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ETTEPANEKUD

Eelarvekomisjon palub vastutaval tööstuse, teadusuuringute ja energeetikakomisjonil lisada 
oma resolutsiooni ettepanekusse järgmised ettepanekud:

Muudatusettepanek 1

Seadusandliku resolutsiooni projekt
Punkt 1 a (uus)

Seadusandliku resolutsiooni projekt Muudatusettepanek

(1 a) juhib tähelepanu asjaolule, et 
seadusandlikus ettepanekus esitatud 
rahastamispakett on seadusandjale vaid 
soovitus ning seda ei saa kinnitada enne, 
kui jõutakse kokkuleppele ettepaneku 
suhtes võtta vastu määrus, millega 
määratakse kindlaks mitmeaastane 
finantsraamistik aastateks 2014–2020;

Muudatusettepanek 2

Seadusandliku resolutsiooni projekt
Punkt 1 b (uus)

Seadusandliku resolutsiooni projekt Muudatusettepanek

(1 b) tuletab meelde oma 8. juuni 2011. 
aasta resolutsiooni tulevikku 
investeerimise ning uue mitmeaastase 
finantsraamistiku kohta 
konkurentsivõimelise, jätkusuutliku ja 
kaasava Euroopa nimel1 ning oma 23. 
oktoobri 2012. aasta resolutsiooni 
mitmeaastase finantsraamistiku 2014–
2020 heakskiitmise menetluse positiivse 
lõpptulemuse saavutamise huvides2;
kordab, et järgmises mitmeaastases 
finantsraamistikus on vaja piisavaid 
lisavahendeid, et liit saaks ellu viia oma 
praeguseid poliitilisi prioriteete ning 
Lissaboni lepinguga saadud uusi 
ülesandeid, samuti reageerida 
ootamatutele sündmustele; palub 
nõukogul, kui viimane seda seisukohta ei 
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jaga, selgelt määratleda poliitilised 
prioriteedid või projektid, millest võiks 
vaatamata nende tõendatud Euroopa 
lisandväärtusele üldse loobuda;
_______________
1 Vastuvõetud tekstid, P7_TA(2011)0266.
2 Vastuvõetud tekstid, P7_TA(2012)0360.

Muudatusettepanek 3

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(4) Kooskõlas ühinemislepingus võetud 
kohustustega ning ühenduse abiga on 
Bulgaaria, Leedu ja Slovakkia sulgenud 
oma tuumaelektrijaamad ning teinud 
märkimisväärseid edusamme nende 
dekomisjoneerimise suunas. Tegelike 
demonteerimistööde jätkamiseks on vaja 
lisatööd, kuni ohutu demonteerimine 
muutub pöördumatuks, samas on vaja 
tagada kõrgeimate ohutusnormide 
kohaldamine. Olemasolevate hinnangute 
kohaselt nõuab dekomisjoneerimine olulisi 
täiendavaid rahalisi vahendeid.

(4) Kooskõlas ühinemislepingus võetud 
kohustustega ning ühenduse abiga on 
Bulgaaria, Leedu ja Slovakkia sulgenud 
oma tuumaelektrijaamad ning teinud 
märkimisväärseid edusamme nende 
dekomisjoneerimise suunas. Tegelike 
demonteerimistööde jätkamiseks on vaja 
lisatööd, kuni ohutu demonteerimine 
muutub pöördumatuks, samas on vaja 
tagada kõrgeimate ohutusnormide 
kohaldamine. Olemasolevate hinnangute 
kohaselt nõuab dekomisjoneerimine olulisi 
täiendavaid rahalisi vahendeid, kusjuures 
tuleb arvesse võtta liidu ja kõnealuste 
liikmesriikide jagatud finantsvastutust.

Muudatusettepanek 4

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 5 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(5 a) Kuigi kõigi reaktorite sulgemine 
toimus kindlaksmääratud tähtaegadel, 
jätkuvad mõnedes 
dekomisjoneerimisprogrammides 
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viivitused, mis on majanduslikult 
kahjulikud ja poliitiliselt 
vastuvõetamatud; see probleem tuleks 
lahendada muudetud üksikasjaliku 
dekomisjoneerimiskava abil.

