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Ettepanek võtta vastu nõukogu määrus tuumaohutuse- ja tuumajulgeolekualase abi 
rahastamisvahendi loomise kohta

Ettepanek võtta vastu määrus (9037/2006 – C6-0153/2006 – 2006/0802(CNS))

Nõukogu ettepanek Euroopa Parlamendi muudatusettepanekud

Muudatusettepaneku esitaja(d): Rebecca Harms

Muudatusettepanek 8
Pealkiri

Ettepanek: NÕUKOGU MÄÄRUS
tuumaohutuse- ja tuumajulgeolekualase 
abi rahastamisvahendi loomise kohta

Ettepanek: NÕUKOGU MÄÄRUS
tuumaohutusealase koostöö
rahastamisvahendi loomise kohta

Or. en

Selgitus

Viide julgeolekule ei tundu kohane, kuna käesolevas vahendis on vähe rakendusartikleid, mis 
on seotud kolmandate riikidega tehtava koostöö julgeoleku aspektiga. 

Muudatusettepaneku esitaja(d): Rebecca Harms

Muudatusettepanek 9
Esimene a volitus (uus)

.. – võttes arvesse Euroopa Ühenduse 
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asutamislepingut, eriti selle artiklit 308,

Or. en

Selgitus

Kavandatav nõukogu määrus asendab selliseid olulisi nõukogu otsuseid, milles viidatakse EÜ 
asutamislepingule, nagu nõukogu 5. juuni 1998. aasta otsus 98/381 (EÜ, Euratom), mis 
käsitleb Euroopa Rekonstruktsiooni- ja Arengupanka Tšernobõli fondi tasutavat ühenduse 
osamakset ning nõukogu 16. novembri 2001. aasta otsus 2001/824 (EÜ, Euratom), mis 
käsitleb Euroopa Rekonstruktsiooni- ja Arengupanka Tšernobõli fondi tasutavat teist 
ühenduse osamakset. Samamoodi põhineb praegu arutlusel olev nõukogu otsuse ettepanek 
vahendite eraldamise kohta Tšernobõli fondi (2006/0102 CNS) nii EÜ asutamislepingul kui 
Euratomi asutamislepingul. 

Kuna käesolev uus vahend hõlmab ka kolmandate riikide tuumarajatiste julgeoleku aspekti, 
sealhulgas Tšernobõli rahastamist, siis ei ole mingit põhjust, miks selle õiguslik alus peaks 
olema piiratud üksnes Euratomi asutamislepinguga. Seepärast ei ole vastuvõetav, et Euroopa 
Parlamendi pädevust piiratakse vaid ühe viitega Euratomi asutamislepingule. EÜ 
asutamislepingu artikkel 308 on kooskõlas Euratomi asutamislepingu artikliga 203 ning seda 
tuleb käesoleva määruse suhtes kohaldada. 

Muudatusettepaneku esitaja(d): Rebecca Harms

Muudatusettepanek 10
Põhjendus 2

(2) Tuumaohutuse ülemaailmse tähtsuse
tõi esile 1986. aastal toimunud Tšernobõli 
avarii. Selleks, et täita asutamislepingus
sätestatud eesmärki luua elanikkonna elu ja 
tervist ohustavate tegurite kõrvaldamiseks 
vajalikud ohutustingimused, peaks Euroopa 
Aatomienergiaühendusel (edaspidi 
"ühendus") olema võimalik toetada 
tuumaohutust kolmandates riikides.

(2) Sellise katastroofi dramaatilised 
majanduslikud, keskkonnaalased, 
sotsiaalsed ja tervisega seotud 
ülemaailmsed tagajärjed tõi esile 
1986. aastal toimunud Tšernobõli avarii. 
Selleks, et vähendada ohtu elanikkonna 
elule ja tervisele, peaks liikmesriikidel ja
Euroopa Aatomienergiaühendusel (edaspidi 
„ühendus”) olema võimalik toetada 
olemasolevate ohtlike ja eriti saastavate 
tuumarajatiste ohutut sulgemist
kolmandates riikides.

Or. en

Selgitus

On oluline rõhutada 1986. aasta Tšernobõli katastroofi traagikat, mis peaks aitama kaasa 
endiste tuumarajatiste saneerimise kiirendamise ning suure riski ja eriti saastavate 
tuumarajatiste sulgemise rahastamismeetmetele. 
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Muudatusettepaneku esitaja(d): Romana Jordan Cizelj

Muudatusettepanek 11
Põhjendus 2

(2) Tuumaohutuse ülemaailmse tähtsuse tõi 
esile 1986. aastal toimunud Tšernobõli 
avarii. Selleks, et täita asutamislepingus 
sätestatud eesmärki luua elanikkonna elu ja 
tervist ohustavate tegurite kõrvaldamiseks 
vajalikud ohutustingimused, peaks Euroopa 
Aatomienergiaühendusel (edaspidi 
"ühendus") olema võimalik toetada 
tuumaohutust kolmandates riikides.

