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FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI 

6.9.2018 A8-0258/37 

Tarkistus  37 

Rebecca Harms 

Verts/ALE-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0258/2018 

Rebecca Harms 

Horisontti 2020 -puiteohjelmaa täydentävä Euratom-ohjelma 

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

 

Ehdotus asetukseksi 

Johdanto-osan 1 kappale 

 
Komission teksti Tarkistus 

(1) Euroopan atomienergiayhteisön, 

jäljempänä ’yhteisö’, eräänä tavoitteena on 

edistää elintason nostamista jäsenvaltioissa 

muun muassa edistämällä ja helpottamalla 

jäsenvaltioissa tehtävää ydinalan 

tutkimusta ja täydentämällä sitä 

toteuttamalla yhteisön tutkimus- ja 

koulutusohjelma. 

(1) Euroopan unionin, jäljempänä 

’unioni’, eräänä tavoitteena on edistää 

elintason nostamista jäsenvaltioissa muun 

muassa edistämällä ja helpottamalla 

jäsenvaltioissa tehtävää tutkimusta ja 

täydentämällä sitä toteuttamalla unionin 

tutkimus- ja koulutusohjelma. 

 (Jos tarkistus hyväksytään, ”Euroopan 

atomienergiayhteisö” muutetaan 

”Euroopan unioniksi” koko tekstissä.) 

Or. en 
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FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI 

6.9.2018 A8-0258/38 

Tarkistus  38 

Rebecca Harms 

Verts/ALE-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0258/2018 

Rebecca Harms 

Horisontti 2020 -puiteohjelmaa täydentävä Euratom-ohjelma 

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

 

Ehdotus asetukseksi 

Johdanto-osan 1 a kappale (uusi) 

 
Komission teksti Tarkistus 

 (1 a) Koska Euroopan 

atomienergiayhteisön 

perustamissopimuksen nojalla ei sovelleta 

tavallista lainsäätämisjärjestystä, 

Euroopan parlamentin ei katsota olevan 

tasavertainen neuvoston kanssa ydinalan 

lainsäädäntöä hyväksyttäessä. 

Or. en 

Perustelu 

Unionin ydinenergia-alan tutkimus- ja koulutusohjelmia koskevissa päätöksissä ei noudateta 

demokraattista prosessia, koska niihin ei sovelleta yhteispäätösmenettelyä. 
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FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI 

6.9.2018 A8-0258/39 

Tarkistus  39 

Rebecca Harms 

Verts/ALE-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0258/2018 

Rebecca Harms 

Horisontti 2020 -puiteohjelmaa täydentävä Euratom-ohjelma 

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

 

Ehdotus asetukseksi 

Johdanto-osan 2 kappale 

 
Komission teksti Tarkistus 

(2) Ydinalan tutkimus voi edistää 

yhteiskunnallista ja taloudellista 

hyvinvointia sekä ympäristön kestävyyttä 

parantamalla ydinturvallisuutta, turva- ja 

varmuusjärjestelyjä ja säteilysuojelua. Yhtä 

tärkeää on se, että ydinalan tutkimus voi 

edistää pitkällä aikavälillä 

energiajärjestelmän irtautumista hiilestä 

turvallisella, tehokkaalla ja varmalla 

tavalla. 

(2) Ydinalan tutkimus voi edistää 

ydinturvallisuutta, turva- ja 

varmuusjärjestelyjä ja säteilysuojelua. 

Or. en 
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FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI 

6.9.2018 A8-0258/40 

Tarkistus  40 

Rebecca Harms 

Verts/ALE-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0258/2018 

Rebecca Harms 

Horisontti 2020 -puiteohjelmaa täydentävä Euratom-ohjelma 

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

 

Ehdotus asetukseksi 

3 artikla – 1 kohta 

 
Komission teksti Tarkistus 

1. Euratom-ohjelman yleisenä 

tavoitteena on ydinalan tutkimuksen ja 

koulutuksen toteuttaminen siten, että 

painopisteenä ydinturvallisuuden jatkuva 

parantaminen, turva- ja varmuusjärjestelyt 

ja säteilysuojelu, erityisesti, jotta voitaisiin 

edistää pitkällä aikavälillä 

energiajärjestelmän irtautumista hiilestä 

turvallisella, tehokkaalla ja varmalla 

tavalla. Yleinen tavoite toteutetaan 

liitteessä I määritetyillä suorilla ja 

epäsuorilla toimilla, joilla pyritään tämän 

artiklan 2 ja 3 kohdassa määriteltyihin 

erityistavoitteisiin. 

1. Euratom-ohjelman yleisenä 

tavoitteena on ydinalan tutkimuksen ja 

koulutuksen toteuttaminen siten, että 

painopisteenä on ydinturvallisuuden 

parantaminen, turva- ja varmuusjärjestelyt 

ja säteilysuojelu. Yleinen tavoite 

toteutetaan liitteessä I määritetyillä suorilla 

ja epäsuorilla toimilla, joilla pyritään 

tämän artiklan 2 ja 3 kohdassa 

määriteltyihin erityistavoitteisiin. 

Or. en 
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FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI 

6.9.2018 A8-0258/41 

Tarkistus  41 

Rebecca Harms 

Verts/ALE-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0258/2018 

Rebecca Harms 

Horisontti 2020 -puiteohjelmaa täydentävä Euratom-ohjelma 

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

 

Ehdotus asetukseksi 

3 artikla – 2 kohta – e alakohta 

 
Komission teksti Tarkistus 

e) eteneminen kohti fuusion 

energialähdekäytön toteutettavuuden 

demonstrointia hyödyntämällä nykyisiä ja 

tulevia fuusiolaitteita; 

Poistetaan. 

Or. en 
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FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI 

6.9.2018 A8-0258/42 

Tarkistus  42 

Rebecca Harms 

Verts/ALE-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0258/2018 

Rebecca Harms 

Horisontti 2020 -puiteohjelmaa täydentävä Euratom-ohjelma 

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

 

Ehdotus asetukseksi 

3 artikla – 2 kohta – f alakohta 

 
Komission teksti Tarkistus 

f) Perustan luominen tuleville 

fuusiovoimalaitoksille kehittämällä 

materiaaleja, teknologioita ja konsepteja 

Poistetaan. 

Or. en 
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6.9.2018 A8-0258/43 

Tarkistus  43 

Rebecca Harms 

Verts/ALE-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0258/2018 

Rebecca Harms 

Horisontti 2020 -puiteohjelmaa täydentävä Euratom-ohjelma 

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

 

Ehdotus asetukseksi 

4 artikla – 1 kohta – 1 alakohta – johdantokappale 

 
Komission teksti Tarkistus 

Euratom-ohjelman täytäntöönpanoa varten 

varatut rahoituspuitteet ovat 770 220 000 

euroa. Määrä jakautuu seuraavasti: 

Euratom-ohjelman täytäntöönpanoa varten 

varatut rahoituspuitteet ovat 420 386 000 

euroa. Määrä jakautuu seuraavasti: 

Or. en 

Perustelu 

Talousarvion kokonaismäärän vähentäminen vastaa ohjelman yleisiin tavoitteisiin tehtyjä muutoksia, 

joilla on poistettu fuusioenergian tutkimusta ja kehittämistä koskevia menoeriä. Nykyisten ja tulevien 

ydinvoimaloiden turvallisuuden varmistamiseen kaavaillut varat kohdennetaan käytöstäpoistoa 

koskevaan tutkimukseen ja koulutukseen ja säteilysuojeluun. 

 


