
AM\877650LV.doc PE472.082v02-00

LV Vienoti daudzveidībā LV

EIROPAS PARLAMENTS 2009 - 2014

Rūpniecības, pētniecības un enerģētikas komiteja

2011/0043(NLE)

19.9.2011

GROZĪJUMI Nr.
11 - 36

Ziņojuma projekts
Jan Březina
(PE469.876v02-00)

par priekšlikumu Padomes lēmumam par īpašo programmu, kas izpildāma ar 
netiešajām darbībām un ar ko īsteno Eiropas Atomenerģijas kopienas 
pamatprogrammu kodolpētniecības un mācību pasākumiem (2012–2013)

Lēmuma priekšlikums
(COM(2011)0073 – C7-0075/2011 – 2011/0043(NLE))



PE472.082v02-00 2/17 AM\877650LV.doc

LV

AM_Com_LegReport



AM\877650LV.doc 3/17 PE472.082v02-00

LV

Grozījums Nr. 11
Michèle Rivasi

Lēmuma priekšlikums
–

Priekšlikums noraidīt

Eiropas Parlaments noraida Komisijas 
priekšlikumu.

Or. fr

Grozījums Nr. 12
Maria Da Graça Carvalho, Jean-Pierre Audy

Lēmuma priekšlikums
3.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(3a) 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. 13
Michèle Rivasi

Lēmuma priekšlikums
6. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(6) Šī īpašā programma palīdzēs sekmēt (6) Šai īpašajai programmai būtu jāpalīdz
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ilgtspējīgu attīstību. uzlabot standartus aizsardzībai pret 
radiāciju un jāmazina risks no 
pakļaušanas jonizējošam starojumam, kā 
arī jāveicina ekspertu ātra apmācība 
kodolspēkstaciju ekspluatācijas 
pārtraukšanas jomā. 

Or. fr

Grozījums Nr. 14
Silvia-Adriana Ţicău

Lēmuma priekšlikums
8. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(8) Lai novērstu pārkāpumus un krāpšanu, 
jāveic atbilstīgi pasākumi, kas ir samērīgi 
ar Savienības finanšu interesēm, lai 
uzraudzītu gan piešķirtā finanšu atbalsta 
efektivitāti, gan šo līdzekļu izlietojuma 
efektivitāti. Tāpat arī jāveic attiecīgi 
pasākumi ar mērķi atgūt zaudētus, 
nepamatoti izmaksātus vai nepareizi 
izlietotus līdzekļus, saskaņā ar Regulu (EK, 
Euratom) Nr. 1605/2002, Regulu (EK, 
Euratom) Nr. 2342/2002, Padomes 
1995. gada 18. decembra Regulu (EK, 
Euratom) Nr. 2988/95 par Eiropas Kopienu 
finanšu interešu aizsardzību7, Padomes 
1996. gada 11. novembra Regulu (EK, 
Euratom) Nr. 2185/96 par pārbaudēm un 
apskatēm uz vietas, ko Komisija veic, lai 
aizsargātu Eiropas Kopienu finanšu 
intereses pret krāpšanu un citām 
nelikumībām8, un Eiropas Parlamenta un 
Padomes 1999. gada 25. maija 
Regulu (EK) Nr. 1073/1999 par 
izmeklēšanu, ko veic Eiropas Birojs 
krāpšanas apkarošanai (OLAF)9.

