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ĪSS PAMATOJUMS

Komisijas priekšlikuma par Padomes lēmumu par papildu pētniecības programmas 
pieņemšanu ITER projektam saskaņā ar Euratom līgumu mērķis ir noteikt ES turpmāko 
finansējumu ITER laikposmam no 2014. līdz 2018. gadam.

Atzinuma sagatavotājs ar saviem grozījumiem vēlētos uzsvērt, ka, ņemot vērā projekta 
stratēģisko nozīmi, ES ir jāturpina līdzdalība ITER projektā nākamajā plānošanas periodā, 
piešķirot īpašu finansējumu no ES budžeta.

Ir jānodrošina kāds būtisks aspekts, proti, projektam jāpiešķir plānoto mērķu sasniegšanai 
pietiekams finansējums, vienlaikus neapdraudot citu ES programmu (jo īpaši pētniecības 
jomā) īstenošanu.

Atzinuma sagatavotājs šajā sakarībā piekrīt Parlamenta oficiālajai nostājai, kas tika pausta 
2012. gada oktobra starpposma ziņojumā par daudzgadu finanšu shēmu, un tāpēc atbalsta 
Komisijas ierosinājumu atstāt ITER ārpus daudzgadu finanšu shēmas, t. i., ja tam būs 
nepieciešams papildu finansējums. Šāds risinājums sniegtu iespēju izvairīties no iespējamas 
līdzekļu pārdales par labu ITER, no kā ciestu citas ES programmas, jo īpaši pētniecības 
programmas 1.a kategorijā (galvenokārt „Apvārsnis 2020”), kā tas jau ir noticis iepriekš. Tas 
atbilst līgumā noteiktajam budžeta vienotības principam, un ar to vienlaikus tiek saglabātas 
Parlamenta kā budžeta lēmējiestādes prerogatīvas.

Lai izvairītos no iespējamās izdevumu pārsniegšanas, kas apdraudētu citu ES politikas 
virzienu īstenošanu, jo īpaši pētniecības jomā, ITER finansējumam laikposmam no 2014. līdz 
2018. gadam daudzgadu finanšu shēmas regulā būtu jānosaka maksimālais apjoms. Tas 
nozīmē, ka jebkuri izdevumi, kas pārsniegs maksimālo apjomu, būtu jāfinansē, paaugstinot 
daudzgadu finanšu shēmas ierobežojumu vai attiecīgā gadījumā maksimālā apjoma 
pārsniegumu finansējot ar papildu resursiem.

Attiecībā uz finansēšanu atzinuma sagatavotājs uzskata, ka projektu vajadzētu finansēt, 
izmantojot Savienības parastos pašu resursus, nevis ārējos piešķirtos ieņēmumus. Tomēr šis 
finansējums jāuzskata par papildu finansējumu, kas tiek piešķirts papildus resursiem, ko 
Komisija ierosinājusi piešķirt programmai „Apvārsnis 2020”, Euratom pamatprogrammai vai 
citām Savienības programmām.

Tomēr jāņem vērā, ka saskaņā ar Euratom līgumu, uz ko atsaucas šis priekšlikums, 
Parlamentam attiecībā pret Padomi ir tikai konsultatīva nozīme. Eiropadome 2013. gada 7. un 
8. februārī nolēma ITER iekļaut 1.a izdevumu kategorijā, nosakot maksimālo finansējumu 
EUR 2707 miljonu apmērā. Ņemot vērā politisko realitāti un Parlamenta konsultatīvo nozīmi, 
atzinuma sagatavotājs vēlētos vērst Budžeta komitejas uzmanību uz alternatīvu iespēju 
pieņemt ITER iekļaušanu 1.a kategorijā, taču nosakot apakšierobežojumu jeb maksimālo 
apjomu, kas attiecībā uz Komisijas ierosināto finansējumu citām ES programmām, kuras 
ietvertas šajā pozīcijā, jāuzskata par papildu finansējumu, lai šīm programmām piešķirtās 
apropriācijas netiktu samazinātas, kā arī aicina sākt diskusiju par šo iespēju.
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Ar šādu rīcību Parlamenta nostāja tiktu tuvināta Padomes nostājai, vienlaikus sasniedzot 
galveno ierobežošanas mērķi. Tomēr jāpatur prātā, ka šā ierobežojuma pamatu veido tikai 
politiska vienošanās un šai iespējai trūkst juridisku garantiju attiecībā uz finansējuma 
ierobežošanu papildus noteiktajam finansējuma maksimālajam apjomam.

GROZĪJUMI

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

Grozījums Nr. 1
Lēmuma priekšlikums
-1. apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(-1) Atkārtoti tiek apstiprinātas Eiropas 
Savienības saistības, ko tā uzņēmusies 
Nolīgumā par ITER Starptautiskās 
kodolsintēzes enerģijas organizācijas 
izveidi ITER projekta kopīgai īstenošanai1

(turpmāk “ITER nolīgums”).
__________________
1 OV L 358, 16.12.2006., 62. lpp.

