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Muudatusettepanek 7
Derek Vaughan

Õigusloomega seotud resolutsiooni projekt
Lõige 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1 a. on seisukohal, et õigusakti 
ettepanekus toodud esmane 
võrdlussumma ei vasta kehtiva
mitmeaastase finantsraamistiku (2007–
2013) rubriigi 1 a ülemmäärale; võtab 
teadmiseks komisjoni 20. aprilli 2011. 
aasta ettepaneku (KOM(2011)0226) 
kehtiva mitmeaastase finantsraamistiku 
läbivaatamise kohta Euroopa Parlamendi, 
nõukogu ja komisjoni 17. mai 2006. aasta 
institutsioonidevahelise kokkuleppe 
(eelarvedistsipliini ja usaldusväärse 
finantsjuhtimise kohta) punktide 21–23 
alusel, et lisada sinna ITERi täiendavad 
ettenägematud vahendid aastateks 2012–
2013; on valmis alustama läbirääkimisi 
teise eelarvepädeva institutsiooniga kõigi 
institutsioonidevahelises kokkuleppes 
selleks ette nähtud vahendite alusel, et 
saavutada kiiresti kokkulepe Euratomi 
teadusuuringute programmi rahastamise 
kohta 2011. aasta lõpuks; tuletab meelde 
oma vastuseisu kõigile 
ümberpaigutamistele teadusuuringute 
seitsmendast raamprogrammist, nagu on 
kavandatud eespool nimetatud komisjoni 
ettepanekus;

Or. en

Muudatusettepanek 8
Helga Trüpel

Ettepanek võtta vastu otsus
Põhjendus 1 a (uus)
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(1 a) arvestades, et on saanud väga 
selgeks, et tuumaenergiaga seotud riske ei 
saa ohjeldada;

Or. en

Muudatusettepanek 9
Helga Trüpel

Ettepanek võtta vastu otsus
Põhjendus 1 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(1 b) arvestades, et vaatamata miljarditeni 
küündivatele eraldistele ELi 
teaduseelarvest on tuumasünteesienergia 
tootmises tehtud viimastel aastakümnetel 
väga vähe edusamme;

Or. en

Muudatusettepanek 10
Helga Trüpel

Ettepanek võtta vastu otsus
Põhjendus 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(2) Euroopa Aatomienergiaühenduse 
tuumaenergiaalane teadus- ja 
koolitustegevuse raamprogramm (2012–
2013) (edaspidi „raamprogramm (2012–
2013)”) peaks täiendama muid komisjoni 
3. märtsi 2010. aasta teatises „Euroopa 
2020. aastal: Aruka, jätkusuutliku ja 
kaasava majanduskasvu strateegia”9 

esitatud Euroopa 2020. aasta strateegia 
rakendamiseks vajalikke liidu meetmeid, 
eriti neid, mis hõlmavad haridust, 
koolitust, konkurentsivõimet ja 

(2) Euroopa Aatomienergiaühenduse 
tuumaenergiaalane teadus- ja 
koolitustegevuse raamprogramm (2012–
2013) (edaspidi „raamprogramm (2012–
2013)”) peaks olema alguseks ELi-poolse 
tuumaenergiasse investeerimise 
järkjärguliseks lõpetamiseks. 
Investeerimise järkjärgulise lõpetamisega 
vabaneks palju vajalikke vahendeid 
tulevikku suunatud ja vähem riskantsete 
investeeringute tegemiseks 
teadusuuringutesse ning tehnoloogiasse.



AM\876958ET.doc 5/21 PE472.176v01-00

ET

innovatsiooni, tööstust, tööhõivet ja 
keskkonda.

Or. en

Muudatusettepanek 11
Helga Trüpel

Ettepanek võtta vastu otsus
Põhjendus 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(3) Raamprogramm (2012–2013) peaks 
tuginema nõukogu 18. detsembri 2006. 
aasta otsusega 2006/970/Euratom, mis 
käsitleb Euroopa Aatomienergiaühenduse 
(Euratom) tuumaenergiaalase teadus- ja 
koolitustegevuse seitsmendat 
raamprogrammi (2007–2011),10

vastuvõetud ühenduse seitsmenda 
raamprogrammi tulemustele eesmärgiga 
luua Euroopa teadusruum ja arendada 
teadmistepõhist majandust ja ühiskonda 
Euroopas.

