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LÜHISELGITUS

Arvamuse koostaja toetab üldiselt eesmärke, mis on seatud ettepanekus võtta vastu nõukogu 
määrus, millega luuakse Euroopa tuumaohutuse rahastamisvahend, mis Euratomi 
asutamislepingu alusel täiendab naabruspoliitika, arengu- ja rahvusvahelise koostöö 
rahastamisvahendit. Sellise määrusega nähakse ette tuumaohutusalase koostöö 
rahastamisvahendist (2014–2020) rahastatavate ELi meetmete järjepidevus ning uued 
tegevused.

Nagu kõigis ELi 28 liikmesriigis, peab EL tagama tuumaohutuse järjepidevalt kõrge taseme 
oma naabruses ja kogu maailmas. Tšernobõli (1986) ja Fukushima (2011) õnnetustel on olnud 
ülemaailmsed rahvatervisealased ja poliitilised tagajärjed, mistõttu tuleks ELil jätkuvalt püüda 
kasutada oma pikaajalist kogemust tuumaenergia tsiviilkasutuse valdkonnas ning toetada 
rahvusvahelisi jõupingutusi tuumaohutuse standardite järgimise ja seonduvate tegevuste 
vallas.

Komisjoni ettepanekus keskendutakse finantsabile ja seonduvatele meetmetele, mille eesmärk 
on tõhusa tuumaohutuse ja ülemaailmse tuumajulgeoleku, eeskätt tõhusa tuumaohutuskultuuri 
edendamine, kõrgeimate tuumaohutus- ja kiirguskaitsestandardite rakendamine ning 
tuumaohutuse jätkuv parandamine; kasutatud tuumkütuse ja radioaktiivsete jäätmete 
vastutustundlik ning ohutu käitlemine ning endiste tuumaobjektide ja -rajatiste 
dekomisjoneerimine ja saneerimine; tõhusate ja tulemuslike kaitsemeetmete süsteemide 
sisseseadmine.

Võttes arvesse ELi välistegevust, peaksid tuumajulgeoleku, tuumarelva leviku tõkestamise ja 
tuumaohutuse alased kohustused ning kestliku arengu eesmärgid, samuti ELi üldised huvid 
olema käesoleva määruse kohaste meetmete kavandamisel oluliseks suunanäitajaks kooskõlas 
liidu välistegevuse põhimõtetega, nagu on sätestatud Euroopa Liidu lepingu artikli 3 lõikes 5 
ning artiklites 8 ja 21. 

Rahastamisvahend peaks jätkuvalt teenima ELi välispoliitilisi huve, vajadusi ja prioriteete, 
mis rajanevad liidu partnerluslepingutel või rahvusvahelistel kohustustel, mida toetavad 
Rahvusvaheline Aatomienergiaagentuur (IAEA) ning G7 tuumaohutuse ja tuumajulgeoleku 
rühm (NSSG). 

Raportöör toonitab Euroopa välisteenistuse jätkuvat strateegilist rolli kavandamises ja 
juhtimistsüklis seoses meetmete koordineerimise ning nende sidususe ja kooskõla tagamisega 
teiste ELi meetmetega (nt praegune stabiilsuse ja rahu edendamise rahastamisvahend või 
tulevane naabruspoliitika, arengu- ja rahvusvahelise koostöö rahastamisvahend) vastavalt 
rahvusvaheliste konventsioonide ja lepingute vaimule ja sätetele ning rahvusvahelistele 
arengutele paindlikus reageerimises (nt Iraani ühine laiaulatuslik tegevuskava) ning ELi 
poliitilise dialoogi ja partneritele avaldatava mõju toetamises, eeskätt ELi vahetus naabruses 
asuvate riikide puhul. 

Raportöör rõhutab ELi lisaväärtust võrreldes ELi liikmesriikide võimalike individuaalsete 
tegevustega ning poliitilise mõjuvõimu suurendamise võimalust.

