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Grozījums Nr. 7
Derek Vaughan

Lēmuma priekšlikums
1.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts 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 
2012. un 2013. gadā saņemtu 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;

Or. en

Amendment 8
Helga Trüpel

Lēmuma priekšlikums
1.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(1a) Tā kā nepārprotami ir pierādīts, ka 
kodolenerģijas radītie apdraudējumi ir 
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kļuvuši nekontrolējami.

Or. en

Amendment 9
Helga Trüpel

Lēmuma priekšlikums
1.b apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(1b) Tā kā iepriekšējās desmitgadēs tikpat 
kā nav panākts nekāds progress 
kodoltermiskās enerģijas ražošanā, lai 
gan Eiropas Savienība pētniecībai ir
piešķīrusi miljardiem līdzekļu.

Or. en

Amendment 10
Helga Trüpel

Lēmuma priekšlikums
2. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(2) Ar Eiropas Atomenerģijas kopienas 
pamatprogrammu kodolpētniecības un 
mācību pasākumiem (2012–2013), 
turpmāk — Pamatprogramma (2012–
2013), jāpapildina citas Savienības 
darbības pētniecības politikas jomā, kuras 
nepieciešamas, lai īstenotu stratēģiju 
„Eiropa 2020”, kas izklāstīta Komisijas 
2010. gada 3. marta paziņojumā ar 
nosaukumu „Eiropa 2020 — Stratēģija 
gudrai, ilgtspējīgai un integrējošai 
izaugsmei”, jo īpaši izglītības, mācību, 
konkurētspējas, inovāciju, rūpniecības, 
nodarbinātības un vides jomā.

(2) Ar Eiropas Atomenerģijas kopienas 
pamatprogrammu kodolpētniecības un 
mācību pasākumiem (2012–2013), 
turpmāk — Pamatprogramma (2012–
2013), pakāpeniski jāsāk pārtraukt ES 
ieguldījumus kodolenerģijā. Šāda 
pakāpeniska pārtraukšana darītu 
pieejamus tik ļoti nepieciešamos līdzekļus 
nākotnes un daudz zemāka riska 
ieguldījumiem pētniecībā un tehnoloģijā.

Or. en
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Amendment 11
Helga Trüpel

Lēmuma priekšlikums
3. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(3) Pamatprogramma (2012–2013) 
jāveido, balstoties uz sasniegumiem 
Kopienas Septītajā pamatprogrammā, kas 
tika pieņemta ar Padomes 2006. gada 
18. decembra Lēmumu 2006/970/Euratom 
par Eiropas Atomenerģijas kopienas 
(Euratom) Septīto pamatprogrammu 
pētniecības un mācību pasākumiem 
kodolenerģijas jomā (2007. līdz 
2011. gads)10, ar mērķi radīt Eiropas 
Pētniecības telpu un attīstīt uz zinātnes 
atziņām balstītu ekonomiku un sabiedrību 
Eiropā.

svītrots

__________________
10 OV L 460, 30.12.2006., 60. lpp.

Or. en

Amendment 12
Helga Trüpel

Lēmuma priekšlikums
4. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(4) Pamatprogrammai (2012–2013) 
jāsekmē „Inovācijas Savienības” (viena no 
stratēģijas „Eiropa 2020” 
pamatiniciatīvām, kas pieņemta ar 
Komisijas 2010. gada 6. oktobra 
paziņojumu ar nosaukumu „Stratēģijas 
„Eiropa 2020” pamatiniciatīva „Inovācijas 
Savienība””) īstenošana, veicinot 
konkurenci zinātnes izcilības jomā un 
paātrinot svarīgāko inovāciju izstrādi 
kodolenerģētikas jomā ar enerģētiku un 

(4) Pamatprogrammai (2012–2013) 
jāsekmē „Inovācijas Savienības” (viena no 
stratēģijas „Eiropa 2020” 
pamatiniciatīvām, kas pieņemta ar 
Komisijas 2010. gada 6. oktobra 
paziņojumu ar nosaukumu „Stratēģijas 
„Eiropa 2020” pamatiniciatīva „Inovācijas 
Savienība””) īstenošana, pakāpeniski sākot 
pārtraukt ES ieguldījumus kodolenerģijā.
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klimata pārmaiņām saistīto problēmu 
risināšanai.

Or. en

Amendment 13
Rolandas Paksas

Lēmuma priekšlikums
4. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(4) Pamatprogrammai (2012–2013) 
jāsekmē „Inovācijas Savienības” (viena no 
stratēģijas „Eiropa 2020”
pamatiniciatīvām, kas pieņemta ar
Komisijas 2010. gada 6. oktobra 
paziņojumu ar nosaukumu „Stratēģijas 
„Eiropa 2020” pamatiniciatīva „Inovācijas 
Savienība””) īstenošana, veicinot 
konkurenci zinātnes izcilības jomā un 
paātrinot svarīgāko inovāciju izstrādi
kodolenerģētikas jomā ar enerģētiku un 
klimata pārmaiņām saistīto problēmu 
risināšanai.

(4) Pamatprogrammai (2012–2013) 
jāsekmē „Inovācijas Savienības” 
(pamatiniciatīva, ko Komisija pieņēma ar
2010. gada 6. oktobra paziņojumu 
„Stratēģijas „Eiropa 2020” pamatiniciatīva 
„Inovācijas Savienība””) un stratēģijā 
„Eiropa 2020” iekļautās pamatiniciatīvas 
„Resursu ziņā efektīva Eiropa” 
īstenošana, veicinot konkurenci zinātnes 
izcilības jomā un, sadarbojoties 
augstskolām un nozarei, paātrinot 
svarīgāko inovāciju nodošanu un
ieviešanu kodolenerģētikas jomā ar 
enerģētiku un klimata pārmaiņām saistīto 
problēmu risināšanai un vispārējai 
kodolenerģijas ilgtspējības uzlabošanai.

Or. lt

Amendment 14
Juozas Imbrasas

Lēmuma priekšlikums
4. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(4) Pamatprogrammai (2012–2013) 
jāsekmē „Inovācijas Savienības” (viena no 
stratēģijas „Eiropa 2020” 
pamatiniciatīvām, kas pieņemta ar 
Komisijas 2010. gada 6. oktobra 

(4) Pamatprogrammai (2012–2013) 
jāsekmē „Inovācijas Savienības” 
(pamatiniciatīva, ko Komisija pieņēma ar
2010. gada 6. oktobra paziņojumu 
„Stratēģijas „Eiropa 2020” pamatiniciatīva 
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paziņojumu ar nosaukumu „Stratēģijas 
„Eiropa 2020” pamatiniciatīva „Inovācijas 
Savienība””) īstenošana, veicinot 
konkurenci zinātnes izcilības jomā un 
paātrinot svarīgāko inovāciju izstrādi
kodolenerģētikas jomā ar enerģētiku un 
klimata pārmaiņām saistīto problēmu 
risināšanai;

„Inovācijas Savienība””) un stratēģijā 
„Eiropa 2020” iekļautās pamatiniciatīvas 
„Resursu ziņā efektīva Eiropa” 
īstenošana, veicinot konkurenci zinātnes 
izcilības jomā un, sadarbojoties 
augstskolām un nozarei, paātrinot 
svarīgāko inovāciju nodošanu un 
ieviešanu kodolenerģētikas jomā ar 
enerģētiku un klimata pārmaiņām saistīto 
problēmu risināšanai un vispārējai 
kodolenerģijas ilgtspējības uzlabošanai.

Or. lt

Amendment 15
Helga Trüpel

Lēmuma priekšlikums
5. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(5) Eiropas enerģētikas politikas 
nostādnēs atzīts, ka kodolenerģētika 
potenciāli var sekmēt konkurētspēju, CO2 
emisiju samazināšanu un energoapgādes 
drošību. Eiropas Energotehnoloģiju 
stratēģiskais plāns (SET plāns), kas 
izklāstīts Komisijas 2007. gada 
22. novembra paziņojumā ar nosaukumu 
„Eiropas energotehnoloģiju stratēģiskais 
plāns (SET plāns) „Ceļā uz zemas oglekļa 
emisijas nākotni””12 paātrina 
daudzveidīgu zemas oglekļa emisijas 
tehnoloģiju izstrādi. Tostarp tiek 
izstrādātas arī kodolenerģijas 
tehnoloģijas, jo tām gan īstermiņā, gan 
ilgtermiņā ir vislielākais potenciāls ar 
enerģētiku un klimatu saistīto mērķu 
sasniegšanai.