(8) Lai novērstu pārkāpumus un krāpšanu, 
jāveic atbilstīgi pasākumi, kas ir samērīgi 
ar Savienības finanšu interesēm, lai 
uzraudzītu gan piešķirtā finanšu atbalsta 
efektivitāti, gan šo līdzekļu izlietojuma 
efektivitāti. Īpaša uzmanība būtu jāpievērš 
līgumu noteikumu izstrādei, kas 
samazinātu to neizpildes risku, kā arī 
riska un izmaksu pārdali laika gaitā.
Tāpat arī jāveic attiecīgi pasākumi ar mērķi 
atgūt zaudētus, nepamatoti izmaksātus vai 
nepareizi izlietotus līdzekļus, saskaņā ar 
Regulu (EK, Euratom) Nr. 1605/2002, 
Regulu (EK, Euratom) Nr. 2342/2002, 
Padomes 1995. gada 18. decembra Regulu 
(EK, Euratom) Nr. 2988/95 par Eiropas 
Kopienu finanšu interešu aizsardzību7, 
Padomes 1996. gada 11. novembra Regulu 
(EK, Euratom) Nr. 2185/96 par pārbaudēm 
un apskatēm uz vietas, ko Komisija veic, 
lai aizsargātu Eiropas Kopienu finanšu 
intereses pret krāpšanu un citām 
nelikumībām8, un Eiropas Parlamenta un 
Padomes 1999. gada 25. maija 
Regulu (EK) Nr. 1073/1999 par 
izmeklēšanu, ko veic Eiropas Birojs 
krāpšanas apkarošanai (OLAF)9.

Or. en
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Grozījums Nr. 15
Michèle Rivasi

Lēmuma priekšlikums
2. pants – 1. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Ar Īpašo programmu atbalsta 
kodolenerģijas pētniecības un mācību 
pasākumus, ietverot visas netiešās 
pētniecības darbības, kuras veic šādās 
tematiskajās jomās:

Ar Īpašo programmu atbalsta 
kodolenerģijas pētniecības un mācību 
pasākumus, ietverot visas netiešās 
pētniecības darbības, kuras veic saistībā ar 
aizsardzību pret radiāciju.

Or. fr

Grozījums Nr. 16
Michèle Rivasi

Lēmuma priekšlikums
2. pants – 1. punkts – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

a) pētniecība kodolsintēzes jomā (tostarp 
ITER);

svītrots

Or. fr

Grozījums Nr. 17
Michèle Rivasi

Lēmuma priekšlikums
2. pants – 1. punkts – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

b) kodola skaldīšanas un aizsardzības pret 
jonizējošo starojumu pētniecība.

svītrots

Or. fr



PE472.082v02-00 6/17 AM\877650LV.doc

LV

Grozījums Nr. 18
Michèle Rivasi

Lēmuma priekšlikums
3. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Saskaņā ar lēmuma [Atsauce uz Padomes 
lēmumu par Euratom pamatprogrammu 
jāpievieno pēc tā pieņemšanas] 3. pantu
summa, kuru uzskata par nepieciešamu, lai 
izpildītu Īpašo programmu, ir 
2 327 054 000 euro, no kuriem līdz 15 % 
tiks atvēlēti Komisijas administratīvajiem 
izdevumiem. Šīs summas sadalījums ir 
šāds (EUR):

Summa, kuru uzskata par nepieciešamu, lai 
izpildītu šo Īpašo programmu aizsardzības 
pret radiāciju jomā, ir EUR 60 000 000.

a) pētniecība kodolsintēzes enerģijas jomā
2 208 809 000;
b) kodola skaldīšanas un aizsardzības pret 
jonizējošo starojumu pētniecība. 118 245 
000.

Or. fr

Grozījums Nr. 19
Edit Herczog

Lēmuma priekšlikums
3. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Saskaņā ar lēmuma [Atsauce uz Padomes 
lēmumu par Euratom pamatprogrammu 
jāpievieno pēc tā pieņemšanas] 3. pantu 
summa, kuru uzskata par nepieciešamu, lai 
izpildītu Īpašo programmu, ir 
2 327 054 000 euro, no kuriem līdz 15 % 
tiks atvēlēti Komisijas administratīvajiem 
izdevumiem. Šīs summas sadalījums ir
šāds (EUR):