Muudatusettepanek 5

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 5 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(5 b) Kuna mõnede programmidega ei ole 
siiani kaasnenud tulemuslikuks 
dekomisjoneerimiseks vajalikke 
organisatsioonilisi muudatusi, tuleks 
tagada, et organisatsioonilise ülesehituse 
vajalikud muudatused viiakse ellu.

Muudatusettepanek 6

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 6 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(6 a) Läbi võib vaadata programmidele 
eraldatud assigneeringute mahu ning 
samuti programmiperioodi ja vahendite 
jaotamise Kozloduj, Ignalina ja Bohunice 
programmide vahel, tuginedes 
vahehindamisaruande tulemustele ning 
tagades, et ei ohustata kõrgeimaid 
ohutusstandardeid ja pidevat 
dekomisjoneerimisprotsessi kooskõlas 
vastavate dekomisjoneerimiskavadega.

Muudatusettepanek 7

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 6 b (uus)
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(6 b) Tuleks nõuetekohaselt arvesse võtta 
Euroopa Kontrollikoja eriaruannet 
16/2011 „ELi finantsabi Bulgaaria, Leedu 
ja Slovakkia tuumaelektrijaamade 
dekomisjoneerimiseks: saavutused ja 
tulevased probleemid”, mis sisaldab 
järeldusi ja soovitusi.

Muudatusettepanek 8

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 9

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(9) Määrusega hõlmatud 
tuumaelektrijaamade dekomisjoneerimisel 
tuleks kasutada parimaid kättesaadavaid 
tehnilisi ekspertteadmisi ning võtta 
nõuetekohaselt arvesse suletavate 
reaktorite omadusi ja tehnilisi 
spetsifikatsioone, et tagada võimalikult 
suur tõhusus.

(9) Määrusega hõlmatud 
tuumaelektrijaamade dekomisjoneerimisel 
tuleks kasutada parimaid kättesaadavaid 
tehnilisi ekspertteadmisi, võtta 
nõuetekohaselt arvesse suletavate 
reaktorite omadusi ja tehnilisi 
spetsifikatsioone ning koostada terviklikud 
hinnangud dekomisjoneerimise ja 
leevendamise käigu kohta, et tagada 
võimalikult suur tõhusus.

Muudatusettepanek 9

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 12 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(12 a) Komisjon tagab liidu eelarvest 
antava toetuse maksimaalse läbipaistvuse, 
aruandekohustuse ja demokraatliku 
järelevalve, eriti mis puudutab selle nii 
oodatavat kui ka tegelikku panust 
programmi üldeesmärkide saavutamisse.
Eelkõige tuleb lahendada olulised 
juhtimis-, finants-, õiguslikud ja 
tehnilised probleemid või võtta meetmeid 
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nende lahendamiseks.

Muudatusettepanek 10

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Programmi üldeesmärk on aidata 
asjaomastel liikmesriikidel saavutada 
Kozloduj 1. kuni 4. reaktori, Ignalina 1. ja 
2. reaktori ning Bohunice V1 1. ja 2. 
reaktori pöördumatu dekomisjoneerimine 
kooskõlas asjaomaste 
dekomisjoneerimiskavadega, säilitades 
samas kõrgeima ohutustaseme.

1. Programmi üldeesmärk on aidata 
asjaomastel liikmesriikidel saavutada 
Kozloduj 1. kuni 4. reaktori, Ignalina 1. ja 
2. reaktori ning Bohunice V1 1. ja 2. 
reaktori pöördumatu dekomisjoneerimine 
kooskõlas asjaomaste 
dekomisjoneerimiskavadega, säilitades 
samas kõrgeima ohutustaseme ning ilma 
töötajate ja elanikkonna tervist liigselt 
ohtu seadmata.

Muudatusettepanek 11

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 3 – lõige 1 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Programmi rakendamise 
rahastamispakett ajavahemikuks 2014–
2020 on jooksevhindades 552 947 000
eurot.

