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Grozījums Nr. 56
Jean-Pierre Audy

Normatīvās rezolūcijas projekts
1. punkts

Normatīvās rezolūcijas projekts Grozījums

1. apstiprina grozīto Komisijas 
priekšlikumu;

1. atbalsta grozīto Komisijas priekšlikumu;

Or. fr

Grozījums Nr. 57
Michèle Rivasi
Verts/ALE grupas vārdā

Regulas priekšlikums
1.a atsauce (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

– ņemot vērā Līgumu par Eiropas 
Savienības darbību un jo īpaši tā 8., 
13. pantu, 173. panta 3. punktu, 
182. panta 1. punktu un 194. pantu,

Or. en

Grozījums Nr. 58
Michèle Rivasi
Verts/ALE grupas vārdā

Normatīvās rezolūcijas projekts
2. atsauce

Normatīvās rezolūcijas projekts Grozījums

– ņemot vērā Euratom līguma 7. pantu, 
saskaņā ar kuru Padome ar to ir 
apspriedusies (C7–0009/2012),

– ņemot vērā Līgumu par Eiropas 
Savienības darbību (LESD) un jo īpaši tā 
8. un 194. pantu,
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Or. en

Grozījums Nr. 59
Michèle Rivasi
Verts/ALE grupas vārdā

Regulas priekšlikums
1. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(1) Viens no Eiropas Atomenerģijas 
kopienas (turpmāk “Kopiena”) mērķiem ir 
veicināt dzīves līmeņa celšanos 
dalībvalstīs, cita starpā veicinot un 
sekmējot kodolpētniecību dalībvalstīs 
papildinājumā ar Kopienas pētniecības un 
mācību programmas īstenošanu.

(1) Viens no Eiropas Savienības mērķiem 
ir veicināt dzīves līmeņa celšanos 
dalībvalstīs, cita starpā veicinot un 
sekmējot pētniecību dalībvalstīs 
papildinājumā ar Kopienas pētniecības un 
mācību programmas īstenošanu.

Or. en

Grozījums Nr. 60
Michèle Rivasi
Verts/ALE grupas vārdā

Regulas priekšlikums
1.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(1a) Tā kā ar Eiropas Atomenerģijas 
kopienas dibināšanas līgumu Eiropas 
Parlamentam nav piešķirtas koplēmuma 
pilnvaras attiecībā uz kodolenerģētikas 
jautājumiem, ir ārkārtīgi svarīgi piemērot 
jaunu juridisko pamatu tiesību aktiem 
kodolenerģētikas jomā.

Or. en

Grozījums Nr. 61
Michèle Rivasi
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Verts/ALE grupas vārdā

Regulas priekšlikums
2. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(2) Kodolpētniecība var veicināt sociālo un 
ekonomisko labklājību un vides ilgtspēju, 
uzlabojot kodoldrošumu, kodoldrošību un 
radiācijaizsardzību. Vienlīdz svarīgs ir
kodolpētniecības ieguldījums enerģētikas 
sistēmas drošā, efektīvā un nekaitīgā 
ilgtermiņa dekarbonizācijā.

(2) Kodolpētniecība var veicināt 
kodoldrošību un pretradiācijas 
aizsardzību.

Or. en

Grozījums Nr. 62
Michèle Rivasi
Verts/ALE grupas vārdā

Regulas priekšlikums
3. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(3) Atbalstot kodolpētniecību, Kopienas 
pētniecības un mācību programma 
(turpmāk “Euratom programma”) sniegs 
ieguldījumu to mērķu sasniegšanā, kuri 
izvirzīti pētniecības un inovācijas 
pamatprogrammā “Apvārsnis 2020”, kas 
izveidota ar [..] Regulu (ES) Nr. 
XX/XXXX (turpmāk “pamatprogramma 
“Apvārsnis 2020”), un veicinās stratēģijas 
“Eiropa 2020” īstenošanu, kā arī Eiropas 
Pētniecības telpas izveidi un darbību.

(3) Ar konkrētu summu pārnešanu no 
finansējuma kodolpētniecībai uz 
Pētniecības un inovācijas 
pamatprogrammu tiks panākts, ka
Kopienas pētniecības un mācību 
programma (turpmāk “Euratom 
programma”) sniegs ieguldījumu to mērķu 
sasniegšanā, kuri izvirzīti pētniecības un 
inovācijas pamatprogrammā “Apvārsnis 
2020”, kas izveidota ar [..] Regulu (ES) Nr. 
XX/XXXX (turpmāk “pamatprogramma 
“Apvārsnis 2020”), un veicinās stratēģijas 
“Eiropa 2020” īstenošanu, kā arī Eiropas 
pētniecības telpas izveidi un darbību.

Or. en



PE492.642v01-00 6/60 AM\906555LV.doc

LV

Grozījums Nr. 63
Alejo Vidal-Quadras, Cristina Gutiérrez-Cortines, Pilar del Castillo Vera

Regulas priekšlikums
3. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(3) Atbalstot kodolpētniecību, Kopienas 
pētniecības un mācību programma 
(turpmāk “Euratom programma”) sniegs 
ieguldījumu to mērķu sasniegšanā, kuri 
izvirzīti pētniecības un inovācijas 
pamatprogrammā “Apvārsnis 2020”, kas 
izveidota ar [..] Regulu (ES) Nr. 
XX/XXXX (turpmāk “pamatprogramma 
“Apvārsnis 2020”), un veicinās stratēģijas 
“Eiropa 2020” īstenošanu, kā arī Eiropas 
Pētniecības telpas izveidi un darbību.

(3) Atbalstot kodolpētniecību, Kopienas 
pētniecības un mācību programma 
(turpmāk “Euratom programma”) sniegs 
ieguldījumu to mērķu sasniegšanā, kuri 
izvirzīti pētniecības un inovācijas 
pamatprogrammā “Apvārsnis 2020”, kas 
izveidota ar [..] Regulu (ES) Nr. 
XX/XXXX (turpmāk “pamatprogramma 
“Apvārsnis 2020”), veicinās stratēģijas 
“Eiropa 2020” īstenošanu, kā arī Eiropas 
pētniecības telpas izveidi un darbību un 
palīdzēs īstenot Eiropas 
energotehnoloģiju stratēģisko (SET) 
plānu.

Or. en

Grozījums Nr. 64
Alejo Vidal-Quadras, Cristina Gutiérrez-Cortines, Pilar del Castillo Vera

Regulas priekšlikums
3.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(3a) Euratom programma atbalstīs tādas 
Septītajā Euratom programmā uzsāktās 
iniciatīvas kā Ilgtspējīgas kodolenerģijas
tehnoloģijas iniciatīvu un tās platformu, 
Ģeoloģiskās apglabāšanas tehnoloģijas 
ieviešanas platformu un Eiropas 
daudznozaru iniciatīvu par nelielām 
jonizējošā starojuma devām.

Or. en
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Grozījums Nr. 65
Michèle Rivasi
Verts/ALE grupas vārdā

Regulas priekšlikums
4. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(4) Neatkarīgi no kodolenerģijas 
iespējamās ietekmes uz enerģijas piegādi 
un ekonomikas attīstību smagas 
kodolavārijas var apdraudēt cilvēku 
veselību. Tāpēc Euratom pētniecības un 
mācību programmā pēc iespējas lielāka 
uzmanība jāpievērš kodoldrošuma un —
attiecīgā gadījumā — kodoldrošības 
aspektiem.

(4) Smagas kodolavārijas, kodolieroču 
izplatīšana un terorisms apdraud cilvēku 
veselību un vidi. Tāpēc pētniecības un 
mācību programmā pēc iespējas lielāka 
uzmanība jāpievērš kodoldrošuma un —
attiecīgā gadījumā — kodoldrošības 
aspektiem.

Or. en

Grozījums Nr. 66
Jean-Pierre Audy

Regulas priekšlikums
4. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(4) Neatkarīgi no kodolenerģijas 
iespējamās ietekmes uz enerģijas piegādi 
un ekonomikas attīstību smagas 
kodolavārijas var apdraudēt cilvēku 
veselību. Tāpēc Euratom pētniecības un 
mācību programmā pēc iespējas lielāka 
uzmanība jāpievērš kodoldrošuma un —
attiecīgā gadījumā — kodoldrošības 
aspektiem.

(4) Neatkarīgi no kodolenerģijas 
iespējamās ietekmes uz enerģijas piegādi 
un ekonomikas attīstību smagas 
kodolavārijas var apdraudēt cilvēku 
veselību. Tāpēc Euratom pētniecības un 
mācību programmā pēc iespējas lielāka 
uzmanība jāpievērš kodoldrošuma un —
attiecīgā gadījumā kā daļai no Kopīgā 
pētniecības centra darbības (JRC) —
kodoldrošības aspektiem.

Or. fr

Pamatojums

Pētniecība un attīstība kodoldrošības jomā neietilpst Euratom darbības jomā. Vienīgi 
Kopīgais pētniecības centrs ir pilnvarots strādāt kodoldrošības jomā. Tas būtu precīzi 
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jāpaskaidro.

Grozījums Nr. 67
Peter Skinner, Jan Březina

Regulas priekšlikums
4.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(4a) Neatkarīgi no kodolenerģijas 
iespējamās ietekmes uz enerģijas piegādi 
un ekonomikas attīstību smagas 
kodolavārijas, kodolieroču izplatīšana un 
ļaunprātīgi nodarījumi, tostarp 
kodolterorisms, var apdraudēt cilvēku 
veselību. Tāpēc Euratom programmā pēc 
iespējas lielāka uzmanība jāpievērš 
kodoldrošuma un — attiecīgā 
gadījumā — kodoldrošības aspektiem. 
Uzmanība ir jāpievērš arī trešām valstīm, 
kuras robežojas ar Savienību, un 
kodoldrošuma pārrobežu aspektiem, kas 
uzsver Savienības pievienoto vērtību.

Or. en

Grozījums Nr. 68
Jan Březina, Peter Skinner, Evžen Tošenovský

Regulas priekšlikums
4.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(4a) Tika uzsāktas trīs galvenās Eiropas 
sadarbības iniciatīvas kodolzinātnes un 
kodoltehnoloģijas jomā. Tās ir 
Ilgtspējīgas kodolenerģijas tehnoloģijas 
platforma (SNETP) un NUGENIA 
asociācija, Ģeoloģiskās apglabāšanas 
tehnoloģijas ieviešanas platforma 
(IGDTP) un Eiropas daudznozaru 
iniciatīva par nelielām jonizējošā 
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starojuma devām (MELODI). Gan 
SNETP, gan IGDTP atbilst SET plānā 
noteiktajiem mērķiem.

Or. en

Grozījums Nr. 69
Jan Březina, Peter Skinner, Evžen Tošenovský

Regulas priekšlikums
4.b apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(4b) Eiropas Ilgtspējīgās kodolrūpniecības 
iniciatīvas (ESNII) mērķis ir līdz 
2040. gadam ieviest ceturtās paaudzes 
ātro neitronu reaktorus ar slēgtu 
degvielas ciklu. Iniciatīva ietver trīs lielus 
projektus: ASTRID prototipa izveide (ar 
nātriju dzesējams reaktors), ALLEGRO 
demonstrējuma reaktora izveide (ar gāzi 
dzesējams reaktors) un MYRRHA 
tehnoloģijas izmēģinājuma projekts (ar 
svinu dzesējams reaktors).

Or. en

Grozījums Nr. 70
Michèle Rivasi
Verts/ALE grupas vārdā

Regulas priekšlikums
5. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(5) Tā kā visās dalībvalstīs ir kodoliekārtas, 
vai arī tās izmanto radioaktīvus materiālus 
(jo īpaši medicīniskiem nolūkiem), Padome 
2008. gada 2. decembra secinājumos ir 
atzinusi, ka pastāvīgi ir nepieciešams apgūt 
jaunas prasmes kodolenerģijas jomā, jo 
īpaši nodrošinot atbilstošu izglītību un 

(5) Tā kā visās dalībvalstīs ir kodoliekārtas, 
tās izmanto radioaktīvus materiālus (jo 
īpaši medicīniskiem nolūkiem) vai tās 
varētu ietekmēt iespējamie radioaktīvie 
nokrišņi, Padome 2008. gada 2. decembra 
secinājumos ir atzinusi, ka pastāvīgi ir 
nepieciešams apgūt jaunas prasmes 
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apmācību, kas saistīta ar pētniecību un tiek 
koordinēta Eiropas līmenī.

kodolenerģijas jomā, jo īpaši pretradiācijas 
aizsardzības jomā, nodrošinot atbilstošu 
izglītību un apmācību, kas saistīta ar 
pētniecību un tiek koordinēta Eiropas
līmenī.

Or. en

Grozījums Nr. 71
Michèle Rivasi
Verts/ALE grupas vārdā

Regulas priekšlikums
6. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(6) Parakstot Nolīgumu par ITER 
Starptautiskās kodoltermiskās enerģijas 
organizācijas izveidi ITER projekta 
kopīgai īstenošanai, Kopiena ir 
apņēmusies piedalīties ITER būvniecībā 
un tā turpmākā ekspluatācijā. Kopienas 
ieguldījumu pārvalda, izmantojot Eiropas 
Kopuzņēmumu ITER un kodolsintēzes 
enerģētikas attīstības vajadzībām 
(turpmāk “kopuzņēmums “Kodolsintēze 
enerģētikas vajadzībām””), kas izveidots 
ar Padomes 2007. gada 27. marta 
lēmumu. Kopuzņēmuma “Kodolsintēze 
enerģētikas vajadzībām”, tostarp ITER, 
darbības jāreglamentē, pieņemto atsevišķu 
leģislatīvu aktu. 

(6) Iesniedzot priekšlikumu ITER 
projektu finansēt no citiem līdzekļiem, 
nevis no 2014.–2020. gada daudzgadu 
finanšu shēmas (DFS), Komisija 
ierosināja kopuzņēmuma “Kodolsintēze 
enerģētikas vajadzībām”, tostarp ITER, 
darbības reglamentēt, pieņemot atsevišķu 
leģislatīvu aktu.

Or. en

Grozījums Nr. 72
Andrzej Grzyb, Jerzy Buzek, Jolanta Emilia Hibner, Lena Kolarska-Bobińska, Bogdan 
Kazimierz Marcinkiewicz, Krišjānis Kariņš, Marian-Jean Marinescu, Markus Pieper

Regulas priekšlikums
6. apsvērums
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(6) Parakstot Nolīgumu par ITER 
Starptautiskās kodoltermiskās enerģijas 
organizācijas izveidi ITER projekta 
kopīgai īstenošanai, Kopiena ir apņēmusies 
piedalīties ITER būvniecībā un tā turpmākā 
ekspluatācijā. Kopienas ieguldījumu 
pārvalda, izmantojot Eiropas 
Kopuzņēmumu ITER un kodolsintēzes 
enerģētikas attīstības vajadzībām (turpmāk 
“kopuzņēmums “Kodolsintēze enerģētikas 
vajadzībām””), kas izveidots ar Padomes 
2007. gada 27. marta lēmumu. 
Kopuzņēmuma “Kodolsintēze enerģētikas 
vajadzībām”, tostarp ITER, darbības 
jāreglamentē, pieņemto atsevišķu 
leģislatīvu aktu.

(6) Parakstot Nolīgumu par ITER 
Starptautiskās kodoltermiskās enerģijas 
organizācijas izveidi ITER projekta 
kopīgai īstenošanai, Kopiena ir apņēmusies 
piedalīties ITER būvniecībā un tā turpmākā 
ekspluatācijā. Kopienas ieguldījumu 
pārvalda, izmantojot Eiropas 
Kopuzņēmumu ITER un kodolsintēzes 
enerģētikas attīstības vajadzībām (turpmāk 
“kopuzņēmums “Kodolsintēze enerģētikas 
vajadzībām””), kas izveidots ar Padomes 
2007. gada 27. marta lēmumu. 
Kopuzņēmuma “Kodolsintēze enerģētikas 
vajadzībām”, tostarp ITER, darbības 
jāreglamentē, pieņemot atsevišķu 
leģislatīvu aktu. ITER projekts būtu 
jāfinansē, izmantojot atsevišķu finanšu 
mehānismu.

Or. en

Grozījums Nr. 73
Marisa Matias

Regulas priekšlikums
6. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(6) Parakstot Nolīgumu par ITER 
Starptautiskās kodoltermiskās enerģijas 
organizācijas izveidi ITER projekta 
kopīgai īstenošanai, Kopiena ir apņēmusies 
piedalīties ITER būvniecībā un tā turpmākā 
ekspluatācijā. Kopienas ieguldījumu 
pārvalda, izmantojot Eiropas 
Kopuzņēmumu ITER un kodolsintēzes 
enerģētikas attīstības vajadzībām (turpmāk 
“kopuzņēmums “Kodolsintēze enerģētikas 
vajadzībām””), kas izveidots ar Padomes 
2007. gada 27. marta lēmumu. 
Kopuzņēmuma “Kodolsintēze enerģētikas 
vajadzībām”, tostarp ITER, darbības 

(6) Parakstot Nolīgumu par ITER 
Starptautiskās kodoltermiskās enerģijas 
organizācijas izveidi ITER projekta 
kopīgai īstenošanai, Kopiena ir apņēmusies 
piedalīties ITER būvniecībā un tā turpmākā 
ekspluatācijā. Kopienas ieguldījumu 
pārvalda, izmantojot Eiropas 
Kopuzņēmumu ITER un kodolsintēzes 
enerģētikas attīstības vajadzībām (turpmāk 
“kopuzņēmums “Kodolsintēze enerģētikas 
vajadzībām””), kas izveidots ar Padomes 
2007. gada 27. marta lēmumu. 
Kopuzņēmuma “Kodolsintēze enerģētikas 
vajadzībām”, tostarp ITER, darbības 
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jāreglamentē, pieņemto atsevišķu 
leģislatīvu aktu. 

jāreglamentē, pieņemot atsevišķu 
leģislatīvu aktu un nevis to iekļaujot 
daudzgadu finanšu shēmā (DFS).

Or. en

Grozījums Nr. 74
Michèle Rivasi
Verts/ALE grupas vārdā

Regulas priekšlikums
7. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(7) Lai kodolsintēze kļūtu par reālu 
iespēju komerciālai enerģijas ražošanai, 
pirmkārt, ir nepieciešams veiksmīgi un 
savlaicīgi pabeigt ITER būvniecību un 
sākt tā ekspluatāciju. Otrkārt, ir jāizstrādā 
vērienīgs un tajā pašā laikā reālistisks 
ceļvedis virzībai uz elektroenerģijas 
ražošanu līdz 2050. gadam. Šo mērķu 
sasniegšanai ir nepieciešams pārorientēt 
Eiropas kodolsintēzes programmu. Būtu 
vairāk jāpievēršas darbībām, kas atbalsta 
ITER. Šāda racionalizācija būtu jāveic, 
neapdraudot Eiropas vadošo lomu 
kodolsintēzes zinātniskajās aprindās.

svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 75
Jean-Pierre Audy

Regulas priekšlikums
8. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(8) Kopīgajam pētniecības centram (JRC) 
būtu jāturpina sniegt neatkarīgu, uz 
patērētājiem orientētu zinātnisko un 
tehnoloģisko atbalstu Kopienas politikas 

(8) Kopīgajam pētniecības centram (JRC) 
būtu jāturpina sniegt neatkarīgu, uz 
patērētājiem orientētu zinātnisko un 
tehnoloģisko atbalstu Kopienas politikas 
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virzienu formulēšanai, izstrādei, 
īstenošanai un uzraudzībai, jo īpaši 
kodoldrošības un kodoldrošuma 
pētniecības un mācību jomā.

virzienu formulēšanai, izstrādei, 
īstenošanai un uzraudzībai, jo īpaši 
kodoldrošības un kodoldrošuma 
pētniecības un mācību jomā. Šim 
ieguldījumam ir jābūt atbilstīgam ES 
iestāžu pieņemtajām pamatnostādnēm, jo 
īpaši saistībā ar stresa testiem 
kodolspēkstacijās.

Or. fr

Pamatojums

JRC uzdevums ir nodrošināt atbalstu ES politikas virzieniem, šajā gadījumā drošuma un 
drošības jautājumos. Tādēļ likumīga ir prasība ES iestādēm pēc stresa testu veikšanas 
kodolspēkstacijās izstrādāt pamatnostādnes attiecībā uz JRC darba programmu. 

Grozījums Nr. 76
Michèle Rivasi
Verts/ALE grupas vārdā

Regulas priekšlikums
10. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(10) Lai gan katra dalībvalsts pati izvēlas, 
vai izmantot kodolenerģiju, Savienības 
loma ir visu tās dalībvalstu interesēs 
izstrādāt satvaru, kas balstītu kopīgus 
pirmrindas pētījumus, zināšanu radīšanu un 
zināšanu saglabāšanu saistībā ar 
kodolskaldīšanas tehnoloģijām, īpaši 
uzsverot drošumu, drošību, 
radiācijaizsardzību un neizplatīšanu. Tam 
vajadzīgas neatkarīgas zinātniskas liecības, 
un JRC tajā var dot būtisku ieguldījumu. 
Tas ir atzīts Komisijas Paziņojumā
„Stratēģijas “Eiropa 2020” pamatiniciatīva 
„Inovācijas savienība””, kurā Komisija 
pauda nodomu stiprināt zinātniskos 
pierādījumus politikas izveidei ar JRC 
palīdzību. JRC ierosina risināt šo 
problēmu, koncentrējot savu 
kodoldrošuma un drošības pētniecību uz 
Savienības politiskajām prioritātēm.

(10) Lai gan katra dalībvalsts pati izvēlas, 
vai izmantot kodolenerģiju, Savienībai 
būtu jāturpina nodrošināt satvaru, kas 
atbalstītu kopīgus pirmrindas pētījumus, 
zināšanu radīšanu un zināšanu saglabāšanu 
par kodoldrošumu, kodoldrošību,
radiācijas mērījumiem un pretradiācijas 
aizsardzību un neizplatīšanu. Tam 
vajadzīgas neatkarīgas zinātniskas liecības, 
un JRC tajā var dot būtisku ieguldījumu. 
Tas ir atzīts Komisijas Paziņojumā 
„Stratēģijas “Eiropa 2020” pamatiniciatīva 
„Inovācijas savienība””, kurā Komisija 
pauda nodomu stiprināt zinātniskos 
pierādījumus politikas izveidei ar JRC 
palīdzību. JRC ierosina risināt šo 
problēmu, pievēršot pastiprinātu 
uzmanību kodoldrošumam, jo īpaši 
kodoliekārtu ekspluatācijas 
pārtraukšanas laikā, sagatavotībai 
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ārkārtas apstākļiem un drošības 
pētniecībai.

Or. en

Grozījums Nr. 77
Jean-Pierre Audy

Regulas priekšlikums
10. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(10) Lai gan katra dalībvalsts pati izvēlas, 
vai izmantot kodolenerģiju, Savienības 
loma ir visu tās dalībvalstu interesēs 
izstrādāt satvaru, kas balstītu kopīgus 
pirmrindas pētījumus, zināšanu radīšanu un 
zināšanu saglabāšanu saistībā ar 
kodolskaldīšanas tehnoloģijām, īpaši 
uzsverot drošumu, drošību, 
radiācijaizsardzību un neizplatīšanu. Tam 
vajadzīgas neatkarīgas zinātniskas liecības, 
un JRC tajā var dot būtisku ieguldījumu. 
Tas ir atzīts Komisijas Paziņojumā 
„Stratēģijas “Eiropa 2020” pamatiniciatīva 
„Inovācijas savienība””, kurā Komisija 
pauda nodomu stiprināt zinātniskos 
pierādījumus politikas izveidei ar JRC
palīdzību. JRC ierosina risināt šo 
problēmu, koncentrējot savu kodoldrošuma 
un drošības pētniecību uz Savienības 
politiskajām prioritātēm.

(10) Lai gan katra dalībvalsts pati izvēlas, 
vai izmantot kodolenerģiju, Savienības 
loma ir visu tās dalībvalstu interesēs 
izstrādāt satvaru, kas balstītu kopīgus 
pirmrindas pētījumus, zināšanu radīšanu un 
zināšanu saglabāšanu saistībā ar 
kodolskaldīšanas tehnoloģijām, īpaši 
uzsverot drošumu, drošību, pretradiācijas 
aizsardzību  un neizplatīšanu. Tam 
vajadzīgas neatkarīgas zinātniskas liecības, 
un JRC tajā var dot būtisku ieguldījumu. 
Tas ir atzīts Komisijas Paziņojumā 
„Stratēģijas “Eiropa 2020” pamatiniciatīva 
„Inovācijas savienība””, kurā Komisija 
pauda nodomu stiprināt zinātniskos 
pierādījumus politikas izveidei ar JRC 
palīdzību. JRC ierosina risināt šo 
problēmu, koncentrējot savu kodoldrošuma 
un drošības pētniecību uz Savienības 
politiskajām prioritātēm. Šīs pētniecības 
precīzs saturs ir jānosaka atbilstīgi ES 
iestāžu pieņemtajām pamatnostādnēm, jo 
īpaši saistībā ar stresa testiem 
kodolspēkstacijās.

Or. fr

Pamatojums

JRC uzdevums ir nodrošināt atbalstu ES politikas virzieniem, šajā gadījumā drošuma un 
drošības jautājumos. Tādēļ likumīga ir prasība ES iestādēm pēc stresa testu veikšanas 
kodolspēkstacijās izstrādāt pamatnostādnes attiecībā uz JRC darba programmu. 
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Grozījums Nr. 78
Jean-Pierre Audy

Regulas priekšlikums
10.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(10a) Tā kā Eiropas pilsoņu interesēm ir 
jābūt primārām ES līmeņa diskusijās, 
Eiropas Parlaments būtu plašāk jāiesaista 
apspriedēs un lēmumu pieņemšanā par 
Eiropas Atomenerģijas kopienas 
pētniecības un mācību programmu.

Or. fr

Pamatojums

Kā pilsoņu pārstāvis iespējami plašāk ir jāiesaista Eiropas Parlaments.