(2) Tuumaohutuse ülemaailmse tähtsuse tõi 
esile 1986. aastal toimunud Tšernobõli 
avarii. Selleks, et täita asutamislepingus 
sätestatud eesmärki luua elanikkonna elu ja 
tervist ohustavate tegurite kõrvaldamiseks 
vajalikud ohutustingimused, peaks Euroopa 
Aatomienergiaühendusel (edaspidi 
"ühendus") olema võimalik toetada 
tuumaohutust ka kolmandates riikides. 

Or. sl

Muudatusettepaneku esitaja(d): Paul Rübig

Muudatusettepanek 12
Põhjendus 4 a (uus)

.. (4 a) sarnane tuumamaterjali 
kaitsemeetmete teadusuuringute ja 
arendamise koostööleping, mis hõlmab ka 
vastavate programmide koordineerimist, on 
sõlmitud USA Energeetikaministeeriumiga 
(riikliku tuumaohutusametiga). 

Or. en

Selgitus

USA Energeetikaministeeriumiga kehtib pikka aega leping tuumamaterjali kaitsemeetmete 
teadusuuringute alase koostöö kohta.

Muudatusettepaneku esitaja(d):  Rebecca Harms

Muudatusettepanek 13
Põhjendus 5

(5) Ühendusel on eelkõige vaja jätkata 
jõupingutusi tuumaohutuse edendamise
toetamiseks ning tuumamaterjalide tõhusate 

(5) Ühendusel on eelkõige vaja jätkata 
jõupingutusi tuumaohutuse kõrgeima 
taseme rakendamise toetamiseks ning 
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kaitsemeetmete rakendamiseks kolmandates 
riikides, toetudes komisjoni ja töövõtjate 
vahelistele vastastikustest 
konsultatsioonidest saadud kogemustele 
ning arendades edasi Tacis ja Phare 
programmidest saadud kogemusi, 
sealhulgas asjaomaste ekspertrühmade 
tööd eelkõige tuumaalase tsiviilvastutuse 
valdkonnas ning ühenduse enda 
tuumaalaseid kaitsemeetmeid Euroopa 
Liidus.

tuumamaterjalide tõhusate kaitsemeetmete 
rakendamiseks kolmandates riikides, 
toetudes komisjoni ja töövõtjate vahelistele 
vastastikustest konsultatsioonidest saadud 
kogemustele arvestades eelkõige Euroopa 
Kontrollikoja sõltumatute audititega, Tacis 
ja Phare programmidest saadud eelnevate 
kogemustega ning ühenduse enda 
tuumaalaseid kaitsemeetmeid Euroopa 
Liidus.

Or. en

Selgitus

Ühenduse maksumaksja raha kulutamine peab toimuma tõhusal ja tulemuslikul viisil. 
Kõnealuse uue vahendi alusel kohaldatavatel instrumentidel peab olema tuumaohutusele ja -
julgeolekule tegelik mõju. 
Seepärast peavad need põhinema eelnevatel kogemustel ja sõltumatutel hinnangutel. Selles 
osas tuleb arvestada 1998. aasta ja uuemate 2006. aasta Euroopa Kontrollikoja järeldustega 
tuumaohutusealase abi kohta vastavalt idas ja Venemaal. 

Muudatusettepaneku esitaja(d): Paul Rübig

Muudatusettepanek 14
Põhjendus 7

(7) Lisaks rahvusvahelistele 
konventsioonidele ja lepingutele on mõned 
liikmesriigid sõlminud kahepoolsed tehnilise 
abi osutamise kokkulepped. 

(7) Lisaks rahvusvahelistele 
konventsioonidele ja lepingutele on mõned 
liikmesriigid sõlminud kahepoolsed tehnilise 
abi osutamise kokkulepped. Suurendada 
tuleb koordineeritust ühenduse 
meetmetega. 

Or. en

Selgitus

Liikmesriigid peaksid selle valdkonna koordineerimisprotsessi ühenduse tasemel jätkama.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Rebecca Harms

Muudatusettepanek 15
Põhjendus 8
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(8) Euroopa Liidu Nõukogu rõhutab oma 
tuumaohutuse tehnoloogilisi probleeme 
käsitlevas 18. Juuni 1992. Aasta 
resolutsioonis "Euroopas tuumaohutusele 
omistatavat erilist tähtsust ning palub 
seetõttu liikmesriikidel ja komisjonil seada 
põhimõtteliseks ja esmatähtsaks eesmärgiks 
ühenduse tuumaalase koostöö valdkonnas 
eelkõige teiste Euroopa riikidega, eriti Kesk-
ja Ida-Euroopa riikidega ning endiste 
nõukogude liiduvabariikidega, sealsete 
tuumarajatiste ohutustaseme tõstmise 
ühenduses kehtivale tasemele ning aidata 
rakendada kogu ühenduses tunnustatud 
ohutuskriteeriume ja -nõudeid"; rahalise abi 
osutamisel võetakse neid eesmärke arvesse, 
toetades sealhulgas alles käikulaskmata 
tuumajaamu.

(8) Euroopa Liidu Nõukogu rõhutab oma 
tuumaohutuse tehnoloogilisi probleeme 
käsitlevas 18. Juuni 1992. Aasta 
resolutsioonis "Euroopas tuumaohutusele 
omistatavat erilist tähtsust ning palub 
seetõttu liikmesriikidel ja komisjonil seada 
põhimõtteliseks ja esmatähtsaks eesmärgiks 
ühenduse tuumaalase koostöö valdkonnas 
eelkõige teiste Euroopa riikidega, eriti Kesk-
ja Ida-Euroopa riikidega ning endiste 
nõukogude liiduvabariikidega, sealsete 
tuumarajatiste ohutustaseme tõstmise 
ühenduses kehtivale tasemele ning aidata 
rakendada kogu ühenduses tunnustatud 
ohutuskriteeriume ja -nõudeid"; rahalise abi 
osutamisel võetakse neid eesmärke arvesse. 

Or. en

Selgitus

Alles käikulaskmata tuumarajatistele ei tohiks rahalist abi anda. 

Muudatusettepaneku esitaja(d): Paul Rübig

Muudatusettepanek 16
Põhjendus 8

(8) Euroopa Liidu Nõukogu rõhutab oma 
tuumaohutuse tehnoloogilisi probleeme 
käsitlevas 18. Juuni 1992. Aasta 
resolutsioonis "Euroopas tuumaohutusele 
omistatavat erilist tähtsust ning palub 
seetõttu liikmesriikidel ja komisjonil seada 
põhimõtteliseks ja esmatähtsaks eesmärgiks 
ühenduse tuumaalase koostöö valdkonnas 
eelkõige teiste Euroopa riikidega, eriti Kesk-
ja Ida-Euroopa riikidega ning endiste 
nõukogude liiduvabariikidega, sealsete 
tuumarajatiste ohutustaseme tõstmise 
ühenduses kehtivale tasemele ning aidata 
rakendada kogu ühenduses tunnustatud 
ohutuskriteeriume ja -nõudeid"; rahalise abi 
osutamisel võetakse neid eesmärke arvesse,
toetades sealhulgas alles käikulaskmata 

(8) Euroopa Liidu Nõukogu rõhutab oma 
tuumaohutuse tehnoloogilisi probleeme 
käsitlevas 18. Juuni 1992. Aasta 
resolutsioonis "Euroopas tuumaohutusele 
omistatavat erilist tähtsust ning palub 
seetõttu liikmesriikidel ja komisjonil seada 
põhimõtteliseks ja esmatähtsaks eesmärgiks 
ühenduse tuumaalase koostöö valdkonnas 
eelkõige teiste Euroopa riikidega, eriti Kesk-
ja Ida-Euroopa riikidega ning endiste 
nõukogude liiduvabariikidega, sealsete 
tuumarajatiste ohutustaseme tõstmise 
ühenduses kehtivale tasemele ning aidata 
rakendada kogu ühenduses tunnustatud 
ohutuskriteeriume ja -nõudeid"; rahalise abi 
osutamisel võetakse neid eesmärke arvesse. 
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tuumajaamu.

Or. en

Selgitus

Rahalist abi tuleks anda üksnes juba käigus olevatele rajatistele. 

Muudatusettepaneku esitaja(d): Rebecca Harms

Muudatusettepanek 17
Põhjendus 8 a (uus)

(8 a) Nõukogu tuletab 24. septembril 1998. 
aastal täiendavalt meelde, et „Ida- ja Kesk-
Euroopa riikide ühinemisavalduste kohta 
koostatud komisjoni arvamuste hindamisel 
nõukogu poolt nähtub, et nendel riikidel 
tuleb teha märgatavaid jõupingutusi 
keskkonnaalase ühenduse õigustiku 
täitmise võimekuse saavutamiseks ja 
tulemuslikuks rakendamiseks, sealhulgas 
vajaliku haldusvõimekuse loomise 
kaudu.Nõukogu tuletab meelde ka 
tuumaohutuse tõstmise vajalikkust 
kandidaatriikides ühenduse 
tehnoloogilisele, regulatiivsele ja tegevuste 
tasemele. Samuti tuletab nõukogu 
kandidaatriikidele meelde vajadust austada 
kõiki selle valdkonna kohustusi.”

Or. en

Selgitus

Kolmandad riigid peaksid saavutama sarnase tuumaohutuse taseme, nagu nõuti endistelt ja 
nõutakse praegustelt Euroopa Liidu kandidaatriikidelt. 

Muudatusettepaneku esitaja(d): Rebecca Harms

Muudatusettepanek18
Põhjendus 8 b (uus)

.. (8 b) arvestades, et tuumavaldkonnas ei ole 
olemas nullriski, siis piirdub ühenduse abi 
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rajatistega, mis on – või olid – käigus 
käesoleva määruse jõustumise kuupäeval.

Or. en

Selgitus

Veel käiku laskmata tuumarajatistele ei tohiks rahalist abi anda. 