välja jäetud

__________________
10. ELT L 460, 30.12.2006, lk 60.

Or. en

Muudatusettepanek 12
Helga Trüpel

Ettepanek võtta vastu otsus
Põhjendus 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(4) Raamprogramm (2012–2013) peaks 
aitama rakendada juhtalgatust
„Innovatiivne liit”, mis on üks Euroopa 
2020. aasta strateegia juhtalgatustest, mis 
võeti vastu komisjoni 6. oktoobri 2010.
aasta teatisega „Euroopa 2020 –
strateegiline juhtalgatus Innovaatiline liit”,

(4) Raamprogramm (2012–2013) peaks 
aitama rakendada juhtalgatust
„Innovatiivne liit”, mis on üks Euroopa 
2020. aasta strateegia juhtalgatustest, mis 
võeti vastu komisjoni 6. oktoobri 2010. 
aasta teatisega „Euroopa 2020 –
strateegiline juhtalgatus Innovaatiline liit”,
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kuna sellega suurendatakse tipptasemel 
teadustegevuse konkurentsivõimet ning 
soodustatakse tuumaenergia valdkonna 
võtmeuuenduste kasutamist 
energiaprobleemide lahendamiseks ja 
kliimamuutuste vastu võitlemiseks.

pannes aluse ELi-poolse tuumaenergiasse 
investeerimise järkjärgulisele 
lõpetamisele.

Or. en

Muudatusettepanek 13
Rolandas Paksas

Ettepanek võtta vastu otsus
Põhjendus 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(4) Raamprogramm (2012–2013) peaks 
aitama rakendada juhtalgatust
„Innovatiivne liit”, mis on üks Euroopa
2020. aasta strateegia juhtalgatustest, mis
võeti vastu komisjoni 6. oktoobri 2010. 
aasta teatisega „Euroopa 2020 –
strateegiline juhtalgatus Innovaatiline liit”, 
kuna sellega suurendatakse tipptasemel 
teadustegevuse konkurentsivõimet ning 
soodustatakse tuumaenergia valdkonna
võtmeuuenduste kasutamist 
energiaprobleemide lahendamiseks ja 
kliimamuutuste vastu võitlemiseks.

(4) Raamprogramm (2012–2013) peaks 
aitama rakendada juhtalgatust
„Innovatiivne liit”, mis võeti vastu 
komisjoni 6. oktoobri 2010. aasta teatisega
„Euroopa 2020 – strateegiline juhtalgatus 
Innovaatiline liit” ja juhtalgatusega 
„Ressursitõhus Euroopa” Euroopa 2020. 
aasta strateegia raames, kuna sellega 
suurendatakse tipptasemel teadustegevuse 
konkurentsivõimet ning soodustatakse 
tuumaenergia valdkonna uuenduslike 
lahenduste üleandmist ülikoolide ja 
tööstuse vahel ja nende kasutamist 
energiaprobleemide lahendamiseks ja 
kliimamuutuste vastu võitlemiseks ning 
tuumaenergia jätkusuutlikkuse üldiseks 
suurendamiseks.

Or. lt

Muudatusettepanek 14
Juozas Imbrasas

Ettepanek võtta vastu otsus
Põhjendus 4
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(4) Raamprogramm (2012–2013) peaks 
aitama rakendada juhtalgatust
„Innovatiivne liit”, mis on üks Euroopa 
2020. aasta strateegia juhtalgatustest, mis
võeti vastu komisjoni 6. oktoobri 2010. 
aasta teatisega „Euroopa 2020 –
strateegiline juhtalgatus Innovaatiline liit”, 
kuna sellega suurendatakse tipptasemel 
teadustegevuse konkurentsivõimet ning 
soodustatakse tuumaenergia valdkonna
võtmeuuenduste kasutamist 
energiaprobleemide lahendamiseks ja 
kliimamuutuste vastu võitlemiseks.

(4) Raamprogramm (2012–2013) peaks 
aitama rakendada juhtalgatust
„Innovatiivne liit”, mis võeti vastu 
komisjoni 6. oktoobri 2010. aasta teatisega
„Euroopa 2020 – strateegiline juhtalgatus 
Innovaatiline liit” ja juhtalgatusega 
„Ressursitõhus Euroopa” Euroopa 2020. 
aasta strateegia raames, kuna sellega 
suurendatakse tipptasemel teadustegevuse 
konkurentsivõimet ning soodustatakse 
tuumaenergia valdkonna uuenduslike 
lahenduste üleandmist ülikoolide ja 
tööstuse vahel ja nende kasutamist 
energiaprobleemide lahendamiseks ja 
kliimamuutuste vastu võitlemiseks ning 
tuumaenergia jätkusuutlikkuse üldiseks 
suurendamiseks.

