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FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI 

10.1.2019 A8-0406/31 

Tarkistus  31 

Rebecca Harms 

Verts/ALE-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0406/2018 

Miapetra Kumpula-Natri 

Euratomin tutkimus- ja koulutusohjelma vuosiksi 2021–2025 

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

 

Ehdotus asetukseksi 

Johdanto-osan 5 a kappale (uusi) 

 
Komission teksti Tarkistus 

 (5 a) Vakavat ydinonnettomuudet voivat 

vaarantaa ihmishenkiä. Ohjelmassa olisi 

sen vuoksi kiinnitettävä mahdollisimman 

suurta huomiota ydinturvallisuuteen ja 

tarvittaessa turva- ja 

varmuusjärjestelyihin, joita Yhteinen 

tutkimuskeskus, jäljempänä ’JRC’, 

käsittelee. 

Or. en 

Perustelu 

Ei pidä unohtaa aiempien ydinonnettomuuksien dramaattisia seurauksia. 

Tarkistus on johdettu äskettäin julkaistun tutkimuksen ja innovoinnin puiteohjelmaa 

Horisontti 2020 täydentävästä Euroopan atomienergiayhteisön tutkimus- ja 

koulutusohjelmasta (2019–2020) ja asetuksen (Euratom) N:o 1314/2013 kumoamisesta 

15. lokakuuta 2018 annetun neuvoston asetuksen (Euratom) 2018/1563 (L262) johdanto-osan 

6 kappaleesta. 
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FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI 

10.1.2019 A8-0406/32 

Tarkistus  32 

Rebecca Harms 

Verts/ALE-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0406/2018 

Miapetra Kumpula-Natri 

Euratomin tutkimus- ja koulutusohjelma vuosiksi 2021–2025 

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

 

Ehdotus asetukseksi 

Johdanto-osan 6 kappale 

 
Komission teksti Tarkistus 

(6) Fuusioenergiatutkimusta 

toteutetaan EU:n ydinfuusiota koskevan 

etenemissuunnitelman mukaisesti; 

suunnitelmassa hahmotellaan tutkimus- 

ja kehitystoimet, jotka tarvitaan perustan 

luomiseksi sähköä tuottavalle 

fuusiovoimalaitokselle. Lyhyellä ja 

keskipitkällä aikavälillä keskeinen vaihe 

on ITER-laitoksen rakentaminen ja käyttö. 

ITERiä koskevia eurooppalaisia toimia 

täydennetään vahvalla 

fuusiotutkimusohjelmalla ITERin tulevan 

käytön ja DEMO-laitoksen valmistelun 

tukemiseksi. 

(6) Ohjelma ei kata ITER-laitoksen 

rakentamista ja käyttöä. 

Or. en 

Perustelu 

ITER kuuluu muuhun oikeusperustaan kuin tähän Euratom-ohjelmaan. Siksi on tärkeää 

varmistaa, ettei kahden tutkimusta ja kehittämistä koskevan ohjelman välillä ole sekaannusta. 
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FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI 

10.1.2019 A8-0406/33 

Tarkistus  33 

Rebecca Harms 

Verts/ALE-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0406/2018 

Miapetra Kumpula-Natri 

Euratomin tutkimus- ja koulutusohjelma vuosiksi 2021–2025 

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

 

Ehdotus asetukseksi 

Johdanto-osan 12 a kappale (uusi) 

 
Komission teksti Tarkistus 

 (12 a) Ohjelmaan sisältyvissä toimissa 

olisi pyrittävä edistämään naisten ja 

miesten tasa-arvoa tutkimuksessa ja 

innovoinnissa puuttumalla erityisesti 

sukupuolten eriarvoisuuden taustalla 

oleviin syihin, hyödyntämällä 

täysimääräisesti sekä nais- että 

miestutkijoiden potentiaali ja ottamalla 

sukupuoliulottuvuus mukaan hankkeiden 

sisältöön tutkimuksen laadun 

parantamiseksi ja innovoinnin 

edistämiseksi. Toimissa olisi myös 

pyrittävä soveltamaan Euroopan 

unionista tehdyn sopimuksen 2 ja 

3 artiklan ja Euroopan unionin 

toiminnasta tehdyn sopimuksen 8 artiklan 

mukaisia naisten ja miesten tasa-arvoa 

koskevia periaatteita. 

