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Grozījums Nr. 13
Michèle Rivasi
Verts/ALE grupas vārdā
Corinne Lepage

Normatīvās rezolūcijas projekts
1.a atsauce (jauna)

Normatīvās rezolūcijas projekts Grozījums

– ņemot vērā, ka saskaņā ar Eiropas 
Atomenerģijas kopienas dibināšanas 
līgumu Eiropas Parlaments joprojām nav 
viens no likumdevējiem,

Or. fr

Grozījums Nr. 14
Michèle Rivasi
Verts/ALE grupas vārdā
Corinne Lepage

Normatīvās rezolūcijas projekts
2. atsauce

Normatīvās rezolūcijas projekts Grozījums

– ņemot vērā Euratom līguma 7. pantu, 
saskaņā ar kuru Padome ar to ir 
apspriedusies (C7-0032/2012),

– ņemot vērā Euratom līguma 7. pantu, 
saskaņā ar kuru Padome ar to ir tikai
apspriedusies (C7-0032/2012),

Or. fr

Grozījums Nr. 15
Laurence J.A.J. Stassen

Normatīvās rezolūcijas projekts
1. punkts

Normatīvās rezolūcijas projekts Grozījums

1. apstiprina grozīto Komisijas 1. noraida Komisijas priekšlikumu;
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priekšlikumu;

Or. nl

Grozījums Nr. 16
Michèle Rivasi
Verts/ALE grupas vārdā
Corinne Lepage

Normatīvās rezolūcijas projekts
1. punkts

Normatīvās rezolūcijas projekts Grozījums

1. apstiprina grozīto Komisijas 
priekšlikumu;

1. noraida Komisijas priekšlikumu;

Or. fr

Grozījums Nr. 17
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. 18
Michèle Rivasi
Verts/ALE grupas vārdā
Corinne Lepage

Normatīvās rezolūcijas projekts
1.a punkts (jauns)

Normatīvās rezolūcijas projekts Grozījums

1.a aicina Komisiju grozīt tās 
priekšlikumu, lai Euratom pārtrauktu 
ITER eksperimentālā reaktora būvniecību 
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un izstātos no ITER nolīguma;

Or. en

Grozījums Nr. 19
Jean-Pierre Audy

Lēmuma priekšlikums
1. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. fr

Grozījums Nr. 20
Michèle Rivasi
Verts/ALE grupas vārdā
Corinne Lepage

Lēmuma priekšlikums
2.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(2a) ITER nolīgums pieļauj pusēm no 
nolīguma atkāpties;

Or. fr
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Grozījums Nr. 21
António Fernando Correia de Campos

Lēmuma priekšlikums
3. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(3) To sarunu ietvaros, kuru mērķis bija 
panākt citu ITER iesaistīto personu 
atbalstu, lai ITER noteiktu atrašanās vietu 
Eiropā, 2007. gadā Eiropas Atomenerģijas 
kopiena un Japānas valdība noslēdza 
nolīgumu par kopīgu plašākas pieejas 
pasākumu īstenošanu kodolsintēzes 
enerģijas pētniecības jomā, paredzot 
papildu kopīgus pētījumus kodoltermiskās 
sintēzes jomā Japānas teritorijā, lai 
nodrošinātu ātru ITER augstas veiktspējas 
darbības uzsākšanu. Plašākas pieejas 
pasākumus un citus ar ITER saistītus 
pasākumus veic ar Eiropas Kopuzņēmuma 
ITER un kodolsintēzes enerģētikas 
attīstības vajadzībām starpniecību. 
Plašākas pieejas pasākumu finansējumu 
galvenokārt nodrošina atsevišķu Eiropas 
Kopuzņēmuma ITER un kodolsintēzes 
enerģētikas attīstības vajadzībām locekļu 
ieguldījums “natūrā”, bet pārējo Euratom 
iemaksu daļu sedz no Euratom budžeta.

(3) To sarunu ietvaros, kuru mērķis bija 
panākt citu ITER iesaistīto personu 
atbalstu, lai ITER noteiktu atrašanās vietu 
Eiropā, 2007. gadā Eiropas Atomenerģijas 
kopiena un Japānas valdība noslēdza 
nolīgumu par kopīgu plašākas pieejas 
pasākumu īstenošanu kodolsintēzes 
enerģijas pētniecības jomā, paredzot 
papildu kopīgus pētījumus kodoltermiskās 
sintēzes jomā Japānas teritorijā, lai 
nodrošinātu ātru ITER augstas veiktspējas 
darbības uzsākšanu. Plašākas pieejas 
pasākumus un citus ar ITER saistītus 
pasākumus veic ar Eiropas Kopuzņēmuma 
ITER un kodolsintēzes enerģētikas 
attīstības vajadzībām starpniecību. 
Plašākas pieejas pasākumu finansējumu 
galvenokārt nodrošina atsevišķu Eiropas 
Kopuzņēmuma ITER un kodolsintēzes 
enerģētikas attīstības vajadzībām locekļu 
ieguldījums “natūrā”, bet pārējo Euratom 
iemaksu daļu sedz no Euratom budžeta. 
Eiropas Kodolsintēzes attīstības nolīgumā 
(EFDA) — kodolsintēzes enerģētikas 
īstenošanas plānā, ko noslēdza 
2012. gadā, ir konstatēts, ka līdz ITER 
darbības sākuma dienai ir pastāvīgi 
finansiāli jāatbalsta galvenie projekti un 
pētniecības un izstrādes darbības 
galvenajās jomās, lai atrisinātu 
kodolsintēzes enerģētikas īstenošanas 
zinātniskās un tehnoloģiskās problēmas.