Muudatusettepaneku esitaja(d): Rebecca Harms

Muudatusettepanek 19
Põhjendus 9

(9) Mõistagi on asjaomasele tuumarajatisele 
abi andmisel eesmärgiks saavutada abi 
maksimaalne mõju, kaldumata siiski kõrvale 
põhimõttest, et rajatise ohutuse eest vastutab 
käitaja ning riik, mille jurisdiktsiooni alla 
kõnealune rajatis kuulub.

(9) Mõistagi on asjaomasele tuumarajatisele 
abi andmisel eesmärgiks saavutada abi 
maksimaalne mõju, kaldumata siiski kõrvale 
„saastaja maksab" põhimõttest ja et rajatise 
ohutuse, tegevuse lõpetamise ja toodetud 
jäätmete eest vastutab käitaja ning riik, mille 
jurisdiktsiooni alla kõnealune rajatis kuulub.

Or. en

Selgitus

Ühenduse abi kolmandatele riikidele ei vabasta neid ja käitajaid ohutus- ja keskkonnaalasest 
vastutusest kogu rajatise toimimise vältel ja peale seda, st rajatise sulgemisel ja saneerimisel. 

Muudatusettepaneku esitaja(d): Rebecca Harms

Muudatusettepanek 20
Põhjendus 14

(14) Käesoleva määruse vastuvõtmiseks 
vajalikud volitused on sätestatud ainult
asutamislepingu artiklis 203,

(14) Käesolev määrus põhineb EÜ 
asutamislepingu artiklil 308 ja Euratomi
asutamislepingu artiklil 203, 

Or. en

Selgitus

Selgitus on sama nagu parlamendisaadik Harmsi selgitus muudatusettepanekule 2.
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Muudatusettepaneku esitaja(d): Rebecca Harms

Muudatusettepanek 21
Artikkel 1

Ühendus rahastab meetmeid, millega 
edendatakse tuumaohutuse kõrget taset, 
kiirguskaitset ning tuumamaterjalide 
tõhusate ja tulemuslike kaitsemeetmete 
rakendamist kolmandates riikides kooskõlas 
käesoleva määruse sätetega.

Ühendus võib rahastada meetmeid, millega 
edendatakse nende tulemuslikku
rakendamist juhtudel, mis viivad 
ohutustaseme ühenduse tehnoloogilisele, 
regulatiivsele ja käitamise tasemele, 
arvestades viimaste teaduslike ja 
tehnoloogiliste arengutega, kiirguskaitset 
ning tuumamaterjalide tõhusate ja 
tulemuslike kaitsemeetmete rakendamist 
kolmandates riikides kooskõlas käesoleva 
määruse sätetega, ilma et see mõjutaks 
„saastaja maksab” põhimõtet.

Or. en

Selgitus

Ühenduse abiga peab kaasnema kõrgeim ohutuse tase. Enamgi veel, abi ei vabasta 
kolmandaid riike ja käitajaid ohutus- ja keskkonnaalasest vastutusest. 

Muudatusettepaneku esitaja(d): Rebecca Harms

Muudatusettepanek 22
Artikli 1 lõige 1 a (uus)

Käesolev määrus hõlmab ainult neid 
rajatisi, mis on või olid kolmandates 
riikides käigus käesoleva määruse 
jõustumise kuupäeval.

Or. en

Selgitus

Ühenduse vahendeid tuleks kulutada üksnes käigus olevatele või suletud tuumarajatistele. 
Neid ei tohiks kasutada tuumarajatiste eluea pikendamiseks või tuumarajatiste ehitamiseks. 

Muudatusettepaneku esitaja(d):  Rebecca Harms

Muudatusettepanek 23
Artikli 2 punkt a
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a) tõhusa tuumaohutuskultuuri 
edendamine kõigil tasanditel, eelkõige

a) tõhusate tuumaohutusmeetmete 
kehtestamine kõigil tasanditel, eelkõige 

Or. en

Selgitus

Ühenduse vahendeid tuleks kulutada tegelike ohutusmeetmete rakendamiseks.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Alejo Vidal-Quadras, Edit Herczog, Dominique Vlasto

Muudatusettepanek 24
Artikli 2 punkti a teine taane

– kohapealsete ja välisabiprogrammide abil, – kohapealsete ja välisabiprogrammide abil, 
et tõsta olemasolevate tuumarajatiste 
käitamise ja hooldamise ohutust,

Or. en

Muudatusettepaneku esitaja(d): Rebecca Harms

Muudatusettepanek 25
Artikli 2 punkti a kolmas taane

– olemasolevate tuumaelektrijaamade või 
muude tuumarajatiste projekteerimist, 
käitamist ja hooldust käsitlevate
ohutusaspektide täiustamise abil, et 
saavutada kõrge ohutustase,

– olemasolevate tuumaelektrijaamade või 
muude tuumarajatiste ohutusaspektide 
täiustamise abil sulgemise käigus, et 
saavutada kõrge ohutustase,