Grozījums Nr. 2
Lēmuma priekšlikums
1. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(1) Eiropas Atomenerģijas kopiena 
(“Euratom”), Ķīnas Tautas Republika, 
Indijas Republika, Japāna, Korejas 
Republika, Krievijas Federācija un 
Amerikas Savienotās Valstis 2006. gada 
21. novembrī parakstīja Nolīgumu par 
ITER Starptautiskās kodolsintēzes 
enerģijas organizācijas izveidi kopīgai 
ITER projekta īstenošanai (turpmāk 
“ITER nolīgumu”). Ar ITER nolīgumu 
izveido ITER Starptautiskās kodolsintēzes 
enerģijas organizāciju (turpmāk “ITER 
organizācija”), kas ir pilnībā atbildīga par 
ITER iekārtu celtniecību, izmantošanu un 

(1) Eiropas Atomenerģijas kopiena 
(“Euratom”), Ķīnas Tautas Republika, 
Indijas Republika, Japāna, Korejas 
Republika, Krievijas Federācija un 
Amerikas Savienotās Valstis 2006. gada 
21. novembrī parakstīja ITER nolīgumu.
Ar ITER nolīgumu izveido ITER 
Starptautiskās kodolsintēzes enerģijas 
organizāciju (turpmāk “ITER 
organizācija”), kas ir pilnībā atbildīga par 
ITER iekārtu celtniecību, izmantošanu un 
darbības pārtraukšanu.
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darbības pārtraukšanu.

Grozījums Nr. 3
Lēmuma priekšlikums
5. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(5) Komisija paziņojumā “Budžets 
stratēģijai “Eiropa 2020”” ierosināja pēc 
2013. gada finansēt ITER projektu ārpus
daudzgadu finanšu shēmas. Tāpēc ITER 
papildu pētniecības programma būtu 
jāsagatavo laikposmam no 2014. līdz 
2018. gadam.

(5) Komisija paziņojumā “Budžets 
stratēģijai “Eiropa 2020”” ierosināja pēc 
2013. gada finansēt ITER projektu 
papildus daudzgadu finanšu shēmai, lai 
nodrošinātu, ka iespējamais izdevumu 
pārsniegums neapdraud citu Savienības 
politikas virzienu finansēšanu un 
veiksmīgu īstenošanu, jo īpaši pētniecības 
jomā, vienlaikus saglabājot abu budžeta 
lēmējiestāžu pilnīgas pilnvaras. Tāpēc
ITER papildu pētniecības programma būtu 
jāsagatavo laikposmam no 2014. līdz 
2018. gadam.
Ņemot vērā kopējās izmaksas, par kurām 
jāvienojas, finansējums būtu īpaši 
jāparedz DFS regulā saistību 
apropriācijās, lai garantētu ITER 
finansējumu, neapdraudot citas ES 
prioritātes, piemēram, „Apvārsnis 2020” 
vai programma Erasmus.

Grozījums Nr. 4
Lēmuma priekšlikums
6. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(6) ITER projekta papildu pētniecības 
programma būtu jāfinansē, izmantojot ES 
dalībvalstu iemaksas, balstoties uz katras 
dalībvalsts nacionālajam kopienākumam 
(NKI) piemēroto pieprasījuma likmi, kas 
noteikta NKI pašu resursu maksājuma 
aprēķināšanai Eiropas Savienības 
vispārējā budžetā. Šīs iemaksas veic 
Eiropas Savienības vispārējā budžetā, un 
tās piešķir šai programmai. Trešām 

(6) ITER projekta papildu pētniecības 
programma būtu jāfinansē papildus
daudzgadu finanšu shēmai, izmantojot 
iemaksas no Savienības pašu resursiem, 
un daudzgadu finanšu shēmas regulā 
būtu jāierobežo tās maksimālais 
finansējums no Savienības budžeta. Šis 
maksimālais apjoms attiecībā uz 
līdzekļiem, ko Komisija ierosinājusi 
piešķirt programmai “Apvārsnis 2020”, 
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valstīm, kas ar Euratom ir noslēgušas 
sadarbības nolīgumu vadāmās 
kodolsintēzes jomā, saistot savas attiecīgās 
pētījumu programmas ar Euratom 
programmām, arī būtu jānodrošina iespēja 
ieguldīt programmā.

Euratom pamatprogrammai vai citām 
Savienības programmām, jāuzskata par 
papildu finansējumu. Trešām valstīm, kas 
ar Euratom ir noslēgušas sadarbības 
nolīgumu vadāmās kodolsintēzes jomā, 
saistot savas attiecīgās pētījumu 
programmas ar Euratom programmām, arī 
būtu jānodrošina iespēja ieguldīt 
programmā.