svītrots

__________________
12 COM(2007) 723 galīgais

Or. en
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Amendment 16
Rolandas Paksas

Lēmuma priekšlikums
5. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(5) Eiropas enerģētikas politikas nostādnēs 
atzīts, ka kodolenerģētika potenciāli var 
sekmēt konkurētspēju, CO2 emisiju 
samazināšanu un energoapgādes drošību. 
Eiropas Energotehnoloģiju stratēģiskais 
plāns (SET plāns), kas izklāstīts Komisijas 
2007. gada 22. novembra paziņojumā ar 
nosaukumu „Eiropas energotehnoloģiju 
stratēģiskais plāns (SET plāns) „Ceļā uz 
zemas oglekļa emisijas nākotni”” paātrina 
daudzveidīgu zemas oglekļa emisijas 
tehnoloģiju izstrādi. Tostarp tiek 
izstrādātas arī kodolenerģijas tehnoloģijas, 
jo tām gan īstermiņā, gan ilgtermiņā ir 
vislielākais potenciāls ar enerģētiku un 
klimatu saistīto mērķu sasniegšanai.

(5) Eiropas enerģētikas politikas nostādnēs 
atzīts, ka kodolenerģētika potenciāli var 
ievērojami sekmēt konkurētspēju, CO2 
emisiju samazināšanu, energoapgādes 
drošību un mazāku atkarību no enerģijas 
piegādēm no nestabiliem pasaules 
reģioniem. Eiropas Energotehnoloģiju 
stratēģiskais plāns (SET plāns), kas 
izklāstīts Komisijas 2007. gada 
22. novembra paziņojumā ar nosaukumu 
„Eiropas energotehnoloģiju stratēģiskais 
plāns (SET plāns) „Ceļā uz zemas oglekļa 
emisijas nākotni”” paātrina daudzveidīgu 
zemas oglekļa emisijas tehnoloģiju izstrādi. 
Tostarp tiek izstrādātas arī kodolenerģijas 
tehnoloģijas, jo tām gan īstermiņā, gan 
ilgtermiņā ir vislielākais potenciāls ar 
enerģētiku un klimatu saistīto mērķu 
sasniegšanai.

Or. lt

Amendment 17
Juozas Imbrasas

Lēmuma priekšlikums
5. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(5) Eiropas enerģētikas politikas nostādnēs 
atzīts, ka kodolenerģētika potenciāli var 
sekmēt konkurētspēju, CO2 emisiju 
samazināšanu un energoapgādes drošību. 
Eiropas Energotehnoloģiju stratēģiskais 
plāns (SET plāns), kas izklāstīts Komisijas 
2007. gada 22. novembra paziņojumā ar 
nosaukumu „Eiropas energotehnoloģiju 

(5) Eiropas enerģētikas politikas nostādnēs 
atzīts, ka kodolenerģētika potenciāli var 
ievērojami sekmēt konkurētspēju, CO2 
emisiju samazināšanu, energoapgādes 
drošību un mazāku atkarību no enerģijas 
piegādēm no nestabiliem pasaules 
reģioniem. Eiropas Energotehnoloģiju 
stratēģiskais plāns (SET plāns), kas 
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stratēģiskais plāns (SET plāns) „Ceļā uz 
zemas oglekļa emisijas nākotni”” paātrina 
daudzveidīgu zemas oglekļa emisijas 
tehnoloģiju izstrādi. Tostarp tiek 
izstrādātas arī kodolenerģijas tehnoloģijas, 
jo tām gan īstermiņā, gan ilgtermiņā ir 
vislielākais potenciāls ar enerģētiku un 
klimatu saistīto mērķu sasniegšanai.

izklāstīts Komisijas 2007. gada 
22. novembra paziņojumā ar nosaukumu 
„Eiropas energotehnoloģiju stratēģiskais 
plāns (SET plāns) „Ceļā uz zemas oglekļa 
emisijas nākotni”” paātrina daudzveidīgu 
zemas oglekļa emisijas tehnoloģiju izstrādi. 
Tostarp tiek izstrādātas arī kodolenerģijas 
tehnoloģijas, jo tām gan īstermiņā, gan 
ilgtermiņā ir vislielākais potenciāls ar 
enerģētiku un klimatu saistīto mērķu 
sasniegšanai.