Or. en

Selgitus

Ühenduse vahendite kasutamine tuumarajatiste eluea pikendamiseks või tuumarajatiste 
ehitamiseks peaks olema keelatud.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Paul Rübig

Muudatusettepanek 26
Artikli 2 punkti a kolmas taane

– olemasolevate tuumaelektrijaamade 
või muude tuumarajatiste projekteerimist, 
käitamist ja hooldust käsitlevate 
ohutusaspektide täiustamise abil, et 

– olemasolevate töötavate
tuumaelektrijaamade või muude 
tuumarajatiste käitamist ja hooldust 
käsitlevate ohutusaspektide täiustamise abil, 
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saavutada kõrge ohutustase, et saavutada kõrge ohutustase,

Or. de

Selgitus

Ühenduse rahalisi vahendeid ei peaks kasutama uute tuumaelektrijaamade ehitamiseks või 
pooleliolevate tuumaelektrijaamade võimsuse suurendamiseks või ehituse lõpetamiseks. 
Arvestades Euroopa Liidu ja kolmandate riikide järjest liberaalsemaid suhteid, tuleb 
tuumaohutusega seotud meetmeid näha tihedas seoses konkurentsi ja kaubandusküsimustega.
Liberaalsetel turgudel on sekkumine põhjendatud üksnes väga erilistel asjaoludel. Sellised 
sekkumised peavad olema selgelt määratletud ja täpselt piiritletud. Ühenduse vahendite 
kasutamine projekteerimise faasis tuleks seepärast välja jätta.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Anne Laperrouze, Edit Herczog, Alejo Vidal-Quadras 

Muudatusettepanek 27
Artikli 2 punkti a kolmas taane

– olemasolevate tuumaelektrijaamade või 
muude tuumarajatiste projekteerimist, 
käitamist ja hooldust käsitlevate 
ohutusaspektide täiustamise abil, et 
saavutada kõrge ohutustase,

– olemasolevate tuumaelektrijaamade või 
muude tuumarajatiste projekteerimist, 
käitamist ja hooldust käsitlevate 
ohutusaspektide täiustamise abil, arvestades 
käitajate kogemustega, et saavutada kõrge 
ohutustase,

Or. en

Selgitus
Käitajate kaasamine tuumaalasesse abisse, eriti tuumaohutuse osas, oli Tacise programmi 
võtmeküsimus. See on abikõlblike riikide tuumarajatise käitajatele oskuste ja teadmiste 
edasiandmise eeltingimus ja Euroopa Liidus väljatöötatud ohutuskultuuri levitamine 
valdkonna käitajatele. Seepärast on oluline, et käitajad oleksid tulevase tuumaalase abi 
vahendi tegevustega lähedalt seotud. 

Muudatusettepaneku esitaja(d): Romana Jordan Cizelj

Muudatusettepanek 28
Artikli 2 punkti a kolmas taane

– olemasolevate tuumaelektrijaamade või 
muude tuumarajatiste projekteerimist, 
käitamist ja hooldust käsitlevate 
ohutusaspektide täiustamise abil, et 
saavutada kõrge ohutustase,

– olemasolevate tuumaelektrijaamade või 
muude tuumarajatiste projekteerimist, 
käitamist, kaasajastamist ja hooldust 
käsitlevate ohutusaspektide täiustamise abil, 
et saavutada kõrge ohutustase,
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Or. en

Muudatusettepaneku esitaja(d): Paul Rübig

Muudatusettepanek 29
Artikli 2 punkti a kolmas taane

– olemasolevate tuumaelektrijaamade või 
muude tuumarajatiste projekteerimist, 
käitamist ja hooldust käsitlevate 
ohutusaspektide täiustamise abil, et 
saavutada kõrge ohutustase,

– olemasolevate tuumaelektrijaamade või 
muude tuumarajatiste projekteerimist, 
käitamist ja hooldust käsitlevate 
ohutusaspektide täiustamise abil, et 
saavutada kõrgeim võimalik ohutustase,

Or. en

Muudatusettepaneku esitaja(d): Rebecca Harms

Muudatusettepanek 30
Artikli 2 punkti a neljas taane

– tuumakütuse ja radioaktiivsete jäätmete 
ohutu transpordi, töötlemise ja 
lõppladustamise toetamise abil ning

välja jäetud

Or. en

Selgitus

Käesolev muudatusettepanek rõhutab „saastaja maksab” põhimõtet, mida määrus ei tohi 
nõrgendada.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Alejo Vidal-Quadras, Edit Herczog, Dominique Vlasto

Muudatusettepanek 31
Artikli 2 punkti a neljas taane

– tuumakütuse ja radioaktiivsete jäätmete 
ohutu transpordi, töötlemise ja 
lõppladustamise toetamise abil ning

– kulutatud tuumakütuse ja radioaktiivsete 
jäätmete ohutu transpordi, töötlemise ja 
lõppladustamise toetamise abil ning

Or. en

Selgitus

Selguse huvides tuleks seda rõhutada.



