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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. Teksts, kas iezīmēts parastā slīprakstā, tehniskajiem 
dienestiem norāda tās akta projekta daļas, kurās ierosināti labojumi, lai 
sagatavotu galīgo teksta redakciju (piemēram, nepārprotami kļūdainas teksta 
daļas vai to izlaidumu 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 regulai par Eiropas Atomenerģijas kopienas pētniecības un 
mācību programmu (2014.–2018. gads), kas papildina programmu „Apvārsnis 2020 —
Pētniecības un inovācijas pamatprogramma”
(COM(2011)0812 – C7-0009/2012 – 2011/0400(NLE))

(Apspriešanās)

Eiropas Parlaments,

– ņemot vērā Komisijas priekšlikumu Padomei (COM(2011)0812),

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

– ņemot vērā Parlamenta Reglamenta 55. pantu,

– ņemot vērā Rūpniecības, pētniecības un enerģētikas komitejas ziņojumu un Budžeta 
komitejas, kā arī Ārlietu komitejas atzinumus (A7-0000/2012),

1. apstiprina grozīto Komisijas priekšlikumu;

2. aicina Komisiju attiecīgi grozīt savu priekšlikumu saskaņā ar Līguma par Eiropas 
Savienības darbību 293. panta 2. punktu un Euratom 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

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, kodolieroču izplatīšana un 
kodolterorisms var apdraudēt cilvēku 
veselību. Tāpēc Euratom pētniecības un 
mācību programmā pēc iespējas lielāka 
uzmanība jāpievērš kodoldrošuma un —
attiecīgā gadījumā — kodoldrošības 
aspektiem. Uzmanība ir jāpievērš arī 
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trešām valstīm, kas robežojas ar 
Savienību, un kodoldrošuma pārrobežu 
aspektiem, kas uzsver Savienības 
pievienoto vērtību. 

Or. en

Pamatojums

Vienmēr ir svarīgi izcelt iespējamo risku, ko rada kodolieroču izplatīšana un kodolterorisms. 
Ņemot vērā radioaktivitātes būtību, ir arī svarīgi pievērst uzmanību dažām kodoliekārtām, 
kuras neatrodas Savienības teritorijā, bet kuras var to ietekmēt.

Grozījums Nr. 2

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 
apmācību, kas saistīta ar pētniecību un tiek 
koordinēta Eiropas līmenī.

(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 
apmācību, kas saistīta ar pētniecību, kā arī 
uzlabojot darba apstākļus, ko koordinē
Eiropas līmenī.

Or. en

Pamatojums

Ņemot vērā nelielos, bet iespējamos draudus, kam ir pakļauti pētnieki un strādnieki, kas 
darbojas kodolenerģijas jomā un kas izmanto kaitīgos materiālus, ir jāatceras, ka Savienībai 
vienmēr ir jācenšas uzlabot drošības standartus šajā jomā.

Grozījums Nr. 3

6. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(6) Parakstot Nolīgumu par ITER 
Starptautiskās kodoltermiskās enerģijas 

(6) Parakstot Nolīgumu par ITER 
Starptautiskās kodoltermiskās enerģijas 
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organizācijas izveidi ITER projekta 
kopīgai īstenošanai7, 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.

organizācijas izveidi ITER projekta 
kopīgai īstenošanai7, 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. Tomēr ITER projekts ir 
jāfinansē, izmantojot daudzgadu finanšu 
shēmu (DFS).

Or. en

Pamatojums

ITER projektu lielā mērā īstenos atbilstoši dažādiem leģislatīvajiem aktiem, tomēr Eiropas 
Parlamenta pienākums ir norādīt Komisijai un Eiropas Savienības Padomei, ka šis projekts ir 
jāfinansē, izmantojot daudzgadu finanšu shēmu (DFS), kā tas ir bijis līdz šim. Komisija nav 
sniegusi loģisku pamatojumu tam, kāpēc šis nosacījums ir jāatceļ.

Grozījums Nr. 4

6.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(6a) Lai papildinātu citas Savienības 
prioritātes turpmākām desmitgadēm, 
kodolskaldīšanas pētniecības sistēmai ir 
jāatbalsta Savienības esošie mērķi un 
priekšlikumi, piemēram, tehnoloģiju 
stratēģiskais plāns un “Enerģētikas 
ceļvedis 2050”. Šai sistēmai ir jāatbalsta 
arī Eiropas Ilgtspējīgās kodolrūpniecības 
iniciatīva (ESNII). Šī sistēma ir arī 
jāizmanto papildus plašākiem Savienības 
priekšlikumiem saistībā ar pēc iespējas 
ciešāku sadarbību ar trešām valstīm.

Or. en
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Pamatojums

Ir svarīgi, lai šī sistēma palīdzētu īstenot noteiktās Savienības prioritātes. Šai sistēmai ir arī 
jāatbalsta Eiropas Ilgtspējīgās kodolrūpniecības iniciatīva (ESNII), ko ieviesa 2010. gada 
novembrī.

Grozījums Nr. 5

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.

(7) Lai kodolsintēze kļūtu par reālu iespēju 
komerciālai enerģijas ražošanai, pirmkārt, 
ir nepieciešams veiksmīgi un savlaicīgi 
pabeigt ITER būvniecību un sākt tā 
ekspluatāciju, un turpināt atbalstīt esošo 
līdzīgu projektu un palīgprojektu, 
piemēram, kopīgo Eiropas toru (JET), 
pasākumus. 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, 
tostarp jānodrošina pilnīgs un pārskatāms 
finansējums, izmantojot DFS. Finansējot 
projektu, izmantojot DFS, Kopiena varēs 
izpildīt saistības par projekta veiksmīgu 
darbību ilgtermiņā un izvairīties no 
saistītām izmaksām. Saistībā ar šo sistēmu 
ir svarīgi saglabāt Eiropas vadošo lomu 
kodolsintēzes zinātniskajās aprindās.

Or. en

Pamatojums

Papildus ITER ir arī citi ievērojami kodolsintēzes enerģijas projekti, piemēram, JET, kas 
darbojas jau vairākus gadus un kas ir izmantots svarīgos pētījumos kodolsintēzes enerģijas 
attīstības jomā pēc ITER projekta plānotā sākuma datuma. Lai nodrošinātu ITER projekta 
darbību, šie pētījumi ir jāturpina.
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Grozījums Nr. 6

8. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. en

Grozījums Nr. 7

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””9, 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, 
radiācijaizsardzību, tostarp nodrošinot 
labākus darba apstākļus tiem, kas strādā 
tieši ar kodolmateriāliem, kodolmateriālu 
ekspluatācijas pārtraukšanu 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””9, kurā Komisija pauda nodomu 
stiprināt zinātniskos pierādījumus politikas 
izveidei ar JRC palīdzību. JRC ierosina 
risināt šo problēmu, koncentrējot savu 
kodoldrošuma un drošības pētniecību uz 
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Savienības politiskajām prioritātēm.