Or. en



AM\928808LV.doc 7/32 PE506.175v01-00

LV

Grozījums Nr. 22
Michèle Rivasi
Verts/ALE grupas vārdā
Corinne Lepage

Lēmuma priekšlikums
4. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(4) Salīdzinājumā ar sākotnējiem
2001. gada aprēķiniem, uz kuriem balstījās 
ITER nolīgums, ITER celtniecības 
izmaksas pieauga. 2010. gada 12. jūlija 
secinājumos par ITER stāvokli un 
iespējamo turpmāko virzību Eiropas 
Savienības Padome noteica ierobežojumu 
Eiropas Savienības ieguldījumam ITER 
būvniecības posmā, paredzot, ka tas 
nepārsniegs EUR 6,6 miljardus 2008. gada 
vērtībā. Atbilstīgi šiem secinājumiem 
Eiropas Savienības ieguldījumu finansē 
Euratom (80 %) un Francija (20 %), un tas 
attiecas uz būvniecības izmaksām, 
ekspluatācijas izdevumiem un rezervēm 
neparedzētiem apstākļiem. Šo secinājumu 
rezultātā Komisija ierosināja veikt 
labojumus 2006. gada 17. maija 
Starpiestāžu nolīgumā par budžeta 
disciplīnu un pareizu finanšu pārvaldību 
attiecībā uz daudzgadu finanšu shēmu 
(DFS) laikposmam no 2007. līdz 
2013. gadam, lai 2012.–2013. gada periodā 
nodrošinātu ITER papildu finansējumu.

(4) ITER celtniecības izmaksas 
2010. gadā vien gandrīz trīskārši 
pārsniedza sākotnējos 2001. gada 
aprēķinus, uz kuriem balstījās ITER 
nolīgums, un no nedaudz mazāk kā 
EUR 5,9 miljardiem (2008. gada vērtībā) 
2001. gadā pieauga līdz aptuveni 
EUR 16 miljardiem (2008. gada vērtībā) 
2010. gadā. 2010. gada 12. jūlija 
secinājumos par ITER stāvokli un 
iespējamo turpmāko virzību Eiropas 
Savienības Padome noteica ierobežojumu 
Eiropas Savienības ieguldījumam ITER 
būvniecības posmā (45 % no kopējā 
apjoma), paredzot, ka tas nepārsniegs 
EUR 6,6 miljardus 2008. gada vērtībā. 
Atbilstīgi šiem secinājumiem Eiropas 
Savienības ieguldījumu finansē Euratom 
(80 %) un Francija (20 %), un tas attiecas 
uz celtniecības izmaksām, darbības 
izmaksām un neparedzētām izmaksām, kā 
arī uz 2011. gada martā Japānā notikušās 
dabas katastrofas ietekmi uz ITER 
finansēm un budžetu un ITER 
veicamajiem kodolreaktoru noturības 
testiem. Šo secinājumu rezultātā Komisija 
ierosināja veikt labojumus 2006. gada 
17. maija Starpiestāžu nolīgumā par 
budžeta disciplīnu un pareizu finanšu 
pārvaldību attiecībā uz daudzgadu finanšu 
shēmu (DFS) laikposmam no 2007. līdz 
2013. gadam, lai 2012.–2013. gada periodā 
nodrošinātu ITER papildu finansējumu.

Or. fr
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Grozījums Nr. 23
Laurence J.A.J. Stassen

Lēmuma priekšlikums
4. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(4) Salīdzinājumā ar sākotnējiem 
2001. gada aprēķiniem, uz kuriem balstījās 
ITER nolīgums, ITER celtniecības 
izmaksas pieauga. 2010. gada 12. jūlija 
secinājumos par ITER stāvokli un 
iespējamo turpmāko virzību Eiropas 
Savienības Padome noteica ierobežojumu
Eiropas Savienības ieguldījumam ITER 
būvniecības posmā, paredzot, ka tas 
nepārsniegs EUR 6,6 miljardus
2008. gada vērtībā. Atbilstīgi šiem 
secinājumiem Eiropas Savienības 
ieguldījumu finansē Euratom (80 %) un 
Francija (20 %), un tas attiecas uz 
būvniecības izmaksām, ekspluatācijas 
izdevumiem un rezervēm neparedzētiem 
apstākļiem. Šo secinājumu rezultātā 
Komisija ierosināja veikt labojumus 
2006. gada 17. maija Starpiestāžu 
nolīgumā par budžeta disciplīnu un pareizu 
finanšu pārvaldību attiecībā uz daudzgadu 
finanšu shēmu (DFS) laikposmam no 
2007. līdz 2013. gadam, lai 2012.–
2013. gada periodā nodrošinātu ITER 
papildu finansējumu.

(4) Salīdzinājumā ar sākotnējiem 
2001. gada aprēķiniem, uz kuriem balstījās 
ITER nolīgums, ITER celtniecības 
izmaksas pieauga. 2010. gada 12. jūlija 
secinājumos par ITER stāvokli un 
iespējamo turpmāko virzību Eiropas 
Savienības Padome noteica Eiropas 
Savienības ieguldījumu ITER būvniecības 
posmā vismaz EUR 6,6 miljardu apmērā
2008. gada vērtībā. Atbilstīgi šiem 
secinājumiem Eiropas Savienības 
ieguldījumu finansē Euratom (80 %) un 
Francija (20 %), un tas attiecas uz 
celtniecības izmaksām, darbības izmaksām
un neparedzētām izmaksām. Šo secinājumu 
rezultātā Komisija ierosināja veikt 
labojumus 2006. gada 17. maija 
Starpiestāžu nolīgumā par budžeta 
disciplīnu un pareizu finanšu pārvaldību 
attiecībā uz daudzgadu finanšu shēmu 
(DFS) laikposmam no 2007. līdz 
2013. gadam, lai 2012.–2013. gada periodā 
nodrošinātu ITER papildu finansējumu.

Or. nl

Grozījums Nr. 24
Elisabetta Gardini

Lēmuma priekšlikums
4.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(4a) Būtu jāievēro ITER finansējuma 
maksimālais apjoms, un to nevajadzētu 
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pārsniegt. Izdevumu pārsniegšanai 
nevajadzētu apdraudēt citu Savienības 
politikas jomu finansēšanu un sekmīgu 
īstenošanu. 