Or. en 

Perustelu 

Ohjelmassa edistetään aidosti sukupuolten tasa-arvoa ja tutkimuksen ja innovoinnin sisällön 

sukupuoliulottuvuuden huomioon ottamista. 

Tarkistus on johdettu äskettäin julkaistun tutkimuksen ja innovoinnin puiteohjelmaa 

Horisontti 2020 täydentävästä Euroopan atomienergiayhteisön tutkimus- ja 

koulutusohjelmasta (2019–2020) ja asetuksen (Euratom) N:o 1314/2013 kumoamisesta 

15. lokakuuta 2018 annetun neuvoston asetuksen (Euratom) 2018/1563 (L262) johdanto-osan 

6 kappaleesta. 
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FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI 

10.1.2019 A8-0406/34 

Tarkistus  34 

Rebecca Harms 

Verts/ALE-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0406/2018 

Miapetra Kumpula-Natri 

Euratomin tutkimus- ja koulutusohjelma vuosiksi 2021–2025 

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

 

Ehdotus asetukseksi 

8 a artikla (uusi) 

 
Komission teksti Tarkistus 

 8 a artikla 

 Sukupuolten tasa-arvo 

 Ohjelmassa edistetään aidosti 

sukupuolten tasa-arvoa ja tutkimuksen ja 

innovoinnin sisällön 

sukupuoliulottuvuuden huomioon 

ottamista. 

Or. en 

Perustelu 

Tarkistus on johdettu äskettäin julkaistun tutkimuksen ja innovoinnin puiteohjelmaa 

Horisontti 2020 täydentävästä Euroopan atomienergiayhteisön tutkimus- ja 

koulutusohjelmasta (2019–2020) ja asetuksen (Euratom) N:o 1314/2013 kumoamisesta 15. 

lokakuuta 2018 annetun neuvoston asetuksen (Euratom) 2018/1563 (L262) johdanto-osan 6 

kappaleesta. 
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FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI 

10.1.2019 A8-0406/35 

Tarkistus  35 

Rebecca Harms 

Verts/ALE-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0406/2018 

Miapetra Kumpula-Natri 

Euratomin tutkimus- ja koulutusohjelma vuosiksi 2021–2025 

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

 

Ehdotus asetukseksi 

8 b artikla (uusi) 

 
Komission teksti Tarkistus 

 8 b artikla 

 Eettiset periaatteet 

 1. Kaikissa ohjelmaan kuuluvissa 

tutkimus- ja innovointitoimissa on 

noudatettava eettisiä periaatteita sekä 

asiaankuuluvaa kansallista, unionin ja 

kansainvälistä oikeutta, joihin sisältyvät 

Euroopan unionin perusoikeuskirja sekä 

ihmisoikeuksien ja perusvapauksien 

suojaamista koskeva yleissopimus ja sen 

lisäpöytäkirjat. 

 Erityisesti on otettava huomioon 

suhteellisuusperiaate, oikeus 

yksityisyyteen, oikeus henkilötietojen 

suojaan, oikeus henkilön fyysiseen ja 

psyykkiseen koskemattomuuteen, oikeus 

syrjimättömyyteen ja tarve varmistaa 

ihmisten terveyden korkeatasoinen 

suojelu. 

 2. Ohjelman nojalla toteutettavien 

tutkimus- ja innovointitoimien on 

keskityttävä yksinomaan 

siviilisovelluksiin. 

Or. en 

Perustelu 

Tarkistus on johdettu äskettäin julkaistun tutkimuksen ja innovoinnin puiteohjelmaa 

Horisontti 2020 täydentävästä Euroopan atomienergiayhteisön tutkimus- ja 
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koulutusohjelmasta (2019–2020) ja asetuksen (Euratom) N:o 1314/2013 kumoamisesta 

15. lokakuuta 2018 annetun neuvoston asetuksen (Euratom) 2018/1563 (L262) johdanto-osan 

6 kappaleesta. 

 


