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Izmantoto apzīmējumu skaidrojums

* Apspriežu procedūra
*** Piekrišanas procedūra

***I Parastā likumdošanas procedūra (pirmais lasījums)
***II Parastā likumdošanas procedūra (otrais lasījums)

***III Parastā likumdošanas procedūra (trešais lasījums)

(Norādītā procedūra pamatojas uz akta projektā ierosināto juridisko pamatu.)

Grozījumi akta projektā

Izmaiņas, kas ar Parlamenta grozījumiem izdarītas akta projektā, ir iezīmētas 
treknā slīprakstā. Teksta iezīmējums parastā slīprakstā tehniskajiem 
dienestiem norāda tās akta projekta daļas, kurās ierosināti labojumi, lai 
sagatavotu galīgo teksta redakciju (piemēram, nepārprotami kļūdainas teksta 
daļas vai to izlaidumi kādā no valodām). Šos ierosinātos labojumus 
apstiprina attiecīgie tehniskie dienesti.

Informācijas bloka, ko ievieto pirms katra grozījuma attiecībā uz spēkā esošu 
aktu, kuru plānots grozīt ar attiecīgo akta projektu, trešajā un ceturtajā rindā 
attiecīgi norāda spēkā esošo aktu un tā atbilstīgo teksta vienību. Daļas, kas 
tiek pārņemtas no tādas spēkā esoša akta teksta vienības, kura netiek grozīta 
ar attiecīgo akta projektu, bet kuru Parlaments nodomājis grozīt, iezīmē 
treknrakstā. Iespējamos šādu teksta daļu svītrojumus apzīmē šādi: [..].
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EIROPAS PARLAMENTA NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS

par priekšlikumu Padomes lēmumam par Eiropas Atomenerģijas kopienas 
pamatprogrammu kodolpētniecības un mācību pasākumiem (2012.–2013.)
(COM(2011)0072 – C7-0077/2011 – 2011/0046(NLE))

(Apspriešanās)

Eiropas Parlaments,

– ņemot vērā Komisijas priekšlikumu Padomei (COM(2011)0072),

– ņemot vērā Euratom līguma 7. pantu, saskaņā ar kuru Padome ar to ir apspriedusies (C7–
0077/2011),– ņemot vērā Reglamenta 55. pantu,

– ņemot vērā Rūpniecības, pētniecības un enerģētikas komitejas ziņojumu un Budžeta 
komitejas atzinumu (A7-0000/2011),

1. apstiprina grozīto Komisijas priekšlikumu;

2. tādēļ aicina Komisiju grozīt savu priekšlikumu saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienības 
darbību 293. panta 2. punktu un Eiropas Atomenerģijas kopienas dibināšanas līguma 
106.a pantu;

3. aicina Padomi informēt Parlamentu, ja tā ir paredzējusi izmaiņas Parlamenta apstiprinātajā 
tekstā;

4. prasa Padomei vēlreiz ar to apspriesties, ja tā ir paredzējusi būtiski grozīt Komisijas 
priekšlikumu;

5. uzdod priekšsēdētājam nosūtīt šo nostāju Padomei un Komisijai.

Grozījums Nr. 1

Lēmuma priekšlikums
6.a apsvērums (jauns) 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

6.a Trīs svarīgas Eiropas iniciatīvas 
sadarbībai kodolzinātnes un 
kodoltehnoloģiju jomā uzsāktas Septītās 
Euratom pamatprogrammas ietvaros. Tā 
ir Ilgtspējīgas kodolenerģijas tehnoloģijas 
platforma (SNETP), Ģeoloģiskās 
apglabāšanas tehnoloģijas ieviešanas 
platforma (IGDTP) un Eiropas 
daudznozaru iniciatīva par nelielām 
jonizējošā starojuma devām (MELODI). 
Gan SNETP, gan  IGDTP atbilst SET 
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plānā noteiktajiem mērķiem. 

Or. en

Grozījums Nr. 2

Lēmuma priekšlikums
6.b apsvērums (jauns) 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

6.b 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. 3

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2.a Pamatprogramma (2012.–
2013. gadam) palīdzēs īstenot SET plānu. 
Tās pasākumos jāņem vērā stratēģiskās 
izpētes programmas, ko izstrādājušas trīs 
esošās Eiropas tehniskās platformas: 
SNETP, IGDTP un MELODI.  

Or. en

Pamatojums
Lielāku uzsvaru var likt uz nepieciešamību nodrošināt atbilstību starp pētniecības un mācību 
pasākumiem, kas jāveic 2012.–2013. gadā, un stratēģiskajām izpētes programmām, ko paredz 



PR\873936LV.doc 7/12 PE469.877v01-00

LV

trīs lielākās Eiropas Sadarbības iniciatīvas, kas uzsāktas atbilstīgi Septītajai Euratom 
pamatprogrammai: Eiropas Ilgtspējīgās kodolrūpniecības iniciatīva saskaņā ar SET plānu 
(iniciatīva ietver Ilgtspējīgas kodolenerģijas tehnoloģijas platformu SNETP un Ģeoloģiskās 
apglabāšanas tehnoloģijas ieviešanas platformu IGDTP) un Eiropas daudznozaru iniciatīva 
par nelielām jonizējošā starojuma devām (MELODI). 

Grozījums Nr. 4

Lēmuma priekšlikums
I pielikums – I.B sadaļa – Mērķis

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Izveidot pārdomātu zinātniski tehnisko 
bāzi ar mērķi izstrādāt praktiskus 
risinājumus radioaktīvo atkritumu ar ilgu 
pussabrukšanas periodu drošākai 
apsaimniekošanai, sekmēt lielāku 
kodolenerģijas drošību, efektivitāti resursu 
izmantošanas ziņā un rentabilitāti, kā arī 
nodrošināt stabilu un sociāli pieņemamu 
sistēmu cilvēka un vides aizsardzībai pret 
jonizējošā starojuma ietekmi.

Izveidot pārdomātu zinātniski tehnisko 
bāzi ar mērķi izstrādāt praktiskus 
risinājumus radioaktīvo atkritumu ar ilgu 
pussabrukšanas periodu drošākai 
apsaimniekošanai, sekmēt lielāku 
kodolenerģijas drošību, efektivitāti resursu 
izmantošanas ziņā un rentabilitāti, kā arī 
nodrošināt stabilu un sociāli pieņemamu 
sistēmu cilvēka un vides aizsardzībai pret 
jonizējošā starojuma ietekmi. Pārtraucot 
novecojušu sistēmu ekspluatāciju, īpaša 
uzmanība jāpievērš kodolatkritumiem ar 
ilgu pussabrukšanas periodu.

Or. en

Grozījums Nr. 5

Lēmuma priekšlikums
I pielikums – I.B sadaļa – Pasākumi – 5. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5. Cilvēkresursi un mācības 5. Cilvēkresursi un mācības

Atbalsts zinātniskās kompetences un 
cilvēkresursu saglabāšanai un turpmākai 
pilnveidei ar mērķi ilgākā laika posmā 
kodolenerģijas jomā garantēt atbilstoši 
kvalificētu pētnieku, inženieru un 
darbinieku pieejamību.

Nepārtraukts atbalsts kvalificēta 
darbaspēka saglabāšanai un pilnveidei, 
kas vajadzīgs, lai saglabātu Savienības 
neatkarību kodolenerģijas jomā. Ir ļoti 
svarīgi Savienībā saglabāt īpašās 
zināšanas kodolenerģētikas jomā, jo 
kodolenerģijai būs stratēģiska nozīme 
Eiropas Savienības energoavotu 
struktūrā, tostarp iekārtu ekspluatācijas 
pārtraukšanā un atkritumu ar ilgu 
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pussabrukšanas periodu 
apsaimniekošanā.

Or. en

Grozījums Nr. 6

Lēmuma priekšlikums
I pielikums – II daļa – Pasākumi – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Kodoldrošība, turpmāk atbalstot 
Kopienas saistību izpildi, jo īpaši, attīstot 
metodes degvielas cikla iekārtu kontrolei 
un īstenojot papildprotokolu, tostarp vides 
paraugu ņemšanu un integrētos drošības 
pasākumus, kā arī pasākumus, lai novērstu 
radioaktīvo un kodolmateriālu plūsmas 
novirzi saistībā ar šādu materiālu nelegālu 
tirdzniecību, tostarp ar kodolmateriāliem 
saistīto tiesu ekspertīzi.

3. Kodoldrošība, turpmāk atbalstot 
Kopienas saistību izpildi, jo īpaši, attīstot 
metodes degvielas cikla iekārtu kontrolei 
un īstenojot papildprotokolu, tostarp vides 
paraugu ņemšanu un integrētos drošības 
pasākumus, kā arī pasākumus, lai novērstu 
radioaktīvo un kodolmateriālu plūsmas 
novirzi saistībā ar šādu materiālu nelegālu 
tirdzniecību, tostarp ar kodolmateriāliem 
saistīto tiesu ekspertīzi. Ir jāizmanto 
optimāli instrumenti, lai uzraudzītu visas 
civilās kodoldarbības, tostarp radioaktīvo 
materiālu pārvadājumu darbības vai 
darbības glabāšanas vietā.

Or. en

Grozījums Nr. 7

Lēmuma priekšlikums
II pielikums – 2. punkts – a apakšpunkts — 1. daļa 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Kopīgi projekti 1. Kopīgi projekti
Atbalsts pētījumu projektiem, ko veic 
konsorciji, kurus veido dalībnieki no 
dažādām valstīm, jaunu zinātnisko atziņu, 
jaunu tehnoloģiju, produktu vai kopīgu 
pētniecības resursu izstrādei. Projektu 
apjoms, darbības sfēra un iekšējā 
organizācija katrā jomā un katrā tematā var 

Atbalsts pētījumu projektiem, ko veic 
konsorciji, kurus veido dalībnieki no 
dažādām valstīm, jaunu zinātnisko atziņu, 
jaunu tehnoloģiju, produktu vai kopīgu 
pētniecības resursu izstrādei. Projektu 
apjoms, darbības sfēra un iekšējā 
organizācija katrā jomā un katrā tematā var 
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atšķirties. Projekti var būt dažādi, no 
neliela vai vidēja mēroga specifiskām 
pētniecības darbībām līdz plašākiem 
integrētiem projektiem, kas mobilizē 
ievērojamu resursu apjomu iepriekš 
noteikta mērķa sasniegšanai. Projekta 
darba plānos tiks iekļauts atbalsts pētnieku 
sagatavošanai un profesionālajai 
izaugsmei.

atšķirties. Projekti var būt dažādi, no 
neliela vai vidēja mēroga specifiskām 
pētniecības darbībām līdz plašākiem 
integrētiem projektiem, kas mobilizē 
ievērojamu resursu apjomu iepriekš 
noteikta mērķa sasniegšanai. Projekta 
darba plānos tiks iekļauts atbalsts pētnieku 
sagatavošanai un profesionālajai 
izaugsmei. Standartizācijas pasākumi tiks 
iekļauti projekta darba programmā.

Or. en

Grozījums Nr. 8

Lēmuma priekšlikums
II pielikums – 2. punkts – a apakšpunkts — 3. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Koordinācijas un atbalsta darbības 3. Koordinācijas un atbalsta darbības

Atbalsts pasākumiem, kuru mērķis ir 
koordinēt vai atbalstīt pētniecību (tīklu 
veidošana, apmaiņa, pētniecības 
infrastruktūras starpvalstiska pieejamība, 
pētījumi, konferences, atbalsts jaunas 
infrastruktūras būvniecībai u. tml.) vai 
veicināt cilvēkresursu pilnveidi (piem., 
tīklu veidošana un mācību programmu 
izstrāde). Šīs darbības var īstenot, 
izmantojot arī citus veidus, ne tikai 
uzaicinājumus iesniegt priekšlikumus.