Or. lt

Muudatusettepanek 15
Helga Trüpel

Ettepanek võtta vastu otsus
Põhjendus 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(5) Euroopa energiapoliitika strateegias 
tunnistatakse tuumaenergia potentsiaalset 
panust konkurentsivõime suurendamisel, 
CO2-heite vähendamisel ja 
varustuskindluse tagamisel. Euroopa 
energiatehnoloogia strateegilise kavaga 
(SET-kava), mis on esitatud komisjoni 22. 
novembri 2007. aasta teatises „Euroopa 
energiatehnoloogia strateegiline kava 
(SET-kava): eesmärk –
süsihappegaasiheite vähendamine 
tulevikus”12, kiirendatakse väikese 
süsihappegaasiheitega tehnoloogiliste 
lahenduste arendamist. Tuumaenergial 
põhinevad tehnoloogilised lahendused on 

välja jäetud
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osa kõnealustest lahendustest, kuna neil 
on suurim potentsiaal aidata kaasa 
energia- ja kliimaeesmärkide 
saavutamisele lühikeses ja pikas 
perspektiivis.
__________________
12. KOM(2007) 723 lõplik

Or. en

Muudatusettepanek 16
Rolandas Paksas

Ettepanek võtta vastu otsus
Põhjendus 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(5) Euroopa energiapoliitika strateegias 
tunnistatakse tuumaenergia potentsiaalset 
panust konkurentsivõime suurendamisel, 
CO2-heite vähendamisel ja 
varustuskindluse tagamisel. Euroopa 
energiatehnoloogia strateegilise kavaga
(SET-kava), mis on esitatud komisjoni 22. 
novembri 2007. aasta teatises „Euroopa 
energiatehnoloogia strateegiline kava
(SET-kava): eesmärk – süsihappegaasiheite 
vähendamine tulevikus”, kiirendatakse 
väikese süsihappegaasiheitega 
tehnoloogiliste lahenduste arendamist.
Tuumaenergial põhinevad tehnoloogilised 
lahendused on osa kõnealustest 
lahendustest, kuna neil on suurim 
potentsiaal aidata kaasa energia- ja 
kliimaeesmärkide saavutamisele lühikeses 
ja pikas perspektiivis.

(5) Euroopa energiapoliitika strateegias 
tunnistatakse tuumaenergia 
märkimisväärset potentsiaalset panust 
konkurentsivõime suurendamisel, CO2-
heite vähendamisel ja varustuskindluse 
tagamisel ning sõltuvuse vähendamisel 
tarnetest ebakindla olukorraga 
piirkondadest. Euroopa energiatehnoloogia 
strateegilise kavaga (SET-kava), mis on 
esitatud komisjoni 22. novembri 2007. 
aasta teatises „Euroopa energiatehnoloogia 
strateegiline kava (SET-kava): eesmärk –
süsihappegaasiheite vähendamine 
tulevikus”, kiirendatakse väikese 
süsihappegaasiheitega tehnoloogiliste 
lahenduste arendamist. Tuumaenergial 
põhinevad tehnoloogilised lahendused on 
osa kõnealustest lahendustest, kuna neil on 
suurim potentsiaal aidata kaasa energia- ja 
kliimaeesmärkide saavutamisele lühikeses 
ja pikas perspektiivis.

Or. lt

Muudatusettepanek 17
Juozas Imbrasas
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Ettepanek võtta vastu otsus
Põhjendus 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(5) Euroopa energiapoliitika strateegias 
tunnistatakse tuumaenergia potentsiaalset 
panust konkurentsivõime suurendamisel, 
CO2-heite vähendamisel ja 
varustuskindluse tagamisel. Euroopa 
energiatehnoloogia strateegilise kavaga
(SET-kava), mis on esitatud komisjoni 22. 
novembri 2007. aasta teatises „Euroopa 
energiatehnoloogia strateegiline kava
(SET-kava): eesmärk – süsihappegaasiheite 
vähendamine tulevikus”, kiirendatakse 
väikese süsihappegaasiheitega
tehnoloogiliste lahenduste arendamist.
Tuumaenergial põhinevad tehnoloogilised 
lahendused on osa kõnealustest 
lahendustest, kuna neil on suurim 
potentsiaal aidata kaasa energia- ja 
kliimaeesmärkide saavutamisele lühikeses 
ja pikas perspektiivis.

