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Grozījums Nr. 5
Rolandas Paksas

Regulas priekšlikums
1. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(1) Ar Padomes .. Lēmumu ../../Euratom 
par Eiropas Atomenerģijas Kopienas 
pamatprogrammu kodolpētniecības un 
mācību pasākumiem (2012–2013) tika 
pieņemta Eiropas Atomenerģijas Kopienas 
2012.–2013. gada kodolpētniecības un 
mācību pasākumu pamatprogramma, 
turpmāk — „Pamatprogramma (2012–
2013)”. Komisijas pienākums ir nodrošināt 
Pamatprogrammas (2012–2013) un tās 
īpašo programmu īstenošanu, ieskaitot ar 
tām saistītos finanšu aspektus.

(1) Ar Padomes .. Lēmumu ../../Euratom 
par Eiropas Atomenerģijas Kopienas 
pamatprogrammu kodolpētniecības un 
mācību pasākumiem (2012–2013) tika 
pieņemta Eiropas Atomenerģijas Kopienas 
2012.–2013. gada kodolpētniecības un 
mācību pasākumu pamatprogramma, 
turpmāk — „Pamatprogramma (2012–
2013)”, kuras mērķis ir papildināt citas 
Savienības darbības pētniecības politikas 
jomā, kas nepieciešamas stratēģijas 
„Eiropa 2020” īstenošanai, jo īpaši 
attiecībā uz izglītību un apmācību, 
konkurētspēju un jauninājumiem, 
rūpniecību, nodarbinātību un vidi.
Komisijas pienākums ir nodrošināt 
Pamatprogrammas (2012–2013) un tās 
īpašo programmu īstenošanu, ieskaitot ar 
tām saistītos finanšu aspektus.

Or. lt

Grozījums Nr. 6
Rolandas Paksas

Regulas priekšlikums
4.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(4a) Ar pamatprogrammu (2012–2013) 
būtu jāpalīdz īstenot vienu no stratēģijas 
„Eiropa 2020” pamatiniciatīvām 
„Inovācijas savienība”, ar mērķi veicināt 
konkurenci, lai panāktu zinātnisko 
izcilību un paātrinātu svarīgāko inovāciju 
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īstenošanu kodolenerģijas jomā, jo īpaši 
attiecībā uz kodolsintēzi un drošību, 
vienlaikus iesaistoties arī ar enerģētikas 
nozari un klimata pārmaiņām saistīto 
problēmu risināšanā. 

Or. lt

Grozījums Nr. 7
Maria Da Graça Carvalho, Jean-Pierre Audy

Regulas priekšlikums
4.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(4a) Pamatprogrammas (2012-2013) 
izstrādei un īstenošanai būtu jābalstās uz 
vienkāršības, stabilitātes, pārredzamības, 
juridiskās noteiktības, konsekvences, 
izcilības un uzticības principiem, ņemot 
vērā Eiropas Parlamenta ieteikumus 
ziņojumā par pētniecības 
pamatprogrammu īstenošanas 
vienkāršošanu.

Or. en

Grozījums Nr. 8
Silvia-Adriana Ţicău

Regulas priekšlikums
5.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(5a) Pastiprināta uzmanība un lielāki 
budžeta izdevumi ir nepieciešami papildu 
iniciatīvām saistībā ar fundamentāliem 
kodolpētījumiem, it īpaši attiecībā uz 
ieguldījumiem cilvēku kapitālā un 
pasākumos, kuru mērķis ir novērst 
kvalificēta darbaspēka trūkuma risku 
tuvākajos gados (piemēram, dotācijas 
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pētniekiem kodolenerģijas jomā), un no tā 
izrietošo Savienības vadošās lomas 
zaudēšanu.

Or. en

Grozījums Nr. 9
Silvia-Adriana Ţicău

Regulas priekšlikums
6.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(6a) Īpaša uzmanība būtu jāpievērš 
līgumu noteikumu izstrādei, kas 
samazinātu to neizpildes risku, kā arī 
riska un izmaksu pārdali laika gaitā.

Or. en

Grozījums Nr. 10
Rolandas Paksas

Regulas priekšlikums
8. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(8) Pamatprogrammai (2012–2013) 
jāpiesaista dalībnieki no Kopienas 
attālākajiem reģioniem, kā arī jāveicina 
plaša uzņēmumu, pētniecības centru un 
augstskolu dalība.

(8) Pamatprogrammai (2012–2013) 
jāpiesaista dalībnieki no Kopienas 
attālākajiem reģioniem, kā arī jāveicina 
plaša uzņēmumu, pētniecības centru un 
augstskolu dalība, kuru pētniecības 
darbam būtu jābalstās uz ētikas 
pamatprincipiem, jo īpaši tiem, kuri 
noteikti Eiropas Savienības Pamattiesību 
hartā. 