Or. en

Pamatojums

Nākotnē ir vajadzīgi standarti darba apstākļu jomā, un ir arī ļoti svarīgi pārtraukt 
kodolmateriālu ekspluatāciju.

Grozījums Nr. 8

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. Tas nozīmē arī 
padarīt zinātnieka un pētnieka profesiju 
pievilcīgāku nākamajai zinātnieku 
paaudzei, jo īpaši attiecībā uz grupām, kas 
pētniecības jomā ir pārāk maz 
pārstāvētas.

Or. en

Pamatojums

Savienībā ir daudz ekspertu, kas darbojas kodolpētniecības jomā, tomēr ir ļoti svarīgi 
kodolzinātnes jomā iesaistīt zinātnieku jauno paaudzi. Pašlaik pārāk maz zinātnieku ir 
sievietes, un pārāk maz sieviešu strādā arī citās profesijās, un šī problēma ir jārisina.

Grozījums Nr. 9

13. apsvērums
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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 jāmēģina 
veicināt pētnieka profesijas pievilcīgumu
Savienībā, ņemot vērā vispārējo mērķi 
palielināt zinātnes popularitāti sabiedrībā 
un ņemot vērā arī mērķi risināt prasmju 
trūkuma problēmu Savienībā vai piesaistīt 
darbaspēku no trešām valstīm. Pašlaik 
Savienībā ir daudz ekspertu, tomēr ir ļoti 
svarīgi visās kodolpētniecības jomās 
apmācīt kodolenerģijas pētnieku jauno 
paaudzi. Euratom programma visos 
līmeņos arī centīsies nodrošināt Eiropas 
pievienoto vērtību visiem tiem, kas vēlas 
darboties kodolpētniecības 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. 10

16. apsvērums

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 finansējuma 
izmantošanas intensitātes palielināšanai 
maziem un vidējiem uzņēmumiem ir 
jāattiecas uz uzņēmumiem, kas darbojas 
kodolpētniecības jomā vai citās jomās. 
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Euratom pamatprogrammai ir jāatbalsta 
MVU visos inovāciju ķēdes posmos, jo 
īpaši, īstenojot pasākumus, kas vairāk 
attiecas uz tirgu, cita starpā izmantojot 
inovatīvus finanšu instrumentus. Atbalsta 
pasākumiem ir jābūt arī īpašam 
instrumentam, kas paredzēts maziem un 
vidējiem uzņēmumiem, un visiem 
pārskatītiem finanšu instrumentiem, kuru 
mērķis ir pilnībā izmantot MVU inovāciju 
potenciālu un ko nodrošinās finansējuma 
programma “Apvārsnis 2020” un līdzīgas 
programmas, piemēram, Uzņēmumu 
konkurētspējas un mazo un vidējo 
uzņēmumu programma (2014.–
2020. gadam) (COSME).

Or. en

Pamatojums

Pamatprogrammas „Apvārsnis 2020” mērķis ir Savienībā uzlabot apstākļus maziem un 
vidējiem uzņēmumiem. MVU nodrošina visvairāk darbavietu Savienībā, bet administratīvo 
šķēršļu dēļ bieži vien tiem ir grūti piekļūt Savienības finansējumam, un bieži pārāk maz 
uzņēmumu darbojas kodolpētniecības jomā. Veidojot neatkarīgu ekspertu grupas, visos 
līmeņos veic attiecīgus pasākumus, lai nodrošinātu atbilstošu līdzsvaru starp nozares, MVU 
un akadēmisko aprindu pārstāvjiem. Jo īpaši maziem un vidējiem uzņēmumiem ir jānodrošina 
piekļuve mērķtiecīgiem MVU instrumentiem, bet ir arī jāvienkāršo procedūra, lai palielinātu 
MVU potenciālu.

Grozījums Nr. 11

17. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(17) Euratom programmai būtu jāveicina 
sadarbība ar trešām valstīm, jo īpaši 
drošības jomā, pamatojoties uz kopīgām 
interesēm un savstarpēju labumu.

(17) Programmas ietvaros būtu jo īpaši 
jāņem vērā visas kodoliekārtas tajās trešās 
valstīs, kas ir Savienības kaimiņvalstis, jo 
īpaši, ja tās atrodas vietās, kur ir 
iespējamas dabas katastrofas.
Starptautiskās sadarbības nolūkā 
kodolenerģijas jomā izmanto attiecīgus 
instrumentus, lai nodrošinātu 
savstarpējas finansiālas saistības. Izmanto 
arī sadarbības līgumus un atbilstošas 
finansiālas saistības.
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Or. en

Pamatojums

Kodolieroču drošības samitā, kas 2012. gadā notika Seulā, priekšsēdētājs H. Van Rompuy 
teica, ka viņš vēlas, lai tiktu izveidota „starptautiskās drošības kultūra”. Ir svarīgi, lai 
Savienība vienmēr palīdzētu uzlabot kodoldrošības standartus pasaulē.

Grozījums Nr. 12

19. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(19) Nepieciešamību pēc jaunas pieejas 
attiecībā uz kontroli un riska pārvaldību 
Savienības pētniecības finansēšanā atzina 
2011. gada 4. februāra Eiropadome, prasot 
radīt jaunu līdzsvaru starp uzticēšanos un 
kontroli un starp riska uzņemšanos un riska 
novēršanu. Eiropas Parlaments 2010. gada 
11. novembra rezolūcijā par pētniecības 
pamatprogrammu īstenošanas 
vienkāršošanu11 aicināja veikt pragmatisku 
pāreju uz administratīvu un finansiālu 
vienkāršošanu un norādīja, ka Savienības 
pētniecības finansēšanas pārvaldībā būtu 
vairāk jābalstās uz uzticēšanos un jāievēro 
lielāka iecietība pret risku attiecībā pret 
dalībniekiem.

(19) Nepieciešamību pēc jaunas pieejas 
attiecībā uz kontroli un riska pārvaldību 
Savienības pētniecības finansēšanā atzina 
2011. gada 4. februāra Eiropadome, prasot 
radīt jaunu līdzsvaru starp uzticēšanos un 
kontroli un starp riska uzņemšanos un riska 
novēršanu. Eiropas Parlaments vairākkārt 
aicināja veikt pāreju uz vērienīgāku 
administratīvu un finansiālu 
vienkāršošanu. Eiropas Parlaments
2010. gada 11. novembra rezolūcijā par 
pētniecības pamatprogrammu īstenošanas 
vienkāršošanu11 aicināja veikt pragmatisku 
pāreju uz administratīvu un finansiālu 
vienkāršošanu un norādīja, ka Savienības 
pētniecības finansēšanas pārvaldībā būtu 
vairāk jābalstās uz uzticēšanos un jāievēro 
lielāka iecietība pret risku attiecībā pret 
dalībniekiem. Euratom programmā ir arī 
atbilstoši jāņem vērā pētnieku bažas un 
ieteikumi, kas ir minēti ekspertu grupas 
2010. gada 12. novembra galīgajā 
ziņojumā “7. pamatprogrammas 
starpposma novērtējums” un Komisijas 
2011. gada 9. februāra Zaļajā grāmatā 
“No problēmām uz iespējām: virzība uz 
vienotu stratēģisko satvaru ES pētniecības 
un inovāciju finansējumam”. 

Or. en



PE489.630v01-00 14/36 PR\903020LV.doc

LV

Pamatojums

Sistēmai ir jāatbilst pamatprogrammas „Apvārsnis 2020” vienkāršošanas plānam un dalības 
noteikumu regulējumam. Cerams, ka tā palīdzēs MVU, universitātēm un citiem dalībniekiem 
samazināt administratīvo slogu, ko radīja iepriekšējās pamatprogrammas, un atvieglos 
priekšlikumu sagatavošanas un projektu pārvaldības procedūru, un ir jāapsver iespēja ļaut šo
sistēmu neizmantot noteiktiem dalībniekiem, piemēram, universitātēm un bezpeļņas 
organizācijām, kas jau ir pieņēmušas pilnīgas apmaksas sistēmu. 

Grozījums Nr. 13

29.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(29a) Ņemot vērā Lisabonas līguma 
stāšanos spēkā un Eiropas Parlamenta 
nozīmes palielināšanos budžeta 
procedūras jomā, ir jāpārskata 
pašreizējais tiesiskais regulējums.

Or. en

Pamatojums

Līdz ar Lisabonas līguma stāšanos spēkā Parlamentam un Padomei ir vienlīdzīgas pilnvaras 
ES budžeta pieņemšanā. Eiropas Parlaments 2011. gadā pieņēma priekšlikumu 
Nr. 2011/0046(NLE), kas paredzēja sākt Euratom līguma grozīšanas procesu, lai nostiprinātu 
līguma noteikumus par informācijas sniegšanu un Eiropas Parlamenta koplemšanas tiesībām 
Euratom pētniecības un vides aizsardzības jautājumos nolūkā inter alia atvieglināt turpmāko 
budžeta procedūru norisi.

Grozījums Nr. 14

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 panta 2. un 

1. Euratom programmas vispārējais mērķis 
ir uzlabot kodoldrošumu, kodoldrošību un 
radiācijaizsardzību un veicināt enerģētikas 
sistēmas drošu, efektīvu un nekaitīgu 
dekarbonizāciju ilgtermiņā, sniegt atbalstu 
citām ar kodolpētniecību saistītām 
pētniecības jomām, piemēram, 
medicīniskajiem pētījumiem, un garantēt 
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3. punktā noteikto konkrēto mērķu 
sasniegšanu.

Eiropas kodolpētniecības nākotni 
ilgtermiņā. 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.

Or. en

Grozījums Nr. 15

3. pants – 2. punkts – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

a) atbalstīt kodolsistēmu drošu 
ekspluatāciju;

a) atbalstīt visu esošo civilo kodolsistēmu 
drošu ekspluatāciju;

Or. en

Grozījums Nr. 16

3. pants – 2. punkts – d apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

d) veicināt radiācijaizsardzību; d) veicināt radiācijaizsardzību un censties 
nodrošināt visaugstākā līmeņa darba 
apstākļus personām, kas strādā tieši ar 
kodolmateriāliem;

Or. en

Grozījums Nr. 17

3. pants – 2. punkts – g apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

g) veicināt inovāciju un rūpniecības 
konkurētspēju;

g) veicināt inovāciju un Eiropas 
rūpniecības vadošo lomu kodolskaldīšanā 
un kodolsintēzē;
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Or. en

Pamatojums

Patlaban Savienība tiek uzskatīta par vadošo gan kodolsintēzes, gan kodolskaldīšanas 
zinātības jomā, un ir svarīgi šo statusu nepazaudēt un izmantot jaunu pētnieku un ieguldījumu 
piesaistīšanai.

Grozījums Nr. 18

3. pants – 2. punkts – ga apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ga) atbalstīt pamatprogrammas 
“Apvārsnis 2020” noteiktās prioritārās 
jomas: zinātnes izcilība, vadošā loma 
rūpniecībā un sabiedrības problēmu 
risināšana;

Or. en

Pamatojums

Kodolpētniecība atbalsta visus trīs pamatprogrammas “Apvārsnis 2020” mērķus — zinātnes 
izcilību, vadošo lomu rūpniecībā un lielo sabiedrības problēmu risināšanu.

Grozījums Nr. 19

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, kā arī 
gatavību ārkārtas situācijām un darba 
apstākļus personām, kas strādā tieši ar 
kodolmateriāliem;

Or. en

Grozījums Nr. 20

3. pants – 3. punkts – d apakšpunkts
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

d) veicināt zināšanu pārvaldību, izglītību 
un apmācību;

d) veicināt zināšanu pārvaldību, izglītību 
un apmācību, tostarp palielinot Eiropas 
zinātnieku atbalstu kodolpētniecībai, kā 
arī piesaistot zinātniekus no valstīm, kas 
nav Savienības dalībvalstis;

Or. en

Grozījums Nr. 21

3. pants – 3. punkts – e apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

e) atbalstīt Savienības kodoldrošuma un 
kodoldrošības politiku un ar to saistītos 
jaunpieņemtos Savienības tiesību aktus.

e) atbalstīt Savienības kodoldrošuma un 
kodoldrošības politiku un ar to saistītos 
jaunpieņemtos Savienības tiesību aktus, 
tostarp strādājot pie kodolskaldīšanas 
reaktoru starptautiski atzītu kodoldrošības 
standartu izstrādes; 

Or. en

Pamatojums

Kodolskaldīšanas pamatprogrammas ietvaros vajadzētu turpināt atbalstīt Savienībā esošos 
demonstrācijas reaktorus, kuri darbojas un palīdz sagatavoties kodolskaldīšanas reaktoru 
nākotnei.