PE 378.670v01-00 12/18 AM\630786ET.doc
Freelance-tõlge

ET

Muudatusettepaneku esitaja(d): Rebecca Harms

Muudatusettepanek  32
Artikli 2 punkti a viies taane

– olemasolevate rajatiste tegevuse 
lõpetamise strateegiate väljatöötamise ja 
elluviimise ning endiste tuumarajatiste 
saneerimise abil;

– ning endiste tuumarajatiste saneerimise
strateegiate väljatöötamise ja elluviimise 
abil;

Or. en

Selgitus

Välja jätmine on vajalik selleks, et muudatusettepanek oleks kooskõlas parlamendisaadik 
Harmsi muudatusettepanekuga sama artikli kolmanda taande kohta.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Rebecca Harms

Muudatusettepanek 33
Artikli 2 punkt b

b) tõhusa õigusliku raamistiku, menetluste 
ja süsteemide edendamine, et tagada piisav
kaitse radioaktiivsetest materjalidest, 
eelkõige kõrgaktiivsetest kiirgusallikatest 
lähtuva ioniseeriva kiirguse eest, ja selliste 
materjalide ohutu lõppladustamine;

b) tõhusate meetmete kehtestamine, et 
tagada suurim võimalik kaitse 
radioaktiivsetest materjalidest, eelkõige 
kõrgaktiivsetest kiirgusallikatest lähtuva 
ioniseeriva kiirguse eest, ja selliste 
materjalide ohutu lõppladustamine;

Or. en

Selgitus

Ühenduse vahendeid tuleks kulutada tegelike ohutusmeetmete rakendamiseks.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Nikolaos Vakalis

Muudatusettepanek 34
Artikli 2 punkt d

d) hädaolukorras tegutsemise kavandamise, 
valmisoleku ja reageerimise, tsiviilkaitse 
ning taastamismeetmete tõhusa korralduse 
kehtestamine;

d) õnnetuste ennetamise, hädaolukorras 
tegutsemise kavandamise, valmisoleku ja 
reageerimise, tsiviilkaitse, tagajärgede 
leevendamise ning taastamismeetmete 



AM\630786ET.doc 13/18 PE 378.670v01-00
Freelance-tõlge

ET

tõhusa korralduse kehtestamine;

Or. en

Selgitus

ELi tuumaohutuspoliitika peab olema täielikult kooskõlas 1994. aasta rahvusvahelise 
tuumaohutuse konventsiooniga, millega Euroopa Aatomienergiaühendus on ühinenud. Selle 
vahendi üks peamisi eesmärke on hoida ära kiirgustagajärgedega õnnetusi ning, kui õnnetus 
peaks juhtuma, siis leevendada selle tagajärgi. Vastavalt IAEA tuumaohutuse 
põhiprintsiipidele on ohutuse tagamise esimene prioriteet õnnetuste ennetamine, teine on 
õnnetuste tagajärgede leevendamine. Need kaks meedet peavad selgelt ja ühemõtteliselt 
olema määrusesse sisse kirjutatud.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Romana Jordan Cizelj

Muudatusettepanek 35
Artikli 2 punkt e

e) rahvusvahelise koostöö (sealhulgas 
asjaomaste rahvusvaheliste 
organisatsioonide, eelkõige IAEA raames) 
edendamise meetmed eespoolnimetatud 
valdkondades, sealhulgas rahvusvaheliste 
konventsioonide ja lepingute rakendamine ja 
järelevalve, teabevahetus ning koolitus ja 
teadusuuringud. 

e) rahvusvahelise koostöö (sealhulgas 
asjaomaste rahvusvaheliste 
organisatsioonide, eelkõige IAEA raames) 
edendamise meetmed eespoolnimetatud 
valdkondades, sealhulgas rahvusvaheliste 
konventsioonide ja lepingute rakendamine ja 
järelevalve, teabevahetus ning koolitus, 
haridus ja teadusuuringud.

Or. en

Muudatusettepaneku esitaja(d): Rebecca Harms

Muudatusettepanek 36
Artikli 5 lõige 2

2. Nimetatud tegevuskavades määratakse 
kindlaks taotletavad eesmärgid, 
sekkumisvaldkonnad, kavandatavad 
meetmed, eeldatavad tulemused, halduskord 
ja kavandatav rahastamise kogusumma. 
Tegevuskava sisaldab rahastatavate 
operatsioonide koondkirjeldust, igaks 
operatsiooniks eraldatud summasid ning 
rakendamise esialgset ajakava. Vajadusel 
võib tegevuskava sisaldada varasematest 

2. Nimetatud tegevuskavades määratakse 
kindlaks taotletavad eesmärgid, 
sekkumisvaldkonnad, kavandatavad 
meetmed, eeldatavad tulemused, halduskord 
ja kavandatav rahastamise kogusumma. 
Tegevuskava sisaldab rahastatavate 
operatsioonide koondkirjeldust, igaks 
operatsiooniks eraldatud summasid ning 
rakendamise esialgset ajakava. Võimalusel
sisaldab tegevuskava varasemate sama 
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abiprogrammidest õpitut. rajatise ja/või sama piirkonna 
abiprogrammide kogemusi.