Atbalsts pasākumiem, kuru mērķis ir 
koordinēt vai atbalstīt pētniecību (tīklu 
veidošana, apmaiņa, pētniecības 
infrastruktūras starpvalstiska pieejamība, 
pētījumi, konferences, dalība 
standartizācijas iestādēs, atbalsts jaunas 
infrastruktūras būvniecībai u. tml.) vai 
veicināt cilvēkresursu pilnveidi (piem., 
tīklu veidošana un mācību programmu 
izstrāde). Šīs darbības var īstenot, 
izmantojot arī citus veidus, ne tikai 
uzaicinājumus iesniegt priekšlikumus.

Or. en
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PASKAIDROJUMS

Komisija 2011. gada 7. martā pieņēma tiesību aktu kopumu, kurā ietverti priekšlikumi 
Euratom kodolpētniecības un mācību pasākumu turpināšanai 2012. un 2013. gadā.
Tiesību aktu kopumā ietilpst priekšlikumi Padomes lēmumiem par pamatprogrammu, 
īpašajām programmām tiešajām un netiešajām darbībām, un tajā paredzēti noteikumi 
uzņēmumu, pētniecības centru un universitāšu dalībai pamatprogrammas pasākumos un 
pētījumu rezultātu izplatīšanai. 

1. Referente atzinīgi vērtē un atbalsta priekšlikuma kopējo shēmu.

Tiesību aktu kopuma mērķis ir arī turpmāk nodrošināt atbalstu pētniecības un attīstības 
pasākumiem kodolenerģētikas jomā, ko veic Septītās Euratom pamatprogrammas (2007.–
2011. gadam) ietvaros. Priekšlikumi aptvers tikai divus gadus (2012. un 2013. gadu) atbilstīgi 
pašreizējam finanšu plānam (2007.–2013. gadam) un Eiropas Savienības Septītās 
pamatprogrammas īstenošanas termiņam (2007.–2013. gads).
Euratom līdzfinansētajai pētniecībai ir svarīga loma, lai uzlabotu kodola skaldīšanu un citu 
rūpniecībā un medicīnā izmantojamu jonizējošā starojuma veidu drošumu, resursu efektīvu 
izmantošanu un rentabilitāti, turklāt dažiem pētniecības projektiem ir būtiska un veicinoša 
nozīme nesen uzsāktajā Eiropas Ilgtspējīgajā kodolrūpniecības iniciatīvā (ESNII), kas ir viena 
no sešām Eiropas iniciatīvām rūpniecības nozarē un kas tika uzsākta 2010. gadā Eiropas 
Energotehnoloģiju stratēģiskā plāna (SET plāns) ietvaros.
Priekšlikumi par Euratom pamatprogrammu ir nepārprotami saistīti ar stratēģijas 
„Eiropa 2020” un „Enerģija 2020” mērķiem. Programma sekmēs pamatiniciatīvu „Inovācijas 
Savienība”, atbalstot pētniecību pirmskomercializācijas posmā un veicinot tehnoloģiju 
nodošanas procesu starp augstāko mācību iestādēm un rūpniecības uzņēmumiem, tāpat 
programma arī sekmēs pamatiniciatīvu „Resursu ziņā efektīva Eiropa”, ievērojami 
paaugstinot vispārējo kodolenerģijas ilgtspējību. Uzsverot mācību nozīmi visos programmas 
pasākumos, veicinot konkurētspēju pašreizējā kodolrūpniecībā un radot jaunu augsto 
tehnoloģiju rūpniecības sektoru kodolsintēzes enerģijas jomā, Euratom programma veicinās 
izaugsmi un sekmēs jaunu darbavietu izveidi dažādās disciplīnās.