Võttes arvesse kahjusid, mida põhjustab 
reaktorite varajane sulgemine, ning 
selleks et vastata kõrgeimatele 
ohutusstandarditele, ei ületa programmi 
rakendamise soovituslik lähtesumma, 
nagu on määratletud Euroopa 
Parlamendi, nõukogu ja komisjoni 
eelarvealast koostööd ja usaldusväärset 
finantsjuhtimist käsitleva 
institutsioonidevahelise kokkuleppe 
xx/201z punktis [18], ajavahemikuks 
2014−2020 [....] miljonit eurot 2011. aasta
püsivhindades. Kõnealune summa näitab 
üksnes seadusandja tahet ega mõjuta 
eelarvepädevate institutsioonide Euroopa 
Liidu toimimise lepingus määratletud 
volitusi.
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Muudatusettepanek 12

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 3 – lõige 1 – lõik 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Eelarvepädevad institutsioonid kiidavad 
iga-aastased assigneeringud heaks, ilma 
et piirataks määruse (millega 
kehtestatakse mitmeaastane 
finantsraamistik aastateks 2014–2020) 
ning Euroopa Parlamendi, nõukogu ja 
komisjoni xxx/201z eelarvealast koostööd 
ja usaldusväärset finantsjuhtimist 
käsitleva institutsioonidevahelise 
kokkuleppe sätete kohaldamist.

Muudatusettepanek 13

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 3 – lõige 1 – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Summa jaotatakse Kozloduj, Ignalina ja 
Bohunice programmide vahel järgmiselt:

Summa jaotatakse Kozloduj, Ignalina ja 
Bohunice programmide vahel 
soovituslikult järgmiselt:

(a) 208 503 000 eurot Kozloduj 
programmile ajavahemikuks 2014–2020;

(a) 37,7 % Kozloduj programmile 
ajavahemikuks 2014–2020;

(b) 229 629 000 eurot Ignalina 
programmile ajavahemikuks 2014–2017;

(a) 41,5 % Ignalina programmile 
ajavahemikuks 2014–2017;

(c) 114 815 000 eurot Bohunice 
programmile ajavahemikuks 2014–2017.

(a) 20,8 % Bohunice programmile 
ajavahemikuks 2014–2017.

Muudatusettepanek 14

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 3 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Komisjon vaatab programmi 
tulemuslikkuse läbi ning hindab Kozloduj, 
Ignalina ja Bohunice programmide 
edenemist artikli 2 lõikes 3 osutatud 

2. Komisjon vaatab programmi 
tulemuslikkuse läbi, hindab Kozloduj, 
Ignalina ja Bohunice programmide 
edenemist artikli 2 lõikes 3 osutatud 
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verstapostide ning kavandatud tähtaegade 
suhtes 2015. aasta lõpuks artiklis 8 
osutatud vahehindamise raames.
Hindamise tulemustest lähtuvalt võib 
komisjon vaadata läbi programmile 
määratud assigneeringute summa ning 
lisaks ka programmitöö perioodi ja summa 
jaotuse Kozloduj, Ignalina ja Bohunice 
programmide vahel.

verstapostide ning kavandatud tähtaegade 
suhtes 2015. aasta lõpuks artiklis 8 
osutatud vahehindamise raames, 
eesmärgiga tagada, et 
finantsplaneerimine ja rahaliste vahendite 
eraldamine põhinevad tegelikel vajadustel 
ning vastuvõtuvõimel. Hindamise 
tulemustest lähtuvalt võib komisjon 
vaadata läbi programmile määratud 
assigneeringute summa ning lisaks ka 
programmitöö perioodi ja summa jaotuse 
Kozloduj, Ignalina ja Bohunice 
programmide vahel, võttes täielikult 
arvesse eelarvepädeva institutsiooni 
eesõigusi iga-aastases eelarvemenetluses.