Or. en

Grozījums Nr. 25
Michèle Rivasi
Verts/ALE grupas vārdā
Corinne Lepage

Lēmuma priekšlikums
4.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(4a) 2010. gada ITER būvniecības 
izmaksu prognozes joprojām ir jākoriģē, 
neraugoties uz to, ka tās neskaitāmas 
reizes ir pārsniegtas.

Or. fr

Grozījums Nr. 26
Elisabetta Gardini

Lēmuma priekšlikums
5. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

(5) Ar ITER projektu būtu jānostiprina 
Eiropas vadošā loma kodolsintēzes jomā, 
laikus sasniedzot plānotos būvniecības un 
ekspluatācijas mērķus. Trešām valstīm, 
kas ar Euratom ir noslēgušas sadarbības 
nolīgumu, saistot attiecīgo pētniecību 
vadāmās kodolsintēzes jomā, arī būtu 
jānodrošina iespēja ieguldīt jebkurā 
papildu programmā.

Or. en
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Grozījums Nr. 27
Kent Johansson, Nils Torvalds

Lēmuma priekšlikums
5. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

(5) Komisija paziņojumā “Budžets 
stratēģijai “Eiropa 2020”” ierosināja pēc 
2013. gada finansēt ITER projektu 
papildus daudzgadu finanšu shēmai, lai 
nodrošinātu, ka iespējamie pārsniegtie 
izdevumi neapdraud citu Savienības 
politikas jomu finansēšanu un sekmīgu 
īstenošanu, jo īpaši pētniecības jomā, 
vienlaikus pilnībā saglabājot abu budžeta 
lēmējiestāžu pilnvaras. Tāpēc laikposmam 
no 2014. gada līdz 2018. gadam būtu 
jāsagatavo ITER projekta papildu 
pētniecības programma.

Or. en

Pamatojums

ITER neiekļaušana DFS, proti, tā finansēšana papildus DFS, sniegtu iespēju izvairīties no 
iespējamas līdzekļu pārdales par labu ITER, no kā ciestu citas ES programmas, jo īpaši 
pētniecības programmas, kuras ietvertas 1.a kategorijā (galvenokārt „Apvārsnis 2020”), kā 
tas jau ir noticis iepriekš.

Grozījums Nr. 28
Michèle Rivasi
Verts/ALE grupas vārdā
Corinne Lepage

Lēmuma priekšlikums
5. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(5) Komisija paziņojumā “Budžets 
stratēģijai “Eiropa 2020”” ierosināja pēc 
2013. gada finansēt ITER projektu ārpus 

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

projektu ārpus daudzgadu finanšu shēmas, 
lai izvairītos no pārklāšanās ar citām ES 
programmām, piemēram, pētniecības, 
izglītības un MVU konkurētspējas 
paaugstināšanas jomā. Tāpēc saskaņā ar 
ierobežojumiem, kas noteikti 
iepriekšminētajos Padomes 2010. ġada 
12. jūlija secinājumos, laikposmam no 
2014. gada līdz 2018. gadam būtu 
jāsagatavo ITER projekta papildu 
pētniecības programma, lai dalībvalstis 
varētu piedalīties ITER finansēšanā pēc 
brīvprātības principa.

Or. fr

Grozījums Nr. 29
Michèle Rivasi
Verts/ALE grupas vārdā
Corinne Lepage

Lēmuma priekšlikums
5.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(5a) Eiropas ieguldījums ITER 
celtniecības un darbības kopējās 
izmaksās, tostarp neparedzētās izmaksās, 
nekādā gadījumā nepārsniedz Padomes 
2010. gada 12. jūlijā noteikto apjomu. 
Turpmāki budžeta pārsniegumi nekādā 
ziņā, veidā vai formā neietekmē Eiropas 
nodokļu maksātājus vai Eiropas budžetu. 
Komisija arī pēc iespējas drīz veic 
novērtējumu par ITER ekspluatācijas 
pārtraukšanas un demontēšanas 
izmaksām.

Or. fr

Grozījums Nr. 30
Laurence J.A.J. Stassen
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Lēmuma priekšlikums
6. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(6) ITER projekta papildu pētniecības 
programma būtu jāfinansē, izmantojot ES 
dalībvalstu iemaksas, balstoties uz katras 
dalībvalsts nacionālajam kopienākumam 
(NKI) piemēroto pieprasījuma likmi, kas 
noteikta NKI pašu resursu maksājuma 
aprēķināšanai Eiropas Savienības 
vispārējā budžetā. Šīs iemaksas veic 
Eiropas Savienības vispārējā budžetā, un 
tās piešķir šai programmai. Trešām 
valstīm, kas ar Euratom ir noslēgušas 
sadarbības nolīgumu vadāmās 
kodolsintēzes jomā, saistot savas attiecīgās 
pētījumu programmas ar Euratom 
programmām, arī būtu jānodrošina 
iespēja ieguldīt programmā.

(6) ITER projekta papildu pētniecības 
programma būtu jāfinansē no ITER 
pašreizējā budžeta.