Saskaņā ar lēmuma [Atsauce uz Padomes 
lēmumu par Euratom pamatprogrammu 
jāpievieno pēc tā pieņemšanas] 3. pantu 
summa, kuru uzskata par nepieciešamu, lai 
izpildītu Īpašo programmu, ir 
EUR 2 408 809 000, no kuriem līdz 15 % 
tiks atvēlēti Komisijas administratīvajiem 
izdevumiem. Šīs summas sadalījums ir 
šāds (EUR):
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a) pētniecība kodolsintēzes enerģijas jomā 
2 208 809 000

a) pētniecība kodolsintēzes enerģijas jomā 
2 208 809 000

b) kodola skaldīšanas un aizsardzības pret 
jonizējošo starojumu pētniecība. 
118 245 000.

b) kodola skaldīšanas un aizsardzības pret 
radiāciju pētniecība. 200 000 000

Or. en

Grozījums Nr. 20
Silvia-Adriana Ţicău

Lēmuma priekšlikums
7. pants – 2.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2.a Ar kodola skaldīšanu un ar 
kodolsintēzi saistīto aspektu komiteju 
sastāvā ikvienā gadījumā tiek nodrošināts 
saprātīgs līdzsvars starp vīriešiem un 
sievietēm, kā arī starp dalībvalstīm, kuras 
veic izpēti un apmācību kodolenerģētikas 
jomā un asociētajām valstīm. 

Or. ro

Grozījums Nr. 21
Michèle Rivasi

Lēmuma priekšlikums
Pielikums – I daļa – I.A iedaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Svītro visu I.A iedaļu.

Or. fr

Grozījums Nr. 22
Vladimír Remek
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Lēmuma priekšlikums
Pielikums – I daļa – I.A iedaļa – 1. punkts – 3. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Pētniecības un izstrādes pasākumi ITER 
celtniecības atbalstam tiks veikti 
kodolsintēzes asociācijās un Eiropas 
rūpniecības nozarēs. Tie ietvers arī 
komponentu un sistēmu izstrādi un 
testēšanu.

Pētniecības un izstrādes pasākumi ITER 
celtniecības atbalstam tiks veikti 
kodolsintēzes asociācijās un Eiropas 
rūpniecības nozarēs. Tie būs arī detaļu un 
sistēmu izstrāde, testēšana un drošuma 
pārbaude.

Or. cs

Grozījums Nr. 23
Antonio Cancian

Lēmuma priekšlikums
Pielikums – I daļa – I.A. iedaļa – 2. punkts – 1. daļa – 2. ievilkums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

– ITER darbības scenāriju izpēti, veicot 
mērķtiecīgus eksperimentus ar JET un 
citām iekārtām, kā arī veicot koordinētus 
modelēšanas pasākumus.

– ITER darbības scenāriju izpēti, veicot 
mērķtiecīgus eksperimentus, kas saistīti ar 
jau esošiem Eiropas uzņēmumiem.

Or. it

Grozījums Nr. 24
Antonio Cancian

Lēmuma priekšlikums
Pielikums – I daļa – I.A. iedaļa – 2. punkts – 1. daļa – 2.a ievilkums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

– jaunu palīgeksperimentu plānošanu 
saskaņā ar 8. pamatprogrammu, ar 
kuriem varētu papildināt ITER 
eksperimentus, lai nodrošinātu vajadzīgās 
iekārtas, vienlaikus ierobežojot risku un 
darbības izmaksas, un kuri var arī 
attiekties uz DEMO tehnoloģiju 
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svarīgākajiem aspektiem; 

Or. it

Grozījums Nr. 25
Antonio Cancian

Lēmuma priekšlikums
Pielikums – I daļa – I.A. iedaļa – 6. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ITER realizācija Eiropā, ko ar 
starptautiskas struktūras palīdzību 
nodrošina ITER organizācija, papildinās 
jauno pētniecības infrastruktūru, kurai būs 
spēcīga Eiropas dimensija.

