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Kasutatud tähised

* nõuandemenetlus 
antud häälte enamus

**I koostöömenetlus (esimene lugemine) 
antud häälte enamus

**II koostöömenetlus (teine lugemine)
antud häälte enamus ühise seisukoha heakskiitmiseks, parlamendi 
liikmete häälteenamus ühise seisukoha tagasilükkamiseks või 
muutmiseks

*** nõusolekumenetlus 
parlamendi liikmete häälteenamus, v.a EÜ asutamislepingu 
artiklites 105, 107, 161 ja 300 ning ELi lepingu artiklis 7 toodud 
juhtudel

***I kaasotsustamismenetlus (esimene lugemine) 
antud häälte enamus

***II kaasotsustamismenetlus (teine lugemine) 
antud häälte enamus ühise seisukoha heakskiitmiseks, parlamendi 
liikmete häälteenamus ühise seisukoha tagasilükkamiseks või 
muutmiseks

***III kaasotsustamismenetlus (kolmas lugemine) 
antud häälte enamus ühise teksti heakskiitmiseks

(Antud menetlus põhineb komisjoni esitatud õiguslikul alusel.)

Õigusloomega seotud tekstide kohta esitatud 
muudatusettepanekud

Euroopa Parlamendi muudatusettepanekutes tõstetakse muudetud tekst esile
paksus kaldkirjas. Tavalises kaldkirjas märgistus on mõeldud asjaomastele 
osakondadele abiks lõpliku teksti ettevalmistamisel ja tähistab neid õigusakti 
osi, mille kohta on tehtud parandusettepanek lõpliku teksti vormistamiseks 
(nt ilmselged vead või puudused antud tõlkeversioonis). Selliste 
parandusettepanekute puhul tuleb saada vastavate osakondade nõusolek.
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EUROOPA PARLAMENDI ÕIGUSLOOMEGA SEOTUD RESOLUTSIOONI 
PROJEKT

Nõukogu määruse kohta tuumaohutuse- ja tuumajulgeolekualase abi 
rahastamisvahendi loomiseks 
(9037/2006 – C6-0153/2006 – 2006/0802(CNS))

(Nõuandemenetlus)

Euroopa Parlament,

– võttes arvesse nõukogu ettepanekut (9037/2006);

– võttes arvesse komisjoni ettepanekut nõukogule (KOM(2004)0630)1;

– võttes arvesse Euroopa Aatomienergiaühenduse asutamislepingu artiklit 203, mille alusel 
nõukogu konsulteeris Euroopa Parlamendiga (C6-0153/2006);

– võttes arvesse kodukorra artiklit 51;

– võttes arvesse tööstuse, teadusuuringute ja energeetikakomisjoni raportit ja 
väliskomisjoni, eelarvekomisjoni ning keskkonna-, rahvatervise- ja toiduohutuse 
komisjoni arvamusi (A6-0000/2006),

1. kiidab nõukogu ettepanekut muudetud kujul heaks;

2. palub komisjoni oma ettepanekut vastavalt muuta, järgides Euratomi asutamislepingu 
artikli 119 teist lõiku;

3. palub nõukogul Euroopa Parlamenti teavitada, kui nõukogu kavatseb Euroopa Parlamendi 
poolt heaks kiidetud teksti muuta;

4. palub nõukogul Euroopa Parlamendiga uuesti konsulteerida, kui nõukogu kavatseb 
nõuandemenetluseks esitatud teksti oluliselt muuta;

5. teeb presidendile ülesandeks edastada Euroopa Parlamendi seisukoht nõukogule ja 
komisjonile.

Nõukogu ettepanek Euroopa Parlamendi muudatusettepanekud

Muudatusettepanek 1
Põhjendus 9

(9) Mõistagi on asjaomasele 
tuumarajatisele abi andmisel eesmärgiks 

(9) Mõistagi on asjaomasele 
tuumarajatisele abi andmisel eesmärgiks 

  
1 ELTs seni avaldamata.
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saavutada abi maksimaalne mõju, 
kaldumata siiski kõrvale põhimõttest, et 
rajatise ohutuse eest vastutab käitaja ning 
riik, mille jurisdiktsiooni alla kõnealune 
rajatis kuulub.

saavutada abi maksimaalne mõju, 
kaldumata siiski kõrvale põhimõttest, et 
rajatise ohutuse eest vastutab käitaja ning 
riik, mille jurisdiktsiooni alla kõnealune 
rajatis kuulub. Prioriteetsena tuleks 
käsitleda tuumarajatisi ja tegevusi, millel 
tõenäoliselt on liikmesriikidele oluline 
mõju. 

Selgitus

Muudatusettepanek on selgitusteta mõistetav.

Muudatusettepanek 2
Põhjendus 13 a (uus)

(13 a) Käesolevasse määrusesse tuleks 
vahendi kogu kestvust silmas pidades, 
ilma kahe eelarvepädeva institutsiooni EÜ 
asutamislepinguga määratud volitusi 
mõjutamata, lisada võrdlussumma 
eelarvedistsipliini ja usaldusväärse 
finantsjuhtimise kohta käiva 17. mai 
2006. aasta Euroopa Parlamendi, 
nõukogu ja komisjoni vahelise 
institutsioonidevahelise kokkuleppe 
punkti 38 mõtte kohaselt.

Selgitus

Teksti tuleb lisada viide uuele institutsioonidevahelisele kokkuleppele.

Muudatusettepanek 3
Artikli 2 1 lõigu punkti a teine taane

– kohapealsete ja 
välisabiprogrammide abil,

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

Selgitus

Finantsabi ei tohiks anda kavandatavate või ehitatavate rajatiste jaoks.
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Muudatusettepanek 4
Artikli 2 1 lõigu punkti a teine taane

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

– töötavate tuumajõujaamade 
projekteerimist, käitamist ja hooldust 
käsitlevate ohutusaspektide täiustamise 
abil,

Selgitus

Finantsabi ei tohiks anda kavandatavate või ehitatavate rajatiste jaoks.

Muudatusettepanek 5
Artikli 8 lõike 1 taane 6

– võlakergendusprogrammid; – võlakergendusprogrammid
erandjuhtudel ja vastavalt 
rahvusvaheliselt kokku lepitud 
võlakergendusprogrammile;

Selgitus

Võlakergendus peaks olema võimalik vaid väga erandlikel juhtudel.

Muudatusettepanek 6
Artikli 8 lõige 2 a (uus)

2 a. Ühenduse toetust ei tohi 
põhimõtteliselt kasutada maksude, sh 
tolli- või muude maksude tasumiseks abi 
saavates riikides.

Selgitus

Abi saava riigi haldusasutuste määratud lõivude rahastamine peab olema välistatud ja 
lubatud vaid väga erandlikel juhtudel.

Muudatusettepanek 7
Artikkel 20 a (uus)

Artikkel 20 a
Võrdlussumma



PE 376.426v01-00 8/10 PR\622819ET.doc

ET

Aastatel 2007–2013 on käesoleva määruse 
rakendamiseks määratava võrdlussumma 
suurus 464 miljonit eurot.
Loa iga-aastaste assigneeringute 
kasutamiseks annavad 
finantsperspektiivist lähtuvalt 
eelarvepädevad institutsioonid.

Selgitus

Teksti tuleb lisada viide uue institutsioonidevahelise kokkuleppe üldistele eelarveeraldistele.
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SELETUSKIRI

Komisjoni esitatud uue finantsraamistiku aastateks 2007–2013 ettepanek sisaldas uut 
regulatsiooni stabiliseerimisvahendi loomiseks. Selle eesmärk oli muuhulgas hõlmata 
ühenduse ja kolmandate riikide vaheline abi ning koostöö tuumaohutuse vallas.

Stabiliseerimisvahendi määruse õiguslik alus oli algselt Euroopa Ühenduse asutamislepingu 
artikkel 308. Siiski nähti sobivama õigusliku alusena asutamislepingu artikleid 179 ja 181a.
Need artiklid aga ei olnud kooskõlas Euratomi lepingu artikliga 203, mida vajati õigusliku 
alusena tuumaohutusega seotud koostööle.

Seetõttu lisati stabiliseerimisvahendi ettepanekule täiendav määrus, millega kehtestatakse 
tuumaohutusealane koostöövahend. Selle õiguslik alus on vaid Euratomi lepingu artikkel 203.

Komisjon peab tagama, et kõik võetavad meetmed on kooskõlas Euroopa Ühenduse 
partnerriikidele suunatava üldise strateegilise raampoliitikaga, eelkõige arengu- ja 
majandusliku koostöö poliitika ja programmidega, mis on vastu võetud lähtuvalt ülalmainitud 
EÜ asutamislepingu artiklitest 179 ja 181a.

