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ĪSS PAMATOJUMS

The proposal for a seventh Euratom framework programme is disproportionate both to the 
general Seventh Framework Programme of Research and to the general objectives adopted for 
energy policy.

The premise of the EU's energy policy should be our climate commitments, i.e. the fact that 
global warming must not be allowed to exceed 2° above pre-industrial levels. In the light of 
this objective, the most important technologies are those concerned with improving energy 
efficiency and renewable energy.

Historically, through Euratom, nuclear energy research has received the lion's share of all 
European Community funding for energy research, some € 55 billion. Now it is time to 
concentrate on the development of new, clean and safe energy technologies. However, in the 
proposal for a seventh Euratom framework programme for the five-year period 2007-2011 it 
is proposed that more funding should be allocated to research into nuclear power than to all 
other forms of energy research put together according to the proposal for a Seventh 
Framework Programme of Research for the seven years from 2007 to 2013. At the same time, 
the funding available for nuclear power would increase by a factor of 2.3 in comparison with 
the previous Euratom research programme. This is not acceptable.

Fusion will not provide usable energy for many decades yet. In order to control climate 
change, the industrialised countries must reduce their emissions quickly, by at least 30% by 
2020 and by 60-80% by 2050. No one can maintain that fusion will have anything to offer by 
2020 and it is quite uncertain that it will even provide any energy by 2050. Europe simply 
cannot afford to allocate the vast majority of its energy research funding to a form of energy 
whose foreseeable benefits are so uncertain. Serious risks are also associated with fusion, the 
most significant being that raw materials for fusion reactions might fall into the wrong hands, 
giving rise to a danger of proliferation of nuclear weapons.

Allocating funding to research into fission power is contrary to public opinion, which is 
against nuclear power. There are major risks involved in all stages of the nuclear fuel cycle.
Spent nuclear fuel will remain hazardous for hundreds of thousands of years. It is impossible 
to guarantee its safe storage for periods which are unimaginably long in relation to the human 
life-span.

Advocates have started to market nuclear power as a solution to climate change. Even known 
uranium reserves are not sufficient for that. If the present use of fossil fuels were to be 
replaced with fission power, there would be enough uranium for 3 or 4 years. Used at its 
present rate, the uranium would last for 50 years. Combating climate change by making 
greater use of fission power is not, therefore, a realistic option. In Finland, permission was 
sought for five nuclear power plants on the basis that nuclear power was needed in order to 
achieve the emission reductions required by the Kyoto Protocol. After the Finnish Parliament 
had granted permission for them, however, the same people began to bitterly criticise the 
Kyoto Protocol, claiming that it was unduly harsh and economically damaging to Finland.
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The proposed emphasis of the funding of energy research also contradicts all the decisions 
that have been taken which stress the vital role of new energy technology relating to energy 
efficiency and renewable energy, not only in the interests of climate protection but also from 
the point of view of developing energy technology which is competitive on world markets.

The draftsman proposes that only those elements in the Seventh Euratom Framework 
Programme of Research should receive funding which are clearly unavoidable. These 
elements are radiation protection, research into radioactive waste and safety techniques. At 
the same time the draftsman proposes that the total research funding should be reduced from € 
3092 m to € 310 m.

GROZĪJUMI

Vides, sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komiteja aicina par jautājumu atbildīgo 
Rūpniecības, pētniecības un enerģētikas komiteju savā ziņojumā iekļaut šādus grozījumus:

Komisijas ierosinātais teksts1 Parlamenta izdarītie grozījumi

Grozījums Nr. 1
5. apsvērums

(5) Komisijas Zaļajā grāmatā par Eiropas 
stratēģiju drošai energoapgādei uzsvērts 
ieguldījums, ko dod kodolenerģētika, lai 
samazinātu siltumnīcefekta gāzu emisijas un 
mazinātu Eiropas atkarību no enerģijas 
importa.

(5) Komisijas Zaļajā grāmatā par Eiropas 
stratēģiju drošai energoapgādei uzsvērts 
ierobežotais ieguldījums, ko dod 
kodolenerģētika, lai samazinātu 
siltumnīcefekta gāzu emisijas un mazinātu 
Eiropas atkarību no enerģijas importa.

Pamatojums

In 2003, nuclear power provided only less than 15% of the commercial primary energy in the 
EU25 and has therefore a limited contribution to climate change.

Grozījums Nr. 2
6. apsvērums

(6) Atsaucoties uz Padomes 2004. gada 
26. novembra lēmumu, ar ko groza ITER
sarunu direktīvas, ITER īstenošana Eiropā, 

(6) Atsaucoties uz Padomes 2004. gada 
26. novembra lēmumu, ar ko groza ITER
sarunu direktīvas.