Or. nl

Grozījums Nr. 31
Evžen Tošenovský, Vicky Ford

Lēmuma priekšlikums
6. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(6) ITER projekta papildu pētniecības 
programma būtu jāfinansē, izmantojot ES 
dalībvalstu iemaksas, balstoties uz katras 
dalībvalsts nacionālajam kopienākumam 
(NKI) piemēroto pieprasījuma likmi, kas 
noteikta NKI pašu resursu maksājuma 
aprēķināšanai Eiropas Savienības 
vispārējā budžetā. Šīs iemaksas veic 
Eiropas Savienības vispārējā budžetā, un 
tās piešķir šai programmai. Trešām 
valstīm, kas ar Euratom ir noslēgušas 
sadarbības nolīgumu vadāmās 
kodolsintēzes jomā, saistot savas attiecīgās 
pētījumu programmas ar Euratom 

(6) ITER projekta papildu pētniecības 
programma būtu jāfinansē saskaņā ar 
daudzgadu finanšu shēmu. Finansējums 
būtu jāgūst no DFS, vienlaikus nosakot 
maksimālo apjomu ieguldījumiem no 
Savienības budžeta laikposmā no 
2014. gada līdz 2018. gadam, un ITER 
projekta papildu finansēšanai nevajadzētu 
apdraudēt citus DFS 1.a apakškategorijas 
projektus. Trešām valstīm, kas ar Euratom 
ir noslēgušas sadarbības nolīgumu 
vadāmās kodolsintēzes jomā, saistot savas 
attiecīgās pētījumu programmas ar 
Euratom programmām, arī būtu 
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programmām, arī būtu jānodrošina iespēja 
ieguldīt programmā.

jānodrošina iespēja ieguldīt programmā.

Or. en

Grozījums Nr. 32
Kent Johansson, Nils Torvalds

Lēmuma priekšlikums
6. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(6) ITER projekta papildu pētniecības 
programma būtu jāfinansē, izmantojot ES 
dalībvalstu iemaksas, balstoties uz katras 
dalībvalsts nacionālajam kopienākumam 
(NKI) piemēroto pieprasījuma likmi, kas 
noteikta NKI pašu resursu maksājuma 
aprēķināšanai Eiropas Savienības 
vispārējā budžetā. Šīs iemaksas veic 
Eiropas Savienības vispārējā budžetā, un 
tās piešķir šai programmai. Trešām 
valstīm, kas ar Euratom ir noslēgušas 
sadarbības nolīgumu vadāmās 
kodolsintēzes jomā, saistot savas attiecīgās 
pētījumu programmas ar Euratom 
programmām, arī būtu jānodrošina iespēja 
ieguldīt programmā.

(6) ITER projekta papildu pētniecības 
programma būtu jāfinansē papildus 
daudzgadu finanšu shēmai un daudzgadu 
finanšu shēmas regulā būtu jānosaka 
maksimālais apjoms tās finansējumam no 
Savienības budžeta. Šis maksimālais 
apjoms jāuzskata par papildu 
finansējumu attiecībā uz budžetu, ko 
Komisija ierosinājusi piešķirt programmai 
“Apvārsnis 2020” vai citām Savienības 
programmām. Trešām valstīm, kas ar 
Euratom ir noslēgušas sadarbības nolīgumu 
vadāmās kodolsintēzes jomā, saistot savas 
attiecīgās pētījumu programmas ar 
Euratom programmām, arī būtu 
jānodrošina iespēja ieguldīt programmā.

Or. en

Pamatojums

Šis finansējums jāuzskata par papildinājumu resursiem, ko Komisija ierosinājusi piešķirt 
programmai „Apvārsnis 2020” vai citām Savienības programmām.

Grozījums Nr. 33
Michèle Rivasi
Verts/ALE grupas vārdā
Corinne Lepage

Lēmuma priekšlikums
6. apsvērums
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(6) ITER projekta papildu pētniecības 
programma būtu jāfinansē, izmantojot ES 
dalībvalstu iemaksas, balstoties uz katras 
dalībvalsts nacionālajam kopienākumam 
(NKI) piemēroto pieprasījuma likmi, kas 
noteikta NKI pašu resursu maksājuma 
aprēķināšanai Eiropas Savienības 
vispārējā budžetā. Šīs iemaksas veic 
Eiropas Savienības vispārējā budžetā, un 
tās piešķir šai programmai. Trešām 
valstīm, kas ar Euratom ir noslēgušas 
sadarbības nolīgumu vadāmās 
kodolsintēzes jomā, saistot savas attiecīgās 
pētījumu programmas ar Euratom 
programmām, arī būtu jānodrošina iespēja 
ieguldīt programmā.

(6) ITER projekta papildu pētniecības 
programma būtu jāfinansē, izmantojot ES 
dalībvalstu brīvprātīgas iemaksas. Šīs 
iemaksas veic Eiropas Savienības vispārējā 
budžetā, un tās piešķir šai programmai. 
Trešām valstīm, kas ar Euratom ir 
noslēgušas sadarbības nolīgumu vadāmās 
kodolsintēzes jomā, saistot savas attiecīgās 
pētījumu programmas ar Euratom 
programmām, arī būtu jānodrošina iespēja 
ieguldīt programmā.

Or. fr

Grozījums Nr. 34
António Fernando Correia de Campos

Lēmuma priekšlikums
6.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(6a) Neraugoties uz izmaksu 
ierobežošanas pasākumiem, kurus būtu 
jāturpina īstenot, arī turpmāk ITER 
projekta izmaksas var pārniegt plānoto 
apjomu projekta zinātniskā rakstura, 
ievērojamā mēroga un tehnoloģiskā riska 
dēļ. Tam nebūtu jāapdraud Savienības 
budžeta ierobežotie resursi un citu svarīgu 
Savienības politikas jomu īstenošana, jo 
īpaši kategorijā „Konkurētspēja izaugsmei 
un nodarbinātībai”. Savienības budžeta 
aizsardzībā pret šādiem izmaksu 
pārsniegumiem būtu jāizmanto atbilstīgi 
tiesiskās aizsardzības līdzekļi.

Or. en
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Grozījums Nr. 35
Bernd Lange

Lēmuma priekšlikums
6.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(6a) Tādējādi ir skaidrs, ka ITER projektu 
nefinansēs no daudzgadu finanšu shēmā 
(DFS) paredzētā ES vispārējā budžeta. 
Tam jānodrošina atsevišķs finansējums, 
un jo īpaši līdzekļus nevajadzētu ņemt no 
pētniecības nozares budžeta 
1.a kategorijas („Apvārsnis 2020”).