2. Referents vēlas uzsvērt vairākus aspektus, kas raksturo viņa galvenās prioritātes.

 Fukušimas AES avārijas sekas
Referents uzskata, ka, ņemot vērā katastrofu Fukušimā, Eiropai ir nevis jāierobežo, bet gan 
jāveicina pētniecība un attīstība kodolenerģētikas jomā. Neskatoties uz to, ka dažas 
dalībvalstis ir nolēmušas pakāpeniski atteikties no kodolenerģijas izmantošanas, ir svarīgi 
turpināt pētniecību un attīstību kodolenerģētikas jomā Eiropas līmenī, lai uzlabotu kodola 
skaldīšanas, esošo iekārtu ekspluatācijas, atkritumu apsaimniekošanas, iekārtu demontāžas un 
ekspluatācijas pārtraukšanas procesu un citu rūpniecībā un medicīnā izmantojamu jonizējošā 
starojuma veidu drošumu, kā arī, lai veicinātu kodoldrošību (kodoldrošības aizsargpasākumi, 
neizplatīšana, nelegālas kodolmateriālu tirdzniecības apkarošana un ar kodolmateriāliem 
saistītā tiesu ekspertīze).

Kopīgiem kodolpētniecības un mācību pasākumiem Eiropā ir būtiska nozīme Eiropas 
konkurētspējas, ekonomikas izaugsmes un zinātnes izcilības veicināšanā. Atbilstīga 
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koordinācija un zināšanu apmaiņa var sekmēt pētniecības un attīstības rezultātu efektīvu 
ieviešanu kodolspēkstacijās, nodrošinot labāku izpratni par negadījumiem. Tāpēc Euratom
programma, kurā uzsvars likts uz drošumu, kopā ar tā saukto „jauno ekonomikas valstu” (it 
īpaši Āzijas valstu) straujo attīstību var veicināt kodolprogrammu realizāciju Eiropā, Krievijā 
un ASV. Tādējādi galu galā var tikt izveidots milzīgs kodolrūpniecības tirgus, kur Eiropas 
kodolrūpniecības nozare var izmantot Euratom pasākumu un programmu nodrošināto 
atbalstu, lai atjaunotu ticību iekārtu drošībai.

 Kodola skaldīšanas izpēte
Kodolenerģijai ir ļoti liela nozīme Eiropas energotehnoloģiju stratēģiskajā plānā (SET plānā) 
noteikto mērķu sasniegšanā, t. i., samazināt oglekļa emisijas, uzlabot piegādes drošumu, 
mazināt atkarību no energoresursu piegādes no nestabiliem pasaules reģioniem un uzlabot 
rūpniecības konkurētspēju. Kodola skaldīšana patlaban nodrošina gandrīz vienu trešdaļu 
Eiropas elektroenerģijas.

Referents uzsver, ka liela nozīme ir Kopīgā pētniecības centra (JRC) kodolenerģijas 
pasākumiem tādās jomās kā aizsargpasākumi un neizplatīšana, atkritumu apsaimniekošana, 
kodoliekārtu un degvielas cikla drošums, vides radioaktivitāte un aizsardzība pret jonizējošo 
starojumu. Lai sasniegtu šo mērķi, zināšanas, prasmes un kompetence ir pastāvīgi jāatjaunina, 
lai nodrošinātu nepieciešamās mūsdienīgās zināšanas kodolreaktoru drošuma, kodoldrošības 
un aizsargpasākumu jomās. Visi JRC uzticētie uzdevumi jāveic augstākajā līmenī.