ITER realizācija Eiropā, ko ar 
starptautiskas struktūras palīdzību 
nodrošina ITER organizācija, papildinās 
jauno pētniecības infrastruktūru, kurai būs 
spēcīga Eiropas dimensija, un saistībā ar 
Eiropas papildprogrammu paredzēs 
jaunas pētniecības infrastruktūras izveidi 
ITER eksperimenta nodrošināšanai.

Or. it

Grozījums Nr. 26
Michèle Rivasi

Lēmuma priekšlikums
Pielikums – I daļa – I.B. iedaļa – virsraksts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

I.B. Kodola skaldīšana un aizsardzība pret 
jonizējošo starojumu

I.B. Aizsardzība pret radiāciju

Or. fr

Grozījums Nr. 27
Michèle Rivasi

Lēmuma priekšlikums
Pielikums – I daļa – I.B. iedaļa – 1. punkts
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Vispārējais mērķis ir jo īpaši uzlabot 
kodola skaldīšanas un citu rūpniecībā un 
medicīnā iespējamu starojuma 
izmantojumu drošumu, veiktspēju, 
resursu izmantošanas efektivitāti un 
rentabilitāti. Netiešās darbības, kas 
saistītas ar kodola skaldīšanu un 
aizsardzību pret jonizējošo starojumu, 
veiks piecās galvenajās darbības jomās, 
kas sīki raksturotas turpmāk. Pastāv 
nozīmīga saikne ar pētniecību Savienības 
Septītajā pamatprogrammā, kas pieņemta 
ar Eiropas Parlamenta un Padomes 
Lēmumu 1982/2006/EK, jo īpaši 
enerģētikas, Eiropas standartu, izglītības 
un mācību, vides aizsardzības, veselības, 
materiālzinātnes, pārvaldības, kopējās 
infrastruktūras, drošības un drošuma 
kultūras jomā. Starptautiskā sadarbība 
būs daudzu darbības jomu galvenā iezīme, 
jo īpaši tādu progresīvu kodolenerģijas 
sistēmu darbībā, kas tiek aplūkotas 
Ceturtās paaudzes starptautiskajā forumā.

svītrots

Or. fr

Grozījums Nr. 28
Alejo Vidal-Quadras

Lēmuma priekšlikums
Pielikums – I daļa – I.B. iedaļa – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Vispārējais mērķis ir jo īpaši uzlabot 
kodola skaldīšanas un citu rūpniecībā un 
medicīnā iespējamu starojuma 
izmantojumu drošumu, veiktspēju, resursu 
izmantošanas efektivitāti un rentabilitāti. 
Netiešās darbības, kas saistītas ar kodola 
skaldīšanu un aizsardzību pret jonizējošo
starojumu, veiks piecās galvenajās 
darbības jomās, kas sīki raksturotas 

Vispārējais mērķis ir jo īpaši uzlabot 
kodola skaldīšanas un citu rūpniecībā un 
medicīnā iespējamu starojuma 
izmantojumu drošumu, veiktspēju, resursu 
izmantošanas efektivitāti un rentabilitāti. 
Netiešās darbības, kas saistītas ar kodola 
skaldīšanu un aizsardzību pret radiāciju, 
veiks piecās galvenajās darbības jomās, kas 
sīki raksturotas turpmāk. Pastāv nozīmīga 
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turpmāk. Pastāv nozīmīga saikne ar 
pētniecību Savienības Septītajā 
pamatprogrammā, kas pieņemta ar Eiropas 
Parlamenta un Padomes Lēmumu 
1982/2006/EK13, jo īpaši enerģētikas, 
Eiropas standartu, izglītības un mācību, 
vides aizsardzības, veselības, 
materiālzinātnes, pārvaldības, kopējās 
infrastruktūras, drošības un drošuma 
kultūras jomā. Starptautiskā sadarbība būs 
daudzu darbības jomu galvenā iezīme, jo 
īpaši tādu progresīvu kodolenerģijas 
sistēmu darbībā, kas tiek aplūkotas 
Ceturtās paaudzes starptautiskajā forumā.

saikne ar pētniecību Savienības Septītajā 
pamatprogrammā, kas pieņemta ar Eiropas 
Parlamenta un Padomes Lēmumu 
1982/2006/EK13, jo īpaši enerģētikas, 
Eiropas standartu, izglītības un mācību, 
vides aizsardzības, veselības, 
materiālzinātnes, pārvaldības, kopējās 
infrastruktūras, drošības un drošuma 
kultūras jomā, kā arī ar priekšlikumiem 
par kodola skaldīšanu, kas iekļauti 
Padomes 2008. gada martā apstiprinātajā 
Eiropas energotehnoloģiju stratēģiskajā 
plānā. Starptautiskā sadarbība būs daudzu 
darbības jomu galvenā iezīme, jo īpaši tādu 
progresīvu kodolenerģijas sistēmu darbībā, 
kas tiek aplūkotas Ceturtās paaudzes 
starptautiskajā forumā.

__________________
13 OV L 412, 30.12.2006., 1. lpp.

Or. en

Grozījums Nr. 29
Michèle Rivasi

Lēmuma priekšlikums
Pielikums – I daļa – I.B. iedaļa – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Atkritumu ģeoloģiskā apglabāšana svītrots
Mērķi
Veicot uz īstenošanu orientētu pētniecību, 
izveidot stabilu zinātnisko un tehnisko 
bāzi, lai demonstrētu tehnoloģijas un 
drošumu attiecībā uz lietotās 
kodoldegvielas un radioaktīvo atkritumu 
ar ilgu pussabrukšanas periodu 
apglabāšanu ģeoloģiskos veidojumos un 
liktu pamatus vienotam Eiropas uzskatam 
galvenajos jautājumos saistībā ar 
atkritumu apsaimniekošanu un 
apglabāšanu.
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Pasākumi
Atkritumu ģeoloģiskā apglabāšana: jāveic 
glabātavu projektu inženiertehniskie 
pētījumi un demonstrējumi, glabātavas 
saņēmēju iežu raksturošana uz vietas (gan 
vispārējās, gan konkrētam objektam 
atbilstošās pazemes pētniecības 
laboratorijās), jāveido izpratne par 
glabātavu vidi, jāveic pētījumi par 
attiecīgajiem procesiem tuvlaukā 
(atkritumu veids un mākslīgās barjeras) 
un attālākā laukā (pamatiezis un 
izplatīšanās ceļi biosfērā), jāizstrādā 
noturīga metodika darbības un drošuma 
novērtēšanai, kā arī jāveic tādu 
pārvaldības un sabiedriski aktuālu 
jautājumu pētniecība, kas saistīti ar 
pieņemamību sabiedrībai.

Or. fr

Grozījums Nr. 30
Vladimír Remek

Lēmuma priekšlikums
Pielikums – I daļa – I.B. iedaļa – 1. punkts – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Atkritumu ģeoloģiskā apglabāšana: jāveic 
glabātavu projektu inženiertehniskie 
pētījumi un demonstrējumi, glabātavas 
saņēmēju iežu raksturošana uz vietas (gan 
vispārējās, gan konkrētam objektam 
atbilstošās pazemes pētniecības 
laboratorijās), jāveido izpratne par 
glabātavu vidi, jāveic pētījumi par 
attiecīgajiem procesiem tuvlaukā 
(atkritumu veids un mākslīgās barjeras) un 
attālākā laukā (pamatiezis un izplatīšanās 
ceļi biosfērā), jāizstrādā noturīga metodika 
darbības un drošuma novērtēšanai, kā arī 
jāveic tādu pārvaldības un sabiedriski 
aktuālu jautājumu pētniecība, kas saistīti ar 
pieņemamību sabiedrībai.