Or. de

Grozījums Nr. 36
Kent Johansson, Nils Torvalds

Lēmuma priekšlikums
7.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(7a) Izdevumiem, kas pārsniedz 3. pantā 
noteikto maksimālo apjomu […], 
nevajadzētu ietekmēt pārējos projektus, 
kuri tiek finansēti no Savienības budžeta, 
un atbilstīgā gadījumā maksimālā apjoma 
pārsnieguma finansēšanai būtu jāizmanto 
papildu resursi.

Or. en

Grozījums Nr. 37
Kent Johansson, Nils Torvalds

Lēmuma priekšlikums
7.b apsvērums (jauns)
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(7b) Abām budžeta lēmējiestādēm būtu 
jāvienojas, ka ir jāizvairās no tādu 
neizpildītu maksājumu atlikšanas vai to 
saistību pārjaunošanas, kuri saistīti ar 
ITER projektu, un abām iestādēm būtu 
jāapņemas kopīgi darboties, lai izvairītos 
no šādas situācijas.

Or. en

Grozījums Nr. 38
Michèle Rivasi
Verts/ALE grupas vārdā
Corinne Lepage

Lēmuma priekšlikums
8. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(8) Zinātnes un tehnikas komiteja 
Komisijai sniedza savu atzinumu par 
Euratom pētniecības un mācību 
programmu (2014.–2018. gadam), kas 
sniedz ieguldījumu pētniecības un 
inovācijas pamatprogrammā 
“Apvārsnis 2020”. ITER pasākumu 
zinātniskais un tehniskais raksturs šajā 
papildu pētniecības programmā nav 
mainīts.

(8) Zinātnes un tehnikas komiteja 
Komisijai, bet ne Parlamentam, sniedza 
savu atzinumu par Euratom pētniecības un 
mācību programmu (2014.–2018. gadam), 
kas sniedz ieguldījumu pētniecības un 
inovācijas pamatprogrammā 
“Apvārsnis 2020”.

Or. fr

Grozījums Nr. 39
Maria Da Graça Carvalho, Elisabetta Gardini

Lēmuma priekšlikums
8.a apsvērums (jauns)
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(8a) Abām budžeta lēmējiestādēm būtu 
jāvienojas, ka ir jāizvairās no tādu 
neizpildītu maksājumu atlikšanas vai to 
saistību pārjaunošanas, kuri saistīti ar 
ITER projektu, un abām iestādēm būtu 
jāapņemas kopīgi darboties, lai izvairītos 
no šādas situācijas.

Or. en

Grozījums Nr. 40
Peter Skinner, Vicky Ford, Evžen Tošenovský, Jan Březina

Lēmuma priekšlikums
8.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(8a) Saskaņā ar 2012. gada EFDA 
kodolsintēzes plānā ierosinātajām 
prioritātēm pārejas posmā enerģētikas 
jomā lielākā nozīme būtu jāpiešķir Joint 
European Torus (JET) projektam.

Or. en

Grozījums Nr. 41
Michèle Rivasi
Verts/ALE grupas vārdā
Corinne Lepage

Lēmuma priekšlikums
1. pants – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ITER projekta papildu pētniecības 
programma (turpmāk “Programma”) ir 
izstrādāta laikposmam no 2014. gada 
1. janvāra līdz 2018. gada 31. decembrim. 
Ar tās palīdzību finansē pasākumus, kas 

ITER projekta papildu pētniecības 
programma (turpmāk “Programma”) ir 
izstrādāta laikposmam no 2014. gada 
1. janvāra līdz 2018. gada 31. decembrim. 
Ar tās palīdzību finansē pasākumus 
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vajadzīgi, lai nodrošinātu Eiropas 
Atomenerģijas kopienas (“Euratom”) 
ieguldījumu ITER organizācijā, tostarp 
pasākumus, kas vajadzīgi ITER objektu 
celtniecībai, darbības nodrošināšanai un 
ekspluatācijai, kā arī ar ITER saistītus 
pasākumus. Programmas zinātniskie un 
tehnoloģiskie mērķi, pamatojums un 
pasākumi ir aprakstīti pielikumā.

saistībā ar pielikumā aprakstīto
Programmas pamatojumu un darbībām.

Or. fr

Grozījums Nr. 42
Kent Johansson, Nils Torvalds

Lēmuma priekšlikums
2. pants – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

Saskaņā ar 3. pantu Programmu papildus 
daudzgadu finanšu shēmai finansē ar 
iemaksu, kas nepārsniedz 
EUR 2,573 miljonus (pašreizējā vērtībā) 
un kas ir papildu finansējums attiecībā uz 
Komisijas ierosināto budžetu programmai 
“Apvārsnis 2020” vai citām Savienības 
programmām.

Or. en

Pamatojums

ITER neiekļaušana DFS, proti, tā finansēšana papildus DFS, sniegtu iespēju izvairīties no 
iespējamas līdzekļu pārdales par labu ITER, no kā ciestu citas ES programmas, jo īpaši 
pētniecības programmas, kuras ietvertas 1.a kategorijā (galvenokārt „Apvārsnis 2020”), kā 
tas jau ir noticis iepriekš.

Grozījums Nr. 43
Michèle Rivasi
Verts/ALE grupas vārdā
Corinne Lepage
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Lēmuma priekšlikums
2. pants – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

Saskaņā ar 3. pantu Programmu finansē ar 
dalībvalstu brīvprātīgām iemaksām.

Or. fr

Grozījums Nr. 44
Laurence J.A.J. Stassen

Lēmuma priekšlikums
3. pants – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

Programmu finansē no ITER pašreizējā 
budžeta.