  
1 OV vēl nav publicēts.
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izmantojot plašāku pieeju kodolsintēzes 
enerģijai, būs galvenā iezīme Septītajā 
pamatprogrammā kodolsintēzes pētniecības 
jomā veiktajām darbībām.

Pamatojums

Fusion, at best, may be technically viable in 30-50 years and cannot therefore contribute to 
meeting the climate change targets. The huge budgetary allocation to ITER and fusion 
research cannot be justified and must be cut and be invested in sustainable energy, health and 
transport R&D.

Grozījums Nr. 3
2. panta 1. punkts

1. Veicinot uz zinātnes atziņām balstītas 
sabiedrības veidošanu, pamatojoties uz 
Eiropas Pētniecības telpu, Septītajā 
pamatprogrammā ievēro Līguma 1. pantā 
un 2. panta a) punktā noteiktos mērķus.

1. Veicinot uz zinātnes atziņām balstītas 
sabiedrības veidošanu, pamatojoties uz 
Eiropas Pētniecības telpu, Septītajā 
pamatprogrammā ievēro Līguma 2. panta 
a) punktā noteiktos mērķus.

Pamatojums

There have been many changes in the world since the Treaties of Rome in 1957 but the Treaty 
on the Atomic Energy Community – Euratom - remains effectively unaltered. Rather than 
maintaining an obsolete "task” to promote the “speedy establishment and growth of nuclear 
industries” (Article 1), the FP7-Euratom should focus only on radiation protection, 
radioactive waste management and decommissioning, safeguards techniques and 
technologies and scientific and technical support to the policy making process.

Grozījums Nr. 4
2. panta 2. punkts

2. Septītā pamatprogramma ietver Kopienas 
pētniecību, tehnoģiju attīstību, starptautisko 
sadarbību, tehniskās informācijas 
izplatīšanas un ekspluatācijas darbības, kā 
arī mācības, kas tiks noteiktas divās īpašās 
programmās:

2. Septītā pamatprogramma ietver Kopīgā 
pētniecības centra darbību un Kopienas 
pētniecību, tehnoģiju attīstību, starptautisko 
sadarbību, tehniskās informācijas 
izplatīšanas un ekspluatācijas darbības, kā 
arī mācības, kas tiks noteiktas īpašā
programmā:

Pirmā programma attiecas uz šādām jomām: Īpašā programma attiecas uz šādām jomām:

(a) pētniecība kodolsintēzes jomā, lai A) aizsardzība pret radiāciju: lai 



PA\571562LV.doc PE 360.069v01-00

6/18

LV

izstrādātu droša, ilgtspējīga, videi nekaitīga 
un ekonomiski stabila enerģijas avota 
tehnoloģiju;

padziļinātu izpratni un palielinātu 
rūpniecībā un medicīnā izmantojamās 
radiācijas drošumu un samazinātu 
dabiskās un mākslīgi radītās radiācijas 
iedarbību uz strādājošiem un sabiedrību,

(b) kodoldalīšanās un aizsardzība pret
radiāciju, lai veicinātu kodoldalīšanās un 
citu radiācijas izmantojumu veidu drošu 
izmantošanu un ekspluatāciju rūpniecībā 
un medicīnā.

B) radioaktīvo atkritumu apsaimniekošana 
un to likvidēšana:  radioaktīvo atkritumu 
sagatavošanas uzglabāšanai un 
uzglabāšanas tehnoloģiju izstrāde, kā arī 
tādu ilgtermiņa tiesisko un finanšu shēmu 
izveide, kas balstītas uz piesārņotāju 
maksas un piesardzības principiem,
C) drošības pasākumu metodes un 
tehnoloģijas
D) zinātniskais un tehniskais 
nodrošinājums lēmumu pieņemšanā 
kodolenerģētikas jomā, vienlaikus 
piemērojoties mainīgās politikas prasībām.

Otra saistīta ar Kopīgā pētniecības centra 
darbībām kodolenerģijas jomā.

Programma saistīta ar Kopīgā pētniecības 
centra darbībām kodolenerģijas jomā.

Pamatojums

The FP7-Euratom should focus only on radiation protection, radioactive waste management 
and decommissioning, safeguards techniques and technologies and scientific and technical 
support to the policy making process. The development of the new reactor systems, if any, 
should be funded by the nuclear utilities themselves. Since there is overlapping between 
Community and JRC research it this field of competence, the amendment suggests to establish 
one specific programme to be shared with the JRC instead of two programmes.

Grozījums Nr. 5
3. panta 1. punkts

1. Kopējais apmērs Septītās 
pamatprogrammas īstenošanai 
laikposmam no 2007. līdz 
2011. gadam ir EUR 3092 miljoni.
Minētās summas sadalījums ir šāds 
(EUR miljoni):

1. Kopējais apmērs Septītās 
pamatprogrammas īstenošanai laikposmam 
no 2007. līdz 2011. gadam ir 
EUR 310 miljoni. Minētās summas
sadalījums ir šāds (EUR miljoni):

(a) Kodolsintēzes enerģijas pētniecība -  
2159

(a) Aizsardzība pret radiāciju                155

(b) Kodoldalīšanās un aizsardzība pret (b) Radioaktīvie atkritumi                        65
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radiāciju - 394
(c) Kopīgā pētniecības centra darbības 
kodolenerģijas jomā- 539

(c) Drošības pasākumu metodes un 
tehnoloģijas                                              45
(d) Zinātniskais un tehniskais 
nodrošinājums                                           45

Pamatojums

Public money should be invested where R &D is the most appropriate. Radiation protection 
should therefore receive the bulk of the FP-7 Euratom. The changes of categories to be 
covered by the FP7 are explained in Amendment 4 above.

Grozījums Nr. 6
I pielikuma virsraksts

ZINĀTNES UN TEHNOLOĢIJU MĒRĶI, 
TĒMAS UN DARBĪBAS

ZINĀTNES UN TEHNOLOĢIJU MĒRĶI, 
TĒMAS UN DARBĪBAS, KAS JĀVEIC 
KOPĀ AR KOPĪGO PĒTNIECĪBAS 
CENTRU

Pamatojums

Same justification as Amendment 4.

Grozījums Nr. 7
I pielikums

IEVADS svītrots
EURATOM Septīto pētniecības 
pamatprogrammu veido divas daļas, kas 
atbilst „netiešajiem” pasākumiem 
kodolsintēzes pētniecības jomā un saistībā 
ar kodoldalīšanos un aizsardzību pret 
radiāciju, kā arī Kopīgā pētniecības centra 
„tiešajām” pētniecības darbībām.
KODOLSINTĒZES ENERĢIJAS PĒTNIECĪBA

Mērķis
Izstrādāt zināšanu bāzi un īstenot ITER kā 
galveno pasākumu, lai izveidotu drošu, 
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ilgtspējīgu, videi nekaitīgu un ekonomiski 
stabilu spēkstaciju reaktoru prototipus.
Pamatojums
Eiropas energoapgādē pastāv būtiski 
trūkumi saistībā ar tuvākā laikposma, 
vidēja termiņa un ilgtermiņa apsvērumiem.
Jo īpaši vajadzīgi pasākumi, lai risinātu 
jautājumus saistībā ar apgādes drošību, 
klimata pārmaiņām un ilgtspējīgu attīstību, 
vienlaikus neapdraudot turpmāko 
ekonomikas izaugsmi.
Kodolsintēze var būt potenciāli nozīmīgs 
veids, kā ES tuvāko desmitgažu laikā 
īstenot ilgtspējīgu un drošu energoapgādi.
Tās veiksmīga attīstība nodrošinās apgādi 
ar drošu, stabilu un videi draudzīgu 
enerģiju. Ilgtermiņa mērķis Eiropas 
kodolsintēzes pētniecībā, kas ietver visas ar 
kodolsintēzi saistītās darbības dalībvalstīs 
un asociētās trešās valstīs, ir kopīga 
reaktoru prototipu izveide spēkstacijām, kas 
atbilst minētajām prasībām un ir 
ekonomiski dzīvotspējīgi.
Stratēģija ilgtermiņa mērķa sasniegšanai 
kā galveno prioritāti ietver ITER izveidi 
(liels eksperimentāls mehānisms, kas 
demonstrēs kodolsintēzes enerģijas 
zinātniski tehnisko pamatojumu), kam 
sekos DEMO – kodolsintēzes spēkstacijas 
„demonstrējuma” – izveide. Tas būs saistīts 
ar dinamisku pētniecības un attīstības 
atbalsta programmu ITER vajadzībām, kā 
arī DEMO nepieciešamo kodolsintēzes 
materiālu, tehnoloģiju un fizikas pilnveidei.
Tajā iesaistīsies Eiropas rūpniecības 
nozaru pārstāvji, kodolsintēzes apvienības 
un trešās valstis, jo īpaši ITER nolīguma 
puses.
Darbības
ITER realizēšana
Tas ietver darbības kopīgai ITER (kā 
starptautiskas pētniecības infrastruktūras) 
realizēšanai, jo īpaši attiecībā uz vietas 
sagatavošanu, ITER organizācijas un 
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Eiropas ITER kopuzņēmuma izveidi, 
pārvaldību un personāla nodrošinājumu, 
vispārēju tehnisko un administratīvo 
atbalstu, iekārtu un instalāciju būvi un 
atbalstu projektam būvniecības laikā.
Pētniecība un attīstība ITER darbības 
sagatavošanai
Ar koncentrētas fizikas un tehnoloģiju 
programmas palīdzību tiks izmantotas 
kodolsintēzes programmas iekārtas un 
resursi, ieskaitot JET. Tajā paredzēts 
novērtēt konkrētas galvenās ITER 
tehnoloģijas, konsolidēt ITER projekta 
izvēles un sagatavoties ITER darbībai, 
izmantojot eksperimentālas un teorētiskas 
darbības.
Tehnoloģiskās darbības DEMO
sagatavošanai
Tas ietver intensīvu kodolsintēzes materiālu 
un galveno kodolsintēzes tehnoloģiju 
attīstību un īpašas projekta grupas izveidi, 
lai sagatavotos Starptautiskas kodolsintēzes 
materiālu apstarošanas iekārtas (IFMIF) 
būvniecībai, kas vajadzīga DEMO
paredzēto materiālu izvērtēšanai. Tas 
ietvers materiālu starojuma pārbaudes un 
modelēšanu, DEMO konceptuālā projekta 
pētījumus un pētījumus par kodolsintēzes 
enerģijas drošuma, vides un 
sociālekonomiskajiem aspektiem.
Pētniecības un attīstības darbības ilgākā 
termiņā
Šīs darbības ietvers uzlaboto koncepciju 
talāku pilnveidi magnētiskās hermetizacijas 
shēmām, kas var sniegt potenciālu labumu 
kodolsintēzes spēkstacijām (koncentrējoties 
uz W7-X stellaratora iekārtas būvniecību), 
teoriju un modelēšanu, kas vērsta uz 
kodolsintēzes plazmas uzvedības 
visaptverošu izpratni, kā arī ar inerciālo 
hermetizāciju saistīto dalībvalstu civilās 
pētniecības darbību koordināciju, saziņas 
uzturēšanas darbības kontekstā.
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• Cilvēkresursi, izglītība un mācības
Attiecībā uz tūlītējām un vidēja termiņa 
vajadzībām saistībā ar ITER, kā arī 
kodolsintēzes tālākai pilnveidei tiks 
izmantotas iniciatīvas, kuru mērķis ir 
nodrošināt, lai būtu pieejami skaita, 
prasmju un augsta līmeņa mācību un 
pieredzes ziņā pietiekami cilvēkresursi.

• Infrastruktūra
Starptautiskā kodolsintēzes enerģijas 
pētniecības projekta ITER izveide būs 
jauno pētniecības infrastruktūru sastāvdaļa 
ar spēcīgu Eiropas dimensiju.

Same justification as Amendment 2.

Grozījums Nr. 8
I pielikuma virsraksts — Kodoldalīšanās un aizsardzība pret radiāciju

KODOLDALĪŠANĀS UN AIZSARDZĪBA 
PRET RADIĀCIJU

AIZSARDZĪBA PRET RADIĀCIJU

Pamatojums

The nuclear sector has been in commercial operation of over fifty years and thus it cannot be 
described as an infant technology. Furthermore, the nuclear utilities in Europe generate tens 
of billions of Euro in revenue each year. The development of the new reactor systems, if any, 
should therefore be funded only by the nuclear utilities themselves.

In all uses of radiation, throughout industry and medicine alike, the overriding principle must 
be the protection of man and the environment that is why the focus of the FP7 should 
concentrate mainly on radiation protection.

Grozījums Nr. 9
I pielikums, Kodoldalīšanās un aizsardzība pret radiāciju, mērķis

Izveidot pārdomātu zinātniski tehnisko bāzi, 
lai paātrinātu praktisko risinājumu attīstību 
radioaktīvo atkritumu ar ilgu 
pussabrukšanas periodu drošākai 
apsaimniekošanai, veicinātu drošāku, 

Izveidot pārdomātu zinātniski tehnisko bāzi, 
lai paātrinātu praktisko risinājumu attīstību 
radioaktīvo atkritumu un izlietotās degvielas 
drošākai apsaimniekošanai, piemērojot 
piesārņotāju maksas un piesardzības 
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resursu izmantošanas ziņā efektīvāku un 
konkurētspējīgu kodolenerģijas 
izmantošanu, kā arī nodrošināt robustu un 
sociāli pieņemamu sistēmu cilvēka un vides 
aizsardzībai pret jonizējošā starojuma 
ietekmi.

principus, kā arī nodrošināt robustu un 
sociāli pieņemamu sistēmu cilvēka un vides 
aizsardzībai pret agrākā, pašreizējā un 
nākotnes jonizējošā starojuma ietekmi.

