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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 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 papildu pētniecības programmas pieņemšanu 
ITER projektam (2014.–2018. gadam)
(COM(2011)0931 – C7-0032/2012 – 2011/0460(NLE))

(Apspriešanās)

Eiropas Parlaments,

– ņemot vērā Komisijas priekšlikumu Padomei (COM(2011)0931),

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

– ņemot vērā Reglamenta 55. pantu,

– ņemot vērā Rūpniecības, pētniecības un enerģētikas komitejas ziņojumu un Budžeta 
komitejas atzinumu (A7-0000/2013),

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 Parlamenta nostāju Padomei un Komisijai.

Grozījums Nr. 1

Lēmuma priekšlikums
5. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(5) Komisija paziņojumā “Budžets 
stratēģijai “Eiropa 2020””13 ierosināja 
pēc 2013. gada finansēt ITER projektu 
ārpus daudzgadu finanšu shēmas. Tāpēc 
ITER papildu pētniecības programma būtu 
jāsagatavo laikposmam no 2014. līdz 

(5) ITER papildu pētniecības programma 
būtu jāsagatavo laikposmam no 2014. līdz 
2018. gadam.
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2018. gadam.

Or. en

Grozījums Nr. 2

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, izmantojot 
daudzgadu finanšu shēmu. Ir būtiski, lai 
Eiropas līderība kodolsintēzes pētniecības 
jomā būtu apvienota ar ITER projekta, 
kurā jau tik daudz ir ieguldīts, ilgtermiņa 
dzīvotspēju. Tāpēc ITER projekta papildu 
pētniecības programma būtu jāfinansē, 
izmantojot daudzgadu finanšu shēmu un 
pietiekamus papildu finanšu resursus, lai 
Savienība varētu īstenot šo programmu, 
vienlaikus nosakot arī konkrētu 
maksimālo apjomu iemaksām no 
Savienības budžeta 2014.–2018. gadam;
šo finansējumu vajadzētu piešķirt 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. en

Grozījums Nr. 3

Lēmuma priekšlikums
2. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Saskaņā ar 3. pantu Programmu finansē ar 
iemaksu, kas nepārsniedz 

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

Or. en

Grozījums Nr. 4

Lēmuma priekšlikums
3. pants

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. pantam14.

Programmu finansē, izmantojot daudzgadu 
finanšu shēmu.

Or. en

Grozījums Nr. 5

Lēmuma priekšlikums
Pielikums – Zinātniskais un tehnoloģiskais mērķis – 2.a daļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Jānodrošina apliecinājums par 
konkurētspējīgu elektrības ražošanu līdz 
2050. gadam. Attiecībā uz šo mērķi 
Komisijai regulāri jāpārskata programma 
un katru gadu jāsagatavo progresa 
ziņojums par problēmām fizikas, 
tehnoloģiju, budžeta un drošības jomā. 
Šajā ziņojumā Komisijai jāveic analīze, 
norādot potenciālo ietekmi uz trim 
galvenajiem posmiem, kā arī jāizstrādā 
ārkārtas rīcības plāns, kurā, ņemot vērā 
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ar kodolsintēzes komerciālas 
izmantošanas mērķiem saistītos 
ieguvumus, riskus un izmaksas, nosaka 
atbilstošas prioritātes. Komisijai jāapsver 
iespēja ieviest agrīnās brīdināšanas 
sistēmu, lai noteiktu riskus un paātrinātu 
to mazināšanas procesu.

Or. en

Grozījums Nr. 6

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 atrisinātas fizikālās un 
inženiertehniskās grūtības, kas kavē 
kodolsintēzes iespējamības pierādīšanu.