Or. nl

Grozījums Nr. 45
António Fernando Correia de Campos

Lēmuma priekšlikums
3. pants – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

 Programmu finansē ar dalībvalstu 
iemaksām, balstoties uz katras dalībvalsts 

Programmu finansē saskaņā ar daudzgadu 
finanšu shēmu un papildus tai, ja tiek 
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nacionālajam kopienākumam (NKI) 
piemēroto pieprasījuma likmi, kas noteikta 
tā NKI pašu resursu maksājuma 
aprēķināšanai, kurš veicams Eiropas 
Savienības vispārējā budžetā. Šīs iemaksas 
uzskata par ārējiem piešķirtajiem 
ieņēmumiem Programmai atbilstīgi Eiropas 
Parlamenta un Padomes Regulas (ES) 
Nr. XX/2012 [Jaunās finanšu regulas] 
XX. pantam.

pārsniegti DFS noteiktie ierobežojumi, 
proti, ārpus 1.a kategorijas. Izdevumi, kas 
pārsniedz 2. pantā noteikto maksimālo 
ieguldījumu, neietekmē Savienības 
budžetu un tos finansē ar dalībvalstu 
iemaksām, balstoties uz katras dalībvalsts 
nacionālajam kopienākumam (NKI) 
piemēroto pieprasījuma likmi, kura
noteikta tā NKI pašu resursu maksājuma 
aprēķināšanai, kas veicams Eiropas 
Savienības vispārējā budžetā. Šīs iemaksas 
uzskata par ārējiem piešķirtajiem 
ieņēmumiem Programmai atbilstīgi Eiropas 
Parlamenta un Padomes Regulas (ES) 
Nr. XX/2012 [Jaunās finanšu regulas] 
XX. pantam.

Or. en

Grozījums Nr. 46
Michèle Rivasi
Verts/ALE grupas vārdā
Corinne Lepage

Lēmuma priekšlikums
3. pants – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

Programmu finansē, izmantojot dalībvalstu 
brīvprātīgas iemaksas. Šīs iemaksas 
uzskata par ārējiem piešķirtajiem 
ieņēmumiem Programmai atbilstīgi Eiropas 
Parlamenta un Padomes Regulas (ES) 
Nr. XX/2012 [Jaunās finanšu regulas] 
XX. pantam.

Or. fr
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Grozījums Nr. 47
Bernd Lange

Lēmuma priekšlikums
3. pants – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Programmu nefinansē no DFS paredzētā 
ES vispārējā budžeta.

Or. de

Grozījums Nr. 48
Laurence J.A.J. Stassen

Lēmuma priekšlikums
4. pants – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

 Programmā drīkst dot ieguldījumu arī 
trešās valstis, kas ar Euratom ir noslēgušas 
sadarbības nolīgumu vadāmās 
kodolsintēzes jomā, saistot savas attiecīgās 
pētījumu programmas ar Euratom 
programmām (turpmāk “asociētās valstis”).

Programmā drīkst dot ieguldījumu trešās 
valstis, kas ar Euratom ir noslēgušas 
sadarbības nolīgumu vadāmās 
kodolsintēzes jomā, saistot savas attiecīgās 
pētījumu programmas ar Euratom 
programmām (turpmāk “asociētās valstis”).

Or. nl

Grozījums Nr. 49
Jean-Pierre Audy
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Lēmuma priekšlikums
5. pants – 2.a daļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Komisija, lai saņemtu Parlamenta 
atzinumu, līdz 2016. gada 30. jūnijam 
Padomei un Parlamentam iesniedz 
vidusposma ziņojumu par ITER projekta 
papildu pētniecības programmas 2014.–
2018. gadam virzību.

Or. fr

Grozījums Nr. 50
Michèle Rivasi
Verts/ALE grupas vārdā
Corinne Lepage

Lēmuma priekšlikums
6. pants – 1. punkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. fr

Grozījums Nr. 51
Jean-Pierre Audy

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

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

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

Or. fr

Grozījums Nr. 52
Jean-Pierre Audy

Lēmuma priekšlikums
6. pants – 1. punkts – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

 Komisijai vai tās pārstāvjiem un Revīzijas 
palātai ir tiesības, pārbaudot dokumentus 
un veicot pārbaudes uz vietas, revidēt visus 
dotāciju saņēmējus, līgumslēdzējus un 
apakšuzņēmējus, kuri šā lēmuma ietvaros 
ir saņēmuši Savienības līdzekļus.

Eiropas Parlamentam, Komisijai vai tās 
pārstāvjiem un Revīzijas palātai ir tiesības, 
pārbaudot dokumentus un veicot pārbaudes 
uz vietas, revidēt visus dotāciju saņēmējus, 
līgumslēdzējus un apakšuzņēmējus, kuri šā 
lēmuma ietvaros ir saņēmuši Savienības 
līdzekļus.

Or. fr

Grozījums Nr. 53
Jean-Pierre Audy

Lēmuma priekšlikums
6. pants – 1. punkts – 4. daļa
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

 Neskarot pirmo un otro daļu, sadarbības 
nolīgumos ar trešām valstīm un 
starptautiskām organizācijām un dotāciju 
nolīgumos un dotāciju lēmumos, un 
līgumos, kas izriet no šā lēmuma 
īstenošanas, nepārprotami nosaka 
Komisijas, Revīzijas palātas un OLAF 
pilnvaras veikt šādas revīzijas un 
pārbaudes un apskates uz vietas.

Neskarot pirmo un otro daļu, sadarbības 
nolīgumos ar trešām valstīm un 
starptautiskām organizācijām un dotāciju 
nolīgumos un dotāciju lēmumos, un 
līgumos, kas izriet no šā lēmuma 
īstenošanas, nepārprotami nosaka 
Komisijas, Revīzijas palātas un OLAF 
pilnvaras veikt šādas revīzijas un 
pārbaudes un apskates uz vietas. Revīziju 
rezultātus nosūta Eiropas Parlamentam.

Or. fr

Grozījums Nr. 54
Maria Da Graça Carvalho, Elisabetta Gardini

Lēmuma priekšlikums
6. pants – 2. punkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. en

Grozījums Nr. 55
Kent Johansson, Nils Torvalds
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Lēmuma priekšlikums
6. pants – 2. punkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. en

Grozījums Nr. 56
Maria Da Graça Carvalho, Elisabetta Gardini

Lēmuma priekšlikums
6. pants – 2. punkts – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

 Komisijai vai tās pārstāvjiem un Revīzijas 
palātai ir tiesības, pārbaudot dokumentus 
un veicot pārbaudes uz vietas, revidēt visus 
dotāciju saņēmējus, līgumslēdzējus un 
apakšuzņēmējus, kuri šā lēmuma ietvaros 
ir saņēmuši Savienības līdzekļus.

