – 2. punkts – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Eiropas Birojs krāpšanas apkarošanai 
(OLAF) var veikt inspekcijas un pārbaudes 
uz vietas attiecībā uz uzņēmējiem, uz 
kuriem tieši vai netieši attiecas šāds 
finansējums, saskaņā ar Regulā (Euratom, 
EK) Nr. 2185/96 noteiktajām procedūrām, 
lai noteiktu, vai saistībā ar dotāciju līgumu 
vai dotāciju lēmumu, vai līgumu, kas

Eiropas Birojs krāpšanas apkarošanai 
(OLAF) var veikt pārbaudes uz vietas un 
inspekcijas attiecībā uz uzņēmējiem, uz 
kuriem tieši vai netieši attiecas šāds 
finansējums, saskaņā ar Regulā (Euratom, 
EK) Nr. 2185/96 noteiktajām procedūrām, 
lai noteiktu, vai saistībā ar dotāciju līgumu 
vai dotāciju lēmumu, vai līgumu, kas 
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attiecas uz Savienības finansējumu, ir 
notikusi krāpšana, korupcija vai jebkādas 
citas nelikumīgas darbības, kas ietekmē 
Savienības finansiālās intereses.

attiecas uz Savienības finansējumu, ir 
notikusi krāpšana, korupcija vai jebkādas 
citas nelikumīgas darbības, kas ietekmē 
Savienības finansiālās intereses. Pārbaužu 
un inspekciju rezultātus paziņo Eiropas 
Parlamentam.

Grozījums Nr. 24

Regulas priekšlikums
7. pants – 2. punkts – 3. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Neskarot pirmo un otro daļu, sadarbības 
nolīgumos ar trešām valstīm un 
starptautiskām organizācijām, dotāciju 
nolīgumos, dotāciju lēmumos un līgumos, 
kas izriet no šīs regulas īstenošanas, 
nepārprotami nosaka Komisijas, Revīzijas 
palātas un OLAF pilnvaras veikt šādas 
revīzijas, inspekcijas un pārbaudes uz 
vietas.

Neskarot pirmo un otro daļu, sadarbības 
nolīgumos ar trešām valstīm un 
starptautiskām organizācijām, dotāciju 
nolīgumos, dotāciju lēmumos un līgumos, 
kas izriet no šīs regulas īstenošanas, 
nepārprotami nosaka Komisijas, attiecīgās 
dalībvalsts valsts revīzijas iestādes, 
Revīzijas palātas un OLAF pilnvaras veikt 
šādas revīzijas, pārbaudes uz vietas un 
inspekcijas, kā arī to, ka šo revīziju un 
inspekciju rezultātus paziņo Eiropas 
Parlamentam.

Grozījums Nr. 25

Regulas priekšlikums
8. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Ne vēlāk kā līdz 2015. gada beigām
Komisija sagatavo novērtējuma ziņojumu 
par to, kā rezultātu un ietekmes līmenī 
sasniegti visu pasākumu mērķi, cik efektīvi 
izmantoti resursi un kāda ir Savienības 
pievienotā vērtība, ņemot vērā lēmumu par 
pasākumu grozīšanu vai apturēšanu.
Novērtējumā papildus apskata 
vienkāršošanas iespējas, to iekšējo un ārējo 
saskaņotību un visu mērķu nepārtrauktu 
nozīmīgumu. Tajā ņem vērā novērtējumu 
rezultātus par iepriekšējo pasākumu 

1. Ne vēlāk kā līdz 2016. gada maijam
Komisija ciešā sadarbībā ar līdzekļu 
saņēmējiem sagatavo pagaidu novērtējuma 
ziņojumu par to, kā rezultātu un ietekmes 
līmenī sasniegti visu pasākumu mērķi, cik 
efektīvi izmantoti resursi un kāda ir 
Savienības pievienotā vērtība, un par 
programmu, tostarp ārēju struktūru, 
piemēram, Eiropas Rekonstrukcijas un 
attīstības bankas, pārvaldīto Savienības 
līdzekļu, pārvaldības efektivitāti, ņemot 
vērā lēmumu par pasākumu grozīšanu vai 
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ilgtermiņa ietekmi. apturēšanu. Pamatojoties uz šī 
novērtējuma rezultātiem, Komisija var 
pārskatīt pārvaldības risinājumus un 
programmai piešķirto apropriāciju 
piemērotību un to sadalījumu starp 
Kozlodujas, Ignalinas un Bohunices 
programmām. Tajā ņem vērā novērtējumu 
rezultātus par iepriekšējo pasākumu 
ilgtermiņa ietekmi. 

Grozījums Nr. 26

Regulas priekšlikums
8. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Novērtējumos ņem vērā virzību pēc 
rezultativitātes indikatoriem, kā minēts 
2. panta 2. punktā.

3. Novērtējumos ņem vērā progresu 
attiecībā uz izpildes rādītājiem, kā minēts 
2. panta 2. punktā, un 4  panta 1. punkta 
c) apakšpunktā izklāstīto prasību izpildi. 
Novērtējuma ziņojumu iesniedz ENSREG 
(Eiropas Kodoldrošības jomas regulatoru
grupai) pārbaudei.

Grozījums Nr. 27

Regulas priekšlikums
8.a pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

8.a pants
Galīgais novērtējums par periodu no 

2014. līdz 2020. gadam
1. Komisija ciešā sadarbībā ar līdzekļu 
saņēmējiem veic ex-post novērtējumu. Ex-
post novērtējumā pārbauda programmas 
efektivitāti, lietderību un tās ietekmi uz 
ekspluatācijas pārtraukšanas procesu.
2. Līdz 2020. gada 31. decembrim 
Komisija ciešā sadarbībā ar dalībvalstīm 
un līdzekļu saņēmējiem sagatavo galīgo 
novērtējuma ziņojumu par programmas 
efektivitāti un lietderību, kā arī finansēto 
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pasākumu efektivitāti, izvērtējot to 
ietekmi, resursu izmantojumu un 
pievienoto vērtību Savienībai.
3. Galīgajā novērtējumā ņem vērā 
progresu attiecībā uz izpildes rādītājiem, 
kā minēts 2. panta 2. punktā.
4. Komisija šī novērtējuma secinājumus 
paziņo Eiropas Parlamentam un 
Padomei.
5. Komisija ņem vērā dažādās ar 
ekspluatācijas pārtraukšanu saistītās 
speciālās zināšanas un stratēģijas, ko 
izmanto attiecīgās dalībvalstis, lai izpētītu 
iespējamos veidus, kā saskaņot Savienībā 
izmantotās ekspluatācijas pārtraukšanas 
pieejas, nodrošinot vajadzīgo zināšanu 
savlaicīgu uzkrāšanu un tādējādi 
uzlabojot Savienības kodolrūpniecības 
konkurētspēju šajā jomā.
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