Muudatusettepanek 15

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 3 – lõige 3 – lõik 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Arvestades olulisi kahjusid, mis järgnevad 
reaktorite varasele sulgemisele, tuleb teha 
kõik võimalik, et jätkata piisaval tasemel 
kaasrahastamise tava, millele pandi alus 
ühinemiseelse abi ja ajavahemikul 2007–
2013 antud abi raames seoses kolme 
liikmesriigi 
dekomisjoneerimispüüdlustega, ning 
vajaduse korral kaasata kaasrahastamist 
muudest allikatest.

Muudatusettepanek 16

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 3 – lõige 3 – lõik 1 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Rahaeraldis võib hõlmata ka lõpplao 
rajamise eeltöid. Sulgemise ja 
dekomisjoneerimise tagajärgedega 
toimetuleku meetmeid ei rahastata.
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Muudatusettepanek 17

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 3 – lõige 3 – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Rahaeraldised võivad hõlmata ka tehnilise 
ja haldusabi kulusid, mis on vajalikud 
programmi ning nõukogu määruse (EÜ) 
1990/2006, määruse (Euratom) nr 
549/2007 ja nõukogu määruse (Euratom) 
647/2010 kohaselt vastu võetud meetmete 
vahelise ülemineku tagamiseks.

Rahaeraldised võivad hõlmata ka tehnilise 
ja haldusabi kulusid, mis on vajalikud 
programmi ning nõukogu määruse (EÜ) 
1990/2006, määruse (Euratom) nr 
549/2007 ja nõukogu määruse (Euratom) 
647/2010 kohaselt vastu võetud meetmete 
vahelise ülemineku tagamiseks.
Rahaeraldised ei hõlma muid meetmeid 
peale nende, mis on loetletud käesolevas 
artiklis ja artiklis 2.

Muudatusettepanek 18

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 3 – lõige 3 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3 a. Erimeelsused seoses lepingute ja 
hangete erineva tõlgendamisega tuleb 
lahendada vaidluste lahendamise 
menetluse raames.
Erimeelsustest tulenevad viivitused 
ehitustöödel võivad kaasa tuua maksete 
peatamise ja vahendite vähendamise.
Komisjon esitab Euroopa Parlamendile 
sel teemal iga-aastase aruande.

Muudatusettepanek 19

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 – lõige 1 – punkt c

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(c) läbivaadatud üksikasjaliku 
dekomisjoneerimiskava esitamine 

(c) komisjonile läbivaadatud üksikasjaliku 
dekomisjoneerimiskava esitamine, mis 
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komisjonile. hõlmab konkreetseid eesmärke, projektide 
ajakava ja kulustruktuure, 
kaasrahastamise proportsioone ning 
üldist finantskava, kus esitatakse 
liikmesriigipoolse rahastamise 
pikaajalised allikad.

Selgitus

Kõik dekomisjoneerimisprotsessi osalised peaksid rangelt täitma eeskirju ja tähtaegu, 
programme peaks tugevdama tõhus organisatsiooniline struktuur ning ELi ja riikide eelarvest 
tuleks tagada piisav rahastamine, millega kaetaks ka dekomisjoneerimisel tekkida võivad 
ettearvamatud tehnilised ja ohutustõrked.

Muudatusettepanek 20

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Komisjon hindab eeltingimuste täitmise 
kohta esitatud teavet artikli 6 lõikes 1 
osutatud 2014. aasta tööprogrammi 
ettevalmistamisel. Komisjon võib aastase 
tööprogrammi vastuvõtmisel otsustada 
peatada ELi rahalise abi täielikult või 
osaliselt kuni eeltingimuste nõuetekohase 
täitmiseni.

2. Komisjon hindab eeltingimuste täitmise 
kohta esitatud teavet artikli 6 lõikes 1 
osutatud 2014. aasta tööprogrammi 
ettevalmistamisel, otsides eelkõige 
kinnitust, et olulised juhtimis-, finants-, 
õiguslikud ja tehnilised probleemid on 
lahendatud või on võetud meetmeid nende 
lahendamiseks. Hindamise käigus 
võetakse arvesse tuumaohutust 
reguleerivate asutuste Euroopa töörühma 
(ENSREG) arvamust. Kui komisjonil on 
põhjendatud arvamus seoses lõike 1 
punktis a osutatud tingimuse 
mittejärgimisega või kui lõike 1 
punktides b või c osutatud tingimused ei 
ole rahuldavad, võidakse teha otsus ELi 
rahalise abi osaliselt või täielikult 
peatamise kohta kooskõlas artikli 9 
lõikes 2 osutatud kontrollimenetlusega.
Sellise otsusega arvestatakse 2014. aasta 
tööprogrammi vastuvõtmisel. Peatatava 
abi suurus määratletakse, järgides 
kriteeriume, mis on sätestatud artikli 6 
lõikes 2 osutatud aktis.
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Muudatusettepanek 21

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 7 – lõige 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1 a. Igale eelarveaastale järgneva aasta 
31. märtsiks esitavad liikmesriigid 
aruande rahastamispaketi kasutamise 
kohta. Riiklike kontrolliasutuste 
kinnitatud aruanded esitatakse 
komisjonile ja nõukogule liitmiseks liidu 
eelarve täitmisele heakskiidu andmise 
üldise menetlusega.

Muudatusettepanek 22

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 7 – lõige 2 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Komisjonil ja selle esindajatel ning 
kontrollikojal on õigus auditeerida nii 
dokumentide alusel kui ka kohapeal kõiki 
abisaajaid, töövõtjaid ja alltöövõtjaid, kes 
on saanud ELi abirahasid.

2. Komisjonil ja selle esindajatel, vastavate 
dekomisjoneeritavate tuumarajatiste 
asukohaliikmesriikide riiklikel 
kontrolliasutustel ning kontrollikojal on 
õigus auditeerida nii dokumentide alusel 
kui ka kohapeal kõiki abisaajaid, töövõtjaid 
ja alltöövõtjaid, kes on saanud ELi 
abirahasid. Auditite tulemustest teatatakse 
Euroopa Parlamendile.

Muudatusettepanek 23

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 7 – lõige 2 – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Euroopa Pettustevastane Amet (OLAF) on 
volitatud tegema taolistest vahenditest otse 
või kaudselt rahastatud ettevõtjate 
kohapealseid kontrolle ja paikvaatlusi 
kooskõlas määruses (EÜ, Euratom) nr 
2185/96 sätestatud menetlustega, et 

Euroopa Pettustevastane Amet (OLAF) on 
volitatud tegema taolistest vahenditest otse 
või kaudselt rahastatud ettevõtjate 
kohapealseid kontrolle ja paikvaatlusi 
kooskõlas määruses (EÜ, Euratom) nr 
2185/96 sätestatud menetlustega, et 
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tuvastada, kas seoses ELi vahendite 
kasutamist käsitleva toetusleppe või -
otsusega on esinenud pettust, korruptsiooni 
või muud Euroopa Liidu finantshuve 
riivavat ebaseaduslikku tegevust.

tuvastada, kas seoses ELi vahendite 
kasutamist käsitleva toetusleppe või -
otsusega on esinenud pettust, korruptsiooni 
või muud Euroopa Liidu finantshuve 
riivavat ebaseaduslikku tegevust. Auditite 
ja vaatluste tulemustest teatatakse 
Euroopa Parlamendile.

Muudatusettepanek 24

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 7 – lõige 2 – lõik 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Ilma et sellega piirataks esimese ja teise 
lõigu kohaldamist, antakse käesoleva 
määruse rakendamiseks kolmandate riikide 
ja rahvusvaheliste organisatsioonidega 
sõlmitud koostöölepingute, toetuslepingute 
ja -otsustega komisjonile, kontrollikojale ja 
OLAFile selgesõnaliselt õigus teha taolisi 
auditeid, kohapealseid kontrolle ning 
paikvaatlusi.

Ilma et sellega piirataks esimese ja teise 
lõigu kohaldamist, antakse käesoleva 
määruse rakendamiseks kolmandate riikide 
ja rahvusvaheliste organisatsioonidega 
sõlmitud koostöölepingute, toetuslepingute 
ja -otsustega komisjonile, kontrollikojale ja 
OLAFile selgesõnaliselt õigus teha taolisi 
auditeid, kohapealseid kontrolle ning 
paikvaatlusi ja nende auditite ning 
kontrollide tulemused edastatakse 
Euroopa Parlamendile.
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 8 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Hiljemalt 2015. aasta lõpuks kinnitab 
komisjon aruande, milles hinnatakse 
kõikide meetmete eesmärkide saavutamist 
tulemuste ja mõjude tasandil, vahendite 
kasutamise tõhusust ning selle ELi 
lisandväärtust, et otsustada meetmete 
muutmine või peatamine. Hindamisel 
käsitletakse lisaks lihtsustamisvõimalusi, 
meetmete sisemist ja välist kooskõlalisust 
ja seda, kas kõik eesmärgid on endiselt 
asjakohased. Selles võetakse arvesse
eelnenud meetmete pikaajalise mõju 

1. Hiljemalt 2016. aasta maiks kinnitab 
komisjon tihedas koostöös abisaajatega
vahearuande, milles hinnatakse kõikide 
meetmete eesmärkide saavutamist 
tulemuste ja mõjude tasandil, vahendite 
kasutamise tõhusust ning selle ELi 
lisandväärtust, samuti programmi 
juhtimise tõhusust, sealhulgas liidu 
fondide juhtimise tõhusust väliste 
organite nagu Euroopa 
Rekonstruktsiooni- ja Arengupank poolt, 
et otsustada meetmete muutmine või 
peatamine. Hindamise tulemustest 
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hindamise tulemusi. lähtuvalt võib komisjon vaadata läbi 
juhtimislahendused ja programmile 
määratud assigneeringute suuruse 
asjakohasuse ning nende jaotuse 
Kozloduj, Ignalina ja Bohunice 
programmide vahel. Selles võetakse 
arvesse eelnenud meetmete pikaajalise 
mõju hindamise tulemusi.

Muudatusettepanek 26

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 3 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Hindamisel võetakse arvesse edenemist 
võrreldes artikli 2 lõikes 2 osutatud 
tulemuslikkusnäitajatega.

3. Hindamisel võetakse arvesse edenemist 
võrreldes artikli 2 lõikes 2 osutatud 
tulemuslikkusnäitajatega ja artikli 4 lõike 1 
punktis c sätestatud nõuete täitmist.
Hindamisaruanne esitatakse 
kontrollimiseks tuumaohutust 
reguleerivate asutuste Euroopa 
töörühmale (ENSREG).
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 8 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 8 a
Perioodi 2014–2020 lõpphindamine

1. Komisjon teostab tihedas koostöös 
abisaajatega järelhindamise.
Järelhindamisel uuritakse programmi 
tulemuslikkust ja tõhusust ning mõju 
dekomisjoneerimisele.
2. Enne 31. detsembrit 2020 koostab 
komisjon tihedas koostöös liikmesriikide 
ja abisaajatega lõpphindamisaruande 
programmi tulemuslikkuse ja tõhususe 
kohta ning rahastatud meetmete 
tulemuslikkuse kohta mõju, vahendite 
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kasutamise ja nende liidu lisaväärtuse 
osas.
3. Lõpphindamisel võetakse arvesse 
edenemist võrreldes artikli 2 lõikes 2 
osutatud tulemusnäitajatega.
4. Komisjon edastab hindamise järeldused 
Euroopa Parlamendile ja nõukogule.
5. Komisjon võtab arvesse asjaomaste 
liikmesriikide dekomisjoneerimisel 
kasutatud teadmisi ja strateegiaid, et leida 
ELis dekomisjoneerimise lähenemisviiside 
ühtlustamiseks võimalikke variante, 
eesmärgiga tagada vajalike teadmiste 
õigeaegne kogumine, et parandada ELi 
tuumatööstuse konkurentsivõimet selles 
valdkonnas.
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