(5) Euroopa energiapoliitika strateegias 
tunnistatakse tuumaenergia 
märkimisväärset potentsiaalset panust 
konkurentsivõime suurendamisel, CO2-
heite vähendamisel ja varustuskindluse 
tagamisel ning sõltuvuse vähendamisel 
tarnetest ebakindla olukorraga 
piirkondadest. Euroopa energiatehnoloogia 
strateegilise kavaga (SET-kava), mis on 
esitatud komisjoni 22. novembri 2007. 
aasta teatises „Euroopa energiatehnoloogia 
strateegiline kava (SET-kava): eesmärk –
süsihappegaasiheite vähendamine 
tulevikus”, kiirendatakse väikese 
süsihappegaasiheitega tehnoloogiliste 
lahenduste arendamist. Tuumaenergial 
põhinevad tehnoloogilised lahendused on 
osa kõnealustest lahendustest, kuna neil on 
suurim potentsiaal aidata kaasa energia- ja 
kliimaeesmärkide saavutamisele lühikeses 
ja pikas perspektiivis.

Or. lt

Muudatusettepanek 18
Helga Trüpel

Ettepanek võtta vastu otsus
Põhjendus 6

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(6) SET-kavas tunnistatakse, et seoses 
2020. aastaks liidus kokku lepitud 
energiaeesmärkide saavutamisega on 
tuumalõhustumise valdkonnas peamine 
tehnoloogiline ülesanne säilitada 
konkurentsivõimeline 
tuumalõhustumistehnoloogia ning leida 
pikaajalised jäätmekäitluslahendused. 
Selleks et väikese süsihappegaasiheitega 

välja jäetud
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ühiskonda käsitlev 2050. aasta visioon 
saaks tegelikkuseks, volitatakse SET-
kavas ühendust viima lõpule 
ettevalmistustööd uue põlvkonna 
(IV põlvkonna) säästlike tuumareaktorite 
tutvustamiseks. Eelkõige on SET-kavaga 
loodud säästva tuumalõhustumise 
Euroopa tööstusalgatus.

Or. en

Muudatusettepanek 19
Helga Trüpel

Ettepanek võtta vastu otsus
Põhjendus 7

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(7) SET-kavas tunnistatakse, et 
tuumalõhustumise valdkonnas on ITER-
projekt oluline ja et tööstussektor tuleb 
tutvustusmeetmete ettevalmistamisse vara 
kaasata. Tuumasünteesi näidiselektrijaam 
DEMO on tuumasünteesiuuringute 
pikaajaline strateegiline eesmärk.

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 20
Helga Trüpel

Ettepanek võtta vastu otsus
Põhjendus 9

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(9) Euratom on loonud ühtse ja tervikliku 
tuumasünteesialase teadusprogrammi, 
millel on rahvusvaheline juhtroll 
tuumasünteesi kui energiaallika 
arendamisel.

(9) Euratom on loonud ühtse ja tervikliku 
tuumasünteesialase teadusprogrammi, 
millel on rahvusvaheline juhtroll 
tuumasünteesi kui energiaallika 
arendamisel, kuid mille tulemused on 
kesised ja kulud kontrollimatud.

Or. en
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Muudatusettepanek 21
Helga Trüpel

Ettepanek võtta vastu otsus
Põhjendus 10

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(10) Pärast nõukogu 20. detsembri 2005. 
aasta otsust, millega kiidetakse heaks 
Euroopa Aatomienergiaühenduse 
ühinemine IV põlvkonna 
tuumaenergiasüsteemide teadus- ja 
arendustegevuse alase rahvusvahelise 
koostöö raamlepinguga, liitus ühendus 
11. mail 2006 IV põlvkonna 
rahvusvahelise foorumi raamlepinguga. 
IV põlvkonna rahvusvaheline foorum 
kooskõlastab mitmepoolset 
teaduskoostööd, mida tehakse mitme 
kõrgtehnoloogilise tuumasüsteemi 
kontseptsiooni projekti väljatöötamise 
algetapis. Ühendus on seega võtnud 
kohustuse teha rahvusvahelist koostööd 
selles valdkonnas, mis on tihedalt seotud 
ka SET-kavaga.

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 22
Helga Trüpel

Ettepanek võtta vastu otsus
Põhjendus 13

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(13) ITER-projekti rakendamine 
Euroopas kooskõlas 21. novembril 2006. 
aastal sõlmitud ITER-projekti ühiseks 
elluviimiseks loodava ITERi 
Rahvusvahelise Termotuumaenergeetika 
Organisatsiooni asutamislepinguga13

peaks olema raamprogrammi (2012–
2013) kohase tuumasünteesialase 

välja jäetud
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teadustegevuse keskne eesmärk.
__________________
13. ELT L 358,16.12.2006, lk 62.