Grozījums Nr. 79
Jean-Pierre Audy

Regulas priekšlikums
11. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(11) Lai nostiprinātu saikni starp zinātni un 
sabiedrību un palielinātu sabiedrības 
uzticēšanos zinātnei, Euratom programmai 
būtu jāveicina pilsoņu un pilsoniskās 
sabiedrības apzināta iesaistīšanās 
pētniecības un inovācijas jautājumu 
risināšanā, veicinot izglītību zinātnē, 
padarot pieejamāku zinātnisko pieredzi, 
attīstot atbildīgas pētniecības un inovācijas 
programmas, kurās ņemtas vērā pilsoņu un 
pilsoniskās sabiedrības bažas un cerības, 
un veicinot to iesaistīšanos Euratom 
programmas darbībās.

(11) Lai nostiprinātu saikni starp zinātni un 
sabiedrību un palielinātu sabiedrības 
uzticēšanos zinātnei, Euratom programmai 
būtu jāveicina pilsoņu un pilsoniskās 
sabiedrības apzināta iesaistīšanās 
pētniecības un inovācijas jautājumu 
risināšanā, veicinot izglītību zinātnē, 
padarot pieejamāku zinātnisko pieredzi, 
attīstot atbildīgas pētniecības un inovācijas 
programmas, kurās ņemtas vērā pilsoņu un 
pilsoniskās sabiedrības bažas un cerības, 
un veicinot to iesaistīšanos Euratom 
programmas darbībās. Šāda informēta 
pilsoņu piedalīšanās Euratom programmā 
ir saistīta ar ciešāku Eiropas Parlamenta 
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līdzdalību, kurš pārstāv Eiropas pilsoņus.

Or. fr

Grozījums Nr. 80
Michèle Rivasi
Verts/ALE grupas vārdā

Regulas priekšlikums
13. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(13) Euratom programmai būtu jāpalielina 
pētnieka profesijas pievilcīgums Savienībā. 
Pienācīga uzmanība būtu jāvelta Eiropas 
Pētnieku hartai un Uzvedības kodeksam 
pētnieku pieņemšanai darbā, kā arī citiem 
atbilstīgiem atsauces pamatdokumentiem, 
kas noteikti saistībā ar Eiropas Pētniecības
telpu, vienlaikus ņemot vērā, ka to 
ievērošana ir brīvprātīga.

(13) Euratom programmai būtu jāpalielina 
pētnieka profesijas pievilcīgums Savienībā, 
jo īpaši ievērojot, ka trūkst prasmīgu 
speciālistu kodoliekārtu ekspluatācijas 
pārtraukšanai, pretradiācijas aizsardzības 
un radiācijas mērījumu jomā. Pienācīga 
uzmanība būtu jāvelta Eiropas Pētnieku 
hartai un Uzvedības kodeksam pētnieku 
pieņemšanai darbā, kā arī citiem 
atbilstīgiem atsauces pamatdokumentiem, 
kas noteikti saistībā ar Eiropas pētniecības
telpu, vienlaikus ņemot vērā, ka to 
ievērošana ir brīvprātīga.

Or. en

Grozījums Nr. 81
Vladimír Remek

Regulas priekšlikums
13. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(13) Euratom programmai būtu jāpalielina 
pētnieka profesijas pievilcīgums Savienībā. 
Pienācīga uzmanība būtu jāvelta Eiropas 
Pētnieku hartai un Uzvedības kodeksam 
pētnieku pieņemšanai darbā, kā arī citiem 
atbilstīgiem atsauces pamatdokumentiem, 
kas noteikti saistībā ar Eiropas Pētniecības 

(13) Euratom programmai būtu nozīmīgāk 
jāpalielina pētnieka profesijas pievilcīgums 
Savienībā. Pienācīga uzmanība būtu jāvelta 
Eiropas Pētnieku hartai un Uzvedības 
kodeksam pētnieku pieņemšanai darbā, kā 
arī citiem atbilstīgiem atsauces 
pamatdokumentiem, kas noteikti saistībā ar 
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telpu, vienlaikus ņemot vērā, ka to 
ievērošana ir brīvprātīga.

Eiropas pētniecības telpu, vienlaikus ņemot 
vērā, ka to ievērošana ir brīvprātīga.

Or. cs

Grozījums Nr. 82
Konrad Szymański, Angelika Niebler

Regulas priekšlikums
15. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(15) Euratom programmas atbalstītajās 
pētniecības un inovācijas darbībās būtu 
jāievēro ētikas pamatprincipi. Būtu jāņem 
vērā Eiropas Dabaszinātņu un jauno 
tehnoloģiju ētikas grupas atzinumi. 
Pētniecības darbībās būtu arī jāņem vērā 
LESD 13. pants, un būtu jāsamazina 
dzīvnieku izmantošana pētniecībā un 
testēšanā, lai galu galā aizstātu to 
izmantošanu. Visas darbības būtu jāveic, 
nodrošinot augsta līmeņa cilvēku veselības 
aizsardzību.

(15) Euratom programmas atbalstītajās 
pētniecības un inovācijas darbībās tiek 
ievēroti ētikas pamatprincipi. Būtu jāņem 
vērā Eiropas Dabaszinātņu un jauno 
tehnoloģiju ētikas grupas atzinumi. 
Pētniecības darbībās būtu arī jāņem vērā 
LESD 13. pants, un būtu jāaizstāj, 
jāsamazina un jāpilnveido dzīvnieku 
izmantošana pētniecībā un testēšanā. Visas 
darbības būtu jāveic, nodrošinot cilvēku 
veselības augsta līmeņa aizsardzību.

Or. en

Pamatojums

Vārdu „būtu jāievēro” lietošana nav atbilstoša, jo tas vairāk attiecas uz iespēju, un tāpēc 
skaidri jānosaka, ka tas ir pienākums. LESD 13. pantā skaidrāk definētas labturības prasības 
ar atsauci uz samazināšanu, pilnveidi un aizstāšanu; šādi panāk arī labāku saskanību ar 
priekšlikuma 19. panta 10. punktu [7. pantu – tulk. piezīme] par dalības un rezultātu
izplatīšanas noteikumiem.  (Neattiecas uz tekstu latviešu valodā.).

Grozījums Nr. 83
Vladko Todorov Panayotov

Regulas priekšlikums
16. apsvērums
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(16) Būtu jāpanāk lielāka ietekme, 
kombinējot Euratom programmu ar privātā 
sektora līdzekļiem publiskā un privātā 
sektora partnerībās galvenajās jomās, kur 
pētniecība un inovācija varētu veicināt 
Savienības plašāku konkurētspējas mērķu 
sasniegšanu. Īpaša vērība būtu jāpiegriež 
mazo un vidējo uzņēmumu iesaistei.

(16) Būtu jāpanāk lielāka ietekme, 
kombinējot Euratom programmu ar privātā 
sektora līdzekļiem publiskā un privātā 
sektora partnerībās galvenajās jomās, kur 
pētniecība un inovācija varētu veicināt 
Savienības plašāku konkurētspējas mērķu 
sasniegšanu. Īpaša vērība būtu jāpiegriež 
mazo un vidējo uzņēmumu (MVU)
iesaistei. Kopienas pieejamā finansējuma 
izmantošanas intensitātes palielināšanai 
MVU ir jāattiecas uz uzņēmumiem, kas 
darbojas kodolpētniecības jomā, tāpat kā 
tas attiecas uz citām jomām, vienlaikus 
veicot visus pasākumus informācijas 
iespējamās noplūdes un iespējamo 
pārkāpumu novēršanai darbības režīmā.

Or. en

Pamatojums

Ir jāatbalsta visi starptautiskie centieni apkarot kodolieroču izplatīšanu un tirdzniecību. Ir 
jāvelta papildu rūpes MVU to mazākā apjoma un lielākā skaita dēļ.

Grozījums Nr. 84
Jean-Pierre Audy

Regulas priekšlikums
25. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(25) Ar Euratom līguma 7. pantu Komisijai 
ir uzticēts pienākums īstenot Euratom 
programmu. Euratom programmas 
īstenošanā, izņemot tās tiešo darbību 
īstenošanu, Komisijai būtu jāsaņem 
palīdzība no dalībvalstu konsultatīvās 
komitejas, lai nodrošinātu atbilstošu 
saskaņošanu ar valstu politiku jomās, uz 
kurām attiecas šī pētniecības un mācību 
programma.

(25) Ar Euratom līguma 7. pantu Komisijai 
ir uzticēts pienākums īstenot Euratom 
programmu. Euratom programmas 
īstenošanā, izņemot tās tiešo darbību 
īstenošanu, Komisijai būtu jāsaņem 
palīdzība no dalībvalstu konsultatīvās 
komitejas, lai nodrošinātu atbilstošu 
saskaņošanu ar valstu politiku jomās, uz 
kurām attiecas šī pētniecības un mācību 
programma. Eiropas Parlamentam 
vajadzētu būt iesaistītam Komisijas 
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programmas īstenošanā.

Or. fr

Grozījums Nr. 85
Michèle Rivasi
Verts/ALE grupas vārdā

Regulas priekšlikums
26. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(26) Lai sasniegtu Euratom programmas 
mērķus attiecīgajās jomās, ir vajadzīgs 
atbalsts transversālām darbībām — gan 
Euratom programmas ietvaros, gan 
apvienojumā ar pamatprogrammas 
“Apvārsnis 2020” darbībām.

(26) Lai sasniegtu Euratom programmas 
mērķus attiecīgajās jomās, ir vajadzīgs 
atbalsts transversālām darbībām — gan 
Euratom programmas ietvaros, gan 
apvienojumā ar pamatprogrammas 
“Apvārsnis 2020” darbībām. Tas 
nedrīkstētu nelabvēlīgi ietekmēt 
pamatprogrammas „Apvārsnis 2020” 
budžetu un finansējumu.

Or. en

Grozījums Nr. 86
Jean-Pierre Audy

Regulas priekšlikums
26. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(26) Lai sasniegtu Euratom programmas 
mērķus attiecīgajās jomās, ir vajadzīgs 
atbalsts transversālām darbībām — gan 
Euratom programmas ietvaros, gan 
apvienojumā ar pamatprogrammas 
“Apvārsnis 2020” darbībām.

(26) Lai sasniegtu Euratom programmas 
mērķus attiecīgajās jomās, ir vajadzīgs 
atbalsts transversālām darbībām — gan 
Euratom programmas ietvaros, gan 
apvienojumā ar pamatprogrammas 
“Apvārsnis 2020” darbībām.
Papildināmība pati par sevi ir pietiekams 
pamatojums ciešākai Eiropas Parlamenta 
iesaistīšanai Euratom pasākumos.

Or. fr
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Grozījums Nr. 87
Jean-Pierre Audy

Regulas priekšlikums
1. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Ar šo regulu izveido pētniecības un mācību 
programmu laikposmam no 2014. gada 
1. janvāra līdz 2018. gada 31. decembrim; 
turpmāk “Euratom programma”, un paredz 
noteikumus par dalību minētajā 
programmā, tostarp dalību to finansēšanas 
struktūru programmās, kuras pārvalda 
saskaņā ar šo regulu piešķirtos līdzekļus, 
un darbībās, ko īsteno kopīgi atbilstoši šai 
regulai un pamatprogrammai 
“Apvārsnis 2020”, kura izveidota ar 
Regulu (ES) Nr. XX/XXX (turpmāk 
pamatprogramma “Apvārsnis 2020”).

Ar šo regulu izveido pētniecības un mācību 
programmu laikposmam no 2014. gada 
1. janvāra līdz 2018. gada 31. decembrim; 
turpmāk “Euratom programma”, un paredz 
noteikumus par dalību minētajā 
programmā, tostarp dalību to finansēšanas 
struktūru programmās, kuras pārvalda 
saskaņā ar šo regulu piešķirtos līdzekļus, 
un darbībās, ko īsteno kopīgi atbilstoši šai 
regulai un pamatprogrammai 
“Apvārsnis 2020”, kura izveidota ar 
Regulu (ES) Nr. XX/XXX (turpmāk 
pamatprogramma “Apvārsnis 2020”).

Euratom programma tiks pagarināta, lai 
to turpinātu īstenot vienlaikus ar 
pamatprogrammu „Apvārsnis 2020”.

Or. fr

Grozījums Nr. 88
Michèle Rivasi
Verts/ALE grupas vārdā

Regulas priekšlikums
3. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Euratom programmas vispārējais mērķis 
ir uzlabot kodoldrošumu, kodoldrošību un 
radiācijaizsardzību un veicināt 
enerģētikas sistēmas drošu, efektīvu un 
nekaitīgu dekarbonizāciju ilgtermiņā. 
Vispārējo mērķi īsteno, veicot I pielikumā
norādītās darbības, kas izpaužas kā tiešas 
un netiešas darbības, kuras vērstas uz šā 

1. Euratom programmas vispārējais mērķis 
ir uzlabot kodoldrošību un pretradiācijas 
aizsardzību. Vispārējo mērķi īsteno, veicot 
I pielikumā norādītās darbības, kas 
izpaužas kā tiešas un netiešas darbības, 
kuras vērstas uz šā panta 2. un 3. punktā 
noteikto konkrēto mērķu sasniegšanu.
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panta 2. un 3. punktā noteikto konkrēto 
mērķu sasniegšanu.

Or. en

Grozījums Nr. 89
Michèle Rivasi
Verts/ALE grupas vārdā

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(a) atbalstīt kodolsistēmu drošu 
ekspluatāciju;

(a) atbalstīt kodolsistēmu drošu 
ekspluatācijas pārtraukšanu, sākot ar 
visbīstamākajiem kodolreaktoriem, pēc 
tam, kad saņemti Savienībā veikto stresa 
testu rezultāti;

Or. en

Grozījums Nr. 90
Peter Skinner, Jan Březina

Regulas priekšlikums
3. pants – 2. punkts – aa  apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(aa) atbalstīt visu esošo un turpmāko 
civilo kodolsistēmu drošu ekspluatāciju;

Or. en

Grozījums Nr. 91
Michèle Rivasi
Verts/ALE grupas vārdā

Regulas priekšlikums
3. pants – 2. punkts – b apakšpunkts
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(b) veicināt risinājumu izstrādi galīgo 
kodolatkritumu apsaimniekošanai;

svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 92
Michèle Rivasi
Verts/ALE grupas vārdā

Regulas priekšlikums
3. pants – 2. punkts – c apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(c) attīstīt un saglabāt kompetenci 
kodolenerģijas jomā;

svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 93
Silvia-Adriana Ţicău

Regulas priekšlikums
3. pants – 2. punkts – c apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(c) attīstīt un saglabāt kompetenci
kodolenerģijas jomā;

(c) atbalstīt pasākumus, kas nepieciešami 
pienācīgi apmācītu cilvēkresursu 
nodrošināšanai, kā arī kompetences 
attīstību un ilgtspējību kodolenerģijas jomā 
Savienības līmenī;

Or. ro

Grozījums Nr. 94
Jean-Pierre Audy
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Regulas priekšlikums
3. pants – 2. punkts – d apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(d) veicināt radiācijaizsardzību; (d) atbalstīt pētniecību un attīstību
pretradiācijas aizsardzības jomā;

Or. fr

Pamatojums

Vārda „veicināt” (foster) lietošana vedina domāt, ka pretradiācijas aizsardzībai nav 
pievērsta uzmanība iepriekšējās Euratom pētniecības programmās. Tas tā nav — Euratom 
pētniecības un attīstības programmās tas vienmēr ir bijis svarīgs aspekts.

Grozījums Nr. 95
Jan Březina, Evžen Tošenovský

Regulas priekšlikums
3. pants – 2. punkts – da apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(da) veicināt pētniecības un attīstības 
programmas izstrādi saskaņā ar 
ieteikumiem, kuri uzskaitīti Savienībā 
veikto stresa testu (piemēram, seismiskā 
modelēšana, kodola kušanas process 
u. tml.) secinājumos;

Or. en

Pamatojums

The final peer review report of ENSREG (European Nuclear Safety Regulators Group) of the 
European safety assessments include recommendations on national safety regulators' 
activities (e.g. benefits of periodic safety assessments) and on the implementation of 
recognized measures (e.g. for containment integrity). The Horizon 2020 Euratom framework 
should address the EU stress-tests and focus on the R&D agenda which derives from these 
recommendations, in particular in the fields of natural hazards assessment (seismic 
modelling) and accident impact limitation (core melt behaviour).

Grozījums Nr. 96
Alejo Vidal-Quadras, Cristina Gutiérrez-Cortines, Pilar del Castillo Vera
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Regulas priekšlikums
3. pants – 2. punkts – da apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(da) veicināt pētniecības un attīstības 
programmas izstrādi saskaņā ar 
ieteikumiem, kuri uzskaitīti tādu 
Savienībā veikto stresa testu secinājumos, 
kas saistīti ar seismisko modelēšanu vai 
kodola kušanas simulāciju;

Or. en

Grozījums Nr. 97
Alejo Vidal-Quadras, Cristina Gutiérrez-Cortines, Pilar del Castillo Vera

Regulas priekšlikums
3. pants – 2. punkts – db apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(db) atbalstīt kodolskaldīšanas ilgtermiņa 
ilgtspējību, veicot tādus uzlabojumus kā 
reaktora ekspluatācijas laika 
pagarināšana vai jaunu reaktoru tipu 
projektēšana;

Or. en

Grozījums Nr. 98
Michèle Rivasi
Verts/ALE grupas vārdā

Regulas priekšlikums
3. pants – 2. punkts – e apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(e) virzīties uz kodolsintēzes kā enerģijas 
avota demonstrējumiem, izmantojot 
pašreizējās un nākotnes kodolsintēzes 
iekārtas;

svītrots
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Or. en

Grozījums Nr. 99
Michèle Rivasi
Verts/ALE grupas vārdā

Regulas priekšlikums
3. pants – 2. punkts – f apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(f) veidot pamatu nākotnes kodolsintēzes 
spēkstacijām, izstrādājot materiālus, 
tehnoloģijas un skices projektu;

svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 100
Silvia-Adriana Ţicău

Regulas priekšlikums
3. pants – 2. punkts – f apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(f) veidot pamatu nākotnes kodolsintēzes 
spēkstacijām, izstrādājot materiālus, 
tehnoloģijas un skices projektu;

(f) veidot pamatu nākotnes kodolsintēzes 
un kodolskaldīšanas spēkstacijām, 
izstrādājot materiālus, tehnoloģijas un 
skices projektu;

Or. ro

Grozījums Nr. 101
Jean-Pierre Audy

Regulas priekšlikums
3. pants – 2. punkts – g apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(g) veicināt inovāciju un rūpniecības 
konkurētspēju;

(g) veicināt inovāciju un rūpniecības 
konkurētspēju, jo īpaši atbalstot nākamās 
kodolsintēzes un kodolskaldīšanas 
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reaktoru sistēmas;

Or. fr

Pamatojums

Inovācijas un rūpnieciskā konkurētspēja būs atkarīga no pētījumiem par turpmākajām 
kodolsintēzes un kodolskaldīšanas reaktoru sistēmām un no to attīstības.  Šādiem reaktoriem 
neapšaubāmi ir jāatbilst visaugstākajiem drošības standartiem.

Grozījums Nr. 102
Michèle Rivasi
Verts/ALE grupas vārdā

Regulas priekšlikums
3. pants – 3. punkts – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(a) uzlabot kodoldrošumu, tostarp 
degvielas un reaktoru drošumu, atkritumu 
pārvaldību un ekspluatācijas 
pārtraukšanu, kā arī gatavību ārkārtas 
situācijām;

(a) uzlabot kodoldrošumu ekspluatācijas 
pārtraukšanas laikā, kā arī gatavību 
ārkārtas situācijām kodolavāriju gadījumā;

Or. en

Grozījums Nr. 103
Jan Březina, Evžen Tošenovský

Regulas priekšlikums
3. pants – 3. punkts – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(a) uzlabot kodoldrošumu, tostarp 
degvielas un reaktoru drošumu, atkritumu 
pārvaldību un ekspluatācijas pārtraukšanu, 
kā arī gatavību ārkārtas situācijām;

(a) uzlabot kodoldrošumu, tostarp 
degvielas un reaktoru drošumu, atkritumu 
pārvaldību un ekspluatācijas pārtraukšanu, 
gatavību ārkārtas situācijām un 
kodolincidentu tiešo seku likvidēšanai, lai 
cik maz ticami tie arī nebūtu;

Or. en
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Pamatojums

Fukušimas avārija apliecināja, ka nebija izprasts tā, kā tam būtu vajadzējis būt, kādas var būt 
sekas neparedzētas ievērojamas radioaktivitātes noplūdes gadījumā un kā šīs sekas likvidēt. 

Grozījums Nr. 104
Peter Skinner, Jan Březina

Regulas priekšlikums
3. pants – 3. punkts – ea apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(ea) papildināt visus vajadzīgos 
uzlabojumus drošības jomā, kas ierosināti 
pēc visos Savienībā un trešās valstīs, kas 
robežojas ar Savienību, esošajos 
kodolreaktoros veikto stresa testu 
rezultātu saņemšanas. Procesā būtu 
jāvelta īpaša uzmanība no šiem 
ieteikumiem izrietošas pētniecības un 
attīstības programmas izstrādei.

Or. en

Pamatojums

Pēc avārijas Fukušimas Daiči kodolspēkstacijā Japānā 2011. gadā stresa testi tika veikti 
visās Savienības kodolspēkstacijās. Ir svarīgi atbalstīt visus Savienības centienus uzlabot 
drošību spēkstacijās pēc šo testu rezultātu saņemšanas. Pamatprogrammā būtu īpaša 
uzmanība jāpievērš pētniecības un attīstības aspektu īstenošanai, kuri ir ierosināti, ņemot 
vērā testu rezultātus, bet nav jādublē citu instrumentu vai struktūru darbība.

Grozījums Nr. 105
Michèle Rivasi
Verts/ALE grupas vārdā

Regulas priekšlikums
3. pants  – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Euratom programmu īsteno tā, lai 
nodrošinātu, ka atbalstītās prioritātes un 
darbības atbilst mainīgajām vajadzībām un 

4. Euratom programmu īsteno tā, lai 
nodrošinātu, ka atbalstītās prioritātes un 
darbības atbilst mainīgajām vajadzībām un 
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tiek veiktas, ņemot vērā zinātnes, 
tehnoloģijas, inovācijas, politikas 
veidošanas, tirgu un sabiedrības attīstību.

tiek veiktas, ņemot vērā zinātnes, 
tehnoloģijas, inovācijas, politikas 
veidošanas, tirgu un sabiedrības attīstību, 
kā arī kodolavāriju tiešās un netiešās 
sekas, 

Or. en

Grozījums Nr. 106
Jan Březina, Peter Skinner, Evžen Tošenovský

Regulas priekšlikums
3. pants – 5.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5.a Euratom programma palīdz īstenot 
SET plānu. Tās netiešos un tiešos 
pasākumus saskaņo ar stratēģisko 
pētniecības programmu, ko izstrādājušas 
trīs esošās Eiropas tehnoloģiskās 
platformas kodolenerģijas jomā: SNETP, 
IGDTP un MELODI.

Or. en

Grozījums Nr. 107
Michèle Rivasi
Verts/ALE grupas vārdā

Regulas priekšlikums
4. pants – 1. punkts – 1. daļa – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Finansējums Euratom programmas 
īstenošanai ir EUR 1 788,889 miljoni. 
Minēto summu sadala šādi:

Finansējums Euratom programmas 
īstenošanai ir EUR 200,000 miljoni. 
Minēto summu sadala šādi:

Or. en
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Grozījums Nr. 108
Jean-Pierre Audy

Regulas priekšlikums
4. pants – 1. punkts – 1. daļa – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Finansējums Euratom programmas 
īstenošanai ir EUR 1 788,889 miljoni. 
Minēto summu sadala šādi:

Finansējums Euratom programmas 
īstenošanai ir EUR [1 974,319] miljoni. 
Minēto summu sadala šādi:

Or. fr

Pamatojums

Vispārzināms, ka Euratom programmas finansēšana gan attiecībā uz kodolsintēzes, gan 
kodoldalīšanas sistēmām, ir bijusi nepietiekama.  Vairāku programmas posmu īstenošanas 
laikā budžets kodolskaldīšanas pētniecībai jo sevišķi nav bijis pietiekami pielāgots inflācijas 
apstākļiem (turpretī JRC budžets tiešajām darbībām ir palielinājies). Līdzīgi — neskaidru 
iemeslu dēļ — administratīvās izmaksas pamatprogrammas „Apvārsnis 2020” Euratom 
programmai ir augstākas nekā pamatprogrammai „Apvārsnis 2020”. Šīs izmaksas būtu 
jāsaskaņo, un radušies ietaupījumi būtu jānovirza pētniecībai.

Grozījums Nr. 109
Michèle Rivasi
Verts/ALE grupas vārdā

Regulas priekšlikums
4. pants – 1. punkts – 1. daļa – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(a) netiešās darbības kodolsintēzes 
pētniecības un attīstības programmai —
EUR 709,713 miljoni;

svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 110
Jean-Pierre Audy

Regulas priekšlikums
4. pants – 1. punkts – 1. daļa – a apakšpunkts
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(a) netiešās darbības kodolsintēzes 
pētniecības un attīstības programmai —
EUR 709,713 miljoni;

(a) netiešās darbības kodolsintēzes 
pētniecības un attīstības programmai —
EUR [750] miljoni;

Or. fr

Grozījums Nr. 111
Peter Skinner

Regulas priekšlikums
4. pants – 1. punkts – 1. daļa – aa apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(aa) ITER projektu iekļauj DFS un 
pilnīgā un pārredzamā veidā finansē no 
tās līdzekļiem. Euratom programmas 
finansējumā nebūtu jāiekļauj ar 
pētniecību un apmācību tieši nesaistīta 
projekta aspekti;

Or. en

Pamatojums

ITER projekts būtu jāfinansē no daudzgadu finanšu shēmas līdzekļiem, lai novērstu 
gadījumus, kad notiek izstāšanās no projekta, kurus varētu uzskatīt par kaitīgiem Kopienas 
interesēm. ITER projekta veiksmīgu norisi ilgtermiņā varētu labāk nodrošināt, turpinot to 
finansēt no daudzgadu finanšu shēmas līdzekļiem.