Or. lt

Amendment 18
Helga Trüpel

Lēmuma priekšlikums
6. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(6) Attiecībā uz kodola skaldīšanu SET 
plānā atzīts, ka galvenās ar tehnoloģijām 
saistītās grūtības Savienības izvirzīto 
2020. gada enerģētikas mērķu 
sasniegšanai ir konkurētspējas 
saglabāšana kodola skaldīšanas 
tehnoloģiju jomā un ilgtermiņa 
risinājumu nodrošinājums atkritumu 
apsaimniekošanā. Lai sasniegtu 
2050. gada mērķi par sabiedrību ar zemu 
CO2 līmeni, ar SET plānu Kopiena tiek 
pilnvarota pabeigt sagatavošanās darbus 
jaunas paaudzes (IV paaudzes) 
paaugstināta noturīguma skaldīšanas 
reaktoru demonstrācijai. Ar SET plānu ir 
izveidota Eiropas kodolrūpniecības 
iniciatīva par ilgtspējīgu kodola 
skaldīšanu.

svītrots

Or. en

Amendment 19
Helga Trüpel
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Lēmuma priekšlikums
7. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(7) Attiecībā uz kodolsintēzi SET plānā ir 
atzīta ITER nozīme un vajadzība iesaistīt 
rūpniecības uzņēmumus jau agrīnā 
stadijā, kad tiek gatavotas ar 
demonstrējumiem saistītās darbības. 
Stratēģisks ilgtermiņa mērķis 
kodolsintēzes pētniecībā ir DEMO —
demonstrējuma kodolsintēzes spēkstacijas 
— izveide.

svītrots

Or. en

Amendment 20
Helga Trüpel

Lēmuma priekšlikums
9. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(9) Euratom ir izveidojusi vienotu un 
pilnībā integrētu kodolsintēzes pētniecības 
programmu, kurai ir starptautiski vadoša 
loma kodolsintēzes kā enerģijas avota 
pilnveidē.

(9) Euratom ir izveidojusi vienotu un 
pilnībā integrētu kodolsintēzes pētniecības 
programmu, kurai ir starptautiski vadoša 
loma kodolsintēzes kā enerģijas avota
pilnveidē, taču tās rezultāti ir vāji un 
izmaksas nekontrolējamas.

Or. en

Amendment 21
Helga Trüpel

Lēmuma priekšlikums
10. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(10) Pēc Padomes 2005. gada 
20. decembra Lēmuma, ar ko apstiprina 

svītrots
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Eiropas Atomenerģijas kopienas 
pievienošanos Pamatnolīgumam par 
starptautisko sadarbību ceturtās paaudzes 
kodolenerģijas sistēmu pētniecībā un 
izstrādē, 2006. gada 11. maijā Kopiena 
pievienojās Ceturtās paaudzes 
starptautiskā foruma pamatnolīgumam 
(GIF). Ar GIF tiek koordinēta 
daudzpusējā sadarbība pirmskonceptuālu 
konstrukciju pētniecībā saistībā ar 
vairākām progresīvām kodolsistēmām. 
Tāpēc šajā jomā, kas ir cieši saistīta arī ar 
SET plānu, Kopiena ir uzņēmusies 
starptautiskas sadarbības saistības.

Or. en

Amendment 22
Helga Trüpel

Lēmuma priekšlikums
13. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(13) Galvenajai kodolsintēzes pētniecības 
pasākumu iezīmei Pamatprogrammas 
(2012–2013) ietvaros jābūt ITER 
realizēšanai Eiropā saskaņā ar 
2006. gada 21. novembra Nolīgumu par 
ITER Starptautiskās kodoltermiskās 
enerģijas organizācijas izveidi ITER 
projekta kopīgai īstenošanai13.

