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PR_CNS_art51am

Lainsäädäntömenettelyistä käytettävät symbolit

* Kuulemismenettely
yksinkertainen enemmistö

**I Yhteistoimintamenettely (ensimmäinen käsittely) 
yksinkertainen enemmistö

**II Yhteistoimintamenettely (toinen käsittely)
yksinkertainen enemmistö yhteisen kannan hyväksymiseksi
parlamentin jäsenten enemmistö yhteisen kannan hylkäämiseksi tai 
tarkistamiseksi

*** Hyväksyntämenettely
parlamentin jäsenten enemmistö lukuun ottamatta EY-sopimuksen 
105, 107, 161 ja 300 artiklassa ja EU-sopimuksen 7 artiklassa 
tarkoitettuja tapauksia

***I Yhteispäätösmenettely (ensimmäinen käsittely) 
yksinkertainen enemmistö

***II Yhteispäätösmenettely (toinen käsittely)
yksinkertainen enemmistö yhteisen kannan hyväksymiseksi
parlamentin jäsenten enemmistö yhteisen kannan hylkäämiseksi tai 
tarkistamiseksi

***III Yhteispäätösmenettely (kolmas käsittely)
yksinkertainen enemmistö yhteisen tekstin hyväksymiseksi

(Ilmoitettu menettely perustuu komission esittämään oikeusperustaan.)

Tarkistukset säädösehdotukseen

Parlamentin tarkistukset merkitään lihavoidulla kursiivilla. Pelkkää 
kursivointia käytetään kiinnittämään asiasta vastaavien yksiköiden huomio 
sellaisiin säädösehdotuksen osiin, jotka ehdotetaan korjattavaksi lopullisessa 
tekstissä (esimerkiksi selvästi virheelliset tai kyseisestä kieliversiosta pois 
jääneet kohdat). Korjausehdotusten hyväksymisestä päättävät asiasta 
vastaavat yksiköt.
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LUONNOS EUROOPAN PARLAMENTIN 
LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI

ehdotuksesta neuvoston asetukseksi välineen perustamisesta ydinturvallisuuteen 
liittyvää apua varten
(9037/2006 – C6-0153/2006 – 2006/0802(CNS))

(Kuulemismenettely)

Euroopan parlamentti, joka

– ottaa huomioon neuvoston tekstin (9037/2006),

– ottaa huomioon komission ehdotuksen neuvostolle (KOM(2004)0630)1,

– ottaa huomioon Euroopan atomienergiayhteisön perustamissopimuksen 203 artiklan, 
jonka mukaisesti neuvosto on kuullut parlamenttia (C6-0153/2006),

– ottaa huomioon työjärjestyksen 51 artiklan,

– ottaa huomioon teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunnan mietinnön ja 
ulkoasiainvaliokunnan, budjettivaliokunnan sekä ympäristön, kansanterveyden ja 
elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunnan lausunnot (A6-0000/2006),

1. hyväksyy neuvoston tekstin sellaisena kuin se on tarkistettuna;

2. pyytää komissiota muuttamaan ehdotustaan vastaavasti Euratomin perustamissopimuksen 
119 artiklan toisen kohdan mukaisesti;

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

4. pyytää tulla kuulluksi uudelleen, jos neuvosto aikoo tehdä huomattavia muutoksia tekstiin, 
josta se kuuli parlamenttia;

5. kehottaa puhemiestä välittämään parlamentin kannan neuvostolle ja komissiolle.

Neuvoston teksti Parlamentin tarkistukset

Tarkistus 1
Johdanto-osan 9 kappale

(9) Annettaessa apua kyseessä olevalle 
ydinlaitokselle tavoitteena on suurimman 
mahdollisen vaikutuksen saavuttaminen 

(9) Annettaessa apua kyseessä olevalle 
ydinlaitokselle tavoitteena on suurimman 
mahdollisen vaikutuksen saavuttaminen 

  
1 Ei vielä julkaistu virallisessa lehdessä.



PE 376.426v01-00 6/10 PR\622819FI.doc

FI

avun välityksellä, poikkeamatta kuitenkaan 
siitä periaatteesta, että vastuun laitoksen 
turvallisuudesta olisi oltava 
toiminnanharjoittajalla ja valtiolla, jonka 
lainkäyttövallan piiriin laitos kuuluu.

avun välityksellä, poikkeamatta kuitenkaan 
siitä periaatteesta, että vastuun laitoksen 
turvallisuudesta olisi oltava 
toiminnanharjoittajalla ja valtiolla, jonka 
lainkäyttövallan piiriin laitos kuuluu. 
Etusijalle olisi asetettava ydinlaitokset ja 
toiminnot, joilla voi olla huomattavia 
vaikutuksia jäsenvaltioihin.

Perustelu

Tarkistus ei kaipaa perusteluja.