Grozījums Nr. 5
Lēmuma priekšlikums
7.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(7a) Izdevumiem, kas pārsniedz 3. pantā 
noteikto maksimālo finansējumu […], 
nevajadzētu ietekmēt pārējos projektus, 
kuri tiek finansēti no Savienības budžeta, 
un šos izdevumus vajadzētu finansēt, 
attiecīgā gadījumā maksimālā apjoma 
pārsnieguma finansēšanai izmantojot 
papildu resursus.

Grozījums Nr. 6
Lēmuma priekšlikums
7.b apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(7b) Abas budžeta lēmējiestādes piekrīt, 
ka ir jāizvairās no tādu neizpildītu 
maksājumu apropriāciju atlikšanas vai to 
saistību pārjaunošanas, kas saistītas ar 
ITER projektu, un abas iestādes ir 
apņēmušās strādāt kopā, lai izvairītos no 
šādas situācijas.

Grozījums Nr. 7
Lēmuma priekšlikums
2. pants
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Saskaņā ar 3. pantu Programmu finansē ar 
iemaksu, kas nepārsniedz 
EUR 2,573 miljonus (pašreizējā vērtībā).

Saskaņā ar 3. pantu Programmu papildus 
daudzgadu finanšu shēmai finansē ar 
iemaksu, kas nepārsniedz 
EUR 2,573 miljonus (pašreizējā vērtībā) 
un kas ir papildu finansējums attiecībā uz 
Komisijas ierosināto budžetu programmai 
“Apvārsnis 2020”, Euratom 
pamatprogrammai un citām Savienības 
programmām.
Izmaksas, kas pārsniedz šo maksimālo 
apjomu, neietekmē citus projektus, kurus 
finansē no Savienības budžeta, un 
attiecīgā gadījumā tiek segtas no papildu 
resursiem, kas tiktu piešķirti papildus 
maksimālajam apjomam.

Grozījums Nr. 8
Lēmuma priekšlikums
3. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Programmu finansē ar dalībvalstu 
iemaksām, balstoties uz katras dalībvalsts 
nacionālajam kopienākumam (NKI) 
piemēroto pieprasījuma likmi, kas 
noteikta tā NKI pašu resursu maksājuma 
aprēķināšanai, kurš veicams Eiropas 
Savienības vispārējā budžetā. Šīs 
iemaksas uzskata par ārējiem 
piešķirtajiem ieņēmumiem Programmai 
atbilstīgi Eiropas Parlamenta un Padomes 
Regulas (ES) Nr. XX/2012 [Jaunās 
finanšu regulas] XX. pantam.

Programmu finansē ar Savienības pašu 
resursiem.

Grozījums Nr. 9
Lēmuma priekšlikums
6. pants – 1. punkts
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Komisija veic atbilstošus pasākumus, lai 
nodrošinātu, ka, īstenojot saskaņā ar šo 
lēmumu finansētas darbības, Savienības 
finansiālās intereses tiek aizsargātas, 
piemērojot aizsargpasākumus pret 
krāpšanu, korupciju un jebkādām citām 
nelikumīgām darbībām, veicot efektīvas 
pārbaudes un, ja ir atklāti pārkāpumi, 
atgūstot nepamatoti izmaksātās summas un 
attiecīgā gadījumā piemērojot iedarbīgus, 
samērīgus un preventīvus sodus.

1. Komisija veic atbilstošus pasākumus, lai 
nodrošinātu, ka, īstenojot saskaņā ar šo 
lēmumu finansētas darbības, Savienības 
finansiālās intereses tiek aizsargātas, 
piemērojot aizsargpasākumus pret 
krāpšanu, korupciju un jebkādām citām 
nelikumīgām darbībām, veicot efektīvas 
pārbaudes un, ja ir atklāti pārkāpumi, 
atgūstot nepamatoti izmaksātās summas un 
attiecīgā gadījumā piemērojot iedarbīgus, 
samērīgus un preventīvus sodus. Komisija 
arī izstrādā atbilstošus pasākumus, ar ko 
tiek nodrošināta pienācīga riska kontrole 
un novērsta izmaksu pārsniegšana.

Grozījums Nr. 10
Lēmuma priekšlikums
6. 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 šā 
lēmuma ietvaros ir saņēmuši Savienības 
līdzekļus.

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 šā 
lēmuma ietvaros ir saņēmuši Savienības 
līdzekļus. Ņemot vērā, ka ITER projekta 
apjoma un iepriekš konstatēto nopietno 
trūkumu dēļ Eiropas Parlamentam kā 
budžeta lēmējiestādei un budžeta izpildes 
apstiprinātājiestādei ir jāveic projekta 
rūpīga pārbaude, Komisija regulāri 
informē Eiropas Parlamentu par 
programmas norisi, jo īpaši attiecībā uz 
izmaksām un grafiku.
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