Or. lt
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Grozījums Nr. 11
Rolandas Paksas

Regulas priekšlikums
23.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(23a) Saskaņā ar pamatprogrammu 
(2012-2013) veicamā pētniecības darba 
kodolsintēzes jomā svarīgākajam 
uzdevumam vajadzētu būt ITER 
īstenošanai Eiropā atbilstoši 2006. gada 
21. novembra Nolīgumam par ITER 
Starptautiskās kodoltermiskās enerģijas 
organizācijas izveidi ITER projekta 
kopīgai īstenošanai.

Or. lt

Grozījums Nr. 12
Michèle Rivasi

Regulas priekšlikums
4. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. pants svītrots
Īpaši noteikumi par kodolsintēzes 

enerģijas pētniecību
Šajā nodaļā izklāstītos noteikumus 
piemēro, neskarot IV nodaļā izklāstītos 
īpašos noteikumus attiecībā uz 
pasākumiem tematiskajā jomā 
„Kodolsintēzes pētniecība”.

Or. fr

Pamatojums

Nav nekādu iemeslu, kādēļ līdzdalības noteikumus nevarētu piemērot kodolsintēzes 
pētniecībā. Tas ir īpaši pamatoti, lai paustu bažas par MVU zemo līdzdalības līmeni 
kodolsintēzes pētniecības programmā. 
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Grozījums Nr. 13
Maria Da Graça Carvalho, Jean-Pierre Audy

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3.a Jāoptimizē visi procesa posmi, lai 
novērstu termiņu neievērošanu un 
veicinātu izmaksu lietderību. Tas attiecas 
uz piekļuvi darba programmu projektiem, 
priekšlikumu iesniegšanas uzaicinājumu 
publiskošanu, priekšlikumu projektu 
sagatavošanu, atlases procedūrām un 
dotāciju apstiprināšanas un izmaksāšanas 
termiņiem.

Or. en

Grozījums Nr. 14
Silvia-Adriana Ţicău

Regulas priekšlikums
16. pants – 2. punkts – 4. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Veidojot neatkarīgu ekspertu grupas, veic 
attiecīgus pasākumus, lai nodrošinātu 
samērīgu dzimumu līdzsvaru.

Veidojot neatkarīgu ekspertu grupas, veic 
attiecīgus pasākumus, lai nodrošinātu gan
samērīgu dzimumu līdzsvaru, gan 
līdzsvaru starp dalībvalstīm, kuras veic 
izpēti un apmācību kodolenerģētikas 
jomā, un asociētajām valstīm.

Or. ro

Pamatojums

Veidojot neatkarīgu ekspertu grupas, ir svarīgi veikt pasākumus, lai nodrošinātu ne tikai 
samērīgu dzimumu līdzsvaru, bet arī līdzsvaru starp dalībvalstīm, kuras veic izpēti un 
apmācību kodolenerģētikas jomā, un asociētajām valstīm.
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Grozījums Nr. 15
Jean-Pierre Audy, Maria Da Graça Carvalho

Regulas priekšlikums
30. pants – 3. punkts – 1. daļa – e apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

e) tajās nedrīkst būt iekļautas neattaisnotas 
izmaksas, jo īpaši — skaidri nosakāmi 
netieši nodokļi, tostarp pievienotās vērtības 
nodoklis, nodevas, procentu maksājumi, 
rezerves iespējamiem turpmākiem 
zaudējumiem vai maksājumiem, izmaksas, 
kas saistītas ar kapitāla peļņu, izmaksas, 
kas deklarētas, radušās vai atlīdzinātas 
saistībā ar citu Savienības projektu, parādi 
un parādu apkalpošanas izmaksas, 
pārmērīgi vai neapdomāti izdevumi, kā arī 
jebkuras citas izmaksas, kas neatbilst a)–
d) apakšpunktā minētajiem nosacījumiem.

e) tajās nedrīkst būt iekļautas neattaisnotas 
izmaksas, jo īpaši — skaidri nosakāmi 
netieši nodokļi, tostarp neatgūstams 
pievienotās vērtības nodoklis, nodevas, 
procentu maksājumi, zaudējumi valūtas 
maiņas rezultātā, izmaksas, kas saistītas ar 
kapitāla peļņu, izmaksas, kas deklarētas, 
radušās vai atlīdzinātas saistībā ar citu 
Savienības projektu, parādi un parādu 
apkalpošanas izmaksas, pārmērīgi vai 
neapdomāti izdevumi, kā arī jebkuras citas 
izmaksas, kas neatbilst a)–d) apakšpunktā 
minētajiem nosacījumiem.

Or. fr

Grozījums Nr. 16
Michèle Rivasi

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Asociācijas līgumos, kas minēti 51. panta 
a) punktā, un izmaksu dalīšanas 
pasākumos, kas minēti 51. panta 
f) punktā, paredz noteikumus par 
Kopienas finanšu ieguldījumiem saistībā 
ar attiecīgajiem pasākumiem.

svītrots

Or. fr

Grozījums Nr. 17
Michèle Rivasi
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Regulas priekšlikums
52. pants – 1. punkts – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Kopienas finanšu ieguldījuma gada likme 
(„bāzes atbalsts”), ko nosaka asociācijas 
līgumos, nepārsniedz 20 % no asociāciju 
izdevumiem pasākumiem, kas noteikti to 
gada darba programmās visā Kopienas 
7. pamatprogrammas (2007–2011), kas 
pieņemta ar Padomes Lēmumu 
2006/970/Euratom, un Pamatprogrammas 
(2012–2013) darbības laikā.

Kopienas finanšu ieguldījumu nepiešķir 
darbībām, kas minētas 51. pantā.

Or. fr

Pamatojums

Ņemot vērā finanšu un budžeta grūtības, Eiropas nodokļu maksātāju nauda jātērē tādam 
pētniecības darbam, kurš saistīts ar ilgtspējīgu attīstību un kurā iesaistās pēc iespējas vairāk 
pētnieku un MVU.

Grozījums Nr. 18
Michèle Rivasi

Regulas priekšlikums
52. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Apspriedusies ar kodolsintēzes 
programmas padomdevēju komiteju, kas 
minēta Padomes Lēmuma ../../Euratom 
7. pantā, Komisija var finansēt:

svītrots

a) saskaņā ar asociācijas līgumiem ne 
vairāk kā 40 % apmērā izdevumus īpašās 
sadarbības projektos starp asociētiem 
partneriem, kurus padomdevēja komiteja 
ieteikusi un Komisija atbalstījusi 
prioritāram atbalstam; prioritāru atbalstu 
pārsvarā piešķir darbībām, kas ir tiešā 
saistībā ar ITER/DEMO, izņemot 
projektus, kam prioritātes statuss jau 
piešķirts iepriekšējo pamatprogrammu 
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norises laikā;
b) darbības, ko veic saskaņā ar Eiropas 
Kodolsintēzes attīstības nolīgumu, 
ieskaitot iepirkumus, vai atbilstīgi 
51. panta c) punktā minētajam 
kopuzņēmumam;
c) darbības, kas veiktas atbilstīgi 
Līgumam par personāla mobilitāti.

Or. fr

Pamatojums

Ņemot vērā finanšu un budžeta grūtības, Eiropas nodokļu maksātāju nauda jātērē tādam 
pētniecības darbam, kurš saistīts ar ilgtspējīgu attīstību un kurā iesaistās pēc iespējas vairāk 
pētnieku un MVU.

Grozījums Nr. 19
Antonio Cancian

Regulas priekšlikums
52. pants – 2. punkts – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

a) saskaņā ar asociācijas līgumiem ne 
vairāk kā 40 % apmērā — izdevumus 
īpašās sadarbības projektos starp 
asociētiem partneriem, kurus padomdevēja 
komiteja ieteikusi un Komisija atbalstījusi 
prioritāram atbalstam; prioritāru atbalstu 
pārsvarā piešķir darbībām, kas ir tiešā 
saistībā ar ITER/DEMO, izņemot 
projektus, kam prioritātes statuss jau 
piešķirts iepriekšējo pamatprogrammu 
norises laikā;

a) saskaņā ar asociācijas līgumiem ne 
vairāk kā 40 % apmērā — izdevumus 
īpašās sadarbības projektos starp 
asociētiem partneriem, kurus padomdevēja 
komiteja ieteikusi un Komisija atbalstījusi 
prioritāram atbalstam; prioritāru atbalstu 
pārsvarā piešķir eksperimentiem, kuru 
mērķis ir uzlabot ITER veiktspēju un 
veicināt DEMO programmas noteikšanu; 

Or. it

Grozījums Nr. 20
Michèle Rivasi

Regulas priekšlikums
52. pants – 3. punkts
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Ja projektiem un darbībām piešķir 
finanšu ieguldījumu atbilstīgi 2. punkta 
a) vai b) apakšpunktam, visām 
juridiskajām vienībām, kas minētas 
51. panta a) un b) punktā, ir tiesības 
piedalīties eksperimentos, ko veic ar 
attiecīgajām iekārtām.

svītrots

Or. fr

Pamatojums

Ņemot vērā finanšu un budžeta grūtības, Eiropas nodokļu maksātāju nauda jātērē tādam 
pētniecības darbam, kurš saistīts ar ilgtspējīgu attīstību un kurā iesaistās pēc iespējas vairāk 
pētnieku un MVU.

Grozījums Nr. 21
Michèle Rivasi

Regulas priekšlikums
52. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Kopienas finanšu ieguldījumus saistībā 
ar darbībām, ko veic saskaņā ar 51. panta 
d) punktā minēto starptautisko sadarbības 
nolīgumu, nosaka minētajā nolīgumā, vai 
arī tos nosaka ar šo nolīgumu izveidota 
juridiska vienība. Kopiena var izveidot 
attiecīgu juridisku vienību, lai organizētu 
savu dalību un finanšu ieguldījumus 
saskaņā ar šādu nolīgumu.

svītrots

Or. fr

Pamatojums

Ņemot vērā finanšu un budžeta grūtības, Eiropas nodokļu maksātāju nauda jātērē tādam 
pētniecības darbam, kurš saistīts ar ilgtspējīgu attīstību un kurā iesaistās pēc iespējas vairāk 
pētnieku un MVU.