Atbilstīgi Eiropas Ilgtspējīgas kodolrūpniecības iniciatīvai (ESNII) referents uzskata, ka ļoti 
liela nozīme ir jauno tehnoloģiju, piemēram, ceturtās paaudzes ātro neitronu reaktoru 
tehnoloģiju, attīstībai. Patlaban ekspluatētās kodolsistēmas izmanto mazāk nekā 1 % 
enerģijas, ko var iegūt no urāna avotiem. Izmantojot ceturtās paaudzes sistēmas, kas var 
uzlabot drošumu un efektivitāti, urāna avotu izmantošana būtu 50 reizes efektīvāka, un tos 
varētu izmantot vairākus tūkstošus gadu, tādējādi samazinot radioaktīvo atkritumu daudzumu 
un nodrošinot ieguvumus no kodolenerģijas izmantošanas ilgtermiņā, veicinot zemu oglekļa 
emisiju ekonomikas attīstību.

 Kodolsintēzes izpēte
Referents uzskata, ka ITER (Starptautiskais termiskās kodolsintēzes eksperimentālais 
reaktors) ir projekts, kas noteikti rada Eiropas pievienoto vērtību un būtiskas jaunas iespējas 
pētniecības un inovāciju jomā. ITER pētniecības projektam ir ļoti liela nozīme, jo tas, 
iespējams, nākotnē Eiropai dos drošus, ilgtspējīgus, ekoloģiski atbildīgus un ekonomiski 
dzīvotspējīgus enerģijas avotus, un tāpēc tā finansēšana ir jāturpina. 

Ir ļoti svarīgi nodrošināt finansiālu atbalstu ITER un ar to saistītajām pētniecības un attīstības 
programmām, tostarp JET iekārtas izveidei, kas patlaban ir pasaulē lielākais tokomaks, kas 
atrodas Kelemas Zinātnes centrā Apvienotajā Karalistē. JET iekārtām ir ļoti liela nozīme, lai 
nodrošinātu ITER projekta panākumus un rentabilitāti (daudzus ITER projektā izmantotos 
materiālus un komponentes izmēģina JET iekārtās). Spēkā esošā līguma par JET iekārtām 
termiņš beidzas šā gada beigās, un jaunu līgumu nevar noslēgt, kamēr nav pieņemts Euratom
finanšu plāns 2012.–2013. gadam. Ņemot to vērā, ir ļoti svarīgi 2012. gadā paredzēt 
finansējumu JET iekārtām un pēc iespējas drīzāk darīt zināmu šāda finansējuma 
nepieciešamību.
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 Līdzsvars starp kodolsintēzi un kodola skaldīšanu
Referents uzskata, ka, lai gan ir skaidrs, ka izpēte kodolsintēzes enerģijas ražošanas jomā ir 
jāturpina, tās komerciālā izmantošana varētu sākties ne ātrāk kā šā gadsimta beigās. Savukārt 
kodola skaldīšanas sistēmu izmantošanas lietderība komerciālai enerģijas ieguvei jau ir 
pierādīta, un jaunās sistēmas, piemēram, ceturtās paaudzes sistēmas, garantēs drošākus, 
resursefektīvākus un mazāk atkritumu radošus risinājumus, lai apmierinātu pieprasījumu pēc 
energoresursiem līdz 2050. gadam un pēc tam līdz 2100. gadam. 

Kodola skaldīšanas izpētē iesaistītie speciālisti var nodrošināt būtisku ieguldījumu vairākās 
kodolsintēzes pētniecības jomās un otrādi — lai ieviestu ceturtās paaudzes kodola skaldīšanas 
sistēmas, ir jāizmanto tehnoloģiskie risinājumi, kas ir līdzīgi ITER vai kodolsintēzes 
spēkstacijas tehnoloģijām. Ņemot to vērā, ir jāturpina attīstīt kodola skaldīšanas un 
kodolsintēzes izpētes sinerģiju un nākamajās pamatprogrammās ir jāparedz atbilstīgi projekti, 
lai noteiktu iespējas un lai veicinātu kodola skaldīšanas un kodolsintēzes speciālistu sadarbību 
pētniecības jomā.