Grozījums Nr. 112
Michèle Rivasi
Verts/ALE grupas vārdā

Regulas priekšlikums
4. pants – 1. punkts – 1. daļa – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(b) netiešās darbības kodolskaldīšanā, 
drošībā un radiācijaizsardzībā — EUR 

(b) netiešās darbības pretradiācijas 
aizsardzībai un pētniecības lietojumiem 



AM\906555LV.doc 31/60 PE492.642v01-00

LV

354,857 miljoni; medicīnā — EUR 100,000 miljoni;

Or. en

Grozījums Nr. 113
Jean-Pierre Audy

Regulas priekšlikums
4. pants – 1. punkts – 1. daļa – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(b) netiešās darbības kodolskaldīšanā, 
drošībā un radiācijaizsardzībā — EUR 
354,857 miljoni;

(b) netiešās darbības kodolskaldīšanā, 
drošībā un pretradiācijas aizsardzībā —
EUR [500] miljoni;

Or. fr

Grozījums Nr. 114
Jan Březina, Evžen Tošenovský

Regulas priekšlikums
4. pants – 1. punkts – 1. daļa – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(b) netiešās darbības kodolskaldīšanā, 
drošībā un radiācijaizsardzībā — EUR 
354,857 miljoni;

(b) netiešās darbības kodolskaldīšanā, 
drošībā un pretradiācijas aizsardzībā —
EUR 500,000 miljoni;

Or. en

Pamatojums

Kodolskaldīšana, kas ir zema oglekļa satura elektroenerģijas avots, ir iekļauta kā viena no 
zema oglekļa satura tehnoloģijām, kas saskaņā ar SET plānu ir jāattīsta ilgtspējīgākai 
nākotnei.  Tā kā nav paredzēts īpašs finansējums SET plāna projektiem, budžets 
kodolskaldīšanas jomai saskaņā ar pamatprogrammu „Apvārsnis 2020” būtu jāpalielina —
tā kā tas ir bijis ar kodolenerģiju nesaistītām zema oglekļa tehnoloģijām —, lai varētu 
turpināt Eiropas Ilgtspējīgās kodolrūpniecības iniciatīvas (ESNII) īstenošanu.
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Grozījums Nr. 115
Michèle Rivasi
Verts/ALE grupas vārdā

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(c) tiešās darbības — EUR 724,319 
miljoni.

(c) tiešās darbības — EUR 
200,000 miljoni.

Or. en

Grozījums Nr. 116
Jean-Pierre Audy

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Euratom programmas netiešo darbību 
īstenošanā Komisijas administratīvie 
izdevumi nav lielāki par 13,5 %.

Euratom programmas netiešo darbību 
īstenošanā Komisijas administratīvie 
izdevumi nav lielāki par 8 %.

Or. fr

Grozījums Nr. 117
Jan Březina, Peter Skinner, Evžen Tošenovský

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Euratom programmas netiešo darbību 
īstenošanā Komisijas administratīvie 
izdevumi nav lielāki par 13,5 %.

Euratom programmas netiešo darbību 
īstenošanā Komisijas administratīvie 
izdevumi nav lielāki par 8 %.

Or. en
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Pamatojums

Šie paredzētie izdevumi ir pārāk lieli. Vairumā līdzīgu priekšlikumu Komisijas administratīvie 
izdevumi parasti nepārsniedz 8 %. Komisija nav sniegusi nekādu pamatojumu šim 
ievērojamajam izdevumu palielinājumam.

Grozījums Nr. 118
Vladko Todorov Panayotov

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Euratom programmas netiešo darbību 
īstenošanā Komisijas administratīvie 
izdevumi nav lielāki par 13,5 %.

Euratom programmas netiešo darbību 
īstenošanā Komisijas administratīvie 
izdevumi nav lielāki par 7 %.

Or. en

Pamatojums

Šie paredzētie izdevumi ir pārāk lieli.

Grozījums Nr. 119
Michèle Rivasi
Verts/ALE grupas vārdā

Regulas priekšlikums
4. pants  – 4.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4.a Komisija atturas izmantot citu 
Savienības vai Kopienas finansējumu un 
programmas tiešajām un netiešajām 
darbībām, kā vien to, kas minēts šajā 
pantā.

Or. en

Grozījums Nr. 120
Vladimír Remek
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Regulas priekšlikums
4. pants  – 4.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4.a Komisija strādā tā, lai plašāk un 
biežāk izmantotu sturktūrfondus 
kodolpētniecībai, un nodrošina līdzekļu 
apjoma saskaņošanu ar Kopienas 
prioritātēm pētniecības jomā.

Or. cs

Grozījums Nr. 121
Peter Skinner, Jan Březina

Regulas priekšlikums
4. pants – 4.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4.a Kopiena cenšas vairāk izmantot 
struktūrfondu līdzekļus kodolpētniecībai 
un nodrošina līdzekļu apjoma 
saskaņošanu ar Kopienas prioritātēm 
pētniecības jomā.

Or. en

Grozījums Nr. 122
Vladko Todorov Panayotov

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Dalībnieku garantiju fonds, kas izveidots 
atbilstoši Regulai (ES) Nr. XX/2012 
[Dalības un pētījumu rezultātu izplatīšanas 
noteikumi], aizstāj dalībnieku garantiju 
fondus, kas izveidoti atbilstoši Padomes 
Regulai (Euratom) Nr. 1908/2006 un 

3. Dalībnieku garantiju fonds, kas izveidots 
atbilstoši Regulai (ES) Nr. XX/2012 
[Dalības un pētījumu rezultātu izplatīšanas 
noteikumi], aizstāj dalībnieku garantiju 
fondus, kas izveidoti atbilstoši Padomes 
Regulai (Euratom) Nr. 1908/2006 un 
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Padomes Regulai (Euratom) Nr. XX/XX 
[Euratom Dalības noteikumi 2012.–
2013. gadam], un turpina to darbību.

Padomes Regulai (Euratom) Nr. 139/2012.

Or. en

Grozījums Nr. 123
Vladko Todorov Panayotov

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Visas summas no dalībnieku garantiju 
fondiem, kas izveidoti atbilstoši Padomes 
Regulām (Euratom) Nr. 1908/2006 un 
(Euratom) Nr. XX/XX [Euratom dalības 
noteikumi (2012.–2013. gads)], pārskaita 
Dalībnieku garantiju fondā uz 2013. gada 
31. decembri. Dalībnieki, kas piedalās 
darbībās atbilstoši Padomes Lēmumam 
XX/XX [Euratom programma 2012.–
2013. gadam] un paraksta dotācijas 
nolīgumus pēc 2013. gada 31. decembra, 
veic savas iemaksas Dalībnieku garantiju 
fondā.

Visas summas no dalībnieku garantiju 
fondiem, kas izveidoti atbilstoši Padomes 
Regulām (Euratom) Nr. 1908/2006 un 
(Euratom) Nr. 139/2012, pārskaita 
Dalībnieku garantiju fondā uz 2013. gada 
31. decembri. Dalībnieki, kas piedalās 
darbībās atbilstoši Padomes Lēmumam 
2012/94/Euratom un paraksta dotācijas 
nolīgumus pēc 2013. gada 31. decembra, 
veic savas iemaksas Dalībnieku garantiju 
fondā.

Or. en

Pamatojums

Padomes Regula (Euratom) Nr. 139/2012, ar ko paredz noteikumus par uzņēmumu, 
pētniecības centru un augstskolu dalību Eiropas Atomenerģijas kopienas pamatprogrammas 
netiešajās darbībās un par pētījumu rezultātu izplatīšanu (2012.–2013. gads). Padomes 
Lēmums 2012/94/Euratom par īpašo programmu, kas īstenojama ar netiešajām darbībām un 
ar ko īsteno Eiropas Atomenerģijas kopienas pamatprogrammu kodolpētniecības un mācību 
pasākumiem (2012.–2013. gads).

Grozījums Nr. 124
Michèle Rivasi
Verts/ALE grupas vārdā
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Regulas priekšlikums
8. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Šādu finansiālo ieguldījumu, kas 
norādīts 1. punktā, var kombinēt no 
finansiālā ieguldījuma netiešajām 
darbībām, kas noteiktas šās regulas 
4. pantā un Regulas (ES) Nr. XX/XXXX 
[regula, ar ko izveido pamatprogrammu 
“Apvārsnis 2020”] 6. pantā, un īstenot, 
izmantojot atsevišķu finansēšanas shēmu.

2. Šādu finansiālo ieguldījumu, kas 
norādīts 1. punktā, iegūst vienīgi no 
finansiālā ieguldījuma netiešajām 
darbībām, kas noteiktas šās regulas 
4. pantā.

Or. en

Grozījums Nr. 125
Konrad Szymański

Regulas priekšlikums
9. pants – virsraksts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Dzimumu līdztiesība Vienlīdzīgas iespējas sievietēm un 
vīriešiem pētniecības jomā

Or. en

Grozījums Nr. 126
Konrad Szymański

Regulas priekšlikums
9. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Euratom programma nodrošina dzimumu 
līdztiesības efektīvu veicināšanu un 
dzimumu aspekta integrēšanu pētniecības 
un inovācijas saturā.

Euratom programma nodrošina sieviešu un 
vīriešu līdztiesības efektīvu veicināšanu.

Or. en
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Pamatojums

Noteikumā lietotā frāze ir jālabo, lai ņemtu vērā formulējumu, kas lietots LES, LESD un 
Pamattiesību hartas 23. pantā, — šajos tekstos vienmēr tiek lietots jēdziens „sieviešu un 
vīriešu līdztiesība”, nevis plaši lietotā frāze „dzimumu līdztiesība”. Frāze „dzimumu aspekta 
integrēšana” ir neskaidra, ja to attiecina uz projektu saturu, un to var uztvert arī kā 
pretrunīgas un sabiedrībā ne pārāk plaši akceptētas darbības.

Grozījums Nr. 127
Patrizia Toia

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Īpaša uzmanība jāpievērš
proporcionalitātes principam, tiesībām uz 
privāto dzīvi, tiesībām uz personas datu 
aizsardzību, tiesībām uz personas fizisko 
un garīgo neaizskaramību, tiesībām uz 
nediskrimināciju un vajadzībai nodrošināt 
augstu cilvēku veselības aizsardzības 
līmeni.

Īpašu uzmanību pievērš proporcionalitātes 
principam, cilvēka cieņas aizsardzībai, 
principam, kas paredz, ka cilvēks ir 
primārs, tiesībām uz privāto dzīvi, 
tiesībām uz personas datu aizsardzību, 
tiesībām uz cilvēka fizisko un garīgo 
neaizskaramību, tiesībām uz 
nediskrimināciju un vajadzībai nodrošināt 
augstu cilvēku veselības aizsardzības 
līmeni.

Or. it

Pamatojums

Divi no šajā jomā piemērojamajiem svarīgākajiem principiem nav minēti, proti, cilvēka 
cieņas aizsardzība (sk., piemēram, Pamattiesību hartas 1. pantu) un princips, ka primārais ir 
cilvēks. Juridiskajos instrumentos termina „persona” vietā piemērotāk būtu lietot terminu 
„cilvēks” tāpēc, ka ar to paplašina piešķirtās aizsardzības jomu, tas ir „zinātniskāks”, 
objektīvāks un nav tik pretrunīgs. 

Grozījums Nr. 128
Jean-Pierre Audy

Regulas priekšlikums
11. pants – 2. punkts – 2. daļa
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Šādā daudzgadu darba programmā arī
ņem vērā attiecīgās pētniecības darbības, 
ko veic dalībvalstis, asociētās valstis un 
Eiropas un starptautiskās organizācijas. 
Vajadzības gadījumā tās atjaunina.

Šādu daudzgadu darba programmu
iesniedz JRC valdei un ar to iepazīstina 
Padomi un Parlamentu. Ir prasība ņemt
vērā attiecīgās pētniecības darbības, ko 
veic dalībvalstis, asociētās valstis un 
Eiropas un starptautiskās organizācijas, lai 
izvairītos no pētniecības centienu 
izšķiešanas un lai vislabākā veidā 
izmantotu finanšu resursus. Vajadzības 
gadījumā to atjaunina.

Or. fr

Pamatojums

JRC budžets pieaug tādā apjomā, ka ir nepieciešams cieši uzraudzīt tā darba programmu, un 
ir atbilstīgi jānodrošina, ka tas papildina dalībvalstu pētniecības programmas.

Grozījums Nr. 129
Jean-Pierre Audy

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Atkāpjoties attiecīgi no 
Lēmuma 84/338/Euratom, EOTK, EEK 3. 
panta 3. punkta un Padomes 1980. gada 
16. decembra lēmuma 9. punkta, 
konsultatīvās komitejas vada Komisija.

svītrots

Or. fr

Grozījums Nr. 130

Michèle Rivasi
Verts/ALE grupas vārdā

Regulas priekšlikums
16. pants – 1. punkts – ca apakšpunkts (jauns)
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(ca) attīstītu tīklus radioaktivitātes 
mērīšanai vidē un visus savāktos datus 
nekavējoties darītu pieejamus sabiedrībai.