Komisijai vai tās pārstāvjiem un Revīzijas 
palātai ir tiesības, pārbaudot dokumentus 
un veicot pārbaudes uz vietas, revidēt visus 
dotāciju saņēmējus, līgumslēdzējus un 
apakšuzņēmējus, kuri šā lēmuma ietvaros 
ir saņēmuši Savienības līdzekļus. Komisija 
regulāri informē Eiropas Parlamentu par 
programmas gaitu, jo īpaši attiecībā uz 
izmaksām un grafiku.

Or. en

Grozījums Nr. 57
Elisabetta Gardini
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Lēmuma priekšlikums
6. pants – 2. punkts – 2.a daļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Papildu finansējumu ITER projektam 
nesegs no iepriekšminētā budžeta. Turklāt 
jebkāds neparedzēts finansējums, kas 
pārsniedz noteikto ierobežojumu, netiks 
ņemts no citu projektu finansējuma.

Or. en

Grozījums Nr. 58
Michèle Rivasi
Verts/ALE grupas vārdā
Corinne Lepage

Lēmuma priekšlikums
Pielikums – Zinātniskais un tehnoloģiskais mērķis – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

 ITER projekta papildu zinātniskās 
programmas mērķis ir īstenot ITER kā 
svarīgu pasākumu, lai izveidotu drošu, 
ilgtspējīgu, videi nekaitīgu un ekonomiski 
stabilu kodolsintēzes spēkstaciju reaktoru 
prototipus.

ITER projekta papildu zinātniskās 
programmas mērķis ir īstenot ITER.

Or. fr

Grozījums Nr. 59
Laurence J.A.J. Stassen

Lēmuma priekšlikums
Pielikums – Zinātniskais un tehnoloģiskais mērķis – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

 ITER projekta papildu zinātniskās 
programmas mērķis ir īstenot ITER kā 
svarīgu pasākumu, lai izveidotu drošu, 

ITER projekta papildu zinātniskās 
programmas mērķis ir īstenot ITER kā 
svarīgu pasākumu, lai izveidotu drošu, tīru
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ilgtspējīgu, videi nekaitīgu un ekonomiski 
stabilu kodolsintēzes spēkstaciju reaktoru 
prototipus.

un ekonomiski izdevīgu kodolsintēzes 
spēkstaciju reaktoru prototipus.

Or. nl

Grozījums Nr. 60
Michèle Rivasi
Verts/ALE grupas vārdā
Corinne Lepage

Lēmuma priekšlikums
Pielikums – Zinātniskais un tehnoloģiskais mērķis – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Stratēģijas galvenā prioritāte mērķa 
sasniegšanai ir ITER būvniecība (liela 
eksperimentāla iekārta, ar ko demonstrēs 
kodolsintēzes enerģijas zinātniski tehnisko 
iespējamību), kurai sekos demonstrējumu 
kodolsintēzes spēkstacijas demonstrējuma 
būvniecība.

ITER (liela eksperimentāla iekārta, ar ko 
demonstrēs kodolsintēzes enerģijas 
zinātniski tehnisko iespējamību) 
būvniecība, ja tā notiks, ir jāfinansē ar 
dalībvalstu brīvprātīgām iemaksām, un tā 
nedrīkst pārsniegt papildu pētniecības 
programmas darbības jomu un Padomes 
2012. gada 12. jūlija secinājumos par 
situāciju saistībā ar ITER noteiktos 
budžeta ierobežojumus.

Or. fr

Grozījums Nr. 61
Peter Skinner, Vicky Ford, Evžen Tošenovský, Jan Březina

Lēmuma priekšlikums
Pielikums – Zinātniskais un tehnoloģiskais mērķis – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Stratēģijas galvenā prioritāte mērķa 
sasniegšanai ir ITER būvniecība (liela 
eksperimentāla iekārta, ar ko demonstrēs 
kodolsintēzes enerģijas zinātniski tehnisko 
iespējamību), kurai sekos demonstrējumu 
kodolsintēzes spēkstacijas demonstrējuma 
būvniecība.

Stratēģijas galvenā prioritāte mērķa 
sasniegšanai ir ITER būvniecība (liela 
eksperimentāla iekārta, ar ko demonstrēs 
kodolsintēzes enerģijas zinātniski tehnisko 
iespējamību), kurai sekos demonstrējumu 
kodolsintēzes spēkstacijas demonstrējuma 
būvniecība. Tāpat svarīgas ir arī 
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2012. gada EFDA kodolsintēzes plānā 
ierosinātās prioritātes, lai nodrošinātu, ka 
ITER būs galvenā nozīme pārejas posmā 
enerģētikas jomā.

Or. en

Grozījums Nr. 62
Michèle Rivasi
Verts/ALE grupas vārdā
Corinne Lepage

Lēmuma priekšlikums
Pielikums – Pamatojums – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

 Kodolsintēze ir potenciāli nozīmīgs veids 
kā tuvākajās desmitgadēs Savienībā 
īstenot ilgtspējīgu un drošu energoapgādi. 
Veiksmīga kodolsintēzes pilnveide dotu 
iespēju izmantot drošu, ilgtspējīgu un videi 
nekaitīgu enerģiju.

Kodolsintēze notiek saules un zvaigžņu 
kodolu dzīlēs un, radot atjaunīgo 
enerģiju, tieši vai netieši dod iespēju 
izmantot drošu, ilgtspējīgu un videi 
nekaitīgu enerģiju.