Or. en

Selgitus

Programmi üldise tulemuslikkuse tõstmiseks peab iga tegevusprogramm võimalusel viitama 
selgesõnaliselt sama rajatise ja/või sama piirkonna abiprogrammide eelnevatele kogemustele.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Rebecca Harms

Muudatusettepanek 37
Artikli 6 lõige 3

3. Kui nimetatud meetmete maksumus 
ületab 10 miljonit eurot, võtab komisjon 
need vastu artikli 20 lõikes 3 osutatud korras 
ning vajadusel pärast konsulteerimist 
piirkonnas asuva asjaomase partnerriigi või 
partnerriikidega.

3. Kui nimetatud meetmete maksumus 
ületab üht miljonit eurot, võtab komisjon 
need vastu artikli 20 lõikes 3 osutatud korras 
ning vajadusel pärast konsulteerimist 
piirkonnas asuva asjaomase partnerriigi või 
partnerriikidega.

Or. en

Selgitus

Konsulteerimismenetluse kohaldamise piirmäär peaks erimeetmete puhul olema üks miljon 
eurot. Piiratud peaks olema ka potentsiaalsete erimeetmete arv teatud ajavahemiku jooksul. 
Parlamendil peaks olema õigus anda soovitusi erimeetmete kohta ja soovituste 
tagasilükkamist peaksid komisjon ja/või komitee põhjendama.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Rebecca Harms

Muudatusettepanek 38
Artikli 6 lõige 4

Kui nimetatud meetmete maksumus on 10
miljonit eurot või alla selle, teatab komisjon 
ühe kuu jooksul pärast meetmete 
vastuvõtmist sellest kirjalikult nõukogule ja 
artikli 20 kohaselt moodustatud komiteele. 

4. Kui nimetatud meetmete maksumus on 
üks miljon eurot või alla selle, teatab 
komisjon ühe kuu jooksul pärast meetmete 
vastuvõtmist sellest kirjalikult nõukogule, 
Euroopa Parlamendile ja artikli 20 kohaselt 
moodustatud komiteele. 

Or. en
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Selgitus

Selgitus on sama nagu parlamendisaadik Harmsi selgitus muudatusettepanekule 18.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Paul Rübig

Muudatusettepanek 39

Artikli 7 lõike 1 viies taane

− Euroopa Liidu asutused; −  ühenduse teadusuuringute ühiskeskus ja
Euroopa Liidu asutused;

Or. en

Selgitus

Teadusuuringute ühiskeskus on TACISe programmi raames pikka aega julgeolekuabiga 
tegelenud ja peaks olema abikõlblik ka käesoleva määruse raames. 

Muudatusettepaneku esitaja(d): Rebecca Harms

Muudatusettepanek 40
Artikli 8 lõike 1 kuues taane

– võlakergendusprogrammid; välja jäetud

Or. en

Selgitus

Käesoleva määruse raames ei peaks ühenduse vahendeid võlakergendusprogrammidele 
eraldama. Üldiselt võttes peaks meetmete valik ja määratlus põhinema vähemalt 
kuluhinnangutel (nt sarnaselt EBRDle).

Muudatusettepaneku esitaja(d): Rebecca Harms

Muudatusettepanek  41
Artikli 8 lõike 1 seitsmes taane

– toetused meetmete rahastamiseks; välja jäetud

Or. en
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Selgitus

Käesoleva määruse raames ei peaks ühenduse vahendeid toetusteks eraldama. Üldiselt võttes 
peaks meetmete valik ja määratlus põhinema vähemalt kuluhinnangutel (nt sarnaselt EBRD-
le).

Muudatusettepaneku esitaja(d): Rebecca Harms

Muudatusettepanek 42
Artikli 8 lõike 1 kaheksas taane

– toetused tegevuskulude katmiseks; välja jäetud

Or. en

Selgitus

Käesoleva määruse raames ei peaks ühenduse vahendeid toetusteks eraldama. Üldiselt võttes 
peaks meetmete valik ja määratlus põhinema vähemalt kuluhinnangutel (nt sarnaselt EBRD-
le).

Muudatusettepaneku esitaja(d): Rebecca Harms

Muudatusettepanek 43
Artikli 9 lõige 2

2. Ükski toetusmeede ei ole tingimata 
hõlmatud mitmeaastaste programmidega 
ning neid võib seega rahastada 
strateegiadokumentide ja mitmeaastaste 
näidisprogrammide väliselt. Neid võib siiski 
rahastada ka mitmeaastaste 
näidisprogrammide alusel. Toetusmeetmed, 
mis ei ole hõlmatud mitmeaastaste 
näidisprogrammidega, võtab komisjon vastu
artikli 6 kohaselt.

2. Kõik toetusmeetmed peavad tingimata
olema hõlmatud mitmeaastaste 
programmidega või mitmeaastaste 
näidisprogrammidega artikli 6 kohaselt.