Or. en

Grozījums Nr. 7

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

a) nodrošināt Euratom ieguldījumu ITER 
Starptautiskajā Kodolsintēzes enerģētikas 
organizācijā, tostarp saistībā ar pētniecības 
un izstrādes pasākumiem, kas vajadzīgi, lai 
sagatavotos ITER elementu un ITER 
virsslāņa pārbaudes moduļu [Test Blanket 

a) nodrošināt Euratom ieguldījumu ITER 
Starptautiskajā Kodolsintēzes enerģētikas 
organizācijā, tostarp saistībā ar pētniecības 
un izstrādes pasākumiem, kas vajadzīgi, lai 
sagatavotos ITER elementu un ITER 
virsslāņa pārbaudes moduļu [Test Blanket 
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Modules] iepirkumam; Modules] iepirkumam, un ieteikt 
iespējamus programmas pārvaldības 
uzlabojumus;

Or. en

Grozījums Nr. 8

Lēmuma priekšlikums
1. 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. Jāpopularizē 
standarta risinājumi, lai tie pēc iespējas 
tiktu izmantoti komerciāliem mērķiem 
paredzētu spēkstaciju būvniecībā.

Or. en

Grozījums Nr. 9

Lēmuma priekšlikums
1. pielikums – Darbības – 2. daļa – cb punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

cb) plašā mērogā un cik vien ātri 
iespējams iesaistīt nozares pārstāvjus, tai 
skaitā specializētus mazos un vidējos 
uzņēmumus, lai izstrādātu un apstiprinātu 
uzticamus standarta risinājumus un 
aprīkojumu. Tas palīdzēs programmu 
īstenot atbilstoši paredzētajam budžetam;

Or. en
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Grozījums Nr. 10

Lēmuma priekšlikums
1. pielikums – Darbības – 2. daļa – cc punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

cc) veicināt prasmīga un pieredzējuša 
darbaspēka un zinātnieku pieejamību, jo
tas ir būtiski, lai kodolsintēzes pasākumi 
būtu sekmīgi. ITER nostiprināšana būtu 
jāveic ar konkrētiem pasākumiem, ar ko 
tiktu atbalstīta apmācība un izglītība 
kodolzinātnes un tehnoloģiju jomā;

Or. en

Grozījums Nr. 11

Lēmuma priekšlikums
1. pielikums – Darbības – 2. daļa – cd punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

cd) izstrādāt komunikācijas programmu, 
kuras mērķauditorija būtu Savienības 
iedzīvotāji, lai tie būtu pilnībā informēti 
un varētu saņemt konsultācijas par 
problēmām, riskiem un drošības 
jautājumiem, kas aktuāli kodolsintēzes 
jomā.

Or. en

Grozījums Nr. 12

Lēmuma priekšlikums
1. pielikums – Darbības – 4. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Fusion for Energy valde katru gadu 
pieņems lēmumu par detalizētām darba 
programmām minēto pasākumu 

Fusion for Energy valde katru gadu 
pieņems lēmumu par detalizētām darba 
programmām minēto pasākumu īstenošanai 
un ziņos par tām Eiropas Parlamentam, 
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īstenošanai. Padomei un Komisijai.

Or. en
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PASKAIDROJUMS

Padome 2012. gada 3. februārī saskaņā ar Euratom līguma 7. pantu nolēma apspriesties ar 
Eiropas Parlamentu par priekšlikumu Padomes lēmumam par papildu pētniecības programmas 
pieņemšanu ITER projektam (2014.–2018. gadam) (COM(2011)0931 galīgā redakcija —
2011/0460 (NLE)).

Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komiteja (EESK) 2012. gada 23. maijā pieņēma 
atzinumu par šo Komisijas priekšlikumu, cita starpā aicinot vairāk ieguldīt tādu tehnoloģiju 
pētniecībā un izstrādē, ko varētu izmantot videi nekaitīgas enerģijas ražošanā, un tostarp arī 
kodolsintēzes enerģijas izstrādē un izmantošanā. EESK arī pārliecinoši aizstāvēja šo viedokli 
un iebilda pret Komisijas priekšlikumu izslēgt ITER (starptautisko eksperimentālo 
kodoltermisko reaktoru) no daudzgadu finanšu shēmas (MFF).

