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ET Ühinenud mitmekesisuses ET 
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Muudatusettepanek  37 

Rebecca Harms 

fraktsiooni Verts/ALE nimel 

 

Raport A8-0258/2018 

Rebecca Harms 

Euratomi programm, millega täiendatakse raamprogrammi „Horisont 2020“ 

(COM(2017)0698 – C8-0009/2018 – 2017/0312(NLE)) 

 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Põhjendus 1 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(1) Euroopa Aatomienergiaühenduse 

(edaspidi „ühendus”) üks eesmärk on 

aidata tõsta liikmesriikide elatustaset muu 

hulgas sellega, et edendatakse ja 

soodustatakse liikmesriikide 

tuumauuringuid ning toetatakse neid 

ühenduse teadus- ja koolitusprogrammiga. 

(1) Euroopa Liidu (edaspidi „liit“) üks 

eesmärk on aidata tõsta liikmesriikide 

elatustaset muu hulgas sellega, et 

edendatakse ja soodustatakse liikmesriikide 

uuringuid ning toetatakse neid liidu 

teadus- ja koolitusprogrammiga. 

 (Kui muudatusettepanek vastu võetakse, 

asendatakse sõnad „Euroopa 

Aatomienergiaühendus (edaspidi 

„ühendus“) kogu tekstis sõnadega 

„Euroopa Liit (edaspidi „liit“). 

Or. en 
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Raport A8-0258/2018 

Rebecca Harms 

Euratomi programm, millega täiendatakse raamprogrammi „Horisont 2020“ 

(COM(2017)0698 – C8-0009/2018 – 2017/0312(NLE)) 

 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Põhjendus 1 a (uus) 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 (1 a) Kuna Euroopa 

Aatomienergiaühenduse asutamislepingu 

kohaselt ei kohaldata seadusandlikku 

tavamenetlust, ei peeta Euroopa 

Parlamenti tuumategevusega seotud 

õigusaktide vastuvõtmisel nõukoguga 

võrdseks; 

Or. en 

Selgitus 

Liidu tuumaenergia valdkonna teadus- ja koolitusprogramme käsitlevate otsuste tegemine ei järgi 

demokraatlikku protsessi, sest kaasotsustamismenetlust ei kohaldata. 



 

AM\1162297ET.docx  PE624.052v01-00 

ET Ühinenud mitmekesisuses ET 

6.9.2018 A8-0258/39 

Muudatusettepanek  39 

Rebecca Harms 

fraktsiooni Verts/ALE nimel 

 

Raport A8-0258/2018 

Rebecca Harms 

Euratomi programm, millega täiendatakse raamprogrammi „Horisont 2020“ 

(COM(2017)0698 – C8-0009/2018 – 2017/0312(NLE)) 

 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Põhjendus 2 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(2) Tänu tuumaohutuse ja -julgeoleku 

ning kiirguskaitse parandamisele 

suurendatakse tuumauuringutega 

sotsiaalset ja majanduslikku heaolu ning 

keskkonnasäästlikkust. Sama oluline on 

võimalus tuumauuringute abil pikemas 

perspektiivis saavutada energiasüsteemi 

CO2-heite vähendamine ohutul, tõhusal 

ja turvalisel viisil. 

(2) Tuumauuringud võivad aidata 

parandada tuumaohutust ja -julgeolekut 

ning kiirguskaitset. 

Or. en 



 

AM\1162297ET.docx  PE624.052v01-00 

ET Ühinenud mitmekesisuses ET 

6.9.2018 A8-0258/40 

Muudatusettepanek  40 

Rebecca Harms 

fraktsiooni Verts/ALE nimel 

 

Raport A8-0258/2018 

Rebecca Harms 

Euratomi programm, millega täiendatakse raamprogrammi „Horisont 2020“ 
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Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 3 – lõige 1 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

1. Euratomi programmi üldeesmärk 

on jätkata tuumaenergiaalast teadus- ja 

koolitustegevust, asetades rõhu 

tuumaohutuse ja -julgeoleku ning 

kiirguskaitse pidevale parandamisele, et 

pikemas perspektiivis saaks kaasa aidata 

eelkõige energiasüsteemi CO2-heite 

ohutule, tõhusale ja turvalisele 

vähendamisele. Üldeesmärgi 

saavutamiseks rakendatakse I lisas 

täpsustatud tegevust otseste ja kaudsete 

meetmetena, et saavutada käesoleva artikli 

lõigetes 2 ja 3 sätestatud erieesmärgid. 

1. Euratomi programmi üldeesmärk 

on jätkata tuumaenergiaalast teadus- ja 

koolitustegevust, et parandada eelkõige 

tuumaohutust ja -julgeolekut ning 

kiirguskaitset. Üldeesmärgi saavutamiseks 

rakendatakse I lisas täpsustatud tegevust 

otseste ja kaudsete meetmetena, et 

saavutada käesoleva artikli lõigetes 2 ja 3 

sätestatud erieesmärgid. 

Or. en 



 

AM\1162297ET.docx  PE624.052v01-00 

ET Ühinenud mitmekesisuses ET 

6.9.2018 A8-0258/41 

Muudatusettepanek  41 

Rebecca Harms 

fraktsiooni Verts/ALE nimel 

 

Raport A8-0258/2018 

Rebecca Harms 

Euratomi programm, millega täiendatakse raamprogrammi „Horisont 2020“ 

(COM(2017)0698 – C8-0009/2018 – 2017/0312(NLE)) 

 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 3 – lõige 2 – punkt e 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(e) tõendada tuumasünteesi kui 

energiaallika otstarbekust olemasolevate 

ja tulevaste tuumasünteesirajatiste abil; 

välja jäetud 

Or. en 
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Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 3 – lõige 2 – punkt f 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(f) panna alus tulevastele 

termotuumaelektrijaamadele, töötades 

välja materjalid, tehnoloogia ja 

põhimõttelise projekti; 

välja jäetud 

Or. en 
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Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 4 – lõige 1 – lõik 1 – sissejuhatav osa 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

Euratomi programmi rakendamiseks 

ettenähtud rahastamispaketi suurus on 

770 220 000 eurot. See summa jaotatakse 

järgmiselt: 

Euratomi programmi rakendamiseks 

ettenähtud rahastamispaketi suurus on 

420 386 000 eurot. See summa jaotatakse 

järgmiselt: 

Or. en 

Selgitus 

Eelarve kogusumma vähenemine on kooskõlas programmi üldeesmärke puudutavate 

muudatusettepanekutega, mis sisaldasid tuumasünteesiuuringute ja sellekohase arendustegevuse 

valdkonnas tehtavate kulutuste kaotamist. Olemasolevate ja tulevaste tuumaelektrijaamade ohutuse 

tagamiseks ette nähtud vahendeid kasutatakse selleks, et tõhustada liidu teadusuuringuid ja koolitust 

dekomisjoneerimise valdkonnas ning kiirguskaitset. 

 