Or. xm

Grozījums Nr. 131

Peter Skinner, Jan Březina

Regulas priekšlikums
16. pants – 2. punkts – 3.a daļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Īpašu uzmanību pievērš visiem 
pētniecības reaktoriem un kodoliekārtām, 
kas atrodas trešās valstīs, bet ģeogrāfiskā 
ziņā ļoti tuvu dalībvalstu teritorijai, jo 
īpaši gadījumos, kad šīs iekārtas atrodas 
bīstamu ģeogrāfisko un ģeoloģisko vietu 
tuvumā.

Or. en

Grozījums Nr. 132
Jean-Pierre Audy

Regulas priekšlikums
19. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Komisija veic pienācīgus pasākumus, lai 
nodrošinātu, ka, īstenojot saskaņā ar šo 
regulu finansētas darbības, tiek aizsargātas 
Savienības finansiālās intereses, piemērojot 
aizsargpasākumus pret krāpšanu, korupciju 
un jebkādām citām prettiesiskām darbībām, 
veicot efektīvas pārbaudes un, ja ir atklātas 
nelikumības, atgūstot nepamatoti 

1. Komisija veic pienācīgus pasākumus, lai 
nodrošinātu, ka, īstenojot saskaņā ar šo 
regulu finansētas darbības, tiek aizsargātas 
Eiropas Savienības finansiālās intereses, 
piemērojot aizsargpasākumus pret 
krāpšanu, korupciju un jebkādām citām 
prettiesiskām darbībām, veicot efektīvas 
pārbaudes un, ja ir atklātas nelikumības, 
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izmaksātās summas un vajadzības 
gadījumā piemērojot iedarbīgus, samērīgus 
un preventīvus sodus.

atgūstot nepamatoti izmaksātās summas un 
vajadzības gadījumā piemērojot iedarbīgus, 
samērīgus un preventīvus sodus. Par 
šādiem pasākumiem informē Eiropas 
Parlamentu.

Or. fr

Grozījums Nr. 133
Jean-Pierre Audy

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Komisijai vai tās pārstāvjiem un 
Revīzijas palātai ir revīzijas pilnvaras, 
pamatojoties uz dokumentiem un uz vietas 
veiktajām pārbaudēm un inspekcijām, 
attiecībā uz visiem dotāciju saņēmējiem, 
līgumslēdzējiem, apakšuzņēmējiem un 
citām trešām personām, kuras saņēmušas 
Savienības finansējumu.

2. Komisijai vai tās pārstāvjiem, Eiropas 
Parlamentam un Revīzijas palātai ir 
revīzijas pilnvaras, pamatojoties uz 
dokumentiem un uz vietas veiktajām 
pārbaudēm un inspekcijām, attiecībā uz 
visiem dotāciju saņēmējiem, 
līgumslēdzējiem, apakšuzņēmējiem un 
citām trešām personām, kuras saņēmušas 
Savienības finansējumu.

Or. fr

Grozījums Nr. 134
Jean-Pierre Audy

Regulas priekšlikums
19. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Neskarot 1., 2. un 3. punktu, sadarbības 
nolīgumos ar trešām valstīm un 
starptautiskām organizācijām, dotācijas 
nolīgumos, lēmumos par dotācijas 
piešķiršanu un līgumos, kas izriet no šās 
regulas īstenošanas, skaidri nosaka, ka 
Komisija, Revīzijas palāta un OLAF ir 
tiesīgi veikt revīzijas, apskates uz vietas un 

4. Neskarot 1., 2. un 3. punktu, sadarbības 
nolīgumos ar trešām valstīm un 
starptautiskām organizācijām, dotācijas 
nolīgumos, lēmumos par dotācijas 
piešķiršanu un līgumos, kas izriet no šās 
regulas īstenošanas, skaidri nosaka, ka 
Komisija, Revīzijas palāta un OLAF ir 
tiesīgi veikt revīzijas, apskates uz vietas un 
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pārbaudes. pārbaudes. Par šādu revīziju reziltātiem 
bez kavēšanās informē Eiropas 
Parlamentu.

Or. fr

Grozījums Nr. 135
Michèle Rivasi
Verts/ALE grupas vārdā

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Līdz 2022. gada 31. decembrim Komisija 
ar neatkarīgu ekspertu palīdzību veic 
Euratom Programmas pēcnovērtējumu.
Šādā novērtējumā ņem vērā pasākumu 
motivāciju, īstenošanu un sasniegumus, kā 
arī ietekmi ilgākā termiņā un ilgtspēju, lai 
novērtējuma rezultātus varētu izmantot 
lēmuma pieņemšanai par kāda vēlāka 
pasākuma iespējamo atjaunošanu, 
pārveidošanu vai apturēšanu.

Šādā novērtējumā ņem vērā pasākumu 
motivāciju, īstenošanu un sasniegumus, kā 
arī ietekmi ilgākā termiņā un ilgtspēju, lai 
novērtējuma rezultātus varētu izmantot 
lēmuma pieņemšanai par kāda vēlāka 
pasākuma iespējamo atjaunošanu, 
pārveidošanu vai apturēšanu.

Or. en

Pamatojums

Lai būtu pietiekami ilgs laiks izlemt to, vai un kā pagarināt pētniecības programmu pēc 
2018. gada, Komisijai ne vēlāk kā līdz 2017. gada 31. maijam ir jāiesniedz priekšlikums par 
iespējamu vēlāku programmas atjaunošanu, grozījumiem tajā vai tās apturēšanu.

Grozījums Nr. 136
Jean-Pierre Audy

Regulas priekšlikums
21. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Dalībvalstis sniedz Komisijai datus un 
informāciju, kas vajadzīgi attiecīgo 

4. Dalībvalstis sniedz Komisijai un 
Eiropas Parlamentam datus un 
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pasākumu uzraudzības un novērtēšanas 
veikšanai.

informāciju, kas vajadzīgi attiecīgo 
pasākumu uzraudzības un novērtēšanas 
veikšanai.

Or. fr

Grozījums Nr. 137
Michèle Rivasi
Verts/ALE grupas vārdā

Regulas priekšlikums
I Pielikums – 1 punkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Sasniedzot 3. pantā noteiktos mērķus, 
Euratom programma nostiprina rezultātus, 
kas tiek sasniegti pamatprogrammas 
“Apvārsnis 2020” trīs prioritārajās jomās, 
proti, zinātnes izcilība, vadošā loma 
rūpniecībā un sabiedrības problēmu 
risināšana. Euratom programma jo īpaši 
atbalsta pāreju uz uzticamu, ilgtspējīgu 
un konkurētspējīgu enerģētikas sistēmu 
nākotnē, ņemot vērā enerģijas deficīta 
palielināšanos, to, ka pieprasījums pēc 
enerģijas arvien palielinās, kā arī klimata 
pārmaiņas.

Sasniedzot 3. pantā noteiktos mērķus, 
Euratom programma nostiprina rezultātus, 
kas tiek sasniegti pamatprogrammas 
“Apvārsnis 2020” trīs prioritārajās jomās, 
proti, zinātnes izcilība, vadošā loma 
rūpniecībā un sabiedrības problēmu 
risināšana.

Or. en

Grozījums Nr. 138
Michèle Rivasi
Verts/ALE grupas vārdā

Regulas priekšlikums
I pielikums – 1. punkts - 3. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Stratēģijā, kas paredz attīstīt kodolsintēzi 
kā reālu iespēju oglekļa dioksīdu 
neradošai komerciālai enerģijas ražošanai, 
ievēro ceļvedi ar noteiktiem starpmērķiem 

Kodolsintēze nav aprakstīta kā reāla 
iespēja komerciālai enerģijas ražošanai 
nevienā no līdz šim iesniegtajiem
scenārijiem attiecībā uz 2050. gadu. Tādēļ 
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virzībā uz mērķi saražot konkrētu 
elektroenerģijas daudzumu līdz 
2050. gadam. Minētās stratēģijas 
īstenošanai Savienībā veic ar kodolsintēzi 
saistītā darba būtisku pārstrukturēšanu, 
tostarp pārvaldes, finansēšanas un
pārvaldības jomā, lai nodrošinātu to, ka 
pašreizējais uzsvars uz tīru pētniecību tiek 
pārvirzīts uz tādu nākotnes objektu 
projektēšanu, būvniecību un 
ekspluatāciju kā ITER, DEMO un citi.
Šajā nolūkā ir vajadzīga cieša sadarbība 
starp visu Savienības kodolsintēzes 
kopienu, Komisiju un valstu finansēšanas 
aģentūrām.

Savienības / Kopienas publiskais 
finansējums vairs netiks piešķirts ar 
kodolsintēzi saistītam darbam.

Or. en

Grozījums Nr. 139
Michèle Rivasi
Verts/ALE grupas vārdā

Regulas priekšlikums
I pielikums – 2. punkts – 2.1 apakšpunkts – a punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Atbalsts kopīgām pētniecības darbībām 
attiecībā uz Savienībā izmantoto 
reaktorsistēmu (tostarp kodoldegvielas 
cikla iekārtu) drošu ekspluatāciju vai, 
ciktāl tas vajadzīgs, lai saglabātu plašo 
zinātību kodoldrošības jomā Savienībā, to 
reaktoru veidu drošu ekspluatāciju, kuri 
var tikt izmantoti nākotnē, koncentrējoties 
tikai uz drošības aspektiem, tostarp visiem 
kodoldegvielas cikla aspektiem, 
piemēram, sadalīšanos un transmutāciju, 
vienlaikus ievērojot vispārējo mērķi.

Atbalsts kopīgām pētniecības darbībām 
attiecībā uz Savienībā izmantoto 
kodolreaktoru sistēmu (tostarp 
kodoldegvielas cikla iekārtu) drošu 
ekspluatācijas pārtraukšanu, vienlaikus 
ievērojot vispārējo mērķi.

Or. en

Grozījums Nr. 140
Michèle Rivasi



PE492.642v01-00 44/60 AM\906555LV.doc

LV

Verts/ALE grupas vārdā

Regulas priekšlikums
I pielikums – 2. punkts – 2.1 apakšpunkts – b punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(b) Galīgo radioaktīvo atkritumu 
apsaimniekošanas risinājumu izstrādes 
veicināšana (zinātnes izcilība, sabiedrības 
problēmas)

svītrots

Kopīgas un/vai koordinētas pētniecības 
darbības, kas vērstas uz pārējiem lietotās 
degvielas un ilgdzīvojošo radioaktīvo 
atkritumu ģeoloģiskās apglabāšanas 
pamataspektiem, attiecīgā gadījumā ar 
tehnoloģiju un drošības 
demonstrējumiem. Minētās darbības 
veicina Savienības vienotas nostājas 
veidošanu attiecībā uz galvenajiem 
jautājumiem, kas saistīti ar atkritumu 
apsaimniekošanu, sākot no degvielas 
izmešanas līdz apglabāšanai. Pētniecības 
darbības, kas saistītas ar citu tādu 
radioaktīvo atkritumu plūsmu pārvaldību, 
attiecībā uz kurām pašlaik nav rūpnieciski 
pārdomātu procesu.

Or. en

Grozījums Nr. 141
Jean-Pierre Audy

Regulas priekšlikums
I pielikums – 2. punkts – 2.1 apakšpunkts – d punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(d) Radiācijaizsardzības veicināšana 
(zinātnes izcilība, sabiedrības problēmas)

(d) Atbalsts pētniecībai un attīstībai
pretradiācijas aizsardzības jomā (zinātnes 
izcilība, sabiedrības problēmu risināšana);

Or. fr
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Pamatojums

Vārda „veicināt” (foster) lietošana vedina domāt, ka pretradiācijas aizsardzībai nav 
pievērsta uzmanība iepriekšējās Euratom pētniecības programmās. Tas tā nav — Euratom 
pētniecības un attīstības programmās tas vienmēr ir bijis svarīgs aspekts.

Grozījums Nr. 142
Michèle Rivasi
Verts/ALE grupas vārdā

Regulas priekšlikums
I pielikums – 2. punkts – 2.1 apakšpunkts – e punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(e) Virzība uz kodolsintēzes kā enerģijas 
avota demonstrējumiem un izpēti, 
izmantojot pašreizējās un nākotnes 
kodolsintēzes iekārtas (vadošā loma 
rūpniecībā, sabiedrības problēmu 
risināšana)

svītrots

Atbalsts kopīgām pētniecības darbībām, 
ko veic Eiropas Kodolsintēzes attīstības 
nolīguma slēdzējas puses, lai nodrošinātu 
ātru ITER īpaši produktīvas darbības 
uzsākšanu, tostarp atbilstošu objektu 
(tostarp JET — kopīgais Eiropas tors) 
izmantošanu, integrētu modelēšanu, 
izmantojot augstas veiktspējas datorus, kā 
arī apmācības pasākumus, lai sagatavotu 
pētnieku un inženieru nākamo paaudzi.