Ühtlasi on arvamuse projektis nähtud ette lisada sätted, mis arendaksid ELi suutlikkust tõhusa 
tuumaohutuskultuuri edendamisel ja kõrgeimate tuumaohutus- ja kiirguskaitsestandardite 
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rakendamisel, eriti ELi vahetus naabruses. Tuumaobjektide seire ja järelevalve juba alates 
nende rajamisest tuleb tagada kas ELi või teiste selles valdkonnas asjakohaste rahvusvaheliste 
organite (nagu IAEA) mehhanismide abil. Muudatustega soovitakse näha ette ja rahastada 
meetmeid tuumaelektrijaamade vastupidavusteste käsitlevate soovituste rakendamiseks ning 
näha ette asjakohased seiremehhanismid ELi vahetusse naabrusse rajatavate 
tuumaelektrijaamade jaoks. Lisaks tuleks kehtestada tingimuslikkus, mis tähendab, et 
asjaomasele riigile antava ELi toetuse tingimuseks peab olema selle riigi koostöövalmidus 
ning avatus tuumaohutuse valdkonnas. Selle mehhanismi alla peaks kuuluma näiteks 
Astravetsi tuumajaam Valgevenes1.

Seoses eespool välja pakutud uute toetusvaldkondadega soovitab raportöör tõsta ettenähtud 
eelarvet 300 miljonilt eurolt 350 miljonile eurole.

Arvamuse koostaja tuletab meelde, et kolmandatele riikidele antavatele laenudele 
välistegevuse tagatise pakkumist, millele osutatakse käesoleva määruse artikli 10 lõikes 2, 
rahastatakse Euroopa tuumaohutuse rahastamisvahendi määruse kohaselt, kuid selle suhtes 
kohaldatakse naabruspoliitika, arengu- ja rahvusvahelise koostöö rahastamisvahendi määruse 
artikli 26 lõikes 2 sätestatud eeskirju.

Vastavalt Euratomi asutamislepingu artiklile 203 Euroopa Parlamendiga ainult 
konsulteeritakse ning seega pole tegemist seadusandliku tavamenetlusega.

MUUDATUSETTEPANEKUD

Väliskomisjon palub vastutaval tööstuse, teadusuuringute ja energeetikakomisjonil võtta 
arvesse järgmisi muudatusettepanekuid:

Muudatusettepanek 1

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(2 a) Seetõttu peaksid tuumajulgeoleku, 
tuumarelva leviku tõkestamise ja 
tuumaohutuse alased kohustused ning 
kestliku arengu eesmärgid, samuti ELi 
üldised huvid olema käesoleva määruse 
kohaste meetmete kavandamisel oluliseks 
suunanäitajaks.

                                               
1 Euroopa Parlamendi 24. novembri 2016. aasta resolutsioon olukorra kohta Valgevenes (2016/2934(RSP)), 
punkt 15; ELT C 224, 27.6.2018, lk 135–139. https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/ET/TXT/?qid=1536682023489&uri=CELEX%3A52016IP0456
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Muudatusettepanek 2

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 3 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(3 a) Programmi teisesed eesmärgid 
peaksid hõlmama nende endiste töötajate 
ja kohalike kogukondade õiglase 
ülemineku rahastamist, kes seisavad 
ohtlike tuumarajatiste 
dekomisjoneerimise tagajärjel silmitsi 
tööpuudusega.

Muudatusettepanek 3

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 6

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(6) Ühendus peaks jätkama Euratomi 
asutamislepingu 10. peatüki kohaselt 
tehtavat tihedat koostööd Rahvusvahelise 
Aatomienergiaagentuuriga (IAEA) nii 
tuumaohutuse kui ka tuumaenergiaalaste 
kaitsemeetmete vallas Euratomi 
asutamislepingu teise jaotise 3. ja 
7. peatükis sätestatud eesmärkide 
saavutamiseks.

