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EHDOTUKSET

Budjettivaliokunta pyytää asiasta vastaavaa teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokuntaa 
sisällyttämään seuraavat ehdotukset päätöslauselmaesitykseen, jonka se myöhemmin 
hyväksyy:

Tarkistus 1

Luonnos lainsäädäntöpäätöslauselmaksi
1 a kohta (uusi)

Luonnos lainsäädäntöpäätöslauselmaksi Tarkistus

(1 a) huomauttaa, että 
lainsäädäntöehdotuksessa esitetyt 
rahoituspuitteet ovat lainsäädäntövallan 
käyttäjän kannalta vain ohjeelliset eikä 
niitä voida vahvistaa, ennen kuin vuosien 
2014–2020 monivuotista rahoituskehystä 
koskevasta asetusehdotuksesta on päästy 
sopimukseen;

Tarkistus 2

Luonnos lainsäädäntöpäätöslauselmaksi
1 b kohta (uusi)

Luonnos lainsäädäntöpäätöslauselmaksi Tarkistus

(1 b) palauttaa mieliin 8. kesäkuuta 2011 
antamansa päätöslauselman aiheesta 
"Sijoittaminen tulevaisuuteen: uusi 
monivuotinen rahoituskehys 
kilpailukykyistä, kestävää ja osallistavaa 
Euroopan unionia varten"1 ja 
23. lokakuuta 2012 antamansa 
päätöslauselman myönteisen tuloksen 
saavuttamisesta vuosien 2014–2020 
monivuotista rahoituskehystä koskevassa 
hyväksyntämenettelyssä2; muistuttaa, että 
seuraavassa monivuotisessa 
rahoituskehyksessä tarvitaan riittävästi 
lisävaroja, jotta unioni kykenee 
huolehtimaan nykyisistä 
toimintapoliittisista painopisteistään ja 
Lissabonin sopimuksen mukaisista 
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uusista tehtävistä sekä reagoimaan 
ennakoimattomiin tapahtumiin; katsoo, 
että jos neuvosto on tästä asiasta eri 
mieltä, sen olisi ilmoitettava selkeästi, 
mistä sen toimintapoliittisista 
painopisteistä tai hankkeista voitaisiin 
kokonaan luopua, vaikka niillä olisikin 
osoitettu olevan eurooppalaista lisäarvoa;
_______________
1 Hyväksytyt tekstit, P6_TA(2011)0266.
2 Hyväksytyt tekstit, P6_TA(2012)0360.

Tarkistus 3

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 4 kappale

Komission teksti Tarkistus

(4) Liittymissopimuksen velvoitteiden 
mukaisesti ja yhteisön avustuksen tuella 
Bulgaria, Liettua ja Slovakia ovat 
sulkeneet ydinvoimalaitoksensa ja 
edistyneet huomattavasti niiden 
käytöstäpoistossa. Lisää työtä tarvitaan, 
jotta voidaan edetä varsinaisiin 
purkutoimiin ja saavuttaa peruuttamaton 
vaihe turvallisessa käytöstäpoistossa ja 
taata samalla korkeimpien mahdollisten 
turvallisuusnormien soveltaminen. 
Saatavilla olevien arvioiden perusteella 
käytöstäpoiston loppuunsaattaminen 
edellyttää huomattavia lisävaroja.

(4) Liittymissopimuksen velvoitteiden 
mukaisesti ja yhteisön avustuksen tuella 
Bulgaria, Liettua ja Slovakia ovat 
sulkeneet ydinvoimalaitoksensa ja 
edistyneet huomattavasti niiden 
käytöstäpoistossa. Lisää työtä tarvitaan, 
jotta voidaan edetä varsinaisiin 
purkutoimiin ja saavuttaa peruuttamaton 
vaihe turvallisessa käytöstäpoistossa ja 
taata samalla korkeimpien mahdollisten 
turvallisuusnormien soveltaminen. 
Saatavilla olevien arvioiden perusteella 
käytöstäpoiston loppuunsaattaminen 
edellyttää huomattavia lisävaroja, ja on 
otettava huomioon unionin ja 
asianomaisten jäsenvaltioiden yhteinen 
rahoitusvastuu.

Tarkistus 4

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 5 a kappale (uusi)
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Komission teksti Tarkistus

(5 a) Vaikka kaikki kyseiset yksiköt 
suljettiin asetetuissa määräajoissa, 
joissakin käytöstäpoisto-ohjelmissa 
esiintyy edelleen viivästyksiä, jotka 
aiheuttavat taloudellista haittaa ja ovat 
poliittisesti mahdottomia hyväksyä. 
Ongelmaan olisi puututtava tarkistetun 
yksityiskohtaisen 
käytöstäpoistosuunnitelman avulla.

Tarkistus 5

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 5 b kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(5 b) Joidenkin ohjelmien avulla ei ole 
vielä saatu aikaan tehokkaan 
käytöstäpoiston edellyttämiä 
organisaatiomuutoksia, joten olisi 
varmistettava, että toteutetaan tarvittavat 
organisaatiorakenteiden muutokset.

Tarkistus 6

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 6 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(6 a) Ohjelmille osoitettujen 
määrärahojen määrää sekä 
ohjelmointikautta ja määrärahojen 
jakamista Kozloduy-, Ignalina- ja 
Bohunice-ohjelmien kesken voidaan 
tarkistaa väliarviointikertomusten 
tulosten perusteella, jotta ei vaaranneta 
korkeimpien turvallisuusnormien 
noudattamista ja peruuttamattoman 
vaiheen saavuttamista 
käytöstäpoistoprosessissa.
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Tarkistus 7

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 6 b kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(6 b) Olisi otettava asianmukaisesti 
huomioon tilintarkastustuomioistuimen 
erityiskertomus nro 16/2011 
"Ydinvoimaloiden käytöstä poistamiseen 
tarkoitettu EU:n taloudellinen tuki 
Bulgarialle, Liettualle ja Slovakialle: 
saavutettu edistys ja tulevat haasteet", 
johon sisältyy päätelmiä ja suosituksia. 

Tarkistus 8

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 9 kappale

Komission teksti Tarkistus

(9) Tämän asetuksen kattama 
ydinvoimalaitosten käytöstäpoisto on
suoritettava parasta mahdollista teknistä 
asiantuntemusta käyttäen ja siinä on 
otettava asianmukaisesti huomioon 
suljettavien reaktoreiden luonne ja tekniset 
erityispiirteet suurimman mahdollisen 
tehokkuuden varmistamiseksi.

(9) Tämän asetuksen kattama 
ydinvoimalaitosten käytöstäpoisto on 
suoritettava parasta mahdollista teknistä 
asiantuntemusta käyttäen ja siinä on 
otettava asianmukaisesti huomioon 
suljettavien reaktoreiden luonne ja tekniset 
erityispiirteet sekä käytöstäpoistoa ja 
vaikutusten lieventämistä koskevat 
kattavat arvioinnit suurimman mahdollisen 
tehokkuuden varmistamiseksi.

Tarkistus 9

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 12 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(12 a) Komissio varmistaa unionin 
varojen käytön mahdollisimman suuren 
avoimuuden, luotettavuuden ja 
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demokraattisen valvonnan etenkin sen 
osalta, mikä on niiden odotettu ja 
toteutunut vaikutus ohjelmien yleisten 
tavoitteiden saavuttamiseen. Erityisesti 
olisi ratkaistava suurimmat hallinnointiin 
liittyvät, oikeudelliset, taloudelliset ja 
tekniset ongelmat tai ryhdyttävä toimiin 
niiden ratkaisemiseksi.

Tarkistus 10

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Tämän ohjelman yleisenä tavoitteena on 
auttaa asianomaisia jäsenvaltioita 
saavuttamaan peruuttamaton vaihe 
Kozloduyn reaktoriyksiköiden 1–4 , 
Ignalinan reaktoriyksiköiden 1 ja 2 ja 
Bohunice V1:n reaktoriyksiköiden 1 ja 2 
käytöstäpoistoprosessissa kunkin 
ydinvoimalan käytöstäpoistosuunnitelman 
mukaisesti ja säilyttää samalla 
mahdollisimman korkea turvallisuustaso.

1. Tämän ohjelman yleisenä tavoitteena on 
auttaa asianomaisia jäsenvaltioita 
saavuttamaan peruuttamaton vaihe 
Kozloduyn reaktoriyksiköiden 1–4, 
Ignalinan reaktoriyksiköiden 1 ja 2 ja 
Bohunice V1:n reaktoriyksiköiden 1 ja 2 
käytöstäpoistoprosessissa kunkin 
ydinvoimalan käytöstäpoistosuunnitelman 
mukaisesti ja säilyttää samalla 
mahdollisimman korkea turvallisuustaso 
sekä välttää työntekijöiden ja alueiden 
väestön terveydelle aiheutuva aiheeton 
riski.

Tarkistus 11
Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 1 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

1. Määrärahat tämän ohjelman 
toteuttamiselle vuosina 2014–2020 ovat
552 947 000 miljoonaa euroa nykyisinä
hintoina.

Jotta voidaan kattaa yksikköjen 
ennenaikaisesta sulkemisesta johtuvat 
tappiot ja täyttää korkeimmat 
turvallisuusvaatimukset,
budjettiyhteistyöstä ja moitteettomasta 
varainhoidosta […] tehdyn Euroopan 
parlamentin, neuvoston ja komission 
välisen toimielinten sopimuksen 
18 kohdan mukainen ohjeellinen määrä
tämän ohjelman toteuttamiselle vuosina 
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2014–2020 on enintään [...] euroa vuoden 
2011 kiinteinä hintoina. Tämä määrä on 
ainoastaan osoitus lainsäätäjän tahdosta, 
eikä se vaikuta budjettivallan käyttäjän 
Euroopan unionin toiminnasta tehdyssä 
sopimuksessa määriteltyyn toimivaltaan.

Tarkistus 12

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 1 kohta – 1 a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Budjettivallan käyttäjä myöntää vuotuiset 
määrärahat tämän kuitenkaan 
rajoittamatta vuosia 2014–2020 koskevan 
monivuotisen rahoituskehyksen 
vahvistamisesta annetun asetuksen 
säännösten ja budjettiyhteistyöstä ja 
moitteettomasta varainhoidosta […] 
tehdyn Euroopan parlamentin, neuvoston 
ja komission välisen toimielinten 
sopimuksen määräysten soveltamista.

Tarkistus 13
Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 1 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Kyseinen määrä jaetaan Kozloduy-, 
Ignalina ja Bohunice-ohjelmien kesken 
seuraavasti:

Kyseinen määrä jaetaan suuntaa-antavasti
Kozloduy-, Ignalina ja Bohunice-ohjelmien 
kesken seuraavasti:

(a) 208 503 000 euroa Kozloduy-
ohjelmalle vuosina 2014–2020;

(a) 37,7 prosenttia Kozloduy-ohjelmalle 
vuosina 2014–2020;

(b) 229 629 000 euroa Ignalina-ohjelmalle 
vuosina 2014–2017; 

(a) 41,5 prosenttia Ignalina-ohjelmalle 
vuosina 2014–2017; 

(c) 114 815 000 euroa Bohunice-
ohjelmalle vuosina 2014–2017.

(a) 20,8 prosenttia Bohunice-ohjelmalle 
vuosina 2014–2017.

Tarkistus 14

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 2 kohta
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Komission teksti Tarkistus

2. Komissio tarkistaa ohjelman suorituksen 
ja arvioi Kozloduy-, Ignalina- ja Bohunice-
ohjelmien edistymisen 2 artiklan 
3 kohdassa määritettyjen välitavoitteiden ja 
lopputavoitteen määräaikojen mukaisesti 
vuoden 2015 loppuun mennessä 
8 artiklassa tarkoitetun väliarvioinnin 
puitteissa. Tämän arvioinnin tulosten 
perusteella komissio voi tarkistaa 
ohjelmalle osoitettujen määrärahojen 
määrää sekä ohjelmointikautta ja 
määrärahojen jakamista Kozloduy-, 
Ignalina- ja Bohunice-ohjelmien kesken.

2. Komissio tarkistaa ohjelman suorituksen 
ja arvioi Kozloduy-, Ignalina- ja 
Bohunice-ohjelmien edistymisen 2 artiklan 
3 kohdassa määritettyjen välitavoitteiden ja 
lopputavoitteen määräaikojen mukaisesti 
vuoden 2015 loppuun mennessä 
8 artiklassa tarkoitetun väliarvioinnin 
puitteissa varmistaakseen, että 
rahoitussuunnitelma ja varojen 
jakaminen perustuvat todellisiin tarpeisiin 
ja vastaanottokapasiteettiin. Tämän 
arvioinnin tulosten perusteella komissio 
voi tarkistaa ohjelmalle osoitettujen 
määrärahojen määrää sekä 
ohjelmointikautta ja määrärahojen 
jakamista Kozloduy-, Ignalina- ja 
Bohunice-ohjelmien kesken ottaen 
täysimääräisesti huomioon budjettivallan 
käyttäjän oikeudet vuotuisessa 
talousarviomenettelyssä.

Tarkistus 15

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 3 kohta – 1 a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Yksikköjen ennenaikaisesta sulkemisesta 
johtuvien merkittävien tappioiden vuoksi 
on kaikin tavoin pyrittävä jatkamaan 
liittymistä valmistelevan tuen ja vuosina 
2007–2013 annetun tuen yhteydessä 
vakiintunutta käytäntöä, joka perustuu 
yhteisrahoitukseen kyseisten kolmen 
jäsenvaltion toteuttamissa 
käytöstäpoistotoimissa, sekä tarvittaessa 
hankkimaan yhteisrahoitusta muista 
lähteistä.

Tarkistus 16
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Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 3 kohta – 1 b alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Rahoitusosuus voi kattaa myös 
loppusijoituspaikan rakentamisen 
valmistelutyöt. Rahoitusosuudella ei voida 
kattaa sulkemisen ja käytöstäpoiston 
seurauksia koskevia toimia.

Tarkistus 17

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 3 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Rahoitusosuus voi myös kattaa teknistä ja 
hallinnollista tukea koskevat kustannukset, 
jotka ovat tarpeen takaamaan siirtymisen 
ohjelman ja neuvoston asetuksen (EY) 
1990/2006, asetuksen (Euratom) 
N:o 549/2007 ja neuvoston asetuksen 
(Euratom) 647/2010 nojalla hyväksyttyjen 
toimenpiteiden välillä.

Rahoitusosuus voi myös kattaa teknistä ja 
hallinnollista tukea koskevat kustannukset, 
jotka ovat tarpeen takaamaan siirtymisen 
ohjelman ja neuvoston asetuksen (EY) 
1990/2006, asetuksen (Euratom) 
N:o 549/2007 ja neuvoston asetuksen 
(Euratom) 647/2010 nojalla hyväksyttyjen 
toimenpiteiden välillä. Rahoitusosuus ei 
kata muita kuin tässä artiklassa ja 
2 artiklassa lueteltuja toimia.

Tarkistus 18

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 3 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

3 a. Sopimusten tulkintaa ja sopimusten 
myöntämistä koskevat erimielisyydet on 
ratkaistava välimiesmenettelyllä. 
Rakentamisen viivästyminen saattaa 
johtaa maksun lykkäämiseen ja lopullisen 
määrärahan vähentämiseen. Komissio 
toimittaa Euroopan parlamentille asiaa 
koskevan vuotuisen kertomuksen.
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Tarkistus 19

Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 1 kohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

(c) yksityiskohtaisen 
käytöstäpoistosuunnitelman toimittaminen 
komissiolle.

(c) yksityiskohtaisen 
käytöstäpoistosuunnitelman toimittaminen 
komissiolle, mukaan lukien 
erityistavoitteet, hankeaikataulu, 
hankkeen kustannusrakenne, 
yhteisrahoitusosuudet ja 
kokonaisrahoitussuunnitelma, jossa 
yksilöidään pitkällä aikavälin kansallisen 
rahoitusosuuden lähteet.

Perustelu

Kaikkien osapuolten on ehdottomasti noudatettava käytöstäpoistohankkeiden tavoitteita ja 
aikatauluja, ohjelmia on vahvistettava tehokkaalla organisaatiorakenteella ja EU:n ja 
kansallisista talousarvioista on myönnettävä riittävästi varoja, joiden on katettava myös 
odottamattomat tekniset ja turvallisuuteen liittyvät keskeytykset käytöstäpoistohankkeen 
aikana.

Tarkistus 20

Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Komissio arvioi ennakkoehtojen 
täyttämisestä annetut tiedot laatiessaan 
6 artiklan 1 kohdassa tarkoitettua 
vuoden 2014 vuotuista toimintaohjelmaa. 
Se voi vuotuista toimintaohjelmaa 
hyväksyessään päättää keskeyttää unionin 
taloudellisen avun kokonaan tai osittain 
ennakkoehtojen tyydyttävästä 
täyttämisestä riippuen.

2. Komissio arvioi ennakkoehtojen 
täyttämisestä annetut tiedot laatiessaan 
6 artiklan 1 kohdassa tarkoitettua vuoden 
2014 vuotuista toimintaohjelmaa sekä 
erityisesti, onko suurimmat hallinnointiin 
liittyvät, oikeudelliset, taloudelliset ja 
tekniset ongelmat ratkaistu tai onko 
ryhdytty toimiin niiden ratkaisemiseksi. 
Arviointiin sisältyy Ydinturvallisuusalan 
eurooppalaisten sääntelijöiden ryhmän 
(ENSREG) lausunto. Jos komissio on 
esittänyt 1 kohdan a alakohdassa 
tarkoitettujen ehtojen noudattamatta 
jättämistä koskevan perustellun 
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lausunnon tai jos 1 kohdan b tai 
c alakohdassa tarkoitettuja ehtoja ei ole 
noudatettu tyydyttävästi, päätös unionin 
taloudellisen avun keskeyttämisestä 
osittain tai kokonaan voidaan tehdä 
9 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua 
tarkastelumenettelyä noudattaen.
Tällainen päätös otetaan huomioon 
vuoden 2014 työohjelmaa hyväksyttäessä. 
Keskeytetyn tuen määrä määritetään 
6 artiklan 2 kohdassa tarkoitetussa 
säädöksessä esitettyjä perusteita 
noudattaen.

Tarkistus 21

Ehdotus asetukseksi
7 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Jäsenvaltioiden on toimitettava selvitys 
määrärahojen käytöstä viimeistään 
kutakin varainhoitovuotta seuraavan 
vuoden maaliskuun 31 päivänä. Nämä 
kansallisten tarkastuselinten vahvistamat 
selvitykset toimitetaan komissiolle ja 
neuvostolle, ja ne liitetään osaksi unionin 
talousarvion toteuttamista koskevaa 
yleistä vastuuvapausmenettelyä.

Tarkistus 22

Ehdotus asetukseksi
7 artikla – 2 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

2. Komissiolla tai sen edustajilla ja
tilintarkastustuomioistuimella on valtuudet 
tarkastaa kaikkien unionilta varoja 
saaneiden tuensaajien, toimeksisaajien ja 
alihankkijoiden sekä kolmansien 
osapuolten tilit joko asiakirjojen 
perusteella tai paikalla tehtävin 

2. Komissiolla tai sen edustajilla, niiden 
jäsenvaltioiden kansallisilla 
tarkastuselimillä, joiden alueella sijaitsee 
käytöstä poistettavia ydinvoimaloita, sekä
tilintarkastustuomioistuimella on valtuudet 
tarkastaa kaikkien unionilta varoja 
saaneiden tuensaajien, toimeksisaajien ja 
alihankkijoiden sekä kolmansien 



AD\922730FI.doc 13/17 PE498.148v02-00

FI

tarkastuksin. osapuolten tilit joko asiakirjojen 
perusteella tai paikalla tehtävin 
tarkastuksin. Tarkastusten tulokset 
annetaan tiedoksi Euroopan 
parlamentille.

Tarkistus 23

Ehdotus asetukseksi
7 artikla – 2 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Euroopan petostentorjuntavirastolla 
OLAFilla on valtuudet tehdä tarkastuksia 
paikan päällä ja tutkia talouden toimijoita, 
joita tällainen rahoitus koskee suoraan tai 
epäsuorasti, komission paikan päällä 
suorittamista tarkastuksista ja 
todentamisista Euroopan yhteisöjen 
taloudellisiin etuihin kohdistuvien petosten 
ja muiden väärinkäytösten estämiseksi 11 
päivänä marraskuuta 1996 annetussa 
neuvoston asetuksessa (Euratom, EY) N:o 
2185/96 säädettyjen menettelyjen 
mukaisesti sen vahvistamiseksi, onko 
unionin rahoitukseen liittyvän 
tukisopimuksen tai päätöksen tai 
sopimuksen yhteydessä esiintynyt petoksia, 
lahjontaa tai muuta laitonta toimintaa.

Euroopan petostentorjuntavirastolla 
OLAFilla on valtuudet tehdä tarkastuksia 
paikan päällä ja tutkia talouden toimijoita, 
joita tällainen rahoitus koskee suoraan tai 
epäsuorasti, komission paikan päällä 
suorittamista tarkastuksista ja 
todentamisista Euroopan yhteisöjen 
taloudellisiin etuihin kohdistuvien petosten 
ja muiden väärinkäytösten estämiseksi 
11 päivänä marraskuuta 1996 annetussa 
neuvoston asetuksessa (Euratom, EY) N:o 
2185/96 säädettyjen menettelyjen 
mukaisesti sen vahvistamiseksi, onko 
unionin rahoitukseen liittyvän 
tukisopimuksen tai päätöksen tai 
sopimuksen yhteydessä esiintynyt petoksia, 
lahjontaa tai muuta laitonta toimintaa. 
Tarkastusten ja tutkimusten tulokset 
annetaan tiedoksi Euroopan 
parlamentille.

Tarkistus 24

Ehdotus asetukseksi
7 artikla – 2 kohta – 3 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Tämän asetuksen täytäntöönpanosta 
seuraavissa yhteistyösopimuksissa 
kolmansien maiden ja kansainvälisten 
järjestöjen kanssa sekä 
avustussopimuksissa ja -päätöksissä ja 

Tämän asetuksen täytäntöönpanosta 
seuraavissa yhteistyösopimuksissa 
kolmansien maiden ja kansainvälisten 
järjestöjen kanssa sekä 
avustussopimuksissa ja -päätöksissä ja 
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toimitussopimuksissa on nimenomaisesti 
valtuutettava komissio, 
tilintarkastustuomioistuin ja OLAF 
tekemään tällaisia tilintarkastuksia ja 
paikan päällä tehtäviä tarkastuksia, sanotun 
kuitenkaan rajoittamatta 1 ja 2 kohdan 
säännösten soveltamista.

toimitussopimuksissa on nimenomaisesti 
valtuutettava komissio, 
tilintarkastustuomioistuin ja OLAF 
tekemään tällaisia tilintarkastuksia ja 
paikan päällä tehtäviä tarkastuksia, ja 
näiden tilintarkastusten ja paikan päällä 
tehtävien tarkastusten tulokset on 
annettava tiedoksi Euroopan 
parlamentille, sanotun kuitenkaan 
rajoittamatta 1 ja 2 kohdan säännösten 
soveltamista.

Tarkistus 25

Ehdotus asetukseksi
8 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Komissio laatii viimeistään vuoden 2015
lopussa tulosten ja vaikutusten tasolla 
arviointikertomuksen kaikkien 
toimenpiteiden tavoitteiden 
saavuttamisesta, resurssien käytön 
tehokkuudesta ja unionille koituvasta 
lisäarvosta mahdollisesti päättääkseen 
toimenpiteiden muuttamisesta tai 
keskeyttämisestä. Arvioinnissa käsitellään 
lisäksi yksinkertaistamista koskevia 
mahdollisuuksia, sisäistä ja ulkoista 
johdonmukaisuutta ja kaikkien tavoitteiden 
asiaankuuluvuutta. Siinä otetaan huomioon 
edeltävien toimenpiteiden pitkän aikavälin 
vaikutusta koskevan arvioinnin tulokset.

1. Komissio laatii tiiviissä yhteistyössä 
edunsaajien kanssa viimeistään 
vuoden 2016 toukokuussa tulosten ja 
vaikutusten tasolla 
väliarviointikertomuksen kaikkien 
toimenpiteiden tavoitteiden 
saavuttamisesta, resurssien käytön 
tehokkuudesta ja unionille koituvasta 
lisäarvosta sekä ohjelman toteuttamisen 
tehokkuudesta, mukaan lukien unionin 
varojen hoito ulkoisten elinten kuten 
Euroopan jälleenrakennus- ja 
kehityspankin toimesta, mahdollisesti 
päättääkseen toimenpiteiden muuttamisesta 
tai keskeyttämisestä. Tämän arvioinnin 
tulosten perusteella komissio voi tarkistaa 
ohjelman toteuttamista koskevia 
ratkaisuja ja ohjelmalle osoitettujen 
määrärahojen tarkoituksenmukaisuuden 
ja jakautumisen Kozloduy-, Ignalina- ja 
Bohunice-ohjelmien kesken. Siinä otetaan 
huomioon edeltävien toimenpiteiden pitkän 
aikavälin vaikutusta koskevan arvioinnin 
tulokset. 

Tarkistus 26



AD\922730FI.doc 15/17 PE498.148v02-00

FI

Ehdotus asetukseksi
8 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Arvioinneissa otetaan huomioon 
edistyminen 2 artiklan 2 kohdassa 
määritettyihin suoritustasoindikaattoreihin 
verrattuna.

3. Arvioinneissa otetaan huomioon 
edistyminen 2 artiklan 2 kohdassa 
määritettyihin suoritustasoindikaattoreihin 
verrattuna ja 4 artiklan 1 kohdan 
c alakohdassa asetettujen vaatimusten 
noudattaminen. Arviointikertomus 
toimitetaan ydinturvallisuusalan 
eurooppalaisten sääntelijöiden ryhmän 
(ENSREG) tarkasteltavaksi.

Tarkistus 27

Ehdotus asetukseksi
8 a artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

8 a artikla
Loppuarviointi vuosilta 2014-2020

1. Komissio toteuttaa jälkiarvioinnin 
tiiviissä yhteistyössä 
tuensaajajäsenvaltioiden kanssa. 
Jälkiarvioinnissa tarkastellaan ohjelman 
tehokkuutta ja toimivuutta ja sen 
vaikutusta käytöstäpoistoon.
2. Komissio laatii tiiviissä yhteistyössä 
jäsenvaltioiden ja edunsaajien kanssa 
viimeistään 31 päivänä joulukuuta 2020 
loppuarviointikertomuksen ohjelman 
tehokkuudesta ja vaikuttavuudesta sekä 
rahoitettujen toimenpiteiden 
tehokkuudesta vaikutusten, resurssien 
käytön ja unionille koituvan lisäarvon 
kannalta.
3. Loppuarvioinnissa otetaan huomioon 
edistyminen 2 artiklan 2 kohdassa 
määritettyihin 
suoritustasoindikaattoreihin verrattuna.
4. Komissio ilmoittaa arvioinnin tuloksista 
Euroopan parlamentille ja neuvostolle.
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5. Komissio ottaa huomioon kyseisten 
jäsenvaltioiden käytöstäpoiston 
asiantuntemuksen ja käytetyt strategiat ja 
tarkastelee siten mahdollisia tapoja 
yhdenmukaistaa käytöstäpoistoa koskevia 
lähestymistapoja unionissa niin, että 
voidaan varmistaa tiedon kerääminen 
ajoissa ja parantaa unionin ydinvoima-
alan kilpailukykyä tällä alalla.
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