Or. en

Grozījums Nr. 143
Michèle Rivasi
Verts/ALE grupas vārdā

Regulas priekšlikums
I pielikums – 2. punkts – 2.1 apakšpunkts – f punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(f) Pamatu veidošana nākotnes svītrots
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kodolsintēzes spēkstacijām, attīstot 
materiālus, tehnoloģijas un skices 
projektu (vadošā loma rūpniecībā, 
sabiedrības problēmu risināšana)
Atbalsts kopīgām darbībām, ko 
uzņēmušās Eiropas Kodolsintēzes 
attīstības nolīguma slēdzējas puses, lai 
izstrādātu un kvalificētu materiālus 
spēkstacijas demonstrācijas modelim, kam 
cita starpā ir nepieciešams sagatavošanās 
darbs atbilstošas materiālu testēšanas 
iekārtas izveidei, un sarunas par 
Savienības dalību atbilstošā starptautiskā 
satvarā tādas iekārtas vajadzībām.
Atbalsts kopīgām pētniecības darbībām, 
kuras uzņēmušās Eiropas Kodolsintēzes 
attīstības nolīguma slēdzējas puses un 
kurās izvērtē reaktoru darbības 
jautājumus un izstrādā un demonstrēs 
visas tehnoloģijas, kas ir būtiskas 
kodolsintēzes spēkstacijas demonstrācijas 
modelim. Minētās darbības ietver 
spēkstacijas demonstrācijas modeļa 
pilnīga(-u) skices projekta(-u) 
sagatavošanu un izpēti par iespēju 
izmantot stellaratorus kā spēkstacijas 
tehnoloģiju.

Or. en

Grozījums Nr. 144
Michèle Rivasi
Verts/ALE grupas vārdā

Regulas priekšlikums
I pielikums – 2. punkts – 2.1 apakšpunkts – g punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(g) Inovācijas un rūpniecības 
konkurētspējas veicināšana (vadošā loma 
rūpniecībā)

svītrots

Pasākumi, lai īstenotu vai atbalstītu 
zināšanu pārvaldību un tehnoloģiju 
nodošanu no pētniecības, ko līdzfinansē 
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ar šo programmu, uz rūpniecības nozari, 
kas izmanto visus pētniecības 
novatoriskos aspektus.
Inovācijas veicināšana, cita starpā 
nodrošinot piekļuvi zinātniskajām 
publikācijām, datubāzi zināšanu 
pārvaldībai un izplatīšanai un veicinot ar 
tehnoloģiju saistītu tēmu iekļaušanu 
izglītības programmās.
Ilgtermiņā Euratom programma atbalsta 
konkurētspējīgas kodolsintēzes 
rūpniecības nozares sagatavošanu un 
attīstīšanu, jo īpaši īstenojot ceļvedi 
tehnoloģijas ieviešanai kodolsintēzes 
spēkstacijā, aktīvi iesaistot rūpniecības 
nozari projektēšanas un attīstības 
projektos.

Or. en

Grozījums Nr. 145
Michèle Rivasi
Verts/ALE grupas vārdā

Regulas priekšlikums
I pielikums – 2. punkts – 2.1 apakšpunkts – i punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(i) Eiropas Kodolsintēzes attīstības 
nolīgums

svītrots

Juridiskai vienībai, ko reģistrējušas vai 
izraudzījušās Eiropas Kodolsintēzes 
attīstības nolīguma slēdzējas puses savu 
darbību īstenošanai un koordinēšanai, 
piešķir dotāciju (programmas 
līdzfinansējuma darbība). Tāda dotācija 
var ietvert no Kopienas piešķirtus 
līdzekļus natūrā, piemēram, iespēju 
izmantot JET iekārtu zinātnes un 
tehniskiem mērķiem saskaņā ar Euratom 
līguma 10. pantu vai Komisijas ierēdņu 
norīkošanu.



PE492.642v01-00 48/60 AM\906555LV.doc

LV

Or. en

Grozījums Nr. 146
Michèle Rivasi
Verts/ALE grupas vārdā

Regulas priekšlikums
I pielikums – 2. punkts – 2.2 apakšpunkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Ar kodolenerģiju saistīto JRC darbību 
mērķis ir atbalstīt Padomes 
Direktīvu 2009/71/Euratom un 
2011/70/Euratom, kā arī Padomes 
secinājumu īstenošanu, piešķirot prioritāti 
visaugstākajiem kodoldrošības un 
kodoldrošuma standartiem Savienībā un 
starptautiskā mērogā. JRC jo īpaši 
mobilizē vajadzīgo potenciālu un zinātību, 
lai veicinātu kodoliekārtu drošības 
novērtēšanu un uzlabošanu un 
kodolenerģijas un citu ar kodolskaldīšanu 
nesaistītu lietojumu miermīlīgu 
izmantošanu, nodrošinātu zinātnisko bāzi 
attiecīgiem Savienības tiesību aktiem un 
vajadzības gadījumā atbilstoši savai 
misijai un kompetencei reaģētu uz 
kodolincidentiem un kodolavārijām. 
Tālab JRC veic pētniecību un 
novērtēšanu, nodrošina atsauces 
materiālus un standartus un piedāvā 
atbilstošu apmācību un izglītību. Attiecīgā 
gadījumā cenšas nodrošināt sinerģiju ar 
Ilgtspējīgas kodolenerģijas tehnoloģijas 
platformu (SNETP) un citām 
transversālām iniciatīvām.

svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 147
Jean-Pierre Audy
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Regulas priekšlikums
I pielikums – 2. punkts – 2.2 apakšpunkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Ar kodolenerģiju saistīto JRC darbību 
mērķis ir atbalstīt Padomes 
Direktīvu 2009/71/Euratom un 
2011/70/Euratom, kā arī Padomes 
secinājumu īstenošanu, piešķirot prioritāti 
visaugstākajiem kodoldrošības un 
kodoldrošuma standartiem Savienībā un 
starptautiskā mērogā. JRC jo īpaši mobilizē 
vajadzīgo potenciālu un zinātību, lai 
veicinātu kodoliekārtu drošības 
novērtēšanu un uzlabošanu un 
kodolenerģijas un citu ar kodolskaldīšanu 
nesaistītu lietojumu miermīlīgu 
izmantošanu, nodrošinātu zinātnisko bāzi 
attiecīgiem Savienības tiesību aktiem un 
vajadzības gadījumā atbilstoši savai misijai 
un kompetencei reaģētu uz 
kodolincidentiem un kodolavārijām. Tālab 
JRC veic pētniecību un novērtēšanu, 
nodrošina atsauces materiālus un 
standartus un piedāvā atbilstošu apmācību 
un izglītību. Attiecīgā gadījumā cenšas
nodrošināt sinerģiju ar Ilgtspējīgas 
kodolenerģijas tehnoloģijas platformu 
(SNETP) un citām transversālām 
iniciatīvām.

Ar kodolenerģiju saistīto JRC darbību 
mērķis ir atbalstīt Padomes 
Direktīvu 2009/71/Euratom un 
2011/70/Euratom, kā arī Padomes 
secinājumu īstenošanu, piešķirot prioritāti 
visaugstākajiem kodoldrošības un 
kodoldrošuma standartiem Savienībā un 
starptautiskā mērogā. JRC jo īpaši mobilizē 
vajadzīgo potenciālu un zinātību, lai 
veicinātu pētniecību un attīstību 
kodoliekārtu drošības jomā un 
kodolenerģijas un citu ar kodolskaldīšanu 
nesaistītu lietojumu miermīlīgu 
izmantošanu, nodrošinātu zinātnisko bāzi 
attiecīgiem Savienības tiesību aktiem un 
vajadzības gadījumā atbilstoši savai misijai 
un kompetencei reaģētu uz 
kodolincidentiem un kodolavārijām. Tālab 
JRC veic pētniecību un novērtēšanu, 
nodrošina atsauces materiālus un 
standartus un piedāvā atbilstošu apmācību 
un izglītību. Lai optimizētu cilvēkresursu 
un finanšu resursu izmantošanu 
kodolpētniecībai un attīstībai Eiropā, ir 
nepieciešams nodrošināt sinerģiju ar 
Ilgtspējīgas kodolenerģijas tehnoloģijas 
platformu (SNETP) un citām transversālām 
iniciatīvām.

Or. fr

Pamatojums

Pārfrazējot tekstu, JRC darbība tiek ierobežota attiecībā uz pētniecību un attīstību drošuma 
jomā. JRC nav par drošību atbildīgā iestāde un nav tādas iestādes daļa, kuras uzdevums ir 
„novērtēt” iekārtu drošību vai risināt ārkārtas situācijas. Ir būtiski arī centieni optimizēt 
atbilstīgos resursus.

Grozījums Nr. 148
Jean-Pierre Audy
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Regulas priekšlikums
I pielikums – 2. punkts – 2.2 apakšpunkts – a punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

JRC veicina tādu instrumentu un metožu 
izstrādi, kuri izmantojami, lai sasniegtu 
augstus drošības standartus attiecībā uz 
Eiropai svarīgiem kodolenerģijas 
reaktoriem un kodoldegvielas cikliem. 
Minētie instrumenti un metodes ietver 
šādus:

JRC ciešā sadarbībā ar attiecīgajām 
pētniecības struktūrām ES veicina tādu 
instrumentu un metožu izstrādi, kuri 
izmantojami, lai sasniegtu augstus drošības 
standartus attiecībā uz Eiropai svarīgiem 
kodolenerģijas reaktoriem un 
kodoldegvielas cikliem. Minētie 
instrumenti un metodes ietver šādus:

Or. fr

Pamatojums

Pārfrazējot tekstu, precizē JRC darbības jomu, par ko tas ir atbildīgs. JRC nav par drošību 
atbildīgā iestāde un nav tādas iestādes daļa, kuras uzdevums ir risināt ārkārtas situācijas vai 
sniegt atbilstošu tehnisku palīdzību —. šo uzdevumu Eiropā veic tehniskās drošības 
organizācijas. Ievērojot to, ka atbilstošie resursi ir ierobežoti, to optimizēšanas centieni arī ir 
svarīgi, tāpat svarīga ir pētniecības koordinēšana Eiropā.

Grozījums Nr. 149
Jean-Pierre Audy

Regulas priekšlikums
I pielikums – 2. punkts – 2.2 apakšpunkts – a punkts – 1. apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(1) smagu avāriju analīze, modelēšana un 
metodoloģija kodoliekārtu darbības 
drošības pielaižu novērtēšanai, atbalsts 
Eiropas vienotas pieejas izstrādei attiecībā 
uz progresīvu degvielas ciklu un projektu 
novērtēšanu; ekspluatācijas pieredzē gūto 
atziņu izpēte un izplatīšana. JRC turpinās
nostiprināt “Eiropas Informācijas centru
atgriezeniskās saites sniegšanai par 
kodolspēkstaciju ekspluatācijas pieredzi”, 
kas izveidots, lai reaģētu uz kodoldrošības
problēmām, kas rodas pēc avārijas 
Fukusimas atomreaktorā;

(1) smagu avāriju analīze, modelēšana un 
metodoloģija kodoliekārtu darbības 
drošības pielaižu novērtēšanai, atbalsts 
Eiropas vienotas pieejas izstrādei attiecībā 
uz progresīvu degvielas ciklu un projektu 
novērtēšanu, kā arī  ekspluatācijas pieredzē 
gūto atziņu izpēte un izplatīšana. JRC
turpina darbu, kuru veicis “Eiropas 
Informācijas centrs atgriezeniskās saites 
sniegšanai par kodolspēkstaciju 
ekspluatācijas pieredzi”, kas izveidots, lai 
reaģētu uz kodoldrošuma problēmām, kas 
rodas pēc avārijas Fukusimas 
atomreaktorā, turpinot izmantot piemēroto 
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zinātību;

Or. fr

Pamatojums

Pārfrazējot tekstu, precizē JRC darbības jomu, par ko tas ir atbildīgs. JRC nav par drošību 
atbildīgā iestāde un nav tādas iestādes daļa, kuras uzdevums ir risināt ārkārtas situācijas vai 
sniegt atbilstošu tehnisku palīdzību — šo uzdevumu Eiropā veic tehniskās drošības 
organizācijas. Ievērojot to, ka atbilstošie resursi ir ierobežoti, to optimizēšanas centieni arī ir 
svarīgi, tāpat svarīga ir pētniecības koordinēšana Eiropā.

Grozījums Nr. 150
Jean-Pierre Audy

Regulas priekšlikums
I pielikums – 2. punkts – 2.2 apakšpunkts – a punkts – 2.a apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(2a) iekārtu ekspluatācijas pārtraukšana 
un demontāža ir daudzsološas tirgus 
jomas, ņemot vērā ar tām saistītos 
zinātnes sasniegumus un drošības 
prasības. Šī darba vajadzībām ES ir 
jāapgūst labākās iespējamās tehnoloģijas, 
saistībā ar kurām tiks piemērotas aizvien 
progresīvākas metodes (piemēram, 
zemūdens griešana, lāzergriešana un 
modernākie roboti, lai nebūtu vajadzīga 
cilvēku klātbūtne).