svītrots

__________________
13 OV L 358, 16.12.2006., 62. lpp.

Or. en

Amendment 23
Helga Trüpel

Lēmuma priekšlikums
14. apsvērums
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(14) Pamatprogrammas (2012–2013) 
darbības laikā Kopienas pasākumus ITER 
realizēšanai, jo īpaši ITER būvei 
Kadarašā un ITER tehnoloģiju 
pētniecībai un izstrādei, vada Eiropas 
Kopuzņēmums ITER un kodolsintēzes 
enerģētikas attīstības vajadzībām saskaņā 
ar Padomes 2007. gada 27. marta 
Lēmumu 2007/198/Euratom, ar ko izveido 
Eiropas Kopuzņēmumu ITER un 
kodolsintēzes enerģētikas attīstības 
vajadzībām un piešķir tam 
priekšrocības14;

svītrots

__________________
14 OV L 90, 30.3.2007., 58. lpp.

Or. en

Amendment 24
Derek Vaughan

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, pamatojoties uz IN 21.–
23. punktu, lai ITER 2012. un 2013. gadā 
saņemtu papildu neparedzēto 
finansējumu. Uz šā priekšlikuma ir 
jāpamatojas, lai abas budžeta 
lēmējiestādes panāktu vienošanos, kas 



AM\876958LV.doc PE472.176v01-0013/21 AM\

LV

jānoslēdz saskaņā ar visiem IN 
paredzētajiem līdzekļiem, neskarot citu 
1.a izdevumu kategorijā iekļauto politikas 
jomu finansēšanu.

Or. en

Amendment 25
Carl Haglund

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. Lai 
pamatprogrammu (2012–2013) iekļautu 
DFS 2012. un 2013. gadam, būs jāgroza 
DFS, palielinot 1.a izdevumu kategorijas 
maksimālo apmēru par 650 miljoniem 
euro 2012. gadā un par 190 miljoniem 
euro 2013. gadā. Komisija 2011. gada 
20. aprīlī, pamatojoties uz pašreizējā IN 
21.–23. punktu, iesniedza priekšlikumu, 
ko izmantos kā pamatu sarunām. 
Vienošanās par ITER finansēšanu, veicot 
papildu pārvietojumus uz DFS 
1.a izdevumu kategoriju, ļautu 2011. gadā 
straujāk pieņemt Euratom pētniecības 
programmu. Ja 2. izdevumu kategorijas 
rezerve nav pietiekama vai ja 2011. gadā 
nav pieejamas citas DFS rezerves, kuras 
2012. un 2013. gadā varētu pārvietot uz 
1.a izdevumu kategoriju, ir jāmobilizē 
elastības instrumenta līdzekļi, kā to 
paredz IN 27. punkts.

Or. en
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Amendment 26
Carl Haglund

Lēmuma priekšlikums
16.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

Or. en

Amendment 27
Rolandas Paksas

Lēmuma priekšlikums
17. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(17) Kopīgajam pētniecības centram (JRC) 
jāpalīdz nodrošināt uz patērētājiem vērstu 
zinātnisku un tehnoloģisku atbalstu 
Savienības politisko iniciatīvu 
formulēšanai, izstrādei, īstenošanai un 
uzraudzībai. Šajā ziņā JRC jāturpina 
darboties kā neatkarīgam Savienības 
zinātnes un tehnoloģiju etaloncentram tā 
īpašās kompetences jomās.

(17) Kopīgajam pētniecības centram (JRC) 
jāpalīdz nodrošināt uz patērētājiem vērstu 
zinātnisku un tehnoloģisku atbalstu 
Savienības politisko iniciatīvu 
formulēšanai, izstrādei, īstenošanai un 
uzraudzībai. Šajā ziņā JRC jāturpina 
darboties kā neatkarīgam Savienības 
zinātnes un tehnoloģiju etaloncentram un 
kodoldrošības un reaktoru drošības 
jaunāko atziņu ekspertam tā īpašās 
kompetences jomās.

Or. lt

Amendment 28
Juozas Imbrasas
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Lēmuma priekšlikums
17. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(17) Kopīgajam pētniecības centram (JRC) 
jāpalīdz nodrošināt uz patērētājiem vērstu 
zinātnisku un tehnoloģisku atbalstu 
Savienības politisko iniciatīvu 
formulēšanai, izstrādei, īstenošanai un 
uzraudzībai. Šajā ziņā JRC jāturpina 
darboties kā neatkarīgam Savienības
zinātnes un tehnoloģiju etaloncentram tā 
īpašās kompetences jomās.

(17) Kopīgajam pētniecības centram (JRC) 
jāpalīdz nodrošināt uz patērētājiem vērstu 
zinātnisku un tehnoloģisku atbalstu 
Savienības politisko iniciatīvu 
formulēšanai, izstrādei, īstenošanai un 
uzraudzībai. Šajā ziņā JRC jāturpina 
darboties kā neatkarīgam Savienības 
zinātnes un tehnoloģiju etaloncentram un 
kodoldrošības un reaktoru drošības 
jaunāko atziņu ekspertam tā īpašās 
kompetences jomās.