Juridiskais pamats

Papildu pētniecības programmas juridisko pamatu veido Euratom līguma 7. pants. Papildu 
pētniecības programma, kas ilgs piecus gadus, tiks pieņemta ar īpašu Padomes lēmumu. 

Kodolsintēze

Kodolsintēze ir process, kas notiek dabiski. Kodolsintēze nodrošina enerģijas ražošanu uz 
Saules, kā rezultātā uz Zemes ir iespējama dzīvība. Atšķirībā no kodolšķelšanas, kurā enerģija 
tie atbrīvota, smagam atomam sadaloties divos vieglākos elementos, kodolsintēzes procesā 
enerģija atbrīvojas, apvienojoties divu vieglu atomu kodoliem, piemēram, diviem ūdeņraža 
kodoliem apvienojoties vienā jaunā atomā. Šā procesa laikā atbrīvojas liels enerģijas 
daudzums, neradot siltumnīcefekta gāzes (SEG).

Īss ieskats vēsturē1

Kodolsintēzes ierīces tiek būvētas jau sen, taču lielākais progress tika panākts 1968. gadā, kad 
tika paziņoti rezultāti, kas iegūti no jauna veida magnētiskās hermetizācijas ierīces —
tokamaka. Mūsdienās tokamaks ir galvenā eksperimentālā ierīce, ko izmanto kodolsintēzes 
pētījumos. ITER, lielākais jebkad uzbūvētais tokamaks, ir nākamais solis kodolsintēzes jomā. 
Tā pamatā ir izmantota pieredze un zināšanas, kas gūtas darbā ar tā priekšgājēju priekštečiem, 
turklāt tas ir būtisks posms virzībā uz kodolsintēzi, kas tiktu izmantota kā enerģijas avots visā 
pasaulē.

Euratom / „Apvārsnis 2020”

Ierosinātā Euratom pētniecības un apmācības programma (2014.–2018. gadam) ietver 
pētniecības pasākumus kodolenerģijas (kodolsintēze un kodolšķelšana, kā arī JRC darbības) 
un pretradiācijas aizsardzības jomā. Šis priekšlikums ir Pētniecības un inovācijas 
pamatprogrammas „Apvārsnis 2020” sastāvdaļa. Tas ietver kodolenerģijas pētniecības un 
izstrādes programmu, kas ir skaidri sasaistīta ar stratēģijas „Eiropa 2020” un 

                                               
1 http://ec.europa.eu/research/energy/euratom/index_en.cfm.
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„Enerģētika 2020” mērķiem. ES 27 dalībvalstu institūtos tiks veikta vispārēja izpēte ar mērķi 
rast pierādījumus iespējai, ka kodolsintēze varētu tikt izmantota kā enerģijas avots. Izpētē tiks 
izmantotas esošās un nākotnes kodolsintēzes iekārtas, kā arī veidots pamats nākotnes 
kodolsintēzes spēkstacijām, izstrādājot sarežģītas modernās tehnoloģijas, materiālus un 
konceptuālus tehniskos projektus un veicinot inovāciju un nozares konkurētspēju.

ITER

ITER ir pirmais tik liela mēroga pasaules līmeņa projekts. Parakstot Nolīgumu par ITER
Starptautiskās kodolsintēzes enerģijas organizācijas (ES, ASV, Indija, Japāna, Korejas 
Republika, Krievija un Ķīna) izveidi ITER projekta kopīgai īstenošanai1, Kopiena piekrita 
ITER izveidei tās teritorijā, kā arī uzņēmās vadīt tā būvniecību un, domājams, arī turpmāko 
darbību. Kopienas ieguldījums tiek pārvaldīts, izmantojot „Eiropas Kopuzņēmumu ITER un 
kodolsintēzes enerģētikas attīstības vajadzībām” (F4E jeb Fusion for Energy), kas tika 
izveidots ar Padomes 2007. gada 27. marta lēmumu2. Fusion for Energy pasākumus, tai skaitā
ITER3, regulē atsevišķs tiesību akts.