Atkritumu ģeoloģiskā apglabāšana: jāveic 
glabātavu projektu inženiertehniskie 
pētījumi un demonstrējumi, glabātavas 
saņēmēju iežu raksturošana uz vietas (gan 
vispārējās, gan konkrētam objektam 
atbilstošās pazemes pētniecības 
laboratorijās), jāveido izpratne par 
glabātavu vidi, jāveic pētījumi par 
attiecīgajiem procesiem tuvlaukā 
(atkritumu veids un mākslīgās barjeras) un 
attālākā laukā (pamatiezis un izplatīšanās 
ceļi biosfērā), jāizstrādā noturīga metodika 
darbības un drošuma novērtēšanai, kā arī 
jāveic tādu pārvaldības un sabiedriski 
aktuālu jautājumu pētniecība, kas saistīti ar 
pieņemamību sabiedrībai. Lai nodrošinātu 
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radioaktīvo vielu glabātavu labāku 
noslēgšanu neparedzētu notikumu 
gadījumā, ir nepieciešams ieviest stabilas 
sistēmas funkciju nodrošināšanai 
pazeminātos darbības režīmos.

Or. cs

Grozījums Nr. 31
Michèle Rivasi

Lēmuma priekšlikums
Pielikums – I daļa – I.B. iedaļa – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Reaktoru sistēmas svītrots
Mērķi
Veikt pētniecību ar mērķi nodrošināt visu 
reaktoru sistēmu (tostarp degvielas cikla 
iekārtu), kuras tiek izmantotas vai 
izstrādātas Eiropā, drošu, efektīvu un 
ilgtspējīgāku darbību, kā arī pētīt iespējas 
samazināt atkritumu daudzumu un/vai 
bīstamību.
Pasākumi
Kodoliekārtu drošums: jānodrošina 
pašreizējo un nākamo kodoliekārtu 
ekspluatācijas drošums, jo īpaši attiecībā 
uz kodolspēkstacijas darbmūža un vadības 
novērtējumu, drošuma kultūru (samazinot 
cilvēka un organizatorisko kļūdu risku), 
progresīvām drošības novērtēšanas 
metodēm, skaitliskās simulācijas rīkiem, 
aprīkojumu un kontroli, ka arī smagu 
negadījumu novēršanu un mazināšanu, 
papildinot ar saistītiem pasākumiem 
zināšanu vadības optimizācijai un 
pieredzes saglabāšanai.
Uzlabotas kodolsistēmas: jāpilnveido 
pašreizējo sistēmu un degvielu efektivitāte 
un jāveic uzlabotu reaktoru sistēmu izpēte 
ar mērķi novērtēt to potenciālu, 
izplatīšanās noturību un ietekmi uz 
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ilgtermiņa ilgtspējību, tostarp veicot 
pamata un transversālas izpētes darbības 
(piemēram, materiālzinātnes)14 un 
pētījumus par degvielas ciklu, inovatīvām 
degvielām un atkritumu pārvaldības 
aspektiem, tostarp efektīvāku pašreizējo 
reaktoru skaldmateriāla atdalīšanu un 
transmutāciju.
__________________
14 Par „progresīvo pētniecību” visās 
zinātnes un tehnoloģijas jomās ir 
atbildīga Eiropas Pētniecības padome 
(ERC).

Or. fr

Grozījums Nr. 32
Edit Herczog

Lēmuma priekšlikums
Pielikums – I daļa – I.B. iedaļa – 2. punkts – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Kodoliekārtu drošums: jānodrošina 
pašreizējo un nākamo kodoliekārtu 
ekspluatācijas drošums, jo īpaši attiecībā 
uz kodolspēkstacijas darbmūža un vadības 
novērtējumu, drošuma kultūru (samazinot 
cilvēka un organizatorisko kļūdu risku), 
progresīvām drošības novērtēšanas 
metodēm, skaitliskās simulācijas rīkiem, 
aprīkojumu un kontroli, ka arī smagu 
negadījumu novēršanu un mazināšanu, 
papildinot ar saistītiem pasākumiem 
zināšanu vadības optimizācijai un 
pieredzes saglabāšanai.