Or. lt

Amendment 29
Helga Trüpel

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

a) pētniecība kodolsintēzes jomā droša, 
ilgtspējīga, videi nekaitīga un ekonomiski 
stabila enerģijas avota tehnoloģijas 
izstrādei;

svītrots

Or. en

Amendment 30
Helga Trüpel

Lēmuma priekšlikums
2. pants – 3. punkts – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

b) kodola skaldīšana un aizsardzība pret 
jonizējošo starojumu kodola skaldīšanas un 

b) kodola skaldīšana un aizsardzība pret 
jonizējošo starojumu kodola skaldīšanas un 
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citu rūpniecībā un medicīnā izmantojamu 
jonizējošā starojuma veidu resursu 
efektivitātes, rentabilitātes un jo īpaši 
drošuma veicināšanai.

citu rūpniecībā un medicīnā izmantojamu 
jonizējošā starojuma veidu un jo īpaši 
drošuma veicināšanai. Īpaša uzmanība ir 
jāpievērš kodolelektrostaciju pētījumu 
pārtraukšanai.

Or. en

Amendment 31
Carl Haglund

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):

Or. en

Amendment 32
Helga Trüpel

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

– kodolsintēzes pētniecība —
2 208 809 000;

– kodolsintēzes pētniecība — 10 000 000;

Or. en

Amendment 33
Carl Haglund

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

– kodolsintēzes pētniecība —
2 208 809 000;

– kodolsintēzes pētniecība —
1 748 809 000;

Or. en

Amendment 34
Helga Trüpel

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. en

Amendment 35
Carl Haglund

Lēmuma priekšlikums
3. pants – 1. punkts – a apakšpunkts – otrais 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;

Or. en

Amendment 36
Helga Trüpel

Lēmuma priekšlikums
1. pielikums – IA iedaļa
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