Tarkistus 2
Johdanto-osan 13 a kappale (uusi)

(13 a) Talousarviota koskevasta 
kurinalaisuudesta ja moitteettomasta 
varainhoidosta 17 päivänä kesäkuuta 
2006 tehdyn Euroopan parlamentin, 
neuvoston ja komission välisen 
toimielinten sopimuksen 38 kohdan 
mukainen rahoitusohje olisi sisällytettävä 
tähän asetukseen välineen koko keston 
ajaksi, tämän kuitenkaan vaikuttamatta 
perustamissopimuksessa määriteltyyn 
budjettivallan käyttäjien toimivaltaan.

Perustelu

Tekstiin on kirjoitettava viittaus uuteen toimielinten sopimukseen.

Tarkistus 3
2 artiklan 1 kohdan a alakohdan 2 luetelmakohta

– paikan päällä toteutettavat ja ulkoisen 
avun ohjelmat,

– paikan päällä toteutettavat ja ulkoisen 
avun ohjelmat, joilla parannetaan 
olemassa olevien ydinlaitosten toiminnan 
ja huollon turvallisuutta,

Perustelu

Laitoksille ei pitäisi antaa rahoitusapua suunnitteluun tai rakentamiseen.
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Tarkistus 4
2 artiklan 1 kohdan a alakohdan 3 luetelmakohta

– olemassa olevien ydinvoimalaitosten tai 
muiden olemassa olevien ydinlaitosten
rakenteen, toiminnan ja huollon 
turvallisuusnäkökohtien parantaminen 
siten, että korkeat turvallisuustasot 
voidaan saavuttaa,

– olemassa olevien ydinvoimaloiden
rakenteen, toiminnan ja huollon 
turvallisuusnäkökohtien parantaminen,

Perustelu

Laitoksille ei pitäisi antaa rahoitusapua suunnitteluun tai rakentamiseen.

Tarkistus 5
8 artiklan 1 kohdan 6 luetelmakohta

– velkahelpotusohjelmat; – velkahelpotusohjelmat 
poikkeustapauksissa ja kansainvälisesti 
sovitun velkahelpotusohjelman 
mukaisesti,

Perustelu

Velkahelpotus pitäisi rajata tiukasti poikkeustapauksiin.

Tarkistus 6
8 artiklan 2 a kohta (uusi)

2 a. Yhteisön rahoitusta ei periaatteessa 
saa käyttää verojen, tullien tai muiden 
veroluonteisten maksujen suorittamiseen 
edunsaajamaissa.

Perustelu

Avunsaajamaiden hallintoviranomaisten maksujen rahoittaminen olisi suljettava pois ja 
sallittava pelkästään poikkeustapauksissa.
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Tarkistus 7
20 a artikla (uusi)

20 a artikla
Rahoitusohje

Rahoitusohje tämän asetuksen 
täytäntöönpanemiseksi kaudella 2007–
2013 on 464 miljoonaa euroa.
Budjettivallan käyttäjät myöntävät 
vuosittaiset määrärahat 
rahoitusnäkymien rajoissa.

Perustelu

Tekstiin on kirjoitettava viittaus uuden toimielinten sopimuksen kokonaistalousarvioon.
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PERUSTELUT

Komission ehdotukseen uudesta rahoituskehyksestä vuosiksi 2007–2013 sisältyi uusi asetus 
vakautusvälineen perustamiseksi. Sen tarkoituksena oli kattaa myös yhteisön ja kolmansien 
maiden välinen apu ja yhteistyö ydinturvallisuuden alalla.

Vakautusvälineen perustamisasetuksen oikeusperusta oli alun perin Euroopan yhteisön 
perustamissopimuksen 308 artikla. Perustamissopimuksen 179 ja 181 a artikla katsottiin 
kuitenkin asianmukaisemmaksi oikeusperustaksi. Nämä artiklat eivät kuitenkaan sopineet 
yhteen Euratomin perustamissopimuksen 203 artiklan kanssa, ja sitä puolestaan tarvittiin 
ydinturvallisuutta koskevan yhteistyön oikeusperustaksi.

Tästä syystä vakautusvälinettä koskevaa ehdotusta täydennettiin asetuksella välineen 
perustamisesta ydinturvallisuuteen liittyvää apua varten. Sen oikeusperustana on pelkästään 
Euratomin perustamissopimuksen 203 artikla.

Komission on huolehdittava siitä, että kaikki toteutettavat toimenpiteet ovat yhdenmukaisia 
Euroopan yhteisön kumppanimaille laatiman yleisen poliittisen strategiakehyksen ja varsinkin 
edellä mainittujen EY:n perustamissopimuksen 179 ja 181 a artiklan nojalla vahvistettujen 
yhteisön kehitysyhteistyötä ja taloudellista yhteistyötä koskevien politiikkojen ja ohjelmien 
tavoitteiden kanssa.

Ydinturvallisuuteen liittyvää apua koskevalla asetuksella täydennetään apua, jota Euroopan 
unioni antaa humanitaarisen avun välineestä, liittymistä valmistelevasta välineestä, 
eurooppalaisesta naapuruuden ja kumppanuuden välineestä, kehitysyhteistyön ja taloudellisen 
yhteistyön rahoitusvälineestä sekä vakautusvälineestä.

Yhteisön apu täytyy panna täytäntöön monivuotisten strategia-asiakirjojen ja tavoiteohjelmien 
pohjalta.

Asetus korvaa olemassa olevan neuvoston asetuksen avun toimittamisesta Itä-Euroopan ja
Keski-Aasian kumppanivaltioille ja neuvoston päätökset Tšernobylin reaktorisuojarahastosta.
Se on jatkoa vanhoille ohjelmille, eikä sillä pyritä muuttamaan olennaisesti 
ydinturvallisuuteen liittyvän yhteistyön vakiintuneita käytäntöjä.

Tacisin käyttöönoton jälkeen vuonna 1991 noin 1200 miljoonaa euroa sen 
kokonaisrahoituksesta on ohjattu ydinturvallisuushankkeisiin rinnakkain 
ydinturvallisuusohjelman kanssa, mukaan lukien pääosa 470 miljoonan euron avusta 
Tšernobylille ja siihen liittyville hankkeille. Lisäksi Tacisista on annettu noin 250 miljoonaa 
euroa Venäjällä ja Ukrainassa sijaitseville tiede- ja teknologiakeskuksille, joissa ennen 
joukkotuhoaseiden parissa työskennelleet tutkijat ja insinöörit voivat käyttää kykyjään 
rauhanomaiseen toimintaan.

EU on avustanut kumppaneitaan Kansainvälisen atomienergiajärjestön yleisten mittareiden 
mukaisesti. Järjestö on merkittävä toimija kansainvälisen ydinturvallisuuden ja 
ydinmateriaalivalvonnan alalla etenkin turvallisuusstandardisarjansa (Safety Standards Series) 
vuoksi ja ensimmäisen sukupolven neuvostoreaktoreiden arvioinnin vuoksi, joka on johtanut 
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kahteen turvallisuusaiheluetteloon (Safety Issue Book). Luetteloiden tuloksista on tullut 
perusta Tacisin ydinturvallisuusohjelman tarjoamien ydinturvallisuuden parannusten 
kehittämiselle ja toteuttamiselle. Ydinturvallisuutta koskevan yleissopimuksen hyväksyminen 
Wienissä vuonna 1994 on toinen huomattava merkkipaalu yleisen turvallisuuden korkean 
tason säilyttämisessä, samoin kuin IAEA:n käytetyn polttoaineen ja radioaktiivisen jätteen 
huollon turvallisuutta koskeva yhteinen yleissopimus.

Ydinturvallisuuden parantumista on vaikea mitata, ja EU:n on edelleen puututtava moniin 
mahdollisiin turvallisuusaiheisiin kolmansissa maissa. IVY-maissa on puututtu IAEA:n 
turvallisuusaiheluetteloissa yksilöityihin merkittäviin suunnittelun ja toiminnan heikkouksiin 
sekä huoliin valmiusjärjestelyistä, on perustettu suureksi osaksi riippumattomia 
turvallisuusviranomaisia ja toiminnanharjoittajien ja on nähtävissä sääntelyviranomaisten 
turvallisuuskulttuurin parantumista.

Komission laatimassa asetuksessa välineen perustamisesta ydinturvallisuuteen liittyvää apua 
varten todetaan johdanto-osan 5 kappaleessa seuraavasti: Yhteisön on erityisesti jatkettava 
pyrkimyksiään tukea toimivan ydinmateriaalivalvonnan toteuttamista yhteisön ulkopuolisissa 
maissa käyttäen apuna kokemuksia komission ja sen toimeksisaajien keskinäisestä 
kuulemisesta ja pohjautuen Tacis- ja Phare-ohjelmista jo saatuihin kokemuksiin, myös 
asiaankuuluvien asiantuntijaryhmien työskentelyyn, erityisesti ydinalan korvausvastuun 
alalla, ja sen omiin ydinmateriaalivalvontatoimiin Euroopan unionissa.

Esittelijä tukee ajatusta jatkaa vanhoja EU-ohjelmia uusien välineiden puitteissa 
ydinturvallisuuden teknisistä ongelmista 18. kesäkuuta 1992 annetun neuvoston 
päätöslauselman hengessä. Tarvitaan tiivistä yhteistyötä IAEA:n kanssa. 

Esittelijän ehdottamista tarkistuksista tärkein kohdistuu 2 artiklaan. Rahoitusapua olisi 
annettava ydinturvallisuuden parantamiseen vain olemassa olevissa ydinlaitoksissa, eikä sitä 
pitäisi myöntää suunnittelu- tai rakennusvaiheessa oleville uusille laitoksille.

Komission olisi vielä esitettävä lainsäädäntöehdotuksensa täydennykseksi rahoitusselvitys 
EU:n varojen käytöstä ydinturvallisuutta koskevaan yhteistyöhön.
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