Or. fr

Grozījums Nr. 63
Laurence J.A.J. Stassen

Lēmuma priekšlikums
Pielikums – Pamatojums – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

 Kodolsintēze ir potenciāli nozīmīgs veids 
kā tuvākajās desmitgadēs Savienībā īstenot 
ilgtspējīgu un drošu energoapgādi. 
Veiksmīga kodolsintēzes pilnveide dotu 
iespēju izmantot drošu, ilgtspējīgu un videi 
nekaitīgu enerģiju.

Kodolsintēze ir potenciāli nozīmīgs veids 
kā tuvākajās desmitgadēs Savienībā īstenot 
ilgtspējīgu un drošu energoapgādi. 
Veiksmīga kodolsintēzes pilnveide dotu 
iespēju izmantot drošu, tīru un ekonomiski 
izdevīgu enerģiju.

Or. nl
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Grozījums Nr. 64
Peter Skinner, Evžen Tošenovský, Vicky Ford, Jan Březina

Lēmuma priekšlikums
Pielikums – Pamatojums – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

 Kodolsintēze ir potenciāli nozīmīgs veids 
kā tuvākajās desmitgadēs Savienībā īstenot 
ilgtspējīgu un drošu energoapgādi. 
Veiksmīga kodolsintēzes pilnveide dotu 
iespēju izmantot drošu, ilgtspējīgu un videi 
nekaitīgu enerģiju.

Kodolsintēze ir potenciāli nozīmīgs veids 
kā tuvākajās desmitgadēs Savienībā īstenot 
ilgtspējīgu un drošu energoapgādi. 
Veiksmīga kodolsintēzes pilnveide dotu 
iespēju izmantot drošu, ilgtspējīgu un videi 
nekaitīgu enerģiju. Kodolsintēzes enerģijas 
izmantošana ir ne tikai ļoti daudzsološs, 
bet arī sarežģīti īstenojams mērķis, jo 
joprojām nav atrisināti fizikālie un 
inženiertehniskie jautājumi, kas kavē 
kodolsintēzes iespējamības pierādīšanu. 
Lai pēc iespējas labāk atrisinātu dažus no 
šiem sarežģījumiem, ir būtiski svarīgi, ka 
Savienība veic visu iespējamo, lai 
atbalstītu un izmantotu centienus saistībā 
ar  Joint European Torus (JET) iekārtu, 
nolūkā pārvarēt zināšanu vai pieredzes 
trūkumu.

Or. en

Grozījums Nr. 65
Michèle Rivasi
Verts/ALE grupas vārdā
Corinne Lepage

Lēmuma priekšlikums
Pielikums – Pamatojums – 1.a daļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Nav pieļaujams, ka turpinātos milzīgie 
finanšu un budžeta resursu zaudējumi, ko 
izraisījis ITER projekts. Tādēļ vai nu 
ITER ir pilnībā jāuzbūvē līdz papildu 
programmas beigām, vai arī no tā vispār 
jāatsakās.
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Or. fr

Grozījums Nr. 66
Michèle Rivasi
Verts/ALE grupas vārdā
Corinne Lepage

Lēmuma priekšlikums
Pielikums – Pamatojums – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

 Kodolsintēzes pētniecības un izstrādes 
pasaules mēroga dimensija ir iekļauta 
nolīgumā, ar ko izveido Starptautisko 
Kodolsintēzes enerģētikas organizāciju 
ITER projekta īstenošanai, un Japānas 
valdības un Euratom nolīgumā, ar kuru 
kopīgi īsteno plašākas pieejas pasākumus 
kodolsintēzes enerģijas pētniecības jomā, 
kas papildina ITER pasākumus.

svītrots

Or. fr

Grozījums Nr. 67
Michèle Rivasi
Verts/ALE grupas vārdā
Corinne Lepage

Lēmuma priekšlikums
Pielikums – Darbības – b punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(b) nodrošināt Euratom ieguldījumu 
plašākas pieejas pasākumos, ko īsteno 
sadarbībā ar Japānu;

svītrots

Or. fr

Grozījums Nr. 68
Michèle Rivasi



AM\928808LV.doc 31/32 PE506.175v01-00

LV

Verts/ALE grupas vārdā
Corinne Lepage

Lēmuma priekšlikums
Pielikums – Darbības – 2. daļa – c punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(c) pēc vajadzības — veikt citus 
pasākumus, lai sagatavotos 
demonstrējumu reaktora un saistīto 
iekārtu projektēšanai.

svītrots

Or. fr

Grozījums Nr. 69
Elisabetta Gardini

Lēmuma priekšlikums
Pielikums – Darbības – 2. daļa – c punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(c) pēc vajadzības — veikt citus 
pasākumus, lai sagatavotos demonstrējumu 
reaktora un saistīto iekārtu projektēšanai.

(c) pēc vajadzības — veikt citus 
pasākumus, lai sagatavotos demonstrējumu 
reaktora un saistīto iekārtu projektēšanai, 
galvenokārt tos, kas nepieciešami atlikušo 
DEMO būvniecības un darbības 
jautājumu pienācīgai risināšanai.

Or. en

Grozījums Nr. 70
Peter Skinner, Jan Březina, Vicky Ford, Evžen Tošenovský

Lēmuma priekšlikums
Pielikums – Darbības – 2. daļa – c punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(c) pēc vajadzības — veikt citus 
pasākumus, lai sagatavotos demonstrējumu 
reaktora un saistīto iekārtu projektēšanai,
tostarp nodrošināt, ka līdz ITER pilnas 
darbības sākumam tiek turpināta JET 
ekspluatācija.
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Or. en

Grozījums Nr. 71
Elisabetta Gardini

Lēmuma priekšlikums
Pielikums – Darbības – 2. daļa – ca punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(ca) īstenot tādu rūpniecības politiku, kas 
ir piemērota rūpniecības nozares, tostarp 
mazo un vidējo uzņēmumu, līdzdalībai, lai 
veicinātu konkurenci un sagatavotu 
Eiropas sistēmu kodolsintēzes ērai.

Or. en