Prasmes

Ar kodolsintēzes izpēti un izstrādi tiks risināta problēma, kas saistīta ar kodolnozares prasmju 
izzušanu Eiropā. To var efektīvi risināt, veidojot sinerģijas starp starptautisko dalībnieku, ES 
dalībvalstu un privātā sektora izpētes centieniem, kā arī starp zinātnes un tehnoloģiju 
nozarēm. Ar šiem starptautiska mēroga centieniem tiks arī stiprināts pētniecības un inovācijas 
pamats kodolsintēzes jomās, turklāt šādām sinerģijām ir liela nozīme kodolsintēzes 
programmas nākotnei ilgtermiņā.

Pasaules mēroga problēmas

Ar prasību samazināt emisijas visā pasaulē tiks ierobežots fosilās enerģijas lietojums, lai 
saglabātu temperatūras paaugstināšanos 2 °C robežās. Līdz ar to pakāpeniski samazināsies arī 
naftas un dabasgāzes izmantošana. Ņemot vērā iepriekš minēto, ITER ir galvenais izpētes 
elements enerģētikas jomā, un tāpēc tas ir arī iekļauts Energotehnoloģiju stratēģiskajā plānā 
(SET).

Stratēģija

Stratēģijā, ar ko paredz attīstīt kodolsintēzes enerģiju, lai tā kļūtu par reālu iespēju tādas 
enerģijas komerciālai ražošanai, kura nerada siltumnīcefekta gāzes, jāievēro plāns, kurā 
norādīti būtiskākie punkti virzībā uz elektrības ražošanas mērķa sasniegšanu līdz 
2050. gadam. Šis plāns4 tika sagatavots, izmantojot Eiropas Kodolsintēzes attīstības nolīgumu 
(EFDA), kurā iesaistījušies visi dalībvalstu kodolsintēzes institūti. Lai īstenotu šo stratēģiju, 
nepieciešams radikāli pārstrukturēt Savienības kodolsintēzes darbu, tostarp tās vadību, 
finansējumu un pārvaldību, lielāku uzmanību pievēršot nevis pētniecībai, bet gan tādu 

                                               
1 OV L 358, 16.12.2006., 62. lpp.
2 OV L 90, 30.3.2007.
3 http://www.iter.org/.
4 http://www.efda.org/wpcms/wp-content/uploads/2013/01/JG12.356-web.pdf?91a98e.
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turpmāku iekārtu izstrādei, būvniecībai un ekspluatācijai kā ITER, DEMO u. c., taču tam 
nevajadzētu apdraudēt dalībvalstu kodolsintēzes institūtu darbu. Ir būtiski, lai starp ES 
kodolsintēzes kopienu, kuras darbību pašlaik reglamentē Eiropas Kodolsintēzes attīstības 
nolīgums, un Komisiju būtu cieša sadarbība. Ar EFDA plānu ir atjaunināts 2008. gada oktobrī 
publicētais kodolsintēzes iekārtu pārskats1, un tajā ir sniegts priekšlikums kodolsintēzes
elektrības stratēģijai laikposmā līdz 2050. gadam.

Kodolsintēzes drošums

Atšķirībā no kodolšķelšanas kodolsintēzes procesā nenotiek ķēdes reakcijas. Kodoldegviela ir 
neizsīkstoša, jo to var radīt tiešā veidā no ūdeņraža izotopiem, deiterija, ko var viegli iegūt no 
jūras ūdens, kā arī tritija, ko sagatavo no litija, kurš ir viegli iegūstams vieglais metāls. ITER
tiks testēta tehnoloģija, ar kuru tritiju pavairo kodolsintēzes reaktorā. Tritijs ir radioaktīvs 
elements, taču tas tiek glabāts ļoti niecīgos daudzumos (tikai pāris gramu ITER kamerā). Ir 
izdots dekrēts, kas pilnvaro ITER organizāciju oficiāli izveidot „kodoliekārtu” ITER.