(6) Ühendus peaks jätkama Euratomi 
asutamislepingu 10. peatüki kohaselt 
tehtavat tihedat koostööd Rahvusvahelise 
Aatomienergiaagentuuriga (IAEA), 
NATOga ja liikmesriikide 
ametiasutustega nii tuumaohutuse kui ka 
tuumaenergiaalaste kaitsemeetmete vallas 
Euratomi asutamislepingu teise jaotise 3. ja 
7. peatükis sätestatud eesmärkide 
saavutamiseks. Rahastamisvahend peaks 
edendama ka rahvusvahelist koostööd, 
mis põhineb tuumaohutuse ja 
radioaktiivsete jäätmete käitlemise 
konventsioonidel.

Muudatusettepanek 4

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 7

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(7) Käesoleva vahendiga tuleks ette (7) Käesoleva vahendiga tuleks ette 
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näha meetmed, mis aitaksid kaasa nende 
eesmärkide saavutamisele ja tugineksid 
varem määruse (Euratom) nr 237/201424

kohaselt rahastatud meetmetele, seoses 
tuumaohutuse ja tuumaenergiaalaste 
kaitsemeetmetega kolmandates riikides, 
eeskätt ühinevates riikides, 
kandidaatriikides ja potentsiaalsetes 
kandidaatides.

näha meetmed, mis aitaksid kaasa nende 
eesmärkide saavutamisele ja tugineksid 
varem määruse (Euratom) nr 237/201424

kohaselt rahastatud meetmetele, seoses 
tuumaohutuse, radioaktiivsete jäätmete 
ohutu käitlemise, endiste tuumaobjektide 
ohutu dekomisjoneerimise ja saneerimise 
ning tuumaenergiaalaste kaitsemeetmetega 
kolmandates riikides, eeskätt ühinevates 
riikides, kandidaatriikides ja 
potentsiaalsetes kandidaatriikides ning 
naabruspoliitika piirkonna riikides 
[NDICI määruse] tähenduses (edaspidi 
„naabruspiirkond“), ja samuti liiduga 
assotsieerimis-, partnerlus- ja 
koostöölepingud sõlminud partnerriikides.

__________________ __________________

24 Nõukogu 13. detsembri 2013. aasta 
määrus (Euratom) nr 237/2014, millega 
luuakse tuumaohutusalase koostöö 
rahastamisvahend (ELT L 77, 15.3.2014, lk 
109).

24 Nõukogu 13. detsembri 2013. aasta 
määrus (Euratom) nr 237/2014, millega 
luuakse tuumaohutusalase koostöö 
rahastamisvahend (ELT L 77, 15.3.2014, lk 
109).

Muudatusettepanek 5

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 8

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(8) Käesoleva määruse rakendamine 
peaks vajaduse korral põhinema 
konsultatsioonidel, mida peetakse 
liikmesriikide asjaomaste asutustega, ja 
dialoogil, mida peetakse partnerriikidega.

(8) Käesoleva määruse rakendamine 
peaks põhinema konsultatsioonidel, mida 
peetakse liidu ja liikmesriikide asjaomaste 
asutustega, ning tõhusal ja tulemustele 
keskenduval dialoogil, mida peetakse 
partnerriikidega. Kui kõnealuse dialoogi 
käigus ei õnnestu liidu 
tuumaohutusealastele muredele lahendusi 
leida, tuleks käesoleva määruse, [NDICI 
määruse] ja [IPA III määruse] kohane 
välisrahastamine ajutiselt peatada või ei 
tohiks seda rahastamist lubada. Lisaks 
peaks liit olema valmis lahendama 
liikmesriikide õigustatud probleeme, mis 
puudutab uute tuumaelektrijaamade 
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ohutuse tagamist, eriti nende 
tuumajaamade puhul, mida ehitatakse 
ühinevatesse riikidesse, 
kandidaatriikidesse ja potentsiaalsetesse 
kandidaatriikidesse ning naabruspoliitika 
piirkonda.