Pamatojums

Same justification as Amendment 8.

Grozījums Nr. 10
I pielikums, Kodoldalīšanās un aizsardzība pret radiāciju, pamatojums

Kodolenerģija šobrīd rada vienu trešdaļu no 
visas ES patērētās elektroenerģijas un ir 
nozīmīgākais pašlaik pieejamās bezoglekļa 
bāzes elektroenerģijas avots. Eiropas 
kodolenerģētikas nozari kopumā raksturo 
progresīvu tehnoloģiju izmantošana, un tā 
rada nodarbinātību vairākiem simtiem 
tūkstošu cilvēku ar augstu prasmju līmeni.
Kodolenerģija kā vietējs un uzticams 
enerģijas avots veicina ES neatkarību un 
piegāžu stabilitāti, vienlaikus augstāk 
attīstītās kodoltehnoloģijas piedāvā izredzes 
būtiski uzlabot resursu izmantošanu un 
efektivitāti, nodrošinot vēl augstākus 
drošības standartus un radot vēl mazāk 
atkritumu nekā šābrīža projekti.

Pateicoties galvenokārt valstīm visā 
pasaulē, izņemot Franciju, kodolenerģija
šobrīd rada mazāk nekā vienu trešdaļu no 
visas ES patērētās elektroenerģijas un ir 
nozīmīgākais pašlaik dažās dalībvalstīs 
pieejamās bezoglekļa bāzes elektroenerģijas 
avots. Tomēr kodolenerģija aizņem tikai 
15% no ES pamatpatēriņa.

Tomēr pastāv nozīmīgi jautājumi, kas skar 
šā enerģijas avota ilgstošu izmantošanu ES.
Būtiskākie no tādiem ir reaktora darbības 
drošums un atkritumu ar ilgu 
pusssabrukšanas periodu apsaimniekošana, 
saistībā ar ko norit nepārtraukts darbs 
tehniskā līmenī, bet vajadzīgi arī kopēji 
politiski un sabiedriski centieni. Attiecībā uz 
visiem radiācijas izmantojuma veidiem – kā 
rūpniecībā, tā medicīnā – svarīgākais
princips ir cilvēka un vides aizsardzība.
Visās šeit ietvertajās tematiskajās jomās 
vissvarīgākais ir nodrošināt augsta līmeņa 
drošību. Līdzīgā kārtā visā kodolzinātnes un 

Pastāv nozīmīgi jautājumi, kas skar šā 
enerģijas avota ilgstošu izmantošanu ES.
Būtiskākie no tādiem ir paaugstināts 
terorisma risks un ieroču izplatīšanas 
draudi, reaktora darbības drošums un 
radioaktīvo atkritumu, jo īpaši ar ilgu 
pusssabrukšanas periodu, apsaimniekošana, 
saistībā ar ko norit nepārtraukts darbs 
tehniskā līmenī, bet vajadzīgi arī kopēji 
politiski un sabiedriski centieni. Attiecībā uz 
visiem radiācijas izmantojuma veidiem – kā 
rūpniecībā, tā medicīnā – svarīgākajam
principam ir jābūt cilvēka un vides 
aizsardzībai. Visās šeit ietvertajās 
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kodolenerģētikas sfērā pastāv skaidri 
nosakāmas vajadzības attiecībā uz 
pētniecības infrastruktūru un zinātnisko 
atziņu pieejamību. Turklāt atsevišķās 
tehniskās jomas ir savstarpēji saistītas ar 
tādiem transversāliem tematiem kā 
kodoldegvielas cikls, aktinīdu ķīmija, riska 
analīze un drošības novērtējums, un pat 
sociāli un pārvaldības jautājumi.

tematiskajās jomās vissvarīgākais ir 
nodrošināt augsta līmeņa drošību. Līdzīgā 
kārtā visā kodolzinātnes un kodolenerģētikas 
sfērā pastāv skaidri nosakāmas vajadzības 
attiecībā uz pētniecības infrastruktūru un 
zinātnisko atziņu pieejamību. Turklāt 
atsevišķās tehniskās jomas ir savstarpēji 
saistītas ar tādiem transversāliem tematiem 
kā kodoldegvielas cikls, aktinīdu ķīmija, 
riska analīze un drošības novērtējums, un pat 
sociāli un pārvaldības jautājumi.