Prioritāšu noteikšana un ieteikumi

Referents uzskata, ka ITER pētniecības projekts ir vērtīgs, jo ar tā palīdzību tiks pierādīts, ka 
kodolsintēze ir iespējams, drošs, ilgtspējīgs, videi nekaitīgs un saimnieciski dzīvotspējīgs 
nākotnes enerģijas avots Eiropā, un, viņaprāt, šo projektu vajadzētu finansēt arī turpmāk.

Lai nodrošinātu, ka ITER būs galvenā nozīme pārejas posmā enerģētikas jomā, ir ļoti būtiski, 
lai tiktu īstenotas EFDA kodolsintēzes plānā ierosinātās prioritātes.

Īstermiņā būtu jāpievēršas jautājumiem par izmaksām, iepirkumu un drošības aspektiem, kas 
saistīti ar tritija kā kodoldegvielas izmantošanu kā kodolsintēzes reaktoros. Ilgākā termiņā 
attiecībā uz DEMO un nākotnes komerciālajiem reaktoriem jāpievēršas jautājumiem par 
kodoldegvielas piegādi un tās nodrošināšanu, meklējot apmierinošus tritija pavairošanas 
tehnoloģijas risinājumus.

Paralēli ITER būvniecībai Eiropa un Japāna ir iesaistījušās tā sauktajā „plašākajā pieejā” 
(ITER ir daļa no tās), kas ietver starptautiskās kodolsintēzes materiālu apstarošanas iekārtas 
(IFMIF2) būvniecības un inženiertehniskā projekta apstiprināšanu.

Sākotnējā posmā prioritāte jāpiešķir saražotajiem atkritumiem, lai vēlākā posmā nerastos to 
pārstrādes sarežģījumi, taču jāatzīmē, ka šo atkritumu radioaktivitāte samazinās daudz īsākā 
laikposmā nekā kodolšķelšanas atkritumiem, tāpēc tie nav salīdzināmi. 
Attiecībā uz grafiku — pirmā ITER plazmas ieguves termiņš ir pārcelts uz 2020. gadu, t. i., 
gadu vēlāk nekā iepriekš plānots.

Ņemot vērā pieredzi, kas gūta veiksmīgos kodolsintēzes projektos, un Eiropas vadošo lomu, ir 
iespējams veikt uzlabojumus ITER pārvaldībā.

                                               
1 http://ec.europa.eu/research/energy/pdf/978-92-79-10057-4_en.pdf.
2 http://www.ifmif.org/c/index.htm.
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Budžets

ITER programmas politiskās, tehniskās un organizatoriskās sarežģītības dēļ budžeta 
ierobežojumiem, iespējams, būs ietekme uz programmu un būs jārod kompromisi. Tāpēc, lai 
sasniegtu kodolsintēzes mērķus, ir būtiski izstrādāt stratēģiju un ārkārtas rīcības plānu.

F4E valde 2010. gada jūlijā pieņēma „Pamatscenāriju”1, kurā ir norādīts programmas 
aptvērums, grafiks un izmaksas. 

Ir daudz risku, kas saistīti ar dažādiem faktoriem. Tomēr pašreizējā ITER budžetā nav 
paredzēti līdzekļi tādiem neparedzētiem gadījumiem kā Fukušimas reaktora avārija 
2011. gadā un to seku novēršanai. Tā kā budžetā nav līdzekļu neparedzētiem gadījumiem, jo 
Padome pieprasīto EUR 7,2 miljardu finansējumu samazināja līdz EUR 6,6 miljardiem, 
jebkuri papildu izdevumi būs jāsedz no ietaupījumiem.

Attiecībā uz ITER ir būtiski novērst jebkādus turpmākus izmaksu riska pieaugumus, 
samazināt pašreizējo izmaksu risku un censties rast reālus ietaupījumus, neietekmējot kopējo 
projekta aptvērumu. Padome pieprasīja iesniegt izmaksu ierobežošanas un ietaupījumu 
plānus, un tie ir F4E gada progresa ziņojumu sastāvdaļa.