Muudatusettepanek 6

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 8 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(8 a) Rahastamisvahendi raames võib 
liit toetada tuumavaldkonda reguleerivaid 
asutusi vastupidavustestide tegemisel, 
tuginedes tuumaohutuse valdkonna liidu 
õigustikule, ning järgnevaid 
rakendusmeetmeid, eriti nende 
tuumaelektrijaamade puhul, mida 
ehitatakse ühinevatesse riikidesse, 
kandidaatriikidesse ja potentsiaalsetesse 
kandidaatriikidesse ning naabruspoliitika 
piirkonda.

Muudatusettepanek 7

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 9

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(9) Kui see on võimalik ja asjakohane, 
tuleks ühenduse välistegevuse tulemuste 
jälgimiseks ja hindamiseks kasutada 
eelnevalt kindlaks määratud läbipaistvaid, 
riigipõhiseid ja mõõdetavaid näitajaid, 
mida on kohandatud asjaomase 
rahastamisvahendi eripäradele ja 
eesmärkidele ning mis eelistatult tuginevad 
partnerriigi tulemusraamistikule.

(9) Kui see on võimalik ja asjakohane, 
tuleks ühenduse välistegevuse tulemuste 
jälgimiseks ja hindamiseks kasutada 
eelnevalt kindlaks määratud läbipaistvaid, 
riigipõhiseid ja mõõdetavaid näitajaid, 
mida on kohandatud asjaomase 
rahastamisvahendi eripäradele ja 
eesmärkidele ning mis eelistatult tuginevad 
partnerriigi tulemusraamistikule. Liit peaks 
looma vajalikud regulaarsed 
seiremehhanismid (nt liidu 
eksperdirühmad või -lähetused), et valvata 
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uute, eriti vahetusse naabruspoliitika 
piirkonda ehitatavate 
tuumaelektrijaamade puhul 
vastupidavusteste käsitlevate soovituste 
rakendamise järele, ning neid 
mehhanisme rahastama.

Muudatusettepanek 8

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 18

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(18) Viiteid nõukogu otsuse 
2010/427/EL32 artiklis 9 nimetatud liidu 
rahastamisvahenditele tuleks lugeda 
viideteks käesolevale määrusele ja 
käesolevas määruses osutatud määrustele.
Komisjon peaks tagama, et käesolevat 
määrust rakendatakse kooskõlas 
kõnealuses otsuses Euroopa 
välisteenistusele omistatud rolliga.

(18) Liidu välisasjade ja 
julgeolekupoliitika kõrge esindaja peaks 
tagama liidu välistegevuse üldise 
poliitilise koordineerimise, tagades selle 
ühtsuse, järjepidevuse ja tõhususe 
eelkõige käesoleva määruse abil. Euroopa 
välisteenistus peaks panustama käesoleva 
määruse kohaste programmide 
koostamise ja haldamise tsüklisse artiklis 
2 sätestatud poliitikaeesmärkide alusel.

_________________

32 Nõukogu 26. juuli 2010. aasta otsus 
2010/427/EL, millega määratakse 
kindlaks Euroopa välisteenistuse 
korraldus ja toimimine (ELT L 201, 
3.8.2010, lk 30).

Muudatusettepanek 9

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Käesoleva määruse eesmärk on 
täiendada neid tuumaenergiaalase koostöö 
meetmeid, mida rahastatakse [NDICI 
määruse] kohaselt, eeskätt selleks, et 
toetada kolmandates riikides 
tuumaohutuse kõrge taseme, kiirguskaitse 
ning tuumamaterjali suhtes tõhusate ja 
tulemuslike kaitsemeetmete rakendamise 
edendamist, toetudes ühenduse siseselt 

1. Käesoleva määruse eesmärk on 
täiendada neid tuumaenergiaalase koostöö 
meetmeid, mida rahastatakse [NDICI 
määruse] kohaselt, eeskätt selleks, et 
toetada kolmandates riikides 
kõrgetasemelise tuumaohutuse, 
kiirguskaitse, läbipaistvusstandardite ja
tuumamaterjali suhtes tõhusate ja 
tulemuslike kaitsemeetmete rakendamise 



AD\1169245ET.docx 9/17 PE627.713v04-00

ET

võetavatele meetmetele ja kooskõlas 
käesoleva määruse sätetega.

edendamist, toetudes ühenduse siseselt 
võetavatele meetmetele ja kooskõlas 
käesoleva määruse sätetega. Käesoleva 
määruse kohaselt tuumaohutuse ja 
kaitsemeetmete valdkonnas liidu poolt 
pakutava koostöö eesmärk ei ole 
tuumaenergia edendamine ning seetõttu 
ei tule seda tõlgendada kui meedet, 
millega stimuleeritakse kõnealuse 
energiaallika kasutuselevõtmist 
kolmandates riikides.

Muudatusettepanek 10

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – lõige 2 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) tõhusa tuumaohutuskultuuri
edendamine, kõrgeimate tuumaohutus- ja 
kiirguskaitsestandardite rakendamine ning 
tuumaohutuse jätkuv parandamine;

a) tõhusa tuumaohutus- ja 
kiirguskaitse kultuuri edendamine, 
kõrgeimate tuumaohutus- ja 
kiirguskaitsestandardite rakendamine ning 
tuumaohutuse jätkuv parandamine; 
ennetähtaegne sulgemine, kui 
tuumaobjekti või -rajatist ei ole võimalik 
täiustada, nii et see vastaks täielikult 
rahvusvaheliselt heaks kiidetud 
tuumaohutusnõuetele;

Muudatusettepanek 11

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – lõige 2 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) kasutatud tuumkütuse ja 
radioaktiivsete jäätmete vastutustundlik 
ning ohutu käitlemine ning endiste 
tuumaobjektide ja -rajatiste 
dekomisjoneerimine ja saneerimine;

b) radioaktiivsete jäätmete, 
sealhulgas kasutatud tuumkütuse
vastutustundlik ning ohutu käitlemine (st 
eelkäitlemine, käitlemine, töötlemine, 
ladustamine ja kõrvaldamine) ning endiste 
tuumaobjektide ja -rajatiste, samuti vanade 
uraanikaevanduste või uputatud 
radioaktiivsete esemete ja materjalide 
ohutu dekomisjoneerimine ja saneerimine;
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Selgitus

Kuna kaotatakse olemasoleva tuumaohutusalase koostöö rahastamisvahendit käsitleva 
nõukogu määruse nr 237/2014 lisa, kus kriteeriumid ja prioriteedid olid esitatud 
üksikasjalikult, on nüüd oluline täpsustada käesoleva uue määruse artiklis 2 seatud eesmärke. 
Muudatusettepaneku eesmärk on lisada lihtsalt säte, mis oli olemasolevat tuumaohutusalase 
koostöö rahastamisvahendit käsitleva nõukogu määruse nr 237/2014 osa.

Muudatusettepanek 12

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – lõige 2 – punkt c

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(c) tõhusate ja tulemuslike
kaitsemeetmete süsteemide sisseseadmine.

c) tõhusate, tulemuslike ja 
läbipaistvate kaitsemeetmete süsteemide 
sisseseadmine, milles osalevad ka leviku 
tõkestamise eest vastutavad riiklikud 
asutused, sealhulgas 
tuumaelektrijaamade põhjalike riski- ja 
ohutushindamiste (vastupidavustestid) 
rahastamine, vastupidavustestide alusel 
antud soovituste rakendamine, tuginedes 
liidu õigustikule, ning seonduvate 
seiremeetmete rakendamine, eelkõige 
ühinevates riikides, kandidaatriikides ja 
potentsiaalsetes kandidaatriikides ning 
naabruspoliitika piirkonnas.

Muudatusettepanek 13

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – lõige 2 – punkt c a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

c a) üldsuse teavitamine sellest, kuidas 
programmiga on parandatud 
tuumaohutust ja endiseid tuumaobjekte 
edukalt dekomisjoneeritud.
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Muudatusettepanek 14

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Ajavahemikul 2021–2027 on käesoleva 
määruse rakendamise rahastamispakett 
300 miljonit eurot jooksevhindades.

Ajavahemikul 2021–2027 on käesoleva 
määruse rakendamise rahastamispakett 
350 miljonit eurot jooksevhindades.

Muudatusettepanek 15

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 5 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Assotsieerimislepingud, partnerlus- ja 
koostöölepingud, mitmepoolsed 
kokkulepped ja muud kokkulepped, 
millega luuakse õiguslikult siduvad suhted 
partnerriikidega, samuti Euroopa 
Ülemkogu järeldused ja nõukogu 
järeldused, tippkohtumise deklaratsioonid 
või kõrgetasemelistel kohtumistel 
partnerriikidega vastu võetud järeldused, 
komisjoni teatised või komisjoni ja liidu 
välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge 
esindaja ühisteatised moodustavad
käesoleva määruse rakendamise üldise 
poliitikaraamistiku.

Assotsieerimislepingud, partnerlus- ja 
koostöölepingud, mitmepoolsed 
kokkulepped ja muud kokkulepped, 
millega luuakse õiguslikult siduvad suhted 
partnerriikidega, samuti Euroopa 
Ülemkogu järeldused ja nõukogu 
järeldused, tippkohtumise deklaratsioonid 
või kõrgetasemelistel kohtumistel 
partnerriikidega vastu võetud järeldused, 
komisjoni teatised või komisjoni ja liidu 
välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge 
esindaja ühisteatised ning liidu 
tuumaohutusealane õigustik moodustavad 
käesoleva määruse rakendamise üldise 
poliitikaraamistiku.

Muudatusettepanek 16

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 6 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Mitmeaastase sihtprogrammi 
eesmärk on luua ühenduse ning asjaomase 
kolmanda riigi või piirkonna koostööks 
sidus raamistik, mis on kooskõlas 
käesoleva määruse reguleerimiseseme ja 
reguleerimisalaga ning ühenduse 

2. Mitmeaastase sihtprogrammi 
eesmärk on luua ühenduse ja asjaomase 
kolmanda riigi, piirkonna või 
rahvusvahelise organisatsiooni vaheliseks
koostööks sidus raamistik, mis on 
kooskõlas käesoleva määruse 
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eesmärkide, põhimõtete ja poliitikaga ning 
mis tugineb artiklis 5 osutatud 
poliitikaraamistikule.

reguleerimiseseme ja reguleerimisalaga 
ning ühenduse eesmärkide, põhimõtete ja 
poliitikaga ning mis tugineb artiklis 5 
osutatud poliitikaraamistikule.

Muudatusettepanek 17

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 6 – lõige 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2 a. Mitmeaastased sihtprogrammid 
kajastavad artiklis 5 osutatud komisjoni 
eesmärke ja sihte rahvusvahelistes 
organisatsioonides, mis võimendavad 
programmiga seotud tuumaohutuse 
valdkonna teadmisi ja kogemusi 
asjaomastes rahvusvahelistes 
organisatsioonides.

Muudatusettepanek 18

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 7 – lõige 3 – lõik 1 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) tegevuskavad, üksikmeetmed ja 
kõrvalmeetmed, mille liidupoolne 
rahastamine ei ületa 10 miljonit eurot;

a) üksikmeetmed ja kõrvalmeetmed, 
mille liidupoolne rahastamine ei ületa 
10 miljonit eurot;

Muudatusettepanek 19

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 8 – lõige 2 – punkt b a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

b a) endiste töötajate ja kogukondade 
õiglase ülemineku tagamisega seotud 
kulud tuumaobjekti dekomisjoneerimisel.
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Muudatusettepanek 20

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 11 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Kõik käesoleva määruse alusel 
rahastatavad tarned ja materjalid võivad 
pärineda lõikes 1 loetletud riikidest 
vastavalt samas lõikes sätestatud 
tingimustele.

