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ET Ühinenud mitmekesisuses ET 
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Muudatusettepanek  31 

Rebecca Harms 

fraktsiooni Verts/ALE nimel 

 

Raport A8-0406/2018 

Miapetra Kumpula-Natri 

Euratomi teadus- ja koolitusprogramm 2021–2025 

(COM(2018)0437 – C8-0380/2018 – 2018/0226(NLE)) 

 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Põhjendus 5 a (uus) 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 (5 a) Tõsised tuumaõnnetused võivad 

seada ohtu inimeste tervise. Seepärast 

tuleks Euratomi programmis pöörata 

võimalikult suurt tähelepanu 

Teadusuuringute Ühiskeskuses 

käsitletavatele tuumaohutuse ja vajaduse 

korral julgeolekuaspektidele. 

Or. en 

Selgitus 

Möödaniku tuumaõnnetustesse ei tohiks suhtuda kergekäeliselt. 

Muudatusettepanek tuleneb hiljuti avaldatud 15. oktoobri 2018. aasta nõukogu määruse 

(Euratom) 2018/1563 (Euroopa Aatomienergiaühenduse teadus- ja koolitusprogrammi 

(2019–2020) kohta, millega täiendatakse teadusuuringute ja innovatsiooni raamprogrammi 

„Horisont 2020“ ning tunnistatakse kehtetuks määrus (Euratom) nr 1314/2013) (L262) 

põhjendusest 6. 
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10.1.2019 A8-0406/32 

Muudatusettepanek  32 

Rebecca Harms 

fraktsiooni Verts/ALE nimel 

 

Raport A8-0406/2018 

Miapetra Kumpula-Natri 

Euratomi teadus- ja koolitusprogramm 2021–2025 

(COM(2018)0437 – C8-0380/2018 – 2018/0226(NLE)) 

 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Põhjendus 6 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(6) Tuumasünteesienergeetika 

valdkonna teadusuuringuid viiakse läbi 

kooskõlas Euroopa tuumasünteesialase 

tegevuskavaga, millega nähakse ette 

tuumasünteesipõhise elektrijaama 

rajamise eelduseks olev vajalik teadus- ja 

arendustegevus. Lühikeses või keskpikas 

perspektiivis on oluliseks sammuks ITERi 

ehitamine ja käikulaskmine ning samal 

ajal täiendatakse Euroopas toimuvat 

ITERiga seotud tegevust aktiivse 

tuumasünteesialase teadusprogrammiga, 

et toetada ITERi tööd tulevikus ja 

DEMOga seotud ettevalmistusi. 

(6) Käesolev programm ei hõlma 

ITERi ehitamist ja käikulaskmist. 

Or. en 

Selgitus 

ITERil on siinsest Euratomi programmist erinev õiguslik alus. Sellepärast on oluline tagada, 

et neid kaht teadus- ja arendusprogrammi omavahel segamini ei aetaks. 
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Ettepanek võtta vastu määrus 

Põhjendus 12 a (uus) 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 (12 a) Programmi raames arendatava 

tegevuse eesmärk peaks olema edendada 

naiste ja meeste võrdõiguslikkust 

teadusuuringute ja innovatsiooni 

valdkonnas, eelkõige tegeleda soolise 

ebavõrdsuse põhjustega, kasutada 

täielikult ära nii nais- kui ka 

meesteadlaste potentsiaali ning lisada 

projektidesse sooküsimused, et parandada 

teadusuuringute kvaliteeti ja stimuleerida 

innovatsiooni. Samuti peaks tegevuste 

eesmärk olema rakendada Euroopa Liidu 

lepingu artiklites 2 ja 3 ning Euroopa 

Liidu toimimise lepingu artiklis 8 

sätestatud soolise võrdõiguslikkuse 

põhimõtteid. 

Or. en 

Selgitus 

Programmiga tuleb tagada soolise võrdõiguslikkuse ja soolise mõõtme tulemuslik 

edendamine teadusuuringutes ja innovatsioonis. 

Muudatusettepanek tuleneb hiljuti vastu võetud 15. oktoobri 2018. aasta nõukogu määrusest 

(Euratom) 2018/1563 Euroopa Aatomienergiaühenduse teadus- ja koolitusprogrammi (2019–

2020) kohta, millega täiendatakse teadusuuringute ja innovatsiooni raamprogrammi 

„Horisont 2020“ ning tunnistatakse kehtetuks määrus (Euratom) nr 1314/2013 (L262). 
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Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 8 a (uus) 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 Artikkel 8 a  

 Sooline võrdõiguslikkus 

 Programmiga tagatakse soolise 

võrdõiguslikkuse ja soolise mõõtme 

tulemuslik edendamine teadusuuringutes 

ja innovatsioonis. 

Or. en 

Selgitus 

Muudatusettepanek tuleneb hiljuti vastu võetud 15. oktoobri 2018. aasta nõukogu määrusest 

(Euratom) 2018/1563 Euroopa Aatomienergiaühenduse teadus- ja koolitusprogrammi (2019–

2020) kohta, millega täiendatakse teadusuuringute ja innovatsiooni raamprogrammi 

„Horisont 2020“ ning tunnistatakse kehtetuks määrus (Euratom) nr 1314/2013 (L262). 
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Raport A8-0406/2018 
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Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 8 b (uus) 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 Artikkel 8 b 

 Eetikapõhimõtted 

 1. Igasuguse programmi raames toimuva 

teadus- ja innovatsioonitegevuse puhul 

järgitakse eetikapõhimõtteid ning 

asjakohaseid liikmesriikide, liidu ja 

rahvusvahelisi õigusakte, sh Euroopa 

Liidu põhiõiguste hartat ning Euroopa 

inimõiguste ja põhivabaduste kaitse 

konventsiooni ja selle lisaprotokolle. 

 Erilise tähelepanu all on 

proportsionaalsuse põhimõte, õigus 

eraelu puutumatusele, õigus isikuandmete 

kaitsele, õigus kehalisele ja vaimsele 

puutumatusele, õigus mitte olla 

diskrimineeritud ja vajadus tagada 

inimeste tervise kaitse kõrgel tasemel. 

   

 2. Programmi raames toimuvas teadus- ja 

innovatsioonitegevuses keskendutakse 

üksnes tsiviilrakendustele. 

Or. en 

Selgitus 

Muudatusettepanek tuleneb hiljuti vastu võetud 15. oktoobri 2018. aasta nõukogu määrusest 

(Euratom) 2018/1563 Euroopa Aatomienergiaühenduse teadus- ja koolitusprogrammi (2019–

2020) kohta, millega täiendatakse teadusuuringute ja innovatsiooni raamprogrammi 

„Horisont 2020“ ning tunnistatakse kehtetuks määrus (Euratom) nr 1314/2013 (L262). 
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