Or. en

Selgitus

Ühenduse vahendeid võib eraldada üksnes mitmeaastaste programmide ja 
näidisprogrammidega hõlmatud ohutusmeetmetele, arvestades mõnede artiklis 6 kehtestatud 
eranditega. 
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Muudatusettepaneku esitaja(d): Rebecca Harms

Muudatusettepanek 44
Artikkel 18

Komisjon hindab korrapäraselt 
tegevussuundade ja programmide tulemusi 
ning programmide tõhusust, et teha kindlaks, 
kas eesmärgid on saavutatud, ning 
võimaldada anda soovitusi tulevaste 
meetmete parandamiseks. Komisjon saadab 
olulised hindamisaruanded artikli 20 
kohaselt moodustatud komiteele.

Komisjon hindab sõltumatute ekspertide 
abil korrapäraselt ja projektipõhiselt 
tegevussuundade ja programmide tulemusi 
ning programmide tõhusust, et teha kindlaks, 
kas eesmärgid on saavutatud, ning 
võimaldada anda soovitusi tulevaste 
meetmete parandamiseks. Komisjon saadab 
olulised hindamisaruanded Euroopa 
Parlamendile, nõukogule ja artikli 20 
kohaselt moodustatud komiteele.

Or. en

Selgitus

Pidades silmas, et eelnevaid tuumaalaseid abiprogramme on selgelt vähe hinnatud, peaks 
hindamise viima läbi sõltumatute ekspertide kaasabil. Seire ja hindamine peab toimuma 
jooksvalt ja seda tuleb teostada projektipõhiselt (mitte üksnes sektori- või riigipõhiselt, nagu 
komisjon peamiselt on teinud). Hindamisaruanded saadetakse Euroopa Parlamendile ja 
nõukogule. 

Muudatusettepaneku esitaja(d): Rebecca Harms

Muudatusettepanek 45
Artikkel 19

Komisjon tutvub käesoleva määruse 
kohaselt võetud meetmete rakendamise 
edusammudega ning esitab Euroopa 
Parlamendile ja nõukogule aastaaruande abi 
rakendamise kohta. Nimetatud aruanne 
esitatakse ka Majandus- ja Sotsiaalkomiteele 
ning Regioonide Komiteele. Aruanne 
sisaldab teavet eelneval aastal rahastatud 
meetmete, järelevalve- ja hindamistulemuste 
ning eelarveliste kulukohustuste täitmise ja 
maksete kohta, mis on esitatud riikide, 
piirkondade ja koostöövaldkondade kaupa. 

Komisjon tutvub käesoleva määruse 
kohaselt võetud meetmete rakendamise 
edusammudega ning esitab Euroopa 
Parlamendile ja nõukogule aastaaruande abi 
rakendamise kohta. Nimetatud aruanne 
esitatakse ka Majandus- ja Sotsiaalkomiteele 
ning Regioonide Komiteele. Aruanne 
sisaldab artiklis 18 viidatud 
hindamisaruandeid ja teavet eelneval aastal 
rahastatud meetmete, järelevalve- ja 
hindamistulemuste ning eelarveliste 
kulukohustuste täitmise ja maksete kohta, 
mis on esitatud riikide, piirkondade,
koostöövaldkondade ja projektide kaupa.

OR. en
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Selgitus

Hindamisaruanded tuleb saata ka Euroopa Parlamendile ja nõukogule. Enamgi veel, 
aruanded peaksid sisaldama teavet ühenduse poolt käesoleva määruse alusel toetatava iga 
konkreetse projekti kohta.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Rebecca Harms

Muudatusettepanek 46
Artikli 20 lõige 1

1. Komisjoni abistab liikmesriikide 
esindajatest koosnev ja komisjoni esindaja 
juhitav komitee. 

1. Komisjoni abistab liikmesriikide ja 
Euroopa Parlamendi esindajatest koosnev 
ja komisjoni esindaja juhitav komitee.

Or. en

Selgitus

Euroopa Parlament peab komitees esindatud olema.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Rebecca Harms

Muudatusettepanek 47
Artikkel 21

Komisjon esitab Euroopa Parlamendile ja 
nõukogule hiljemalt 31. detsembriks 2010
aruande, milles hinnatakse määruse 
rakendamist esimesel kolmel aastal, 
vajadusel koos seadusandliku ettepanekuga 
vajalike muudatuste tegemiseks. 

Komisjon esitab Euroopa Parlamendile ja 
nõukogule hiljemalt 1. juuliks 2009 aruande, 
milles hinnatakse määruse rakendamist 
esimesel kolmel aastal ja seejärel iga kahe 
aasta järel, vajadusel koos seadusandliku 
ettepanekuga vajalike muudatuste 
tegemiseks.

Or. en

Selgitus

Pidades silmas eraldatavate summade suurust ja tuumaalase abi programmide keskpärast 
kajastamist idas, on tihedam aruandlus hädavajalik. Ülevaatlikud läbivaatamisaruanded 
perioodide koha alates 1. jaanuarist 2007 tuleb alates 1. juulist 2009 esitada poole aasta 
kaupa.