Or. fr

Grozījums Nr. 151
Michèle Rivasi
Verts/ALE grupas vārdā

Regulas priekšlikums
I pielikums – 2. punkts – 2.2 apakšpunkts – a punkts – 3. apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(3) pasākumi, lai uzlabotu Savienības spēju (3) pasākumi, lai uzlabotu Savienības spēju 
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reaģēt uz kodolavārijām un 
kodolincidentiem, turpinot attīstīt 
brīdināšanas sistēmas un modeļus 
radioloģiskajai izkliedei gaisā un 
mobilizējot resursus un zinātību 
kodolavāriju analīzei un modelēšanai un 
sniedzot atbilstošu tehnisko atbalstu.

reaģēt uz kodolavārijām un 
kodolincidentiem, turpinot attīstīt 
brīdināšanas sistēmas un modeļus 
radioloģiskajai izkliedei vidē (gaisā, ūdenī, 
augsnē) un mobilizējot resursus un 
zinātību kodolavāriju analīzei un 
modelēšanai un sniedzot atbilstošu 
tehnisko atbalstu. JRC vēl vairāk 
nostiprina EURDEP (ES Radioloģisko 
datu apmaiņas platforma), lai no Eiropas 
valstīm savāktos radioloģiskā monitoringa 
datus, tostarp par radiācijas koncentrāciju 
gaisā, un gandrīz reāllaikā darītu 
zināmus sabiedrībai. Turklāt visā 
Savienībā paplašina ļoti jutīgu 
radionuklīdu noteikšanas tīklu, ar kura 
starpniecību var konstatēt radioaktīvā 
joda pēdas, kas nav radušās no 
kodoleksplozijas, un monitoringa datus 
reāllaikā dara pieejamus sabiedrībai. 

Or. xm

Grozījums Nr. 152
Jean-Pierre Audy

Regulas priekšlikums
I pielikums – 2. punkts – 2.2 apakšpunkts – a punkts – 3. apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(3) pasākumi, lai uzlabotu Savienības 
spēju reaģēt uz kodolavārijām un 
kodolincidentiem, turpinot attīstīt 
brīdināšanas sistēmas un modeļus 
radioloģiskajai izkliedei gaisā un 
mobilizējot resursus un zinātību 
kodolavāriju analīzei un modelēšanai un 
sniedzot atbilstošu tehnisko atbalstu.

(3) apmaiņa to dalībvalstu struktūru vidū, 
kas atbildīgas par kodolavāriju un 
kodolincidentu pārvaldību, jo īpaši
mobilizējot resursus un zinātību 
kodolavāriju analīzei un modelēšanai un 
sniedzot atbilstošu tehnisko atbalstu.

Or. fr

Pamatojums

Pārfrazējot tekstu, precizē JRC darbības jomu, par ko tas ir atbildīgs. JRC nav par drošību 
atbildīgā iestāde un nav tādas iestādes daļa, kuras uzdevums ir risināt ārkārtas situācijas vai 
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sniegt atbilstošu tehnisku palīdzību — šo uzdevumu Eiropā veic tehniskās drošības 
organizācijas. Ievērojot to, ka atbilstošie resursi ir ierobežoti, to optimizēšanas centieni arī ir 
svarīgi, tāpat svarīga ir pētniecības koordinēšana Eiropā.

Grozījums Nr. 153
Michèle Rivasi
Verts/ALE grupas vārdā

Regulas priekšlikums
I pielikums – 2. punkts – 2.2 apakšpunkts – e punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(e) Atbalsts Savienības kodoldrošuma un 
kodoldrošības politikai un ar to saistīto 
jauno Savienības tiesību aktu 
pieņemšanai

svītrots

JRC uzlabo savu kompetenci, lai 
nodrošinātus neatkarīgus zinātniskus un 
tehniskus pierādījumus, kas vajadzīgi, lai 
atbalstītu jaunu Savienības tiesību aktu 
pieņemšanu kodoldrošības un 
kodoldrošuma jomā.
JRC kā Euratom īstenošanas pārstāvis 
ceturtās paaudzes starptautiskajā forumā 
(GIF) turpina koordinēt Kopienas 
ieguldījumu GIF. JRC turpinās attīstīt 
starptautiskas pētniecības partnerības ar 
galvenajām partnervalstīm un 
starptautiskām organizācijām (SAEA, 
OECD/NEA), lai virzītu ES kodoldrošības 
un kodoldrošuma politiku.

Or. en

Grozījums Nr. 154
Jean-Pierre Audy

Regulas priekšlikums
I pielikums – 2. punkts – 2.2 apakšpunkts – e punkts – 1. daļa
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

JRC uzlabo savu kompetenci, lai 
nodrošinātus neatkarīgus zinātniskus un 
tehniskus pierādījumus, kas vajadzīgi, lai 
atbalstītu jaunu Savienības tiesību aktu 
pieņemšanu kodoldrošības un 
kodoldrošuma jomā.

JRC uzlabo savu kompetenci, lai 
nodrošinātus neatkarīgus zinātniskus un 
tehniskus pierādījumus, kas vajadzīgi, lai 
atbalstītu jaunu Savienības tiesību aktu 
pieņemšanu kodoldrošības un 
kodoldrošuma jomā. Šīs pētniecības 
precīzs saturs ir jānosaka atbilstīgi ES 
iestāžu pieņemtajām pamatnostādnēm, jo 
īpaši saistībā ar stresa testiem 
kodolspēkstacijās.

Or. fr

Pamatojums

JRC uzdevums ir nodrošināt atbalstu ES politikas virzieniem, šajā gadījumā drošuma un 
drošības jautājumos. Tādēļ likumīga ir prasība ES iestādēm pēc stresa testu veikšanas 
kodolspēkstacijās izstrādāt pamatnostādnes attiecībā uz JRC darba programmu. 

Grozījums Nr. 155
Michèle Rivasi
Verts/ALE grupas vārdā

Regulas priekšlikums
I pielikums – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Transversālas darbības un mijiedarbība 
ar pētniecības un inovācijas 
pamatprogrammu “Apvārsnis 2020”

svītrots

Lai sasniegtu Euratom programmas 
mērķus, nodrošina atbilstošu saikni un 
mijiedarbību, piemēram, kopīgus 
uzaicinājumus iesniegt piedāvājumus, ar 
pamatprogrammas “Apvārsnis 2020” 
īpašo programmu.
Euratom programma var sniegt 
ieguldījumu tāda pieprasījuma virzīta 
finanšu instrumenta izstrādē atbilstoši 
pamatprogrammai “Apvārsnis 2020”, ko 
paplašina, lai aptvertu 3. pantā minētos 
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mērķus.

Or. en

Grozījums Nr. 156
Jean-Pierre Audy

Regulas priekšlikums
I pielikums – 4. punkts – 2.a daļa (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Fundamentālajiem pētījumiem, kurus 
iespējams piemērot ne tikai ar 
kodolenerģiju saistītās jomās, bet arī citās 
pētniecības nozarēs, uz kurām attiecas 
pamatprogramma „Apvārsnis 2020”, būs 
tiesības saņemt ERC programmu 
finansējumu. 

Or. fr

Pamatojums

Patlaban fundamentālajiem pētījumiem, kas kļūdaini nosaukti par tādiem, kas saistīti ar 
kodolenerģiju, nav iespējams saņemt ERC finansējumu, pamatojoties uz to, ka šādiem 
pētījumiem paredzēta Euratom programma. Šāda diskriminācija ir jānovērš, jo ERC 
pienākums ir finansēt visu veidu fundamentālos pētījumus.

Grozījums Nr. 157
Michèle Rivasi
Verts/ALE grupas vārdā

Regulas priekšlikums
I pielikums – 6. punkts – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Starptautisko sadarbību veicina, izveidojot 
daudzpusējas struktūras (piemēram, IAEA, 
OECD, ITER, GIF), īstenojot pašreizējo 
sadarbību un nodibinot jaunu divpusējo 
sadarbību ar valstīm, kurām ir spēcīga 
pētniecības un izstrādes, un rūpnieciskā 

Starptautisko sadarbību veicina, izveidojot 
daudzpusējas struktūras (piemēram, IAEA, 
OECD, GIF), īstenojot pašreizējo 
sadarbību un nodibinot jaunu divpusējo 
sadarbību ar valstīm, kurām ir spēcīga 
pētniecības un izstrādes, un rūpnieciskā 
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bāze, kā arī pētnieciskās iekārtas, kas tiek 
ekspluatētas, projektētas vai būvētas.

bāze, kā arī pētnieciskās iekārtas, kas tiek 
ekspluatētas, projektētas vai būvētas.

Or. en

Grozījums Nr. 158
Michèle Rivasi
Verts/ALE grupas vārdā

Regulas priekšlikums
II pielikums – 1. punkts – a pakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(a) Atbalsts kodolsistēmu drošai 
ekspluatācijai

svītrots

– Rādītājs — to finansēto projektu 
(kopīgie pētījumi un/vai koordinētas 
darbības) procentuālā daļa, kuri varētu 
acīmredzami uzlabot kodoldrošības praksi 
Eiropā.

Or. en

Grozījums Nr. 159
Michèle Rivasi
Verts/ALE grupas vārdā

Regulas priekšlikums
II pielikums – 1. punkts – b pakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(b) Galīgo kodolatkritumu 
apsaimniekošanas risinājumu izstrādes 
veicināšana

svītrots

– Tādu lietotās kodoldegvielas un/vai 
augstas aktivitātes atkritumu ģeoloģisko 
repozitoriju skaits, kurus plānots izveidot 
Eiropā un attiecībā uz kuriem Kopiena ir 
atbalstījusi drošības plāna sagatavošanu 
un iespējamo pirmsbūvniecības posmu.
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Or. en

Grozījums Nr. 160
Michèle Rivasi
Verts/ALE grupas vārdā

Regulas priekšlikums
II pielikums – 1. punkts – c pakšpunkts– 2. ievilkums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

– Stipendiātu un praktikantu skaits 
Euratom kodolsintēzes programmā.

svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 161
Alejo Vidal-Quadras, Cristina Gutiérrez-Cortines, Pilar del Castillo Vera

Regulas priekšlikums
II pielikums – 1. punkts – da apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(da) Pētniecības un attīstības programmas 
izstrādes veicināšana atbilstīgi 
ieteikumiem, kuri uzskaitīti tādu 
Savienībā veikto stresa testu secinājumos, 
kas saistīti ar seismisko modelēšanu vai 
kodola kušanas simulāciju.
– To finansēto projektu procentuālā daļa, 
kuri varētu sekmēt šo ieteikumu 
piemērošanu.

Or. en

Grozījums Nr. 162
Alejo Vidal-Quadras, Cristina Gutiérrez-Cortines, Pilar del Castillo Vera

Regulas priekšlikums
II pielikums – 1. punkts – db apakšpunkts(jauns)
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(db) Atbalsts kodolskaldīšanas ilgtermiņa 
ilgtspējībai, veicot uzlabojumus reaktoru 
ekspluatācijas laika pagarināšanā vai 
jaunu reaktoru tipu projektēšanā.
– To finansēto projektu procentuālā daļa, 
kuriem varētu būt pierādāma ietekme 
tādās jomās kā reaktoru ekspluatācijas 
laika pagarināšana vai jaunu reaktoru 
tipu projektēšana.

Or. en

Grozījums Nr. 163
Michèle Rivasi
Verts/ALE grupas vārdā

Regulas priekšlikums
II pielikums – 1. punkts – e pakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(e) Virzība uz kodolsintēzes kā enerģijas 
avota demonstrējumiem, izmantojot 
pašreizējās un nākotnes kodolsintēzes 
iekārtas

svītrots

– Publikāciju skaits īpaši ietekmīgos 
žurnālos.

Or. en

Grozījums Nr. 164
Michèle Rivasi
Verts/ALE grupas vārdā

Regulas priekšlikums
II pielikums – 1. punkts – f apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(f) Pamatu veidošana nākotnes svītrots
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kodolsintēzes spēkstacijām, attīstot 
materiālus, tehnoloģijas un skices 
projektu
– To 2014.–2018. gadam noteikto 
Kodolsintēzes ceļveža starpmērķu skaits, 
kurus sasniegusi Euratom programma.

Or. en

Grozījums Nr. 165
Michèle Rivasi
Zaļo/ALE grupas vārdā

Regulas priekšlikums
II pielikums – 1. punkts – g apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(g) Inovācijas un rūpniecības 
konkurētspējas veicināšana

svītrots

No kodolsintēzes pētniecības 
uzņēmumiem atdalījušos jauno 
uzņēmumu skaits Euratom programmā.
Eiropas kodolsintēzes laboratoriju 
sagatavoto patenta pieteikumu skaits.

Or. en

Grozījums Nr. 166
Vladko Todorov Panayotov

Regulas priekšlikums
II pielikums – 1. punkts – g apakšpunkts – 2. ievilkums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

– Eiropas kodolsintēzes laboratoriju 
sagatavoto patenta pieteikumu skaits.

– Eiropas kodolsintēzes laboratoriju 
sagatavoto patenta un funkcionālo modeļu 
pieteikumu skaits.

Or. en
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Pamatojums

Lai panāktu pilnīgumu.

Grozījums Nr. 167
Vladko Todorov Panayotov

Regulas priekšlikums
II pielikums – 2. punkts – b apakšpunkts – 1. ievilkums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

– Zinātniski recenzētu publikāciju skaits – Zinātniski recenzētu publikāciju, patentu 
un funkcionālu modeļu pieteikumu skaits

Or. en

Pamatojums

Pārlieku uzsverot visbiežāk citētās publikācijas, rodas neobjektīvs iespaids, jo uzmanība tiek 
pievērsta jau labi izveidotām pētniecības jomām, nevis tiek sekmētas inovācijas un 
rūpnieciskā konkurētspēja. Ar EUR 724,319 miljonu lielu budžetu JRC zinātniskajam 
ražīgumam vajadzētu būt vairāk vērstam uz reālu Eiropas pievienoto vērtību.