Or. en

Muudatusettepanek 23
Helga Trüpel

Ettepanek võtta vastu otsus
Põhjendus 14

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(14) Ühenduse meetmete võtmist ITER-
projekti elluviimiseks, eriti ITERi 
ehitamist Cadarache´is ning ITERi 
tehnoloogiaalase teadus- ja 
arendustegevuse elluviimist 
raamprogrammi (2012–2013) raames 
hakkab juhtima ITERi ja 
Tuumasünteesienergeetika Arendamise 
Euroopa Ühisettevõte (Fusion for 
Energy) vastavalt nõukogu 27. märtsi 
2007. aasta otsusele 2007/198/Euratom, 
millega luuakse ITERi ja 
tuumasünteesienergeetika arendamise 
Euroopa ühisettevõte ning antakse sellele 
eelised14.

välja jäetud

__________________
14. ELT L 90, 30.3.2007, lk 58.

Or. en

Muudatusettepanek 24
Derek Vaughan

Ettepanek võtta vastu otsus
Põhjendus 16

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(16) Käesoleva otsusega tuleks kogu 
raamprogrammi (2012–2013) kehtivuse 
ajaks ette näha rahastamispakett, mis 

(16) Käesoleva otsusega tuleks kogu 
raamprogrammi (2012–2013) kehtivuse 
ajaks ette näha rahastamispakett, mis 
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kujutab endast eelarvepädevate 
institutsioonide peamist juhist 
eelarvedistsipliini ja usaldusväärset 
finantsjuhtimist käsitleva Euroopa 
Parlamendi, nõukogu ja komisjoni 17. mai 
2006. aasta institutsioonidevahelise 
kokkuleppe punkti 37 tähenduses.

kujutab endast eelarvepädevate 
institutsioonide peamist juhist 
eelarvedistsipliini ja usaldusväärset 
finantsjuhtimist käsitleva (IIA) Euroopa 
Parlamendi, nõukogu ja komisjoni 17. mai 
2006. aasta institutsioonidevahelise 
kokkuleppe punkti 37 tähenduses.
Komisjon esitas 20. aprillil 2011 
ettepaneku (KOM(2011)0206) kehtiva 
mitmeaastase finantsraamistiku (2007–
2013) läbivaatamiseks 
institutsioonidevahelise kokkuleppe 
punktide 21–23 alusel, et lisada sinna 
ITERi täiendavad ettenägematud 
vahendid aastateks 2012–2013. Nimetatud 
ettepanek peaks olema aluseks mõlema 
eelarvepädeva institutsiooni vahelisele 
kokkuleppele, mis tuleks sõlmida kõigi 
institutsioonidevahelises kokkuleppes 
selleks ette nähtud vahendite alusel, ilma 
et seataks ohtu muude rubriigist 1 a 
finantseeritavate poliitikavaldkondade 
rahastamist;

Or. en

Muudatusettepanek 25
Carl Haglund

Ettepanek võtta vastu otsus
Põhjendus 16

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(16) Käesoleva otsusega tuleks kogu 
raamprogrammi (2012–2013) kehtivuse 
ajaks ette näha rahastamispakett, mis 
kujutab endast eelarvepädevate 
institutsioonide peamist juhist 
eelarvedistsipliini ja usaldusväärset 
finantsjuhtimist käsitleva Euroopa 
Parlamendi, nõukogu ja komisjoni 17. mai 
2006. aasta institutsioonidevahelise 
kokkuleppe punkti 37 tähenduses.

(16) Käesoleva otsusega tuleks kogu 
raamprogrammi (2012–2013) kehtivuse 
ajaks ette näha rahastamispakett, mis 
kujutab endast eelarvepädevate 
institutsioonide peamist juhist 
eelarvedistsipliini ja usaldusväärset 
finantsjuhtimist käsitleva (IIA) Euroopa 
Parlamendi, nõukogu ja komisjoni 17. mai
2006. aasta institutsioonidevahelise 
kokkuleppe punkti 37 tähenduses.
Raamprogrammi (2012–2013) 
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kohaldamiseks mitmeaastase 
finantsraamistikuga aastateks 2012 ja 
2013 on vaja muuta mitmeaastast 
finantsraamistikku, suurendades rubriigi 
1 a ülemmäära 650 miljoni euro võrra 
aastal 2012 ning 190 miljoni euro võrra 
aastal 2013. Komisjon esitas 20. aprillil 
2011 kehtiva institutsioonidevahelise 
kokkuleppe punktide 21 kuni 23 põhjal 
ettepaneku, mis on läbirääkimiste aluseks. 
Kokkulepe ITERi rahaliste vahendite 
eraldamiseks mitmeaastase 
finantsraamistiku rubriiki 1 a täiendavate 
ümberpaigutuste tegemisega võimaldab 
võtta Euratomi teadusprogrammi 2011. 
aastal kiiresti vastu. Juhul kui rubriigi 2 
varu ei ole piisav või kui ühegi teise 2011. 
mitmeaastase finantsraamistiku rubriigi 
varu ei ole rubriiki 1 a ümber 
paigutamiseks 2012. ja 2013. aastal 
kättesaadav, tuleks kasutada 
paindlikkusinstrumenti, nagu on 
sätestatud institutsioonidevahelise 
kokkuleppe punktis 27.

Or. en

Muudatusettepanek 26
Carl Haglund

Ettepanek võtta vastu otsus
Põhjendus 16 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(16 a) 2014–2020. aasta mitmeaastases 
finantsraamistikus ITERi projektile 
eraldatud rahaliste vahendite summa 
tuleks fikseerida kogu 
programmiperioodiks, et kulud, mis 
ületavad ELi 6,6 miljardi euro suurust 
panust ITERi 2020. aastal eeldatavalt 
lõppevasse ehitusperioodi, kaetaks 
väljapool mitmeaastase finantsraamistiku 
ülemmäärasid (sihtotstarbeline 
kasutamine).

Or. en
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Muudatusettepanek 27
Rolandas Paksas

Ettepanek võtta vastu otsus
Põhjendus 17

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(17) Teadusuuringute Ühiskeskus peaks 
pakkuma kliendikeskset teaduslikku ja 
tehnoloogilist tuge liidu poliitika 
kujundamiseks, arendamiseks, 
rakendamiseks ja jälgimiseks. Selleks 
peaks Teadusuuringute Ühiskeskus 
jätkuvalt toimima liidus sõltumatu 
võrdluskeskusena teadus- ja 
tehnikavaldkondades, milles tal on 
spetsiifiline pädevus.

(17) Teadusuuringute Ühiskeskus peaks 
pakkuma kliendikeskset teaduslikku ja 
tehnoloogilist tuge liidu poliitika 
kujundamiseks, arendamiseks, 
rakendamiseks ja jälgimiseks. Selleks 
peaks Teadusuuringute Ühiskeskus 
jätkuvalt toimima liidus sõltumatu 
võrdluskeskusena teadus- ja 
tehnikavaldkondades ja kõige uuemate 
tuuma- ja tuumareaktorite ohutuse alaste 
ekspertteadmiste valdkonnas, milles tal on 
spetsiifiline pädevus.

Or. lt

Muudatusettepanek 28
Juozas Imbrasas

Ettepanek võtta vastu otsus
Põhjendus 17

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(17) Teadusuuringute Ühiskeskus peaks 
pakkuma kliendikeskset teaduslikku ja 
tehnoloogilist tuge liidu poliitika 
kujundamiseks, arendamiseks, 
rakendamiseks ja jälgimiseks. Selleks 
peaks Teadusuuringute Ühiskeskus 
jätkuvalt toimima liidus sõltumatu 
võrdluskeskusena teadus- ja 
tehnikavaldkondades, milles tal on 
spetsiifiline pädevus.

(17) Teadusuuringute Ühiskeskus peaks 
pakkuma kliendikeskset teaduslikku ja 
tehnoloogilist tuge liidu poliitika 
kujundamiseks, arendamiseks, 
rakendamiseks ja jälgimiseks. Selleks 
peaks Teadusuuringute Ühiskeskus 
jätkuvalt toimima liidus sõltumatu 
võrdluskeskusena teadus- ja 
tehnikavaldkondades ja kõige uuemate 
tuuma- ja tuumareaktorite ohutuse alaste 
ekspertteadmiste valdkonnas, milles tal on 
spetsiifiline pädevus.
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Or. lt

Muudatusettepanek 29
Helga Trüpel

Ettepanek võtta vastu otsus
Artikkel 2 – lõige 3 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

a) tuumasünteesiuuringud: tehnoloogia 
arendamine kindla ja säästva, 
keskkonnateadliku ja majanduslikult 
elujõulise energiaallika jaoks;