Ir ārkārtīgi svarīgi, lai tiktu veikta budžeta kontrole, nodrošināta rentablāka F4E pārvaldība, 
uzlabotas F4E iepirkuma un pārraudzības darbības, kā arī pilnībā tiktu ievēroti Revīzijas 
palātas ieteikumi. Būtiska nozīme ir arī projekta kvalitātes nodrošināšanas un kvalitātes 
kontroles aspektu koordinēšanas un Eiropas ieguldījuma izvērtējumam. Pēc Eiropas 
Savienības Padomes 2010. gada 12. jūlijā sniegtajiem secinājumiem, kuros tika pieprasītas 
vairākas iniciatīvas, tika nolīgts ārējais auditors. Turklāt Eiropas Parlaments ir piešķīris 
līgumu par pētījuma veikšanu saistībā ar ITER projektu2.

Papildu sekas

ITER ir priekšpēdējais posms, pirms uzsākt ražot elektrību ar DEMO reaktoru. Kodolsintēzes 
kopienas (ietverot kodolsintēzes iekārtas) un nozares pārstāvju ciešā sadarbība, kuras mērķis 
bija ātri nodot pētniecības un izstrādes rezultātus, jau ir rezultējusies veiksmīgos 
blakusproduktos3 daudzās jomās. Jāstiprina nozares pārstāvju iesaistīšanās un sadarbība ar 
tiem, lai izstrādātu un izmantotu esošas un turpmākas kodolsintēzes tehnoloģijas, piemēram, 
magnētus ar īpašu vadītspēju un lielas jaudas sistēmas, attālo apstrādi, ražošanu, 
inženiertehnisko projektēšanu, datorsimulāciju, materiālus ar augstu termālo un mehānisko 
slodzi, tai skaitā savienošanas, veidošanas un pārklāšanas tehnoloģijas, nedestruktīvo kontroli 
un kvalitātes nodrošināšanu.

Kodolsintēzes programmā jāveic papildu pētījumi par sociālekonomiskajiem, vides un 
drošības jautājumiem, kas saistīti ar termiskās kodolsintēzes kā enerģijas avota izmantošanu 

                                               
1 F4E (Fusion For Energy) ir Eiropas kopuzņēmums ITER, ko 2007. gada martā izveidoja Padome (OV L 90, 
30.3.2007., 58. lpp.). Tā ir Eiropas „vietējā aģentūra”, kas atbildīga par ES ieguldījuma nodrošināšanu ITER; tās 
mītne atrodas Barselonā. 
2 Pētījuma nosaukums ir „Potential for reorganization within the ITER project to improve cost-effectiveness”. 
Pētījumu pieprasīja Budžeta kontroles komiteja.
3 http://ec.europa.eu/research/energy/pdf/spin_off_en.pdf. 
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nākotnē, iekļaujot to enerģijas avotu struktūrā.

Eiropas ieguldījums ITER

Referents uzskata, ka EK priekšlikums nav atbilstošs instruments ilgtermiņa un droša Eiropas 
ieguldījuma nodrošināšanai ITER projektā. ITER būtu jāfinansē, izmantojot daudzgadu 
finanšu shēmu. ITER finansēšana ārpus šīs shēmas radītu neizpratni gan programmā iesaistīto 
Eiropas ieinteresēto personu, gan starptautisko projekta partneri vidū. Turklāt ES kā 
uzņēmējai pusei ir pienākums pilnībā garantēt, ka tā turpmākajās desmitgadēs sniegs spēcīgu 
atbalstu ITER. Visbeidzot, ITER iekļaušana daudzgadu finanšu shēmā Eiropas Parlamentam 
sniegs iespēju veikt labāku projekta kontroli.

Šo iemeslu dēļ referents atbalsta EESK nostāju un ITRE komitejas balsojuma rezultātus par 
Eiropas Atomenerģijas kopienas programmu pētniecības un mācību pasākumiem (2014.–
2018. gadam), kas papildina programmu „Apvārsnis 2020”, aicinot ITER atkārtoti iekļaut
daudzgadu finanšu shēmā. Ir jāizskata visas iespējas ITER atkārotai iekļaušanai daudzgadu 
finanšu shēmā.