Grozījums Nr. 22

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ea) risināt ar prasmju trūkumu saistītās 
problēmas kodolenerģētikas zinātības 
jomā un turpmāk novērst prasmīgo 
kodolzinātnieku aizplūšanu jeb 
“intelektuālā darbaspēka emigrāciju” no 
Savienības;



PE489.630v01-00 18/36 PR\903020LV.doc

LV

Or. en

Grozījums Nr. 23

3. pants – 3. punkts – eb apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

eb) 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;

Or. en

Pamatojums

2011. gadā pēc avārijas Fukušimas Daiči kodolspēkstacijā Japānā stresa testi tika veikti visās 
Savienības kodolspēkstacijās. Ir svarīgi atbalstīt visus Savienības centienus uzlabot drošību 
spēkstacijās pēc šo testu rezultātu saņemšanas.

Grozījums Nr. 24

3. pants – 3. punkts – ec apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ec) atbalstīt pamatprogrammas 
“Apvārsnis 2020” darba kārtības 
vienkāršošanu, samazinot iepriekšējo 
programmu administratīvo slogu, jo īpaši 
attiecībā uz MVU, universitātēm un 
nelieliem pētniecības institūtiem. 

Or. en

Grozījums Nr. 25

3. pants – 4. punkts
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

4. Euratom programmu īsteno tā, lai 
nodrošinātu, ka atbalstītās prioritātes un 
darbības atbilst mainīgajām vajadzībām un 
tiek veiktas, ņemot vērā zinātnes, 
tehnoloģijas, inovācijas, politikas 
veidošanas, tirgu un sabiedrības attīstību, 
kā arī kodoldrošības incidentu tiešās 
sekas, lai cik maz ticamas tās arī nebūtu.

Or. en

Grozījums Nr. 26

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 1 788,889 miljoni.]
Minēto summu sadala šādi:

Or. en

Grozījums Nr. 27

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

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 709,713 miljoni;]

Or. en

Grozījums Nr. 28

4. pants – 1.a punkts (jauns)
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1.a ITER projektu iekļauj šajā 
programmā un pilnīgā un pārredzamā 
veidā finansē no daudzgadu finanšu 
shēmas līdzekļiem. 

Or. en

Pamatojums

ITER projekts 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. 29

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

c) tiešās darbības — EUR 724,319 miljoni. c) tiešās darbības —
[EUR 724,319 miljoni.]

Or. en

Pamatojums

Kopējo summu apspriedīs sarunās par daudzgadu finanšu shēmu. Kopējās summas, kas 
piešķirtas kodolsintēzei, kodolskaldīšanai un tiešajām darbībām, nedrīkst būt mazākas par 
šajā teksta projektā minētajām, taču kodolskaldīšanai paredzētā summa neietver ITER 
projekta izmaksas un nešķiet pietiekama.

Grozījums Nr. 30

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 [13,5 %].
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Or. en

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. 31

4. pants – 4.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

Or. en

Grozījums Nr. 32

8. pants – 2.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2.a Programmām, kas paredzētas jau 
esošās un plānotās novatoriskās 
pētniecības apjoma palielināšanai, jābūt 
atvērtām arī kodolpētniecībai, kas 
jāiekļauj to pētniecības kategoriju 
sarakstā, kas tiesīgas saņemt šo 
programmu finansējumu. Eureka 
Eurostars programmas un Marijas Kirī 
vārdā nosaukto pasākumu dalības 
noteikumi ir jāpaplašina, lai tajos varētu 
piedalīties arī kodolpētniecībā iesaistīti 
MVU.

Or. en
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Pamatojums

MVU ir ļoti svarīgi Eiropas ekonomikai, taču bieži vien ir nepietiekami pārstāvēti 
kodolpētniecības jomā. Ir svarīgi, lai atsevišķas Savienības programmas, kas izveidotas 
nolūkā uzlabot MVU situāciju, neizslēgtu kodolpētniecībā iesaistīto MVU līdzdalību.

Grozījums Nr. 33

9. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

Euratom programma nodrošina dzimumu 
līdztiesības un dzimumu aspekta efektīvu 
veicināšanu un atbalsta pamatprogrammas 
“Apvārsnis 2020” mērķa — skatīt 
dzimumu kā transversālu jautājumu, lai 
labotu sieviešu un vīriešu līdzsvara 
trūkumu, — sasniegšanu

Or. en

Pamatojums

Tiek cerēts, ka no paredzētā Euratom kodolskaldīšanas projektos un kodolsintēzes 
programmā iesaistīto PhD studentu un pēcdoktorantūras pētnieku skaita vismaz 20 % būs 
sievietes.

Grozījums Nr. 34

11. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Darba programmās ņem vērā situāciju 
zinātnē, tehnoloģijā un inovācijā valsts, 
Savienības un starptautiskā līmenī un 
attiecīgās norises politikā, tirgū un 
sabiedrībā. Vajadzības gadījumā tās 
atjaunina.

3. Darba programmās ņem vērā situāciju 
zinātnē, tehnoloģijā un inovācijā valsts, 
Savienības un starptautiskā līmenī un 
attiecīgās norises politikā, tirgū un 
sabiedrībā. Vajadzības gadījumā tās 
atjaunina, ņemot vērā pamatprogrammas 
“Apvārsnis 2020” mērķus un uzdevumus.

Or. en
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Grozījums Nr. 35

14. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Īpašu uzmanību pievērš tam, lai 
nodrošinātu mazu un vidēju uzņēmumu 
(MVU) pienācīgu dalību Euratom 
programmā un tās inovāciju ietekmi uz 
MVU. Izvērtēšanas un uzraudzības 
pasākumu ietvaros veic MVU dalības 
kvantitatīvus un kvalitatīvus novērtējumus.

1. Īpašu uzmanību pievērš tam, lai 
nodrošinātu mazu un vidēju uzņēmumu 
(MVU) pienācīgu dalību Euratom 
programmā un tās inovāciju ietekmi uz 
MVU. Izvērtēšanas un uzraudzības 
pasākumu ietvaros veic MVU dalības 
kvantitatīvus un kvalitatīvus novērtējumus.

2. Ņemot vērā MVU sektora nozīmi 
Eiropas ekonomikā un to, ka MVU 
patlaban ir nepietiekami pārstāvēti 
kodolrūpniecībā, programma atbalsta 
visus centienus atvieglot MVU uzlikto 
administratīvo slogu atbilstoši 
pamatprogrammas “Apvārsnis 2020” 
mērķiem.

Or. en

Pamatojums

MVU nozīme ir īpaši jāuzsver gan tāpēc, ka tie ir svarīgi Eiropas ekonomikai, gan arī tāpēc, 
ka nesenās krīzes laikā tie bija pakļauti ievērojamam riskam.

Grozījums Nr. 36

16. pants – 1. punkts – 1. daļa – ca apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ca) apkarotu visas kodolieroču 
izplatīšanas un tirdzniecības formas.