Būs vajadzīgi arī pētījumi, lai izpētītu jaunas 
zinātniskās un tehnoloģiskās iespējas un 
elastīgi reaģētu uz jaunām politikas 
vajadzībam, kas rodas Pamatprogrammas 
darbības laikā.

Būs vajadzīgi arī pētījumi, lai izpētītu jaunas 
zinātniskās un tehnoloģiskās iespējas un 
elastīgi reaģētu uz jaunām politikas 
vajadzībam, kas rodas Pamatprogrammas 
darbības laikā.

Pamatojums

Same justification as Amendment 8.

Grozījums Nr. 11
I pielikums, Kodoldalīšanās un aizsardzība pret radiāciju, radioaktīvo atkritumu 

apsaimniekošana

Radioaktīvo atkritumu apsaimniekošana Radioaktīvo atkritumu apsaimniekošana un 
to ietekme uz sabiedrību un vidi

Uz īstenošanu orientētas pētniecības un 
attīstības darbības saistībā ar izlietotās 
degvielas un radioaktīvo atkritumu ar ilgu 
pussabrukšanas periodu dziļu ģeoloģisku 
apglabāšanu un attiecīgā gadījumā 
demonstrējumi saistībā ar tehnoloģijām un 
drošību, kā arī lai pamatotu vienota 
Eiropas uzskata attīstību atkritumu 
apsaimniekošanas un apglabāšanas 
galvenajos jautājumos. Pētījumi par 
sadalīšanos un transmutāciju un/vai citiem 
jautājumiem, kuru mērķis ir samazināt 
apglabājamo atkritumu apjomu un/vai 
bīstamību.

Pētniecība par dažādām atkritumu 
apsaimniekošanas praksēm, kuru mērķis ir 
tādu sociālu, ekonomisku, tiesisku un vides 
aizsardzības kritēriju izstrāde, kuru izpildes 
rezultātā visā atkritumu uzglabāšanas laikā 
tiktu panākts nepārprotami drošs to 
nemainīgums.
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Pamatojums

Under the laws within each Member State a percentage of which is supposed to be put aside 
for the disposal of radioactive waste. These funds should eventually contain hundreds of 
billions of Euro and the contribution that the EU funds make to this process can only be 
minimal. Therefore, the FP7 must devote its limited amount of public money into the research 
of common specific criteria of existing nuclear waste management practices leading to 
unambiguously prove permanence over the lifetime of the storage.

Grozījums Nr. 12
I pielikums, Kodoldalīšanās un aizsardzība pret radiāciju, reaktoru sistēmas

Reaktoru sistēmas svītrots
Pētniecība, lai veicinātu nepārtrauktu 
drošu esošo reaktoru sistēmu (tostarp 
degvielas cikla iekārtas) darbību, ņemot 
vērā jaunus izaicinājumus, piemēram, 
ekspluatācijas laika pagarināšana un 
jaunu progresīvu drošības novērtējuma 
metodoloģiju izstrāde (gan tehniskais, gan 
cilvēka faktors), kā arī lai novērtētu topošo 
reaktoru sistēmu potenciālu un drošības 
īstermiņa un vidēja termiņa aspektus, 
tādējādi saglabājot ES jau sasniegtos 
augsta līmeņa standartus.

Pamatojums

Same justification as Amendment 8.

Grozījums Nr. 13
I pielikums, Kodoldalīšanās un aizsardzība pret radiāciju, infrastruktūra

Infrastruktūra svītrots
Lai atbalstītu tādu pētniecības 
infrastruktūru pieejamību kā materiālu 
pārbaudes reaktori, pazemes pētniecības 
laboratorijas un radiobioloģijas iekārtas un 
audu bankas, kas vajadzīgas, lai uzturētu 
augstus tehnisko sasniegumu, jauninājumu 
un drošības standartus Eiropas 
kodolenerģijas nozarē.
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Pamatojums

Same justification as Amendment 8.

Grozījums Nr. 14
I pielikums, Kodoldalīšanās un aizsardzība pret radiāciju, cilvēkresursi un mācības

Atbalsts zinātniskās kompetences un 
cilvēkresursu saglabāšanai un pilnveidei, lai 
kodolenerģijas nozarē garantētu atbilstoši 
kvalificētu pētnieku un darbinieku 
pieejamību ilgākā termiņā.

Atbalsts zinātniskās kompetences un 
cilvēkresursu saglabāšanai un pilnveidei, lai 
kodoliekārtu ekspluatācijas pārtraukšanas 
jomā garantētu atbilstoši kvalificētu 
pētnieku un darbinieku pieejamību.

Pamatojums

At the end of 2004, 22 plants have been shut-down over the last 15 years in the EU25 and, in 
the absence of significant new built, the average age of operating nuclear power plants has 
been increasing steadily. Research reactors have to be decommissioned as well. It is therefore 
important to have sufficient researchers and employees in the field of decommissioning 
nuclear installations, which will become more and more important with time.

Grozījums Nr. 15
I pielikums, Kopīgā pētniecības centra darbības kodolenerģijas jomā, virsraksts

KOPĪGĀ PĒTNIECĪBAS CENTRA 
DARBĪBAS KODOLENERĢIJAS JOMĀ

ES POLITIKAS VEIDOŠANAS 
ZINĀŠANAS

Pamatojums

Same justification as Amendment 4.

Grozījums Nr. 16
I pielikums, Kopīgā pētniecības centra darbības kodolenerģijas jomā, mērķis

Mērķis
Sniegt uz klientu orientētu zinātnisko un 
tehnoloģisko atbalstu ES kodolenerģijas 
politikas veidošanas procesā, nodrošinot 
atbalstu pastāvošo politiku īstenošanai un 
uzraudzībai, vienlaikus elastīgi reaģējot uz 
jaunas politikas vajadzībām.

Sniegt uz klientu orientētu zinātnisko un 
tehnoloģisko atbalstu ES kodolenerģijas 
politikas veidošanas procesā, vienlaicīgi 
piemērojoties mainīgās politikas 
vajadzībām.
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Pamatojums

The whole concept of this amendment is to provide the knowledge for the EU policy makers 
towards the future, i.e. towards an intelligent energy economy based on energy conservation 
measures, energy efficiency and renewables.

Grozījums Nr. 17
I pielikums, Kopīgā pētniecības centra darbības kodolenerģijas jomā, pamatojums

Pamatojums svītrots
Kopīgais Pētniecības centrs atbalsta 
Eiropas energoapgādes stratēģijas mērķus, 
jo īpaši, lai sekmētu atbilstību Kioto 
mērķiem. ES kompetence ir atzīta daudzos 
kodoltehnoloģijas aspektos, un tās pamatā 
ir spēcīga iepriekšēju panākumu bāze šajā 
jomā. KPC lietderīgums, kas izpaužas kā 
atbalsts ES politikām un līdzdalība jauno 
kodolenerģijas pētniecības tendenču 
veidošanā, pamatojas uz tā zinātnisko 
kompetenci un integrāciju starptautiskajā 
zinātniskajā sabiedrībā. No vienas puses 
KPC ir kompetents personāls un modernas 
iekārtas, lai veiktu atzītu zinātniski 
tehnisko darbu; no otras puses, tas atbalsta 
ES politiku saglabāt pamatkompetenci un 
speciālās zināšanas arī turpmāk, rīkojot 
jauno zinātnieku mācības un veicinot viņu 
mobilitāti. Ir radies jauns pieprasījums, jo 
īpaši ārējo sakaru jomā un ar drošību 
saistītās politikās. Šādos gadījumos 
vajadzīga droša iekšējā 
informācija/analīze/sistēmas, kuras ne 
vienmēr iespējams iegūt tirgū.
KPC darbības kodolenerģijas jomā 
paredzētas, lai apmierinātu vajadzības 
pētniecības un attīstības jomā, atbalstot gan 
Komisiju, gan dalībvalstis. Šīs programmas 
mērķis ir izstrādāt un apkopot zināšanas, 
piedalīties debatēs par kodolenerģijas 
ražošanu, tās drošumu un uzticamību, 
ilgtspējīgumu un kontroli, ar to saistītajiem 
draudiem un problēmjautājumiem, 
ieskaitot novatoriskas/nākotnes reaktoru 
sistēmas.
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Pamatojums

Same justification as Amendment 4.

Grozījums Nr. 18
I pielikums, Kopīgā pētniecības centra darbības kodolenerģijas jomā, darbības

Darbības svītrots
KPC darbības būs vērstas uz šādām jomām:
Kodolatkritumu apsaimniekošana un 
ietekme uz vidi nolūkā radīt izpratni par 
kodoldegvielas procesiem, sākot no 
enerģijas ražošanas līdz atkritumu 
uzglabāšanai, kā arī izstrādāt efektīvus 
risinājumus augsta līmeņa kodolatkritumu 
apsaimniekošanai, izmantojot abas 
galvenās iespējas (tiešā uzglabāšana vai 
sadalīšana un transmutācija).
Kodoldrošība, īstenojot pētījumus par 
esošiem un jauniem degvielas cikliem, kā 
arī par reaktora drošību gan rietumu, gan 
Krievijas reaktoru veidam un par jauna 
reaktora projektu. Turklāt KPC piedalīsies 
un koordinēs Eiropas līdzdalību Ceturtās 
paaudzes starptautiskā foruma pētniecības 
un attīstības iniciatīvā, kurā iesaistītas 
pasaules labākās pētniecības organizācijas.