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 30
Helga Trüpel

Ettepanek võtta vastu otsus
Artikkel 2 – lõige 3 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

b) tuumalõhustumine ja kiirguskaitse: 
eesmärgiga suurendada ressursitõhusust ja 
kulutasuvust ning eelkõige 
tuumalõhustumise ja kiirguse muu 
kasutamise ohutust tööstuse ja meditsiini 
valdkonnas.

b) tuumalõhustumine ja kiirguskaitse: 
eesmärgiga suurendada ressursitõhusust ja 
kulutasuvust ning eelkõige 
tuumalõhustumise ja kiirguse muu 
kasutamise ohutust tööstuse ja meditsiini 
valdkonnas. Erilist tähelepanu tuleks 
pöörata tuumaelektrijaamade 
dekomisjoneerimise alastele 
teadusuuringutele.

Or. en

Muudatusettepanek 31
Carl Haglund

Ettepanek võtta vastu otsus
Artikkel 3 – lõige 1 – sissejuhatav osa



AM\876958ET.doc 17/21 PE472.176v01-00

ET

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Raamprogrammi (2012–2013) 
rakendamise maksimaalne kogusumma on 
2 560 270 000 eurot. Kõnealune summa 
jaotub järgmiselt (miljonites eurodes):

Raamprogrammi (2012–2013) 
rakendamise maksimaalne kogusumma on 
2 100 270 000 eurot. Kõnealune summa 
jaotub järgmiselt (miljonites eurodes):

Or. en

Muudatusettepanek 32
Helga Trüpel

Ettepanek võtta vastu otsus
Artikkel 3 – lõige 1 – punkt a – taane 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

– tuumasünteesiuuringud 2 208 809 000; – tuumasünteesiuuringud 10 000 000;

Or. en

Muudatusettepanek 33
Carl Haglund

Ettepanek võtta vastu otsus
Artikkel 3 – lõige 1 – punkt a – taane 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

– tuumasünteesiuuringud 2 208 809 000; – tuumasünteesiuuringud 1 748 809 000;

Or. en

Muudatusettepanek 34
Helga Trüpel

Ettepanek võtta vastu otsus
Artikkel 3 – lõige 1 – punkt a – taane 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

– tuumalõhustumine ja kiirguskaitse 
118 245 000;

– tuumaohutus, tuumajäätmete käitlemise 
parandamine ja kiirguskaitse 118 245 000;
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Or. en

Muudatusettepanek 35
Carl Haglund

Ettepanek võtta vastu otsus
Artikkel 3 – lõige 1 – punkt a – taane 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

– tuumalõhustumine ja kiirguskaitse 
118 245 000;

– tuumalõhustumine, eelkõige ohutus, 
tuumajäätmete käitlemise parandamine ja 
kiirguskaitse 118 245 000;

Or. en

Muudatusettepanek 36
Helga Trüpel

Ettepanek võtta vastu otsus
I lisa – I.A. osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

I.A. TUUMASÜNTEESIUURINGUD välja jäetud
Eesmärk
ITER-projekti jaoks teadmisbaasi loomine 
ja ITERi ehitamine, mis on oluline samm, 
et luua ohutute, säästvate, 
keskkonnateadlike ja majanduslikult 
elujõuliste elektrijaamade reaktorite 
prototüübid. 
Põhimõte
Tuumasünteesil on potentsiaali aidata 
oluliselt kaasa liidu säästvale ja kindlale 
energiavarustusele paariks aastakümneks 
alates praegusest. Selle edukas 
arendamine tagaks ohutu, säästva ja 
keskkonnasõbraliku elektrienergia. 
Euroopa tuumasünteesiuuringute 
pikaajaline eesmärk, mis hõlmab kõiki 
tuumasünteesialaseid meetmeid 
liikmesriikides ja assotsieerunud 
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kolmandates riikides, on kõnealustele 
nõuetele vastavate ja majanduslikult 
elujõuliste elektrijaamade reaktorite 
prototüüpide ühine ehitamine.
Pikaajalise eesmärgi saavutamisele 
keskenduva strateegia esimene prioriteet 
on ITERi ehitamine (suur katserajatis, 
mis näitab tuumasünteesi teaduslikku ja 
tehnoloogilist teostatavust), sellele 
järgneb tuumasünteesi näidiselektrijaama 
(DEMO) ehitamine. ITERi ehitamisega 
kaasneb ITERit toetava teadus- ja 
arendustegevuse sihtprogramm ja DEMO 
jaoks vajalike tehnoloogiliste lahenduste 
ja nende füüsikaliste aluste arendamine. 
Tuumasünteesialase teadus- ja 
arendustegevuse üleilmne mõõde kajastub 
ITER-projekti elluviimiseks loodava 
ITERi Rahvusvahelise 
Termotuumaenergeetika Organisatsiooni 
asutamislepingus ning Jaapani valitsuse 
ja ühenduse vahelises lepingus, milles 
käsitletakse tuumasünteesiuuringute 
laiema lähenemisviisi meetmete ühist 
rakendamist.
Rahvusvahelist koostööd tehakse ka 
ühenduse ja kolmandate riikide vahelise 
tuumasünteesialast koostööd hõlmava 
kaheksa kahepoolse lepingu raames.
Tegevus
1. ITER-projekti elluviimine
See hõlmab meetmeid, mis käsitlevad 
ITER-projekti ühist elluviimist, eriti 
ITER-organisatsiooni ja ITER-projektiga 
seotud Euroopa ühisettevõtte loomist, 
juhtimist ja personaliga varustamist, 
üldist tehnilist ja haldustoetust, seadmete 
ja rajatiste ehitamist ning projekti 
toetamist ehituse ajal.
2. Teadus- ja arendustegevus ITER-
projektiga seotud tegevuse
ettevalmistamisel
Sihtotstarbelise füüsika- ja 
tehnoloogiaprogrammi raames 
kasutatakse Euroopa Ühistoroidkambrit 
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ja muid ITERiga seotud 
magnetvangistuse seadmeid. Selle raames 
hinnatakse ITER-projektiga seotud 
võtmetehnoloogiaid, konsolideeritakse 
ITER-projektide valikud ja valmistatakse 
ette ITER-projektiga seotud tegevust.
3. Piiratud tehnoloogilised meetmed 
DEMO ettevalmistamisel
Tuumasünteesimaterjale ja 
tuumasünteesi võtmetehnoloogiat 
arendatakse edasi ning jätkatakse 
rahvusvahelise tuumasünteesimaterjalide 
kiiritusrajatise ehitamist.
4. Teadus- ja arendustegevuse 
pikaajalised meetmed
Viiakse ellu piiratud arv meetmeid, mis 
hõlmavad magnetvangistuse süsteemide 
kontseptsioonide edasiarendamist 
(keskendudes stellaraatori Wendelstein 7-
X käitamise ettevalmistamisele), teooriat 
ja modelleerimist, et saada selge ülevaade 
tuumasünteesi plasmadest.
5. Personal, haridus ja koolitus
Arvestades ITER-projekti koheseid ja 
keskmise tähtajaga vajadusi ning 
tuumasünteesi edasist arengut, püütakse 
tagada vajalikul hulgal, piisavate 
oskustega ning kõrgelt koolitatud ja 
kogemustega personal (ITERi põlvkond).
6. Infrastruktuur
ITER-projekt on uus märkimisväärse 
Euroopa mõõtmega teadusinfrastruktuur.
7. Tööstus ja tehnosiire
On vaja uusi organisatsioonilisi 
struktuure, et ITER-projekti innovatiivsed 
lahendused kanduksid kiiresti üle 
Euroopa tööstusesse. Sellega hakkab 
tegelema tuumasünteesitööstuse 
innovatsioonifoorum, kes koostab 
tuumasünteesitehnoloogia tegevuskava ja 
personali arendamise algatusi, pidades 
eelkõige silmas innovatsiooni ning uute 
toodete ja teenuste pakkumise 
potentsiaali.
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Or. en

Muudatusettepanek 37
Helga Trüpel

Ettepanek võtta vastu otsus
I lisa – I.B. osa – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Tuumaenergia on oluline aspekt seoses 
aruteludega, milles keskendutakse 
kliimamuutusevastasele võitlusele ja 
sellele, kuidas vähendada Euroopa 
sõltuvust importenergiast. Arenenum 
tuumaenergia pakub võimaluse tõhususe 
oluliseks suurendamiseks ja ressursside 
tõhusamaks kasutamiseks, tagades veelgi 
kõrgema ohutustaseme ja tekitades vähem 
jäätmeid võrreldes praeguste projektidega. 
Praegused Euroopa algatused selles 
valdkonnas jäävad nõukogu ja Euroopa 
Parlamendi heakskiidetud Euroopa 
energiatehnoloogia strateegilise kava 
(SET-kava) reguleerimisalasse ning 
aitavad kaasa koostööle, mida tehakse 
oluliste kolmandate riikidega IV 
põlvkonna rahvusvahelise foorumi 
raames.

välja jäetud

Or. en


