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Tarkistus 7
Derek Vaughan

Luonnos lainsäädäntöpäätöslauselmaksi
1 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

1 a. katsoo, että lainsäädäntöehdotuksessa 
vahvistettu ensisijainen rahoitusohje ei 
ole yhteensopiva nykyisen vuosia 2007–
2013 koskevan monivuotisen 
rahoituskehyksen otsakkeen 1 a 
enimmäismäärän kanssa; panee merkille 
komission 20. huhtikuuta 2011 tekemän 
ehdotuksen (KOM(2011)0226) 
monivuotisen rahoituskehyksen 
tarkistamiseksi talousarviota koskevasta 
kurinalaisuudesta ja moitteettomasta 
varainhoidosta 17 päivänä toukokuuta 
2006 tehdyn Euroopan parlamentin, 
neuvoston ja komission välisen 
toimielinten sopimuksen 21–23 kohdan 
mukaisesti, jotta voidaan hoitaa ITERin 
ennakoimaton lisärahoitus vuosina 2012–
2013; on valmis aloittamaan neuvottelut 
toisen budjettivallan käyttäjän kanssa 
toimielinten sopimuksen tarjoamien 
keinojen pohjalta, jotta päästäisiin 
nopeasti sopimukseen Euratomin 
tutkimusohjelman rahoittamisesta vuoden 
2011 loppuun mennessä; palauttaa 
mieliin vastustavansa tutkimuksen 
seitsemännen puiteohjelman varojen 
minkäänlaista uudelleen kohdentamista, 
jota komissio esitti edellä mainitussa 
ehdotuksessaan;

Or. en

Tarkistus 8
Helga Trüpel

Ehdotus päätökseksi
Johdanto-osan 1 a kappale (uusi)
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Komission teksti Tarkistus

(1 a) On selkeästi näytetty toteen, että 
ydinenergian riskeistä on tullut 
hallitsemattomia.

Or. en

Tarkistus 9
Helga Trüpel

Ehdotus päätökseksi
Johdanto-osan 1 b kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(1 b) Fuusioenergian tuotannossa ei olla 
viimeksi kuluneiden vuosikymmenten 
aikana edistytty juuri lainkaan, vaikka 
siihen on osoitettu miljardeja euroja EU:n 
tutkimusvaroja.

Or. en

Tarkistus 10
Helga Trüpel

Ehdotus päätökseksi
Johdanto-osan 2 kappale

Komission teksti Tarkistus

(2) Euroopan atomienergiayhteisön 
ydinalan tutkimuksen ja koulutuksen 
puiteohjelman (2012–2013), jäljempänä
'puiteohjelma (2012–2013)', olisi 
täydennettävä unionin muita toimia 
tutkimuspolitiikan alalla, joita tarvitaan 
komission 3 päivänä maaliskuuta 2010 
julkaisemassa tiedonannossa Eurooppa 
2020 – Älykkään, kestävän ja osallistavan 
kasvun strategia9 esitetyn Eurooppa 2020 
-strategian toteuttamiseksi, ja erityisesti 
koulutukseen, kilpailukykyyn ja 

(2) Euroopan atomienergiayhteisön 
ydinalan tutkimuksen ja koulutuksen 
puiteohjelman (2012–2013), jäljempänä 
'puiteohjelma (2012–2013)', olisi oltava 
EU:n ydinenergiainvestointien 
vaiheittaisen lopettamisprosessin 
alkuvaihe. Investointien lopettaminen 
vapauttaisi erittäin tarpeellisia varoja 
tulevaisuuteen suuntautuneisiin ja 
huomattavasti vähemmän riskejä 
sisältäviin investointeihin tutkimuksen ja 
teknologian alalla.
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innovointiin, teollisuuteen, työllisyyteen ja 
ympäristöön liittyviä toimia.

Or. en

Tarkistus 11
Helga Trüpel

Ehdotus päätökseksi
Johdanto-osan 3 kappale

Komission teksti Tarkistus

(3) Puiteohjelman (2012–2013) olisi 
rakennuttava niille tuloksille, joita 
Euroopan atomienergiayhteisön 
(Euratom) seitsemännestä ydinalan 
tutkimuksen ja koulutuksen 
puiteohjelmasta (2007–2011) 18 päivänä 
joulukuuta 2006 tehdyllä neuvoston 
päätöksellä 2006/970/Euratom10

vahvistetussa Euratomin seitsemännessä 
puiteohjelmassa on saavutettu pyrittäessä 
luomaan eurooppalaista tutkimusaluetta 
ja kehittämään eurooppalaista 
osaamistaloutta ja -yhteiskuntaa.

Poistetaan.

__________________
10. EUVL L 460, 30.12.2006, s. 60.

Or. en

Tarkistus 12
Helga Trüpel

Ehdotus päätökseksi
Johdanto-osan 4 kappