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Horisontti 2020 -puiteohjelmaa täydentävä Euratom-ohjelma *
Euroopan parlamentin lainsäädäntöpäätöslauselma 11. syyskuuta 2018 ehdotuksesta 
neuvoston asetukseksi tutkimuksen ja innovoinnin puiteohjelmaa Horisontti 2020 
täydentävästä Euroopan atomienergiayhteisön tutkimus- ja koulutusohjelmasta (2019–
2020) (COM(2017)0698 – C8-0009/2018 – 2017/0312(NLE))
(Kuuleminen)

Euroopan parlamentti, joka

– ottaa huomioon komission ehdotuksen neuvostolle (COM(2017)0698),

– ottaa huomioon Euroopan atomienergiayhteisön perustamissopimuksen 7 artiklan, jonka 
mukaisesti neuvosto on kuullut parlamenttia (C8-0009/2018),

– ottaa huomioon työjärjestyksen 78 c artiklan,

– ottaa huomioon teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunnan mietinnön (A8-0258/2018),

1. hyväksyy komission ehdotuksen sellaisena kuin se on tarkistettuna;

2. pyytää komissiota muuttamaan ehdotustaan vastaavasti Euroopan unionin toiminnasta 
tehdyn sopimuksen 293 artiklan 2 kohdan ja Euroopan atomienergiayhteisön 
perustamissopimuksen 106 a artiklan mukaisesti;

3. pyytää neuvostoa ilmoittamaan parlamentille, jos se aikoo poiketa parlamentin 
hyväksymästä sanamuodosta;

4. pyytää tulla kuulluksi uudelleen, jos neuvosto aikoo tehdä huomattavia muutoksia 
komission ehdotukseen;

5. kehottaa puhemiestä välittämään parlamentin kannan neuvostolle ja komissiolle.



Tarkistus 1

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 4 kappale

Komission teksti Tarkistus

(4) Jotta voidaan varmistaa ydinalan 
tutkimuksen jatkuvuus yhteisön tasolla, on 
tarpeen vahvistaa yhteisön tutkimus- ja 
koulutusohjelma, jäljempänä ’Euratom-
ohjelma’, 1 päivän tammikuuta 2019 ja 
31 päivän joulukuuta 2020 väliselle ajalle. 
Euratom-ohjelmalla olisi oltava samat 
tavoitteet kuin vuosien 2014–2018 
ohjelmalla ja sen olisi tuettava samaa 
toimintaa ja käytettävä samaa 
toteuttamistapaa, joka on osoittautunut 
tehokkaaksi ja tarkoituksenmukaiseksi 
ohjelman tavoitteiden saavuttamisen 
kannalta.

(4) Jotta voidaan varmistaa ydinalan 
tutkimuksen jatkuvuus yhteisön tasolla ja 
saavuttaa alan tavoitteet, on tarpeen 
vahvistaa yhteisön tutkimus- ja 
koulutusohjelma, jäljempänä ’Euratom-
ohjelma’, 1 päivän tammikuuta 2019 ja 
31 päivän joulukuuta 2020 väliselle ajalle. 
Euratom-ohjelmalla olisi oltava samat 
tavoitteet kuin vuosien 2014–2018 
ohjelmalla ja sen olisi tuettava samaa 
toimintaa ja käytettävä samaa 
toteuttamistapaa, joka on osoittautunut 
tehokkaaksi ja tarkoituksenmukaiseksi 
ohjelman tavoitteiden saavuttamisen 
kannalta.

Tarkistus 2

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 6 kappale

Komission teksti Tarkistus

(6) Ydinenergia voi potentiaalisesti 
vaikuttaa energiahuoltoon ja taloudelliseen 
kehitykseen, mutta toisaalta vakavat 
ydinonnettomuudet voivat vaarantaa 
ihmisten terveyden. Euratom-ohjelmassa 
olisi sen vuoksi kiinnitettävä 
mahdollisimman suurta huomiota 
ydinturvallisuuteen ja tarvittaessa turva- ja 
varmuusjärjestelyihin, joita Yhteinen 
tutkimuskeskus (Joint Research Centre), 
jäljempänä ’JRC’, käsittelee. 

(6) Ydinenergia voi potentiaalisesti 
vaikuttaa energiahuoltoon ja taloudelliseen 
kehitykseen, mutta toisaalta vakavat 
ydinonnettomuudet voivat keskipitkällä ja 
pitkällä aikavälillä vaarantaa ihmisten 
terveyden ja ympäristön. Euratom-
ohjelmassa olisi sen vuoksi kiinnitettävä 
mahdollisimman suurta huomiota 
ydinturvallisuuteen ja tarvittaessa turva- ja 
varmuusjärjestelyihin, joita Yhteinen 
tutkimuskeskus (Joint Research Centre), 
jäljempänä ’JRC’, käsittelee. 

Tarkistus 3

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 7 kappale

Komission teksti Tarkistus

(7) Neuvoston 28 päivänä helmikuuta 
2008 Brysselissä pidetyn istunnon 

(7) Neuvoston 28 päivänä helmikuuta 
2008 Brysselissä pidetyn istunnon 



päätelmissä esitetyllä Euroopan 
strategisella 
energiateknologiasuunnitelmalla, 
jäljempänä ’SET-suunnitelma’, 
vauhditetaan vähähiilisten 
energiateknologioiden valikoiman 
kehittämistä. Eurooppa-neuvosto sopi 
4 päivänä helmikuuta 2011 pitämässään 
kokouksessa, että unioni ja sen jäsenvaltiot 
edistävät investointeja uusiutuviin 
energialähteisiin sekä turvallisiin ja 
kestäviin vähähiilisiin teknologioihin ja 
keskittyvät SET-suunnitelmassa 
asetettujen, teknologiaa koskevien 
ensisijaisten tavoitteiden toteuttamiseen. 
Kukin jäsenvaltio voi vapaasti päättää, 
mitä teknologiaa se tukee.

päätelmissä esitetyllä Euroopan 
strategisella 
energiateknologiasuunnitelmalla, 
jäljempänä ’SET-suunnitelma’, 
vauhditetaan innovointia Euroopan 
edistyneen vähähiilisen teknologian 
alalla. Eurooppa-neuvosto sopi 4 päivänä 
helmikuuta 2011 pitämässään kokouksessa, 
että unioni ja sen jäsenvaltiot edistävät 
investointeja uusiutuviin energialähteisiin 
sekä turvallisiin ja kestäviin vähähiilisiin 
teknologioihin, mukaan lukien ydinvoima, 
ja keskittyvät SET-suunnitelmassa 
asetettujen, teknologiaa koskevien 
ensisijaisten tavoitteiden toteuttamiseen. 
SET-suunnitelman toimen 10 (ydinala) 
tavoitteena on säilyttää ydinreaktoreiden 
ja niihin liittyvän polttoainekierron 
turvallisuuden korkea taso toiminnan ja 
käytöstäpoiston aikana, samalla kun 
parannetaan tehokkuutta. Kukin 
jäsenvaltio voi vapaasti päättää, mitä 
teknologiaa se tukee.

Tarkistus 4

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 8 kappale

Komission teksti Tarkistus

(8) Koska kaikilla jäsenvaltioilla on 
ydinlaitoksia tai ne käyttävät 
radioaktiivisia materiaaleja erityisesti 
lääketieteellisiin tarkoituksiin, neuvosto on 
todennut 1 ja 2 päivänä joulukuuta 2008 
Brysselissä pidetyssä istunnossa 
antamissaan päätelmissä, että ydinalan 
osaamista on pidettävä jatkuvasti yllä 
erityisesti asianmukaisella koulutuksella, 
joka kytkeytyy tutkimukseen ja jota 
koordinoidaan yhteisön tasolla. 

(8) Koska kaikilla jäsenvaltioilla on 
ydinlaitoksia tai ne käyttävät 
radioaktiivisia materiaaleja erityisesti 
lääketieteellisiin tarkoituksiin, neuvosto on 
todennut 1 ja 2 päivänä joulukuuta 2008 
Brysselissä pidetyssä istunnossa 
antamissaan päätelmissä, että ydinalan 
osaamista on pidettävä jatkuvasti yllä 
erityisesti asianmukaisella koulutuksella, 
jota annetaan kaikilla tasoilla, ja 
Euroopan tason tutkimushankkeiden 
asianmukaisella yhteensovittamisella.

Tarkistus 5

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 9 kappale

Komission teksti Tarkistus



(9) Kunkin jäsenvaltion asiana on valita, 
hyödyntääkö se ydinvoimaa, mutta on 
myös todettava, että ydinenergialla on eri 
jäsenvaltioissa erilainen merkitys.

(9) Kunkin jäsenvaltion asiana on valita, 
hyödyntääkö se ydinvoimaa, mutta on 
myös todettava, että ydinalan 
tutkimuksella on tärkeä asema kaikissa 
jäsenvaltioissa, etenkin ihmisten terveyden 
alalla.

Tarkistus 6

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 11 kappale

Komission teksti Tarkistus

(11) Jotta fuusiosta voi tulla uskottava 
vaihtoehto kaupallisessa 
energiantuotannossa, on ensinnäkin tarpeen 
huolehtia siitä, että ITERin rakentaminen 
saatetaan päätökseen aikataulun mukaisesti 
ja että sen toiminta aloitetaan 
onnistuneesti. Toiseksi on tarpeen laatia 
kunnianhimoinen mutta realistinen 
etenemissuunnitelma sähköntuotannon 
aloittamiseksi vuoteen 2050 mennessä. 
Näiden tavoitteiden saavuttaminen 
edellyttää Euroopan fuusio-ohjelman 
suuntaamista niin, että perustetaan yhteinen 
toimintaohjelma, jolla tämä 
etenemissuunnitelma pannaan täytäntöön. 
Jotta käynnissä olevan 
fuusiotutkimustoiminnan saavutukset ja 
fuusioalan sidosryhmien pitkäaikaiset 
sitoumukset kuten myös niiden välinen 
yhteistyö voitaisiin turvata, on 
varmistettava yhteisön tuen jatkuvuus. 
Olisi keskityttävä enemmän ensisijaisesti 
ITERiä tukeviin toimiin mutta myös 
demonstraatioreaktorin kehittämiseen, 
mukaan lukien tarvittaessa yksityisen 
sektorin aiempaa laajempi osallistuminen. 
Tämä rationalisointi ja 
uudelleensuuntaaminen olisi toteutettava 
vaarantamatta Euroopan johtajuutta 
fuusiotutkimusyhteisössä.

(11) Jotta fuusiosta voi tulla uskottava 
vaihtoehto kaupallisessa 
energiantuotannossa, on ensinnäkin tarpeen 
huolehtia siitä, että ITERin rakentaminen 
saatetaan päätökseen aikataulun mukaisesti 
ja että sen toiminta aloitetaan 
onnistuneesti, mitä voidaan edistää 
merkittävästi Euratom-ohjelmalla. 
Toiseksi on tarpeen laatia 
kunnianhimoinen mutta realistinen 
etenemissuunnitelma sähköntuotannon 
aloittamiseksi vuoteen 2050 mennessä. 
Näiden tavoitteiden saavuttaminen 
edellyttää Euroopan fuusio-ohjelman 
suuntaamista niin, että perustetaan yhteinen 
toimintaohjelma, jolla tämä 
etenemissuunnitelma pannaan täytäntöön. 
Jotta käynnissä olevan 
fuusiotutkimustoiminnan saavutukset ja 
fuusioalan sidosryhmien pitkäaikaiset 
sitoumukset kuten myös niiden välinen 
yhteistyö voitaisiin turvata, on 
varmistettava yhteisön tuen jatkuvuus 
pitkällä aikavälillä. Olisi keskityttävä 
enemmän ensisijaisesti ITERiä tukeviin 
toimiin mutta myös demonstraatioreaktorin 
kehittämiseen, mukaan lukien tarvittaessa 
yksityisen sektorin aiempaa laajempi 
osallistuminen. Tämä rationalisointi ja 
uudelleensuuntaaminen olisi toteutettava 
vaarantamatta Euroopan johtajuutta 
fuusiotutkimusyhteisössä.

Tarkistus 7

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 12 kappale



Komission teksti Tarkistus

(12) JRC:n olisi edelleen tarjottava 
riippumatonta asiakaslähtöistä tieteellistä ja 
teknologista tukea yhteisön politiikkojen 
laatimiselle, kehittämiselle, 
täytäntöönpanolle ja seurannalle erityisesti 
ydinturvallisuuteen sekä turva- ja 
varmuusjärjestelyihin liittyvässä 
tutkimuksessa ja koulutuksessa. 
Henkilöresurssien optimoimiseksi ja 
päällekkäisen tutkimustoiminnan 
välttämiseksi unionissa olisi kaikki JRC:n 
toteuttamat uudet toimet analysoitava 
niiden johdonmukaisuuden tarkistamiseksi 
jäsenvaltioissa jo olemassa olevien toimien 
kanssa. Horisontti 2020 -puiteohjelman 
turvallisuusnäkökohdat olisi rajattava 
JRC:n suoriin toimiin.

(12) JRC:n olisi edelleen tarjottava 
riippumatonta asiakaslähtöistä tieteellistä ja 
teknologista tukea yhteisön politiikkojen 
laatimiselle, kehittämiselle, 
täytäntöönpanolle ja seurannalle erityisesti 
ydinturvallisuuteen sekä turva- ja 
varmuusjärjestelyihin, 
ydinmateriaalivalvontaan ja ydinaseiden 
leviämisen estämiseen liittyvässä 
tutkimuksessa ja koulutuksessa. 
Henkilöresurssien optimoimiseksi ja 
päällekkäisen tutkimustoiminnan 
välttämiseksi unionissa olisi kaikki JRC:n 
toteuttamat uudet toimet analysoitava 
niiden johdonmukaisuuden tarkistamiseksi 
jäsenvaltioissa jo olemassa olevien toimien 
kanssa. Horisontti 2020 -puiteohjelman 
turvallisuusnäkökohdat olisi rajattava 
JRC:n suoriin toimiin.

Tarkistus 8

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 14 kappale

Komission teksti Tarkistus

(14) Kaikkien jäsenvaltioiden edun vuoksi 
unionin tehtävänä on kehittää kehys, jolla 
tuetaan yhteistä ydinfissioteknologioiden 
pioneeritutkimusta ja niihin liittyvän 
tietämyksen luomista ja säilyttämistä ja 
jossa kiinnitetään erityistä huomiota 
turvallisuuteen, turva- ja 
varmuusjärjestelyihin, säteilysuojeluun ja 
ydinaseiden leviämisen estämiseen. Tämä 
edellyttää puolueetonta tutkimustietoa, 
jonka tuottamiseen JRC voi osallistua 
keskeisellä tavalla. Tämä on tuotu esille 
komission Euroopan parlamentille, 
neuvostolle, Euroopan talous- ja 
sosiaalikomitealle ja alueiden komitealle 
6 päivänä lokakuuta 2010 antamassa 
tiedonannossa ”Eurooppa 2020 -strategian 
lippulaivahanke Innovaatiounioni”, jossa 
komissio on esittänyt aikomuksensa 
hankkia entistä vankempaa tutkimustietoa 
poliittisen päätöksenteon perustaksi 
hyödyntämällä JRC:tä. JRC aikoo vastata 

(14) Kaikkien jäsenvaltioiden edun vuoksi 
unionin tehtävänä on kehittää kehys, jolla 
tuetaan yhteistä ydinfissioteknologioiden 
pioneeritutkimusta ja niihin liittyvän 
tietämyksen luomista ja säilyttämistä ja 
jossa kiinnitetään erityistä huomiota 
turvallisuuteen, turva- ja 
varmuusjärjestelyihin, ydinjätteen 
käsittelyyn, säteilysuojeluun ja ydinaseiden 
leviämisen estämiseen. Tämä edellyttää 
puolueetonta tutkimustietoa, jonka 
tuottamiseen JRC voi osallistua keskeisellä 
tavalla. Tämä on tuotu esille komission 
Euroopan parlamentille, neuvostolle, 
Euroopan talous- ja sosiaalikomitealle ja 
alueiden komitealle 6 päivänä lokakuuta 
2010 antamassa tiedonannossa ”Eurooppa 
2020 -strategian lippulaivahanke 
Innovaatiounioni”, jossa komissio on 
esittänyt aikomuksensa hankkia entistä 
vankempaa tutkimustietoa poliittisen 
päätöksenteon perustaksi hyödyntämällä 



tähän haasteeseen keskittämällä 
ydinturvallisuutta ja turva- ja 
varmuusjärjestelyjä koskevan 
tutkimuksensa unionin politiikan 
painopisteisiin.

JRC:tä. JRC aikoo vastata tähän 
haasteeseen keskittämällä 
ydinturvallisuutta ja turva- ja 
varmuusjärjestelyjä koskevan 
tutkimuksensa unionin politiikan 
painopisteisiin.

Tarkistus 9

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 15 kappale

Komission teksti Tarkistus

(15) Jotta voitaisiin tiivistää tieteen ja 
yhteiskunnan välisiä suhteita ja vahvistaa 
kansalaisten luottamusta tieteeseen, 
Euratom-ohjelmassa olisi edistettävä 
kansalaisten ja kansalaisyhteiskunnan 
asiantuntevaa osallistumista tutkimus- ja 
innovaatiokysymyksiin edistämällä 
tiedekasvatusta, asettamalla tieteellinen 
tietämys helpommin saataville, 
kehittämällä vastuullisia tutkimus- ja 
innovaatiolinjauksia, joissa otetaan 
huomioon kansalaisten ja 
kansalaisyhteiskunnan huolenaiheet ja 
odotukset, sekä helpottamalla kansalaisten 
ja kansalaisyhteiskunnan osallistumista 
Euratom-ohjelman toimiin. 

(15) Jotta voitaisiin tiivistää tieteen ja 
yhteiskunnan välisiä suhteita ja vahvistaa 
kansalaisten luottamusta tieteeseen, 
Euratom-ohjelmassa olisi varmistettava 
parempi tiedottaminen, jotta kansalaiset ja 
kansalaisyhteiskunta voivat osallistua 
asiantuntevasti tutkimus- ja 
innovaatiokysymyksiin, mikä toteutetaan 
edistämällä tiedekasvatusta, asettamalla 
tieteellinen tietämys helpommin saataville, 
kehittämällä vastuullisia tutkimus- ja 
innovaatiolinjauksia, joissa otetaan 
huomioon kansalaisten ja 
kansalaisyhteiskunnan huolenaiheet ja 
odotukset, sekä helpottamalla kansalaisten 
ja kansalaisyhteiskunnan osallistumista 
Euratom-ohjelman toimiin.

Tarkistus 10

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 17 kappale

Komission teksti Tarkistus

(17) Komissio sekä Euroopan talous- ja 
sosiaalikomitea järjestivät Brysselissä 26 
ja 27 päivänä helmikuuta 2013 
symposiumin, jonka aiheena olivat 
ydinfissiotutkimuksen hyödyt ja rajoitukset 
vähähiilisen energian kannalta. 
Symposiumia edelsi monialainen tutkimus, 
johon osallistui muun muassa energian, 
talouden ja yhteiskuntatieteiden alojen 
asiantuntijoita.

(17) Komission sekä Euroopan talous- ja 
sosiaalikomitean Brysselissä 26 ja 27 
päivänä helmikuuta 2013 järjestämässä 
symposiumissa, jonka aiheena olivat 
ydinfissiotutkimuksen hyödyt ja rajoitukset 
vähähiilisen energian kannalta ja jota 
edelsi monialainen tutkimus, johon 
osallistui muun muassa energian, talouden 
ja yhteiskuntatieteiden alojen 
asiantuntijoita, keskustelujen tuloksena 
todettiin, että ydinalan tutkimusta, 
mukaan lukien fissiotutkimusta, on 



jatkettava Euroopan tasolla.

Tarkistus 11

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 18 kappale

Komission teksti Tarkistus

(18) Euratom-ohjelman olisi osaltaan 
lisättävä tutkijan ammatin houkuttelevuutta 
unionissa. Eurooppalainen tutkijoiden 
peruskirja ja tutkijoiden työhönoton 
säännöstö17 sekä eurooppalaisen 
tutkimusalueen puitteissa määritellyt muut 
asiaan liittyvät ohjeet olisi otettava 
asianmukaisesti huomioon kunnioittaen 
kuitenkin niiden vapaaehtoista luonnetta.

(18) Euratom-ohjelman olisi osaltaan 
lisättävä tutkijan ammatin houkuttelevuutta 
unionissa ja kannustettava nuoria 
mukaan alan tutkimukseen. 
Eurooppalainen tutkijoiden peruskirja ja 
tutkijoiden työhönoton säännöstö17 sekä 
eurooppalaisen tutkimusalueen puitteissa 
määritellyt muut asiaan liittyvät ohjeet olisi 
otettava asianmukaisesti huomioon 
kunnioittaen kuitenkin niiden vapaaehtoista 
luonnetta.

_________________ _________________
17 Komission suositus, annettu 11 päivänä 
maaliskuuta 2005, eurooppalaisesta 
tutkijoiden peruskirjasta ja tutkijoiden 
työhönoton säännöstöstä (EUVL L 75, 
22.3.2005, s. 67). 

17 Komission suositus, annettu 11 päivänä 
maaliskuuta 2005, eurooppalaisesta 
tutkijoiden peruskirjasta ja tutkijoiden 
työhönoton säännöstöstä (EUVL L 75, 
22.3.2005, s. 67).

Tarkistus 12

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 19 kappale

Komission teksti Tarkistus

(19) Euratom-ohjelmaan sisältyvissä 
toimissa olisi pyrittävä edistämään naisten 
ja miesten tasa-arvoa tutkimuksessa ja 
innovoinnissa puuttumalla erityisesti 
sukupuolten välisen epätasapainon 
taustalla oleviin syihin, hyödyntämällä 
täysimääräisesti sekä nais- että 
miestutkijoiden potentiaali ja ottamalla 
sukupuolten tasa-arvo huomioon 
hankkeiden sisällössä 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 

(19) Euratom-ohjelmaan sisältyvien 
toimien olisi oltava naisten ja miesten tasa-
arvoa tutkimuksessa ja innovoinnissa 
koskevien periaatteiden mukaisia siten, 
että niissä puututaan erityisesti 
sukupuolten epätasapainon taustalla oleviin 
syihin ja hyödynnetään täysimääräisesti 
sekä nais- että miestutkijoiden potentiaali 
parantamalla heidän pääsyään 
tutkimusohjelmiin 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. miesten tasa-arvoa koskevia periaatteita.

Tarkistus 13

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 20 kappale

Komission teksti Tarkistus

(20) Euratom-ohjelmasta tuettavissa 
tutkimus- ja innovointitoimissa olisi 
kunnioitettava eettisiä perusperiaatteita. 
Ohjelmassa olisi tarvittaessa otettava 
huomioon luonnontieteiden ja uusien 
teknologioiden etiikkaa käsittelevän 
eurooppalaisen työryhmän lausunnot 
energiakysymyksistä. 
Tutkimustoiminnassa olisi myös otettava 
huomioon Euroopan unionin toiminnasta 
tehdyn sopimuksen 13 artikla ja 
vähennettävä eläinten käyttöä 
tutkimuksissa ja kokeissa pyrkien viime 
kädessä korvaamaan eläinten käyttö. 
Kaikki toimet olisi toteutettava siten, että 
varmistetaan ihmisten terveyden 
korkeatasoinen suojelu.

(20) Euratom-ohjelmasta tuettavissa 
tutkimus- ja innovointitoimissa olisi 
kunnioitettava eettisiä perusperiaatteita. 
Ohjelmassa olisi tarvittaessa otettava 
huomioon luonnontieteiden ja uusien 
teknologioiden etiikkaa käsittelevän 
eurooppalaisen työryhmän lausunnot 
energiakysymyksistä. 
Tutkimustoiminnassa olisi myös otettava 
huomioon Euroopan unionin toiminnasta 
tehdyn sopimuksen 13 artikla ja korvattava 
eläinten käyttö tutkimuksissa ja kokeissa 
pyrkien viime kädessä sen kieltämiseen 
kokonaan. Kaikki toimet olisi toteutettava 
siten, että varmistetaan ihmisten terveyden 
mahdollisimman korkeatasoinen suojelu.

Tarkistus 14

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 21 kappale

Komission teksti Tarkistus

(21) Suurempaan vaikutukseen olisi 
pyrittävä myös yhdistämällä Euratom-
ohjelman ja yksityisen sektorin rahoitusta 
julkisen ja yksityisen sektorin 
kumppanuuksissa keskeisillä aloilla, joilla 
tutkimus ja innovointi voivat edistää 
unionin laajempia kilpailukykytavoitteita. 
Erityistä huomiota olisi kiinnitettävä 
pienten ja keskisuurten yritysten 
osallistumiseen.

(21) Suurempaan vaikutukseen olisi 
pyrittävä myös yhdistämällä Euratom-
ohjelman ja yksityisen sektorin rahoitusta 
julkisen ja yksityisen sektorin 
kumppanuuksissa keskeisillä aloilla, joilla 
tutkimus ja innovointi voivat edistää 
unionin laajempia kilpailukykytavoitteita. 
Erityistä huomiota olisi kiinnitettävä 
pienten ja keskisuurten yritysten 
osallistumiseen, mukaan lukien kyseisellä 
tutkimusalalla kehittymässä olevat uudet 
innovatiiviset toimijat.

Tarkistus 15

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 25 kappale



Komission teksti Tarkistus

(25) Unionin taloudellisia etuja olisi 
menojen hallinnoinnin kaikissa vaiheissa 
suojattava oikeasuhteisin toimenpitein, 
joihin kuuluvat sääntöjenvastaisuuksien 
ehkäiseminen, havaitseminen ja tutkiminen 
sekä hukattujen, aiheettomasti maksettujen 
tai virheellisesti käytettyjen varojen 
takaisinperintä ja tarpeen mukaan 
seuraamukset. Tarkistetun 
valvontastrategian, jossa keskitytään 
virhemäärien alentamisen sijaan 
enemmänkin riskiperusteiseen valvontaan 
ja petostentorjuntaan, pitäisi keventää 
osallistujien valvontataakkaa.

(25) Unionin taloudellisia etuja olisi 
suojattava menojen hallinnoinnin kaikissa 
vaiheissa oikeasuhteisin toimenpitein, 
joihin kuuluvat sääntöjenvastaisuuksien 
ehkäiseminen, havaitseminen ja tutkiminen 
yhteisten tarkastusmenettelyjen avulla 
sekä hukattujen, aiheettomasti maksettujen 
tai virheellisesti käytettyjen varojen 
takaisinperintä ja soveltuvin osin 
seuraamukset. Tarkistetun 
valvontastrategian, jossa keskitytään 
virhemäärien alentamisen sijaan 
enemmänkin riskiperusteiseen valvontaan 
ja petostentorjuntaan EU:n tasolla 
yhteisten periaatteiden ja kriteereiden 
perusteella, pitäisi keventää osallistujien 
valvontataakkaa.

Tarkistus 16

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 26 kappale

Komission teksti Tarkistus

(26) On tärkeää varmistaa, että Euratom-
ohjelman varainhoito on moitteetonta ja 
että ohjelma on toteutukseltaan 
mahdollisimman tehokas ja 
käyttäjäystävällinen. Samanaikaisesti on 
syytä varmistaa Euratom-ohjelman 
oikeusvarmuus ja helppo hyödynnettävyys 
kaikkien osallistujien kannalta. On tarpeen 
varmistaa, että noudatetaan Euroopan 
parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU, 
Euratom) N:o 966/201219, jäljempänä 
’varainhoitoasetus’, asiaan liittyviä 
säännöksiä sekä yksinkertaistamista ja 
parempaa sääntelyä koskevia vaatimuksia.

(26) On tärkeää varmistaa, että Euratom-
ohjelman varainhoito on moitteetonta ja 
että ohjelma on toteutukseltaan 
mahdollisimman tehokas ja 
käyttäjäystävällinen. Samanaikaisesti on 
syytä varmistaa Euratom-ohjelman 
oikeusvarmuus ja asianmukainen 
tiedottaminen mahdollisille edunsaajille, 
jotta voidaan parantaa hyödynnettävyyttä 
kaikkien osallistujien kannalta. On tarpeen 
varmistaa, että noudatetaan Euroopan 
parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU, 
Euratom) N:o 966/201219, jäljempänä 
’varainhoitoasetus’, asiaan liittyviä 
säännöksiä sekä yksinkertaistamista ja 
parempaa sääntelyä koskevia vaatimuksia.

_________________ _________________
19 Euroopan parlamentin ja neuvoston 
asetus (EU, Euratom) N:o 966/2012, 
annettu 25 päivänä lokakuuta 2012, 
unionin yleiseen talousarvioon 
sovellettavista varainhoitosäännöistä ja 
neuvoston asetuksen (EY, Euratom) N:o 

19 Euroopan parlamentin ja neuvoston 
asetus (EU, Euratom) N:o 966/2012, 
annettu 25 päivänä lokakuuta 2012, 
unionin yleiseen talousarvioon 
sovellettavista varainhoitosäännöistä ja 
neuvoston asetuksen (EY, Euratom) N:o 



1605/2002 kumoamisesta (EUVL L 298, 
26.10.2012, s. 1). 

1605/2002 kumoamisesta (EUVL L 298, 
26.10.2012, s. 1).

Tarkistus 17

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 33 kappale

Komission teksti Tarkistus

(33) Euratom-ohjelman tavoitteiden 
saavuttaminen toiminnan eri aloilla 
edellyttää monialaisten toimien tukemista 
sekä Euratom-ohjelman puitteissa että 
yhdessä Horisontti 2020 -puiteohjelman 
toimien kanssa.

(33) Euratom-ohjelman tavoitteiden 
saavuttaminen toiminnan eri aloilla 
edellyttää monialaisten toimien tukemista 
sekä Euratom-ohjelman puitteissa että 
yhdessä Horisontti 2020 -puiteohjelman 
toimien kanssa, joista esimerkkinä 
mainittakoon tutkijoiden liikkuvuutta 
tukevat Marie Skłodowska-Curie -toimet.

Tarkistus 18

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 ydinturvallisuuden jatkuva 
parantaminen, turva- ja varmuusjärjestelyt 
ja säteilysuojelu, erityisesti, jotta 
edistetään 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.

Tarkistus 19

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 2 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) ydinjärjestelmien turvallisuuden 
tukeminen;

a) ydinjärjestelmien turvallisuuden 
tukeminen muun muassa tekemällä 
rajatylittäviä rakenteellisia tarkastuksia, 
kun ydinlaitokset sijaitsevat toisen 



jäsenvaltion vastaisen yhden tai 
useamman kansallisen rajan 
läheisyydessä;

Tarkistus 20

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 2 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

b) loppujätteen huollon turvallisten 
pitemmän aikavälin ratkaisujen 
kehitystyön edistäminen; näihin kuuluvat 
muun muassa geologinen loppusijoitus, 
erottelu ja transmutaatio;

b) EU:n tason yhteistyön ja 
kolmansien maiden kanssa tehtävän 
yhteistyön edistäminen määritettäessä ja 
kehitettäessä loppujätteen huollon 
turvallisia pitkän aikavälin ratkaisuja, 
joihin kuuluvat muun muassa geologinen 
loppusijoitus, erottelu ja transmutaatio;

Tarkistus 21

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 3 kohta – 1 alakohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) ydinturvallisuuden parantaminen, 
mukaan lukien ydinreaktoreiden ja -
polttoaineen turvallisuus, ydinjätehuolto, 
johon kuuluvat muun muassa geologinen 
loppusijoitus, erottelu ja transmutaatio; 
käytöstäpoisto sekä hätätilavalmius;

a) ydinturvallisuuden parantaminen, 
mukaan lukien ydinreaktoreiden ja -
polttoaineen turvallisuus, ydinjätehuolto, 
jolla estetään epäsuotavat vaikutukset 
ihmisiin tai ympäristöön ja johon kuuluvat 
muun muassa geologinen loppusijoitus, 
erottelu ja transmutaatio; käytöstäpoisto 
sekä hätätilavalmius;

Tarkistus 22

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 3 kohta – 1 alakohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

b) ydinalan turva- ja 
varmuusjärjestelyjen parantaminen, 
mukaan lukien ydinmateriaalivalvonta, 
ydinaseiden leviämisen estäminen, 
ydinmateriaalien laittoman kaupan torjunta 
ja forensinen ydinmateriaalitutkinta;

b) ydinalan turva- ja 
varmuusjärjestelyjen parantaminen, 
mukaan lukien ydinmateriaalivalvonta, 
ydinaseiden leviämisen estäminen, 
ydinmateriaalien laittoman kaupan torjunta 
ja forensinen ydinmateriaalitutkinta, 
lähdemateriaalien ja radioaktiivisen 
jätteen hävittäminen, ydinvoimaloihin 
kohdistuvien kyberhyökkäysten torjunta 
ja niihin kohdistuvien terrorismiriskien 



vähentäminen sekä rajatylittävät 
rakenteelliset tarkastukset, kun 
ydinlaitokset sijaitsevat toisen jäsenvaltion 
vastaisen yhden tai useamman 
kansallisen rajan läheisyydessä;

Tarkistus 23

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 3 kohta – 1 alakohta – d alakohta

Komission teksti Tarkistus

d) tietämyksen hallinnan ja koulutuksen 
edistäminen;

d) tietämyksen hallinnan ja koulutuksen 
edistäminen, mukaan lukien pitkän 
aikavälin ammatillinen koulutus, jossa 
otetaan huomioon uusien teknologioiden 
mahdollistama pysyvä kehitys;

Tarkistus 24

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Euratom-ohjelman 
täytäntöönpanossa varmistetaan, että 
tuettavat painopistealueet ja toimet ovat 
merkityksellisiä muuttuvien tarpeiden 
kannalta ja että niissä otetaan huomioon 
tieteen, teknologian, innovoinnin, 
poliittisen päätöksenteon, markkinoiden ja 
yhteiskunnan muuttuva luonne 
tarkoituksena optimoida henkilöresurssit ja 
määrärahat sekä välttää ydinalan tutkimus- 
ja kehittämistoiminnan päällekkäisyys 
unionissa.

4. Euratom-ohjelman 
täytäntöönpanossa varmistetaan, että 
tuettavat painopistealueet ja toimet ovat 
merkityksellisiä muuttuvien tarpeiden 
kannalta ja että niissä otetaan huomioon 
tieteen, teknologian, innovoinnin, 
poliittisen päätöksenteon, etenkin energia- 
ja ympäristöpolitiikkaa koskevan 
päätöksenteon, markkinoiden ja 
yhteiskunnan muuttuva luonne 
tarkoituksena optimoida henkilöresurssit ja 
määrärahat, lisätä nykyisten ohjelmien ja 
hankkeiden välistä synergiaa sekä välttää 
ydinalan tutkimus- ja kehittämistoiminnan 
päällekkäisyys unionissa.

Tarkistus 25

Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Euratom-ohjelman 
rahoituskehyksestä voidaan kattaa menoja, 
jotka liittyvät ohjelman hallintoon ja sen 

2. Euratom-ohjelman 
rahoituskehyksestä voidaan kattaa menoja, 
jotka liittyvät ohjelman hallintoon ja sen 



tavoitteiden saavuttamisen edellyttämiin 
valmistelu-, seuranta-, valvonta-, tarkastus- 
ja arviointitoimiin ja erityisesti selvityksiin 
ja asiantuntijatapaamisiin siltä osin kuin ne 
liittyvät tämän asetuksen yleisiin 
tavoitteisiin. Lisäksi siitä voidaan kattaa 
menoja, jotka liittyvät tietojen käsittelyä ja 
vaihtoa palveleviin 
tietotekniikkaverkkoihin, sekä muita 
teknisen ja hallinnollisen tuen menoja, joita 
komissiolle aiheutuu Euratom-ohjelman 
hallinnosta. Jatkuvia ja toistuvia toimia, 
kuten valvontaa, tarkastusta ja 
tietotekniikkaverkostoja, varten tarvittavat 
menot katetaan 1 kohdassa määriteltyjen 
komission hallintomenojen rajoissa. 

tavoitteiden saavuttamisen edellyttämiin 
valmistelu-, seuranta-, valvonta-, tarkastus- 
ja arviointitoimiin ja erityisesti selvityksiin 
ja asiantuntijatapaamisiin siltä osin kuin ne 
liittyvät tämän asetuksen yleisiin 
tavoitteisiin. Lisäksi siitä voidaan kattaa 
menoja, jotka liittyvät tietojen käsittelyä ja 
vaihtoa palveleviin 
tietotekniikkaverkkoihin ja kyseisten 
verkkojen turvallisuuteen, sekä muita 
teknisen ja hallinnollisen tuen menoja, joita 
komissiolle aiheutuu Euratom-ohjelman 
hallinnosta. Jatkuvia ja toistuvia toimia, 
kuten valvontaa, tarkastusta ja 
tietotekniikkaverkostoja, varten tarvittavat 
menot katetaan 1 kohdassa määriteltyjen 
komission hallintomenojen rajoissa.

Tarkistus 26

Ehdotus asetukseksi
5 artikla – 1 kohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

c) seitsemänteen Euratom-
puiteohjelmaan tai Euratomin tutkimus- ja 
koulutusohjelmaan (2014–2018) 
assosioituneet maat tai alueet.

c) seitsemänteen Euratom-
puiteohjelmaan tai Euratomin tutkimus- ja 
koulutusohjelmaan (2014–2018) 
assosioituneet tai jäsenvaltiona 
osallistuneet maat tai alueet.

Tarkistus 27

Ehdotus asetukseksi
11 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Edellä 1 ja 2 kohdassa tarkoitetuissa 
työohjelmissa on otettava huomioon 
tieteen, teknologian ja innovoinnin nykytila 
kansallisella, unionin ja kansainvälisellä 
tasolla sekä alan poliittisen, 
yhteiskunnallisen ja markkinakehityksen 
nykytila. Näitä päivitetään tarpeen mukaan.

3. Edellä 1 ja 2 kohdassa tarkoitetuissa 
työohjelmissa on otettava huomioon 
tieteen, teknologian ja innovoinnin nykytila 
kansallisella, unionin ja kansainvälisellä 
tasolla sekä alan poliittisen, 
yhteiskunnallisen ja markkinakehityksen 
nykytila. Näitä päivitetään tarpeen mukaan 
ja ottaen huomioon Euratom-ohjelmaa 
arvioimaan perustettujen komission 
riippumattomien asiantuntijaryhmien 
antamat asiaa koskevat suositukset.



Tarkistus 28

Ehdotus asetukseksi
15 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

Erityistä huomiota kiinnitetään siihen, että 
varmistetaan pienten ja keskisuurten 
yritysten, jäljempänä ’pk-yritykset’, sekä 
yleensä yksityisen sektorin riittävä 
osallistuminen Euratom-ohjelmaan ja 
ohjelman asianmukainen 
innovaatiovaikutus niiden suhteen. Pk-
yritysten osallistumisesta on tehtävä 
määrällinen ja laadullinen arviointi osana 
arviointi- ja seurantajärjestelyjä.

Erityistä huomiota kiinnitetään siihen, että 
varmistetaan pienten ja keskisuurten 
yritysten, jäljempänä ’pk-yritykset’, 
mukaan lukien kulloisenkin tutkimusalan 
kehittymässä olevat uudet innovatiiviset 
toimijat sekä yleensä yksityisen sektorin 
riittävä osallistuminen Euratom-ohjelmaan 
ja ohjelman asianmukainen 
innovaatiovaikutus niiden suhteen. Pk-
yritysten osallistumisesta on tehtävä 
määrällinen ja laadullinen arviointi osana 
arviointi- ja seurantajärjestelyjä.

Tarkistus 29

Ehdotus asetukseksi
21 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Komissio raportoi 1 kohdassa 
tarkoitetun seurannan tuloksista ja asettaa 
ne julkisesti saataville.

2. Komissio raportoi 1 kohdassa 
tarkoitetun seurannan tuloksista ja asettaa 
ne julkisesti saataville ja toimittaa ne 
parlamentille.

Tarkistus 30

Ehdotus asetukseksi
Liite I – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

Ydinenergia on mukana yhtenä tekijänä 
keskustelussa, jota käydään keinoista 
ilmastonmuutoksen torjumiseksi ja 
Euroopan tuontienergiariippuvuuden 
vähentämiseksi. Pyrittäessä luomaan 
tulevaisuutta varten kestävää 
energiamuotojen yhdistelmää myös 
Euratom-ohjelmaan kuuluvilla 
tutkimustoimilla edistetään keskustelua, 
jota käydään ydinfissioenergian hyödyistä 
ja rajoituksista vähähiilisen energian 
kannalta. Parantamalla jatkuvasti 
ydinturvallisuutta kehittyneempi 

Ydinenergia edistää merkittävästi 
ilmastonmuutoksen torjumista ja Euroopan 
tuontienergiariippuvuuden vähentämistä. 
Pyrittäessä luomaan tulevaisuutta varten 
kestävää energiamuotojen yhdistelmää 
Euratom-ohjelmaan kuuluvilla 
tutkimustoimilla myös edistetään niiden 
teknologisten etujen säilyttämistä, joita 
ydinfissioenergialla on vähähiilisen 
talouden kannalta. Parantamalla jatkuvasti 
ydinturvallisuutta kehittyneempi 
ydinteknologia voisi myös tarjota 
mahdollisuuksia parantaa merkittävästi 



ydinteknologia voisi myös tarjota 
mahdollisuuksia parantaa merkittävästi 
tehokkuutta, tehostaa resurssien käyttöä ja 
tuottaa vähemmän jätettä kuin nykyisillä 
ratkaisuilla. Ydinturvallisuuteen liittyviin 
näkökohtiin kiinnitetään mahdollisimman 
laajaa huomiota.

tehokkuutta, tehostaa resurssien käyttöä ja 
tuottaa vähemmän jätettä kuin nykyisillä 
ratkaisuilla. Ydinturvallisuuteen liittyviin 
näkökohtiin kiinnitetään mahdollisimman 
laajaa huomiota.

Tarkistus 31

Ehdotus asetukseksi
Liite I – 6 kohta – a alakohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Tuetaan yleisen tavoitteen mukaisesti 
yhteisiä tutkimustoimia, joiden kohteena 
on unionissa käytössä olevien 
reaktorijärjestelmien (mukaan lukien 
polttoainekiertolaitokset) turvallinen käyttö 
ja käytöstä poisto tai – siltä osin kuin se on 
tarpeen laaja-alaisen 
ydinturvallisuusasiantuntemuksen 
ylläpitämiseksi unionissa – tulevaisuudessa 
mahdollisesti käytettävien reaktorityyppien 
turvallinen käyttö. Toimissa keskitytään 
yksinomaan turvallisuusnäkökohtiin, ja 
ne kattavat kaikki polttoainekiertoon 
liittyvät osa-alueet, kuten erottelun ja 
transmutaation.

Tuetaan yleisen tavoitteen mukaisesti 
yhteisiä tutkimustoimia, joiden kohteena 
on unionissa käytössä olevien 
reaktorijärjestelmien (mukaan lukien 
polttoainekiertolaitokset) turvallinen käyttö 
ja käytöstäpoisto tai – siltä osin kuin se on 
tarpeen laaja-alaisen 
ydinturvallisuusasiantuntemuksen 
ylläpitämiseksi unionissa – tulevaisuudessa 
mahdollisesti käytettävien reaktorityyppien 
turvallinen käyttö, joka kattaa kaikki 
polttoainekiertoon liittyvät osa-alueet, 
kuten erottelun ja transmutaation.

Tarkistus 32

Ehdotus asetukseksi
Liite I – 9 kohta – a alakohta – 2 kohta – 3 alakohta

Komission teksti Tarkistus

3) vaihdetaan tietoja keskeisten 
sidosryhmien kanssa, jotta voidaan 
tehostaa unionin valmiuksia reagoida 
ydinonnettomuuksiin ja vaaratilanteisiin 
tutkimalla hälytysjärjestelmiä ja 
radioaktiivisten aineiden ilmateitse 
tapahtuvaan leviämiseen liittyviä malleja 
sekä tarjoamalla voimavaroja ja 
asiantuntemusta ydinonnettomuuksien 
analysoimista ja mallintamista varten.

3) vaihdetaan tietoja keskeisten 
sidosryhmien kanssa, jotta voidaan 
tehostaa unionin valmiuksia reagoida 
ydinonnettomuuksiin ja vaaratilanteisiin 
tutkimalla hälytysjärjestelmiä ja 
radioaktiivisten aineiden ympäristöön 
(ilma, vesi ja maaperä) leviämiseen 
liittyviä malleja sekä tarjoamalla 
voimavaroja ja asiantuntemusta 
ydinonnettomuuksien analysoimista ja 
mallintamista varten.



Tarkistus 33

Ehdotus asetukseksi
Liite I – 11 kohta

Komission teksti Tarkistus

Euratom-ohjelman tavoitteiden 
saavuttamiseksi luodaan 
tarkoituksenmukaiset kytkökset ja 
rajapinnat, kuten yhteiset ehdotuspyynnöt, 
Horisontti 2020 -puiteohjelman 
erityisohjelman kanssa.

Euratom-ohjelman tavoitteiden 
saavuttamiseksi, ydinalan ja muiden 
alojen toimien välisen synergian 
luomiseksi ja tietämyksen siirtämiseksi 
asiaa koskevilla aloilla luodaan 
tarkoituksenmukaiset kytkökset ja 
rajapinnat, kuten yhteiset ehdotuspyynnöt, 
Horisontti 2020 -puiteohjelman 
erityisohjelman kanssa.

Tarkistus 34

Ehdotus asetukseksi
Liite II – 1 osa – b kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

b) Loppujätteen huollon turvallisten 
pitemmän aikavälin ratkaisujen 
kehitystyön edistäminen; näihin kuuluvat 
muun muassa geologinen loppusijoitus 
sekä erottelu ja transmutaatio

b) Loppujätteen huollon turvallisten 
pitkän aikavälin ratkaisujen kehitystyön 
edistäminen; näihin kuuluvat muun muassa 
geologinen loppusijoitus sekä erottelu ja 
transmutaatio

Tarkistus 36

Ehdotus asetukseksi
Liite II – 1 osa – g kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

g) Innovoinnin ja teollisuuden 
kilpailukyvyn edistäminen

g) Innovoinnin edistäminen