Kodoliekārtu drošums: jānodrošina 
pašreizējo un nākamo kodoliekārtu 
ekspluatācijas drošums, jo īpaši attiecībā 
uz kodolspēkstacijas darbmūža un vadības 
novērtējumu, drošuma kultūru (samazinot 
cilvēka un organizatorisko kļūdu risku), 
progresīvām drošības novērtēšanas 
metodēm, skaitliskās simulācijas rīkiem, 
aprīkojumu un kontroli, ka arī smagu 
negadījumu novēršanu un mazināšanu, 
papildinot ar saistītiem pasākumiem 
zināšanu vadības optimizācijai un 
pieredzes saglabāšanai. Ņemot vērā 
Fukušimas kodolnegadījuma sekas, būtu 
jāveic šādi papildu pasākumi: jāuzlabo 
seismiskā noturība, jānosaka jauna 
definīcija negadījumiem, kas nav saistīti 
ar konstruktīvām īpašībām, jāanalizē 
biežāk izplatītie atteices gadījumi un 
jānodrošina labāka ārkārtas situāciju 
pārvaldība, ūdeņraža uzkrāšanās 
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novēršana karsta metāla un tvaika 
reakcijas gaitā, ūdeņraža rekombinācija 
un tādu filtrēšanas / attīrīšanas sistēmu 
konstrukcija, kuras varētu izturēt gāzes 
pārspiedienu.

Or. en

Grozījums Nr. 33
Alejo Vidal-Quadras

Lēmuma priekšlikums
Pielikums – I daļa – I.B. iedaļa – 2. punkts – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Kodoliekārtu drošums: jānodrošina 
pašreizējo un nākamo kodoliekārtu 
ekspluatācijas drošums, jo īpaši attiecībā 
uz kodolspēkstacijas darbmūža un vadības 
novērtējumu, drošuma kultūru (samazinot 
cilvēka un organizatorisko kļūdu risku), 
progresīvām drošības novērtēšanas 
metodēm, skaitliskās simulācijas rīkiem, 
aprīkojumu un kontroli, ka arī smagu 
negadījumu novēršanu un mazināšanu, 
papildinot ar saistītiem pasākumiem 
zināšanu vadības optimizācijai un 
pieredzes saglabāšanai.

Kodoliekārtu drošums: jānodrošina 
pašreizējo un nākamo kodoliekārtu 
ekspluatācijas drošums, jo īpaši attiecībā 
uz kodolspēkstacijas darbmūža un vadības 
novērtējumu, drošuma kultūru (samazinot 
cilvēka un organizatorisko kļūdu risku), 
progresīvām drošības novērtēšanas 
metodēm, skaitliskās simulācijas rīkiem, 
aprīkojumu un kontroli, ka arī smagu 
negadījumu novēršanu un mazināšanu, 
papildinot ar saistītiem pasākumiem 
zināšanu vadības optimizācijai un 
pieredzes saglabāšanai, it īpaši ņemot vērā 
pētījumus par Fukušimas negadījuma 
ietekmi.

Or. en

Grozījums Nr. 34
Alejo Vidal-Quadras

Lēmuma priekšlikums
Pielikums – I daļa – I.B. iedaļa – 2. punkts – 3. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Uzlabotas kodolsistēmas: jāpilnveido 
pašreizējo sistēmu un degvielu efektivitāte 

Uzlabotas kodolsistēmas: jāpilnveido 
pašreizējo sistēmu un degvielu efektivitāte 
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un jāveic uzlabotu reaktoru sistēmu izpēte 
ar mērķi novērtēt to potenciālu, 
izplatīšanās noturību un ietekmi uz 
ilgtermiņa ilgtspējību, tostarp veicot 
pamata un transversālas izpētes darbības 
(piemēram, materiālzinātnes)14 un 
pētījumus par degvielas ciklu, inovatīvām 
degvielām un atkritumu pārvaldības 
aspektiem, tostarp efektīvāku pašreizējo 
reaktoru skaldmateriāla atdalīšanu un 
transmutāciju.