2. Kõik käesoleva määruse alusel 
rahastatavad tarned ja materjalid võivad 
pärineda lõikes 1 ja artiklis 11 a loetletud 
riikidest vastavalt samas lõikes ja artiklis
sätestatud tingimustele.

Muudatusettepanek 21

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 11 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 11 a

Tingimuslikkus ja abi peatamine

1. Käesoleva määruse alusel antava 
liidu abi tingimuseks on, et asjaomane 
partnerriik järgib ja täidab:

a) Rahvusvahelise 
Aatomienergiaagentuuri raamistiku 
asjaomaseid rahvusvahelisi 
konventsioone;

b) 25. jaanuaril 1991. aastal Soomes 
Espoos vastu võetud piiriülese 
keskkonnamõju hindamise konventsiooni 
ning 25. juunil 1998 Taanis Aarhusis 
vastu võetud keskkonnainfo 
kättesaadavuse ja keskkonnaasjade 
otsustamises üldsuse osalemise ning neis 
asjus kohtu poole pöördumise 
konventsiooni, ja nende hilisemaid 
muudatusi;

c) tuumarelva leviku tõkestamise 
lepingut ja selle lisaprotokolle;

d) kohustusi, mis tulenevad liiduga 
sõlmitud partnerlus- ja 
assotsieerimislepingutest;

e) kohustusi vastupidavustestide ja 
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nendega seotud meetmete rakendamiseks.

2. Kui lõikes 1 loetletud tingimusi ei 
täideta, tuleb vajaduse korral uuesti läbi 
vaadata käesoleva määruse, [NDICI 
määruse] ja [IPA III määruse] kohane 
liidu finantsabi, mida võib piirata või 
ajutiselt peatada.

Muudatusettepanek 22

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 12 – lõige 2 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) koostatud, kehtestatud ja/või 
muudetud õigusaktide ja halduse üldaktide 
arv ning

(a) koostatud, kehtestatud ja/või 
muudetud õigusaktid ja halduse üldaktid
ning

Muudatusettepanek 23

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 12 – lõige 2 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) projekteerimis-, kontseptsiooni- või 
teostatavusuuringute arv rangeimatele 
tuumaohutusnõuetele vastavate käitiste 
rajamiseks.

(b) projekteerimis-, kontseptsiooni- või 
teostatavusuuringud rangeimatele 
tuumaohutusnõuetele vastavate käitiste 
rajamiseks.

Muudatusettepanek 24

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 12 – lõige 2 – punkt b a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

b a) tuumaohutuse ja radioaktiivsete 
jäätmete käitlemise parandamise 
meetmete rakendamine, tuginedes 
rangeimatele ohutusstandarditele, 
sealhulgas rahvusvaheliste vastastikuste 
eksperdihinnangute soovitused.
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Muudatusettepanek 25

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 12 – lõige 2 – punkt b b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

b b) kui palju on partnerriikides 
üldsust programmist teavitatud.

Muudatusettepanek 26

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 15 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Käesolevat määrust kohaldatakse 
kooskõlas otsusega 2010/427/EL.

Liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika 
kõrge esindaja tagab liidu välistegevuse 
üldise poliitilise koordineerimise, tagades 
selle ühtsuse, järjepidevuse ja tõhususe 
eelkõige käesoleva määruse abil. Euroopa 
välisteenistus panustab käesoleva 
määruse kohaste programmide 
koostamise ja haldamise tsüklisse artiklis 
2 sätestatud poliitikaeesmärkide alusel.
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