Pamatojums

Same justification as Amendment 4.

Grozījums Nr. 19
II pielikums, Finansēšanas shēmas, 1. Finansēšanas shēmas kodolsintēzes jomā

1. FINANSĒŠANAS SHĒMAS 
KODOLSINTĒZES JOMĀ

svītrots

Kodolsintēzes pētniecības jomas darbību
īpatnības nosaka vajadzību ieviest īpašus 
noteikumus. Finansiāls atbalsts tiks sniegts 
darbībām, kas tiek veiktas, pamatojoties uz 
procedūrām, kuras noteiktas:
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1.1. asociācijas līgumos starp Komisiju un 
dalībvalstīm vai pilnīgi asociētām trešām 
valstīm vai vienībām dalībvalstīs vai pilnīgi 
asociētās trešās valstīs, kas nodrošina ES 
kodolsintēzes pētniecības programmas 
daļas izpildi saskaņā ar Līguma 10. pantu;
1.2. Eiropas Kodolsintēzes attīstības 
nolīgumā (EFDA), kas ir daudzpusējs 
nolīgums starp Komisiju un dalībvalstu vai 
to pilnvarotām organizācijām un 
asociētajām valstīm, kas cita starpā 
nodrošina bāzi tālākai kodolsintēzes 
tehnoloģijas pētniecībai asociētās 
organizācijās un rūpniecībā, JET iekārtu 
izmantošanu un Eiropas ieguldījumu 
starptautiskā sadarbībā;
1.3. Eiropas kopuzņēmumā ITER
vajadzībām, pamatojoties uz Līguma 
II sadaļas 5. nodaļas 45. līdz 51. panta 
noteikumiem;
1.4. starptautiskos nolīgumos starp 
Euratom un trešām valstīm, ietverot 
darbības kodolsintēzes pētniecības un 
attīstības jomā, jo īpaši ITER nolīgumu;
1.5. jebkuros citos daudzpusējos līgumos 
starp Kopienu un asociētām organizācijām, 
jo īpaši Līgumā par personāla mobilitāti;
1.6. izmaksu dalīšanas pasākumos, lai 
veicinātu kodolsintēzes pētījumus un 
piedalītos tajos kopā ar institūcijām 
dalībvalstīs vai ar Euratom
pamatprogrammu asociētās valstīs, kurām 
nav asociācijas līguma.
Papildus minētajām darbībām var veikt 
pasākumus, kas vajadzīgi, lai veicinātu un 
attīstītu cilvēkresursus, zinātnisko 
darbinieku stipendijas, integrētas 
infrastruktūras iniciatīvas, kā arī īpašus 
atbalsta pasākumus, jo īpaši nolūkā 
koordinēt kodolsintēzes pētniecību, veikt 
pētījumus šo darbību atbalstam, atbalstīt 
publikācijas, informācijas apmaiņu, kā arī 
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mācības, lai veicinātu tehnoloģiju 
pārņemšanu.

Pamatojums

Same justification as Amendment 2.

Grozījums Nr. 20
II pielikums, Finansēšanas shēmas, 2. Finansēšanas shēmas citās jomās

2. FINANSĒŠANAS SHĒMAS CITĀS 
JOMĀS

1. FINANSĒŠANAS SHĒMAS

Euratom pamatprogrammā atbalstītās 
darbības ar kodolsintēzes enerģiju 
nesaistītās jomās finansē, izmantojot 
vairākas finansēšanas shēmas. Šīs shēmas –
vai nu atsevišķi, vai kombinācijā ar citām –
tiks izmantotas, lai finansētu dažādas visā 
Pamatprogrammā īstenoto darbību 
kategorijas.

Euratom pamatprogrammā atbalstītās 
darbības finansē, izmantojot vairākas 
finansēšanas shēmas. Šīs shēmas – vai nu 
atsevišķi, vai kombinācijā ar citām – tiks 
izmantotas, lai finansētu dažādas visā 
Pamatprogrammā īstenoto darbību 
kategorijas.

Pamatojums

Since fusion will not be funded by EU public money.