un jāveic uzlabotu reaktoru sistēmu izpēte 
ar mērķi novērtēt to potenciālu, 
izplatīšanās noturību un ietekmi uz 
ilgtermiņa ilgtspējību, tostarp veicot 
pamata un transversālas izpētes darbības 
(piemēram, materiālzinātnes)14 un 
pētījumus par degvielas ciklu, inovatīvām 
degvielām un atkritumu pārvaldības 
aspektiem, tostarp efektīvāku pašreizējo 
reaktoru skaldmateriāla atdalīšanu un 
transmutāciju. Iepriekš minētās darbības 
būtu jāīsteno tā, lai sekmētu Eiropas 
Ilgtspējīgās kodolrūpniecības iniciatīvas 
(ESNII) īstenošanu, kas tika uzsākta 
Eiropas energotehnoloģiju stratēģiskā 
plāna konferencē, ko rīkoja Beļģijas 
prezidentūras laikā 2010. gada novembrī, 
tostarp ar galveno pētniecības 
demonstrējumu ASTRID, ALLEGRO, 
ALFRED un MYRRHA palīdzību.

Or. en

Grozījums Nr. 35
Michèle Rivasi

Lēmuma priekšlikums
Pielikums – I daļa – I.B. iedaļa – 5. punkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Jāsniedz atbalsts zinātniskās kompetences 
un zinātības veidošanai un izplatīšanai visā 
nozarē, garantējot pēc iespējas agrāku 
atbilstīgi kvalificētu pētnieku, inženieru un 
tehniķu pieejamību, un jāuzlabo 
koordinācija starp Savienības izglītības 
iestādēm, lai nodrošinātu līdzvērtīgu 
kvalifikāciju visās dalībvalstīs.

Jāsniedz atbalsts zinātniskās kompetences 
un zinātības veidošanai un izplatīšanai par 
aizsardzību pret radiāciju un kodoliekārtu 
ekspluatācijas pārtraukšanu, garantējot 
pēc iespējas agrāku atbilstīgi kvalificētu 
pētnieku, inženieru un tehniķu pieejamību, 
un jāuzlabo koordinācija starp Savienības 
izglītības iestādēm, lai nodrošinātu 
līdzvērtīgu kvalifikāciju visās dalībvalstīs.

Or. fr
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Grozījums Nr. 36
Michèle Rivasi

Lēmuma priekšlikums
Pielikums – I daļa – I.B. iedaļa – 5. punkts – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Cilvēkresursi un mācības: jākoordinē 
valstu programmas un jāapmierina 
vispārējās mācību vajadzības kodolzinātnē
un kodoltehnoloģijā, izmantojot dažādus 
instrumentus — tostarp konkurējošus — kā 
daļu no vispārējā atbalsta cilvēkresursiem 
visās tematiskajās jomās. Ietver atbalstu 
mācību kursiem un mācību tīkliem, kā arī 
pasākumus ar mērķi uzlabot nozares 
pievilcīgumu jauniem zinātniekiem un 
inženieriem.

Cilvēkresursi un mācības: jākoordinē 
valstu programmas un jāapmierina 
vispārējās mācību vajadzības saistībā ar 
aizsardzību pret radiāciju, kā arī saistībā 
ar kodoliekārtu ekspluatācijas 
pārtraukšanas teoriju un praksi, 
izmantojot dažādus instrumentus — tostarp 
konkurējošus — kā daļu no vispārējā 
atbalsta cilvēkresursiem visās tematiskajās 
jomās. Ietver atbalstu mācību kursiem un 
mācību tīkliem, kā arī pasākumus ar mērķi 
uzlabot nozares pievilcīgumu jauniem 
zinātniekiem un inženieriem.

Or. fr