Tuumaohutusealase koostöö määrus täiendab mis tahes abi, mida Euroopa Liit annab 
humanitaarabi rahastamisvahendi, ühinemiseelse rahastamisvahendi, Euroopa naabruse ja 
partnerluse vahendi, arengu- ja majanduskoostöö vahendi ning stabiliseerimisvahendi raames.

Ühenduse abi tuleb rakendada lähtuvalt mitmeaastastest strateegilistest dokumentidest ja 
näidisprogrammidest.

Määrus asendab kehtiva nõukogu määruse abi andmise kohta partnerriikidele Ida-Euroopas ja 
Kesk-Aasias ning nõukogu otsused Tšernobõli fondi rahastamise kohta. Määruses jätkatakse 
vanade programmidega ja ei seata eesmärgiks senise tuumaohutusealase koostööpraktika 
olulist muutmist.

Alates käivitumisest aastal 1991 on umbes 1,200 miljardit eurot kogu TACISe rahastamisest 
olnud suunatud tuumaohutuse projektidele paralleelselt tuumaohutuse programmiga, 
sealhulgas suur osa 470 miljoni euro suurusest abist Tšernobõlile ja sellega seotud 
projektidele. Lisaks on TACIS 250 miljoni euroga toetanud Venemaa ja Ukraina teadus- ja 
tehnoloogiakeskusi, võimaldades endistel massihävitusrelvatööstuse teadlastel ja inseneridel 
oma oskusi rahumeelse tegevuse jaoks ümber suunata.

EL on abistanud oma partnereid kooskõlas Rahvusvahelise Aatomienergiaagentuuri 
ülemaailmsete võrdlusuuringutega. Agentuur on kaalukas osaleja rahvusvahelise 
tuumaohutuse ja kaitsemeetmete küsimustes, eelkõige ohutusstandardite seeria ja Nõukogude 
esimese põlvkonna reaktorite hindamisega, mille tulemuseks oli kaks ohutusküsimuste 
raamatut. Nendes raamatutes sisalduv on olnud aluseks TACISe tuumaohutuse programmi 
abil tuumaohutuse parandamise arendamisele ja rakendamisele. Tuumaohutuse konventsiooni 
vastuvõtmine Viinis 1994 oli järjekordne verstapost üleilmse ohutuse kõrge taseme
säilitamisel, nagu ka kasutatud tuumkütuse ja radioaktiivsete jäätmete käitlemise ohutust 
käsitlev IAEA rahvusvaheline ühiskonventsioon.
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Tuumaohutuse suurendamist on raske mõõta ja endiselt on ELi lahendada mitmed võimalikud 
ohutusprobleemid kolmandates riikides. Tegeldud on IAEA ohutusraamatutes loetletud SRÜ 
riikides kindlaks tehtud tõsiste projekteerimis- ja käitamisvigadega, samuti hädaolukorraks 
valmisolekuga, loodud on valdavalt sõltumatuid ohutusasutusi ja käitajate ning reguleerijate 
ohutuskultuur suureneb üha.

Komisjoni koostatud tuumaohutusealase koostöövahendi määruse põhjenduse 5 tekst on 
järgmine: „Väga vajalikud on ühenduse jätkuvad pingutused, et toetada tõhusate 
kaitsemeetmete kohaldamist kolmandates riikides asuvate tuumamaterjalide suhtes, toetudes 
komisjoni ja ta lepingupartnerite vastastikuste konsultatsioonide kogemusele ning 
suurendades TACISe ja PHARE programmidega (sealhulgas nii asjaomaste ekspertrühmade 
tegevuse, eriti tuumaalase tsiviilvastutuse valdkonnas kui Euroopa Liidu siseselt 
kaitsemeetmete võtmisel) juba omandatud kogemustepagasit.“

Raportöör toetab ideed jätkata vanu ELi programme uues instrumentaalraamistikus nõukogu 
18.6.1992 määruse (tuumaohutuste tehniliste probleemide kohta) vaimus. Vajalik on tihe 
koostöö IAEAga. 

Kõige olulisem raportööri muudatusettepanek on esitatud artiklile 2. Finantsabi tuleks anda 
tuumaohutuse parandamiseks üksnes olemasolevatele tuumarajatistele ja mitte uutele 
kavandatavatele või ehitatavatele rajatistele.

Komisjon peaks siiski täiendama oma õigusakti ettepanekut finantskalkulatsiooniga ELi 
vahendite kasutamise kohta tuumaohutusealasele koostööle.