I.A. KODOLSINTĒZES ENERĢIJAS 
PĒTNIECĪBA

svītrots

Mērķis
Izstrādāt zināšanu bāzi un īstenot ITER 
kā galveno pasākumu, lai izveidotu drošu, 
ilgtspējīgu, videi nekaitīgu un ekonomiski 
stabilu spēkstaciju reaktoru prototipus. 
Pamatojums
Kodolsintēze ir potenciāli nozīmīgs veids, 
kā tuvāko desmitgažu laikā Savienībā 
īstenot ilgtspējīgu un drošu energoapgādi. 
Veiksmīga kodolsintēzes pilnveide dotu 
iespēju izmantot drošu, ilgtspējīgu un 
videi nekaitīgu enerģiju. Eiropas 
kodolsintēzes pētniecības ilgtermiņa 
mērķis, kas ietver visus ar kodolsintēzi 
saistītos pasākumus dalībvalstīs un 
asociētās trešās valstīs, ir kopīga reaktoru 
prototipu izveide tām spēkstacijām, kas 
atbilst minētajām prasībām un ir 
ekonomiski dzīvotspējīgas.
Galvenā prioritāte stratēģijā ilgtermiņa 
mērķa sasniegšanai ir ITER būvniecība 
(liela eksperimentāla iekārta, kas 
demonstrēs kodolsintēzes enerģijas 
zinātniski tehnisko iespējamību), kam 
sekos DEMO — kodolsintēzes 
spēkstacijas „demonstrējuma” — izveide. 
Paralēli ITER būvniecībai tiks īstenota 
specializēta pētniecības un izstrādes 
atbalsta programma ITER vajadzībām, kā 
arī ierobežoti pasākumi DEMO vajadzīgo 
tehnoloģiju un fizikālo pamatprincipu 
izstrādei. 
Kodolsintēzes pētniecības un izstrādes 
pasaules mēroga dimensija ir iekļauta 
nolīgumā, ar ko izveido Starptautisko 
Kodolsintēzes enerģētikas organizāciju 
ITER projekta īstenošanai, un Japānas 
valdības un Kopienas nolīgumā, ar ko 
kopīgi īsteno plašākas pieejas pasākumus 
kodolsintēzes enerģijas pētniecības jomā.
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Starptautisko sadarbību veicina arī astoņi 
spēkā esoši divpusējie Sadarbības 
nolīgumi starp Kopienu un trešām 
valstīm.
Pasākumi
1. ITER realizēšana
Šajā sadaļā iekļauti pasākumi kopīgai 
ITER realizēšanai, jo īpaši attiecībā uz 
ITER Starptautiskās organizācijas un 
Eiropas ITER kopuzņēmuma pārvaldību 
un personāla nodrošinājumu, vispārēju 
tehnisko un administratīvo atbalstu, 
iekārtu un instalāciju būvi, kā arī atbalstu 
projektam būvniecības laikā.
2. Pētniecība un izstrāde ITER 
ekspluatācijas sagatavošanai
Specializētas fizikas un tehnoloģiju 
programmas ietvaros tiks izmantotas JET 
un citas ar ITER saistītās magnētiskās 
hermetizācijas iekārtas. Tajā paredzēts 
novērtēt galvenās ITER tehnoloģijas, 
konsolidēt ITER projekta izvēles un 
sagatavoties ITER ekspluatācijai.
3. Ierobežoti tehnoloģiskie pasākumi 
DEMO sagatavošanai
Paredzēts arī turpmāk izstrādāt 
kodolsintēzes materiālus un galvenās 
kodolsintēzes tehnoloģijas, un turpināsies 
komandas veiktais sagatavošanas darbs 
starptautiskās kodolsintēzes materiālu 
apstarošanas iekārtas (IFMIF) 
būvniecībai.
4. Pētniecības un izstrādes pasākumi 
ilgākā laika posmā
Tiks īstenoti ierobežoti pasākumi saistībā 
ar uzlaboto koncepciju turpmāku 
pilnveidi magnētiskās hermetizacijas 
shēmām (galvenokārt saistībā ar W7-X 
stellaratora iekārtas ekspluatācijas 
sagatavošanu), kā arī teoriju un 
modelēšanu kodolsintēzes plazmas 
visaptverošai izpratnei.
5. Cilvēkresursi, izglītība un mācības
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Tūlītējām un vidēja termiņa ITER 
vajadzībām, kā arī kodolsintēzes tālākai 
pilnveidei tiks īstenotas iniciatīvas, kuru 
mērķis ir sagatavot skaita, prasmju, 
augsta līmeņa mācību un pieredzes ziņā 
kvalificētu „ITER paaudzi”.
6. Infrastruktūra
ITER būs jauna pētniecības 
infrastruktūra ar spēcīgu Eiropas 
dimensiju.
7. Inovāciju nodošanas procesi 
rūpniecības un tehnoloģiju jomā
ITER radīto inovāciju ātrai nodošanai 
Eiropas rūpniecībā ir nepieciešamas 
jaunas organizatoriskās struktūras. Šo 
uzdevumu veiks Kodolsintēzes rūpniecības 
inovācijas forums, kas izstrādās 
kodolsintēzes tehnisko plānu un 
cilvēkresursu pilnveides iniciatīvas, liekot 
uzsvaru uz inovācijām un potenciālu 
sniegt jaunus produktus un
pakalpojumus.

Or. en

Amendment 37
Helga Trüpel

Lēmuma priekšlikums
1. pielikums – IB sadaļa – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Kodolenerģija ir svarīga tēma debatēs par 
līdzekļiem klimata pārmaiņu novēršanai 
un Eiropas atkarības no importētās 
enerģijas mazināšanai. Augstāk attīstītas 
kodoltehnoloģijas piedāvā izredzes būtiski 
uzlabot efektivitāti un resursu 
izmantošanu, nodrošinot vēl augstāku 
drošības līmeni un radot vēl mazāk 
atkritumu nekā pašreizējās konstrukcijas. 
Pašreizējās ar šo nozari saistītās Eiropas 
iniciatīvas ietilpst Padomes un Eiropas 

svītrots
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Parlamenta apstiprinātā 
Energotehnoloģiju stratēģiskā plāna (SET 
plāns) darbības jomā, un tās sekmē 
kopīgos pasākumus, kas tiek veikti 
sadarbībā ar lielākajām trešām valstīm 
„Ceturtās paaudzes starptautiskā foruma” 
(GIF) ietvaros.

Or. en