Or. en

Pamatojums

Ir jāatbalsta visi starptautiskie centieni apkarot kodolieroču izplatīšanu un tirdzniecību. 
Vienotu starptautisko drošības standartu izstrāde vēl ir nākotnes jautājums, taču ES jāturpina 
atbalstīt visus centienus izstrādāt vienotus starptautiskos standartus, kas līdzinātos Savienībā 
spēkā esošajiem standartiem.
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Grozījums Nr. 37

16. pants – 1. punkts – 1. daļa – cb apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

cb) atbalstītu starptautiskos centienus 
izstrādāt kopīgus starptautiskos drošības 
standartus.

Or. en

Pamatojums

Vienotu starptautisko drošības standartu izstrāde vēl ir nākotnes jautājums, taču ES jāturpina 
atbalstīt visus centienus izstrādāt vienotus starptautiskos standartus, kas līdzinātos Savienībā 
spēkā esošajiem standartiem.

Grozījums Nr. 38

16. pants – 1. punkts – 1. daļa – cc apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

cc) veicinātu zināšanu apmaiņas 
uzlabošanu.

Or. en

Pamatojums

Vienotu starptautisko drošības standartu izstrāde vēl ir nākotnes jautājums, taču ES jāturpina 
atbalstīt visus centienus izstrādāt vienotus starptautiskos standartus, kas līdzinātos Savienībā 
spēkā esošajiem standartiem.

Grozījums Nr. 39

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

Or. en

Grozījums Nr. 40

17. pants – 2. punkts – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

a) iniciatīvas, kuru mērķis ir vairot izpratni 
un atvieglot piekļuvi finansējumam 
Euratom programmā, jo īpaši tiem 
reģioniem vai dalībnieku veidiem, kas ir 
pārstāvēti nepietiekami;

a) iniciatīvas, kuru mērķis ir vairot izpratni 
un atvieglot piekļuvi finansējumam 
Euratom programmā, jo īpaši tiem 
reģioniem vai dalībnieku veidiem, kas ir 
pārstāvēti nepietiekami, un īpaši MVU, lai 
tādējādi palielinātu pieejamā finansējuma 
izmantošanu un līdzdalību atbilstošās 
programmās.

Or. en

Grozījums Nr. 41

17. pants – 2. punkts – 1.a daļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

 Par centieniem vēl vairāk vienkāršot 
dalības noteikumus informē visus 
dalībniekus, tostarp MVU un 
akadēmiskās iestādes.

Or. en

Grozījums Nr. 42

I pielikums – 1. iedaļa – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Euratom programma nostiprina pētniecības 
un inovācijas sistēmu kodolenerģijas jomā 

Euratom programma nostiprina pētniecības 
un inovācijas sistēmu kodolenerģijas jomā 
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un koordinē dalībvalstu pētniecības 
darbības, tādējādi novēršot dublēšanos, 
saglabājot kritisko masu būtiskākajās 
jomās un nodrošinot publiskā finansējuma 
optimālu izmantošanu.

un koordinē dalībvalstu pētniecības 
darbības, tādējādi novēršot dublēšanos, 
sniedzot Savienības pievienoto vērtību, 
saglabājot galvenās prasmes un kritisko 
masu būtiskākajās jomās un nodrošinot 
publiskā finansējuma optimālu 
izmantošanu.

Or. en

Grozījums Nr. 43

I pielikums – 1. iedaļa – 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 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.

Stratēģijā, kas paredz attīstīt kodolsintēzi 
kā reālu iespēju oglekļa dioksīdu neradošai 
komerciālai enerģijas ražošanai, ievēro 
ceļvedi ar noteiktiem starpmērķiem virzībā 
uz mērķi saražot konkrētu elektroenerģijas 
daudzumu līdz 2050. gadam. Minētās 
stratēģijas īstenošanai Savienībā veic ar 
kodolsintēzi saistītā darba 
pārstrukturēšanu, tostarp pārvaldes 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 dalībvalstīm.

Or. en

Grozījums Nr. 44

I pielikums – 2. iedaļa – 2.1. punkts – e apakšpunkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

avota demonstrējumiem un izpēti, 
izmantojot pašreizējās un nākotnes 
kodolsintēzes iekārtas (vadošā loma 
rūpniecībā, sabiedrības problēmu 
risināšana)

Atbalsts pasākumiem, kas paredzēti ITER 
kā starptautiskas pētniecības 
infrastruktūras projekta kopīgai 
īstenošanai. Kopienai kā projekta 
uzņēmējai būs īpašs pienākums ITER 
organizācijā, un ES būs būtiska nozīme, 
jo īpaši attiecībā uz būvlaukuma 
sagatavošanu, ITER organizācijas izveidi, 
vadību un personāla komplektēšanu, kā 
arī vispārīgo tehnisko un administratīvo 
atbalstu;
Atbalsts pasākumiem, par kuriem 
vienošanās panākta dokumentā 
XXXX/XXX/ES nolūkā vadīt projektu.

Or. en

Grozījums Nr. 45

I pielikums – 2. iedaļa – 2.1. punkts – i apakšpunkts – 1.a daļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Atbalsts visiem centieniem turpināt JET 
darbību pēc tās izmēģinājuma posma 
noslēguma 2015. gadā un atbalsts, ja 
iespējams, visiem centieniem piesaistīt 
starptautiskos partnerus, lai tādējādi 
palīdzētu iegūt papildu finansējumu. 
Šajos pasākumos jāietver savstarpēji 
nolīgumi par ES nākotnes dalību DEMO 
un citu plānoto kodolsintēzes reaktoru 
darbībā.

Or. en

Pamatojums

Tā kā ITER projekta darbību ir paredzēts uzsākt, ātrākais, 2020. gadā, nav lietderīgi 
pārtraukt JET darbību piecus gadus pirms ITER agrākā iespējamā darbības uzsākšanas 
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termiņa.

Grozījums Nr. 46

I pielikums – 2. iedaļa – 2.2. punkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Ar kodolenerģiju saistīto JRC darbību 
mērķis ir atbalstīt Padomes 
Direktīvu 2009/71/Euratom28 un 
2011/70/Euratom29, 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/Euratom28 un 
2011/70/Euratom29, 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. JRC ņem vērā 2011. gadā 
visos esošajos kodolreaktoros atbilstoši 
Savienības regulām veikto “stresa testu” 
publiskotos rezultātus.

Or. en

Pamatojums

Tas jādara arī saskaņā ar patlaban apspriestajiem Savienības noteikumiem, piemēram, ar 
instrumentu sadarbībai kodoldrošības jomā laikposmam no 2007. līdz 2013. gadam 
XXXXX/XXXX/ES.
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Grozījums Nr. 47

I pielikums – 2. iedaļa – 2.2. punkts – a apakšpunkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

a) Kodoldrošuma uzlabošana, tostarp 
degvielas un reaktoru drošums, atkritumu 
pārvaldība un ekspluatācijas pārtraukšana, 
kā arī gatavība ārkārtas situācijām

a) Kodoldrošuma uzlabošana, tostarp 
degvielas un reaktoru drošums, atkritumu 
pārvaldība un ekspluatācijas pārtraukšana, 
darba apstākļu uzlabošana personām, kas 
strādā ar kodolmateriāliem, kā arī 
gatavība ārkārtas situācijām

Or. en

Grozījums Nr. 48

I pielikums – 2. iedaļa – 2.2. punkts – c apakšpunkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

JRC turpina izstrādāt kodoldrošības un 
kodoldrošuma zinātnisko bāzi. Uzsvaru 
liek uz aktinīdu, konstrukcijas materiālu un 
kodolmateriālu pamatīpašību pētniecību. 
Atbalstot Savienības standartizāciju, JRC 
nodrošina mūsdienīgus kodolstandartus, 
atsauces datus un mērījumus, tostarp 
izstrādā un īsteno attiecīgas datubāzes un 
novērtēšanas instrumentus. JRC atbalsta 
medicīnisku pielietojumu, proti, jaunas 
vēža terapijas, kuras pamatā ir apstarošana 
ar alfa daļiņām, turpmāku attīstīšanu.

JRC turpina izstrādāt kodoldrošības un 
kodoldrošuma zinātnisko bāzi. Uzsvaru 
liek uz aktinīdu, konstrukcijas materiālu un 
kodolmateriālu pamatīpašību pētniecību. 
Atbalstot Savienības standartizāciju, JRC 
nodrošina mūsdienīgus kodolstandartus, 
atsauces datus un mērījumus, tostarp 
izstrādā un īsteno attiecīgas datubāzes un 
novērtēšanas instrumentus. JRC atbalsta 
medicīnisku pielietojumu, proti, jaunas 
vēža terapijas, kuras pamatā ir apstarošana 
ar alfa daļiņām, turpmāku attīstīšanu. JRC 
ņem vērā pamatprogrammas 
“Apvārsnis 2020” mērķus, kā arī 
vajadzību Eiropā novērst prasmju 
trūkumu jeb „intelektuālā darbaspēka 
emigrāciju”.

Or. en
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Grozījums Nr. 49

I pielikums – 2. iedaļa – 2.2. punkts – e apakšpunkts – 1. daļa

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 un augstāku 
standartu ievērošanu starptautiskā 
mērogā.

Or. en

Grozījums Nr. 50

I pielikums – 2. iedaļa – 2.2. punkts – e apakšpunkts – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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.

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 un atbalstītu 
starptautiskos centienus izstrādāt 
augstākus standartus.

Or. en

Grozījums Nr. 51

I pielikums – 3. iedaļa – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Lai sasniegtu savus vispārējos mērķus, Lai sasniegtu savus vispārējos mērķus, 
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Euratom programma atbalsta papildu 
darbības (tiešas un netiešas, koordināciju 
un kopīgas plānošanas veicināšanu), kas 
nodrošina pētniecības centienu sinerģiju 
kopīgu problēmu risināšanā (piemēram, 
materiāli, dzesēšanas tehnoloģija, atsauces 
kodoldati, modelēšana un simulācija, 
tālvadība, atkritumu apsaimniekošana, 
radiācijaizsardzība).

Euratom programma atbalsta papildu 
darbības (tiešas un netiešas, darbinieku 
aizsardzību, koordināciju un kopīgas 
plānošanas veicināšanu), kas nodrošina 
pētniecības centienu sinerģiju kopīgu 
problēmu risināšanā (piemēram, materiāli, 
dzesēšanas tehnoloģija, atsauces kodoldati, 
modelēšana un simulācija, tālvadība, 
atkritumu apsaimniekošana, 
radiācijaizsardzība).

Or. en

Grozījums Nr. 52

I pielikums – 4. iedaļa – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Euratom programma var sniegt 
ieguldījumu tāda pieprasījuma virzīta 
finanšu instrumenta izstrādē atbilstoši 
pamatprogrammai “Apvārsnis 2020”, ko 
paplašina, lai aptvertu 3. pantā minētos 
mērķus.

Euratom programma var sniegt 
ieguldījumu tāda pieprasījuma virzīta 
finanšu instrumenta izstrādē atbilstoši 
pamatprogrammai “Apvārsnis 2020”, ko 
paplašina, lai aptvertu 3. pantā minētos 
mērķus, kā arī MVU redzamības un 
līdzdalības palielināšanā.

Or. en

Grozījums Nr. 53

II pielikums – 1. iedaļa – e punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

e) Virzība uz kodolsintēzes kā enerģijas 
avota demonstrējumiem, izmantojot 
pašreizējās un nākotnes kodolsintēzes 
iekārtas un izstrādājot materiālus, 
tehnoloģijas un skices projektus.

Or. en
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Grozījums Nr. 54

II pielikums – 2. iedaļa – 1. daļa – 1. aizzīme

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

uzlabot kodoldrošumu, tostarp degvielas un 
reaktoru drošumu, atkritumu pārvaldību un 
ekspluatācijas pārtraukšanu, darbinieku 
aizsardzību, kā arī gatavību ārkārtas 
situācijām;

Or. en

Grozījums Nr. 55

II pielikums – 2. iedaļa – 1. daļa – 5.a aizzīme (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

novērst prasmju trūkumu galvenajās 
zinātnes un inženierzinātnes jomās.

Or. en
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PASKAIDROJUMS

Ievads

Programma „Apvārsnis 2020” nodrošina Savienībai iespēju attīstīt visus pamatprogrammu 
aspektus, tostarp izmantot to panākumus un novērst trūkumus. Tas attiecas gan uz pētniecību 
atomenerģijas jomā, gan citiem pētniecības aspektiem Eiropas Savienībā un ārpus tās 
robežām. 

Komisijas sākotnējā iecere bija izmantot programmu „Apvārsnis 2020”, lai pirmo reizi vienā
programmā apkopotu visus ar Savienības pētniecību saistītos jautājumus, tādējādi ir pamatoti 
tajā iekļaut arī kodolpētniecību, jo tās sniegtais ieguldījums visos Savienības pētniecības 
aspektos vēl joprojām ir ļoti svarīgs. Programmas „Apvārsnis 2020” trīs pīlāri ir izcilības 
nodrošināšana zinātnē, vadošā loma rūpniecībā un lielu sabiedrības problēmu, ar kurām 
saskaras Savienība un tās iedzīvotāji, risināšana, un kodolpētniecības un pētnieku iekļaušana 
veicina visu šo mērķu sasniegšanu, bet to izslēgšana no programmas „Apvārsnis 2020” kavētu 
Savienību šo mērķu īstenošanā. 

Neraugoties uz to, vai dalībvalstis izvēlas izmantot kodolenerģiju vai no tās attiekties, tās var 
un tām vajadzētu gūt labumu no kodolizpētes. Euratom programmas pievienotā vērtība 
dalībvalstīm var nodrošināt ieguvumus.  Cenšoties nodrošināt izcilību kodolenerģijas jomā, 
Euratom visos līmeņos ir jānodrošina visefektīvākais resursu izmantojums un jānovērš 
divkārša darba iespēja. 

Programmas „Apvārsnis 2020” mērķi būtu jāattiecina uz visiem kodolizpētes aspektiem. 
Ņemot vērā Euratom programmas būtību, Eiropas Parlaments dažu pēdējo mēnešu laikā 
vairākos dokumentos, proti, (2011/0046(NLE)), (2011/0043(NLE)), (2011/0045(NLE)) un 
(2011/0044(NLE)), ir izskatījis ar 2012.–2013. gada Euratom programmu saistītus 
jautājumus. Sašaurināšana, četrus ziņojumus aizstājot ar vienu regulu, pati par sevi ir 
uzskatāma par būtisku un atzinīgi vērtējamu soli vienkāršošanas jomā. Attiecībā uz tiesisko 
regulējumu pieņemtajos ziņojumos pastāvīgi tiek pausta prasība aicināt pārskatīt Eiropas 
Parlamenta tiesības attiecībā uz turpmākajām budžeta procedūrām.

Referents norāda, ka ierosinātā finansējuma ietvaros kodolskaldīšanai paredzētais budžets 
šķiet salīdzinoši neliels un nav līdzvērtīgs palielinātajam finansējumam, kas ir piešķirts citiem 
programmas „Apvārsnis 2020” aspektiem. Ņemot vērā finansējumu, kas dažādu programmu 
ietvaros ir piešķirts atjaunojamiem enerģijas avotiem, kodolskaldīšanai kā atzītai zemas 
oglekļa emisijas tehnoloģijai nav piešķirts līdzvērtīga līmeņa atbalsts. 

Būtu arī jāatgādina, ka nākamo mēnešu laikā, iespējams, tiks publicēti speciālistu vērtējumu 
rezultāti par stresa pārbaudēm. Lai gan šie rezultāti atspoguļos dažādus kodoldrošības 
aspektus, izskatot piešķirto budžetu, ir svarīgi atcerēties jaunās ar kodolskaldīšanas enerģiju 
saistītās problēmas. Administratīvajiem izdevumiem paredzētie 13,5 % no budžeta šķiet 
nepamatoti liela summa, un tā būs jāpārskata.
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ITER, JET un kodolsintēzes nākotne

Komisijas sākotnējā priekšlikuma pamatā, proti, neiekļaut ITER finansējumu programmā 
„Apvārsnis 2020” un daudzgadu finanšu shēmā, nav nekādu loģisku, zinātnisku vai pat ar 
budžetu saistītu pamatotu apsvērumu. Ir svarīgi, lai netiktu apdraudēta Eiropas vadošā loma 
kodolsintēzes pētniecības jomā, un nebūtu pieļaujams, ka ITER projekta, kurā jau ir veikti tik 
lieli ieguldījumi, ilgtermiņa dzīvotspēju apdraudētu Komisijas nevēlēšanās savā kopējā 
budžetā iekļaut papildu finansējumu. 

ITER iekļaušana daudzgadu finanšu shēmas un programmas „Apvārsnis 2020” finansējumā 
ļaus gūt pilnīgāku priekšstatu par šim projektam atvēlētajiem resursiem un atkārtoti 
apstiprinās tā nozīmi turpmākajā Savienības pētniecībā, un šis aspekts ir jāņem vērā 
Savienības nostājā. 

Referents aicina turpināt atbalsta sniegšanu pastāvošajiem saistītajiem un papildu projektiem, 
piemēram, kopīgajam Eiropas toram (JET), kas vēl joprojām sniedz visprecīzāko informāciju 
par līdz šim Eiropā paveikto darbu kodolsintēzes enerģijas jomā. 2015. gadā šis 
eksperimentālais posms noslēgsies, tomēr, ja Savienība ir nopietni apņēmusies visu ITER
pētniecību pārveidot izmantojamā enerģijā, tai būtu jāatbalsta visi centieni nodrošināt ilgāku 
JET darbību. 

Atbalsts ETS plānām

Kodolpētniecībai ir būtiska nozīme Eiropas energotehnoloģiju stratēģiskā plāna (ETS plāna) 
īstenošanā. Lai turpinātu plāna izpildi un palīdzētu īstenot divus no programmas 
„Apvārsnis 2020” galvenajiem pīlāriem (vadošā loma rūpniecībā un lielu sabiedrības 
problēmu risināšana), referents savos grozījumos aicina turpināt ETS plāna īstenošanu 2013.–
2018. gadā, kā arī pēc tam. Tas ietver tādu platformu un struktūru kā Eiropas Ilgtspējīgās 
kodolrūpniecības iniciatīvas, Ilgtspējīgas kodolenerģijas tehnoloģijas platformas un 
Ģeoloģiskās apglabāšanas tehnoloģijas ieviešanas platformas darba atbalstu.

Transversāli pasākumi

Lai gan vienkāršošanas jautājums tiks plaši apspriests visās jomās, jo īpaši saistībā ar dalības 
noteikumiem, referents vēlētos atkārtoti uzsvērt vienkāršošanas vajadzību visos līmeņos un 
sniegt atzinīgu vērtējumu Komisijas priekšlikumā iekļautajiem centieniem. Eiropas 
Parlaments jau ir centies ieviest vienkāršošanu, kas bija paredzēta iepriekšējos 
pamatziņojumos par Septītās pamatprogrammas vidusposma pārskatu (2011/2043(INI)), par 
pētniecības pamatprogrammu īstenošanas vienkāršošanu (2010/2079(INI)) un par Zaļo 
grāmatu „No problēmām uz iespējām” (2011/2107(INI)) — tie visi saņēma plašu atbalstu 
Parlamentā un atspoguļoja uzņēmumu un akadēmisko aprindu vidū pastāvošo viedokli. Ir 
svarīgi, lai Komisija nopietni uztvertu lielākas vienkāršošanas vajadzību un lai jaunā pieeja 
atspoguļotu pārmaiņas Komisijas uzskatos, jo īpaši attiecībā uz administratīvā sloga 
uzņemšanos to valstu gadījumā, kurām nav resursu, kā arī lietotājam draudzīgāku pieeju, lai 
atalgotu visus konstatētos izcilības gadījumus, ne tikai valstis ar administratīvām iespējām. 
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Vienkāršošanas interesēs būtu jānodrošina saskaņotība visās atšķirīgajās pamatprogrammas 
jomās. Nolūkā nodrošināt skaidrību atšķirīgu interpretāciju gadījumos būtu jāapsver centrāla 
starpniecības dienesta izveide, kas būtu pieejams saņēmējiem un Komisijas ierēdņiem. 
Ierosinātā revīzijas sliekšņa pazemināšana no EUR 375 000 Septītajā pamatprogrammā līdz 
EUR 325 000 programmā „Apvārsnis 2020”, iespējams, vēl vairāk palielinātu birokrātijas 
izmaksas un būtu jāpārskata. Būtu jāsaglabā iespēja iestādēm izmantot pilnu saimniecisko 
izmaksu metodi, lai pretendētu uz reālajām izmaksām. Lai gan daudzas no uzlabotajām 
atlīdzināšanas metodēm ir vērtējamas atzinīgi, ir svarīgi nodrošināt lielāku skaidrību saistībā 
ar atšķirīgajiem atlīdzināšanas veidiem, lai novērstu turpmākas neskaidrības.

Programmas „Apvārsnis 2020” ar sabiedrību saistītie mērķi, proti, līdzsvarotākas dzimumu 
pārstāvības pētnieku vidū un uzlabotas pētnieku mobilitātes veicināšana, ir jāsaglabā spēkā 
visā šīs programmas darbības laikā un būtu jāsaskaņo ar tiešiem un netiešiem pasākumiem. 

Līdzdalības paplašināšana un MVU

Komisija programmas „Apvārsnis 2020” ietvaros ir centusies vērst uzmanību uz mazo un 
vidējo uzņēmumu (MVU) situāciju, kas, ņemot vērā to nozīmi Eiropas ekonomikā un to 
finanšu krīzes radīto neaizsargātību, ir pamatota rīcība. Ir jārisina nepietiekamas MVU 
pārstāvības problēma daudzās kodolizpētes jomās. Veidojot neatkarīgu ekspertu grupas, būtu 
jāveic attiecīgi pasākumi, lai nodrošinātu atbilstošu līdzsvaru starp nozares, tostarp MVU, un 
akadēmisko aprindu pārstāvjiem. Būtu jānodrošina ne tikai MVU piekļuve specializētiem 
MVU instrumentiem — vienkāršošanai arī būtu jāpalielina MVU iespējas. 

Būtu jānodrošina Euratom programmas iespēja veikt ieguldījumus MVU finansējuma 
uzlabošanai paredzētajā kapitāla mehānismā un aizdevuma mehānismā. Papildus līdzdalības 
paplašināšanai būtu jāpalielina arī spēkā esošo mehānismu, ar kuriem finansē MVU, 
piemēram, programmas „Eureka Stars”, kā arī daļas Marijas Kirī vārdā nosaukto darbību, kas 
iepriekš ir bijušas ļoti sekmīgas, budžets. 

Inovatīvu finanšu instrumentu izmantošanai būs svarīga nozīme visā programmas 
„Apvārsnis 2020” īstenošanas gaitā, un nebūtu pieļaujama MVU piekļuves apgrūtināšana 
šiem instrumentiem. Kopīgajam pētniecības centram (JRC) savu komunikāciju pienākumu 
ietvaros kā tiešs pasākums būtu jāizskata Euratom un citu fondu izmantošanas intensitātes 
palielināšana MVU vidū, kā arī komunikāciju stratēģiju izstrāde šī mērķa īstenošanai.

Prasmju trūkuma un „smadzeņu aizplūšanas” novēršana

Saistībā ar programmas „Apvārsnis 2020” otro pīlāru — vadošo lomu rūpniecībā — ir būtiski 
novērst prasmju trūkumu kodolenerģijas jomā un nodrošināt visu vajadzīgo apmācību un 
zinātības par visiem kodolskaldīšanas un kodolsintēzes aspektiem paturēšanu Savienībā. Lai 
novērstu šo risku, referents sagatavotajos grozījumos ierosina uzlabot pētnieku darba 
apstākļus.

Eiropas Pētniecības padomei (EPP) būs svarīga nozīme izcilu pētniecības resursu piesaistē un 
paturēšanā Eiropā, un šī nozīme būtu jāatzīst. EPP budžetam nevajadzētu būt mazākam par 
ierosināto palielinājumu 77 % apmērā. 
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Starptautiskā sadarbība

Ir atkārtoti jāapstiprina starptautiskās sadarbības nozīme ne tikai saistībā ar vienošanos un 
atbalstu atzītiem un uzlabotiem drošības pasākumiem, bet arī nolūkā veicināt Savienības 
piekļuvi jaunietekmes tirgu kodolrūpniecībai. 

Kopumā priekšlikumus attiecībā uz programmu „Apvārsnis 2020” raksturo skaidrības 
trūkums starptautiskās sadarbības jomā. Ir svarīgi, lai starptautiskās sadarbības nozīme tiktu 
uzsvērta un precīzi izklāstīta. Sadarbība ar partneriem ārpus Eiropas Savienības ir 
jānodrošina, izmantojot konkrētus starptautiskus uzaicinājumus — šim nolūkam ir 
jānodrošina pārredzams mehānisms.

Daudzi no reaktoriem, kas pašlaik tiek būvēti un kuru būvniecība ir plānota nākamajos 
trīsdesmit gados, atrodas ārpus Savienības un Ekonomiskās sadarbības un attīstības 
organizācijas (ESAO) dalībvalstu robežām — tas sniedz lielisku iespēju „eksportēt” Eiropas 
drošības standartus un ļauj Savienībā izglītotiem zinātniekiem un ES uzņēmumiem izmantot 
priekšrocības un palīdzēt novērst jauno kodolvalstu zinātības trūkumus. Tomēr tas arī sniedz 
teicamu iespēju nodrošināt Savienībā pieņemto drošības standartu un izcilības līmeņu ietekmi 
daudzās valstīs, kuras nav Savienības un ESAO dalībvalstis.

Referents sagatavotajos grozījumos ir izcēlis vairākus aspektus, kas šajā jautājumā ir jāņem 
vērā, piemēram, iespējamo kodolenerģijas ietekmi uz kodolieroču izplatīšanu un 
kodolterorismu, kā arī kodoldrošības pārrobežu aspektus.   

Savienības papildu finansējums

Atzīstot nozīmi, kāda struktūrfondiem var būt, atbalstot tādu atomenerģijas pētniecības 
projektu finansēšanu kā SUSEN Čehijas Republikā, reģioni būtu jāmudina izmantot ERAF 
finansējumu, lai izstrādātu pārdomātas specializācijas stratēģijas nolūkā izveidot reģionālas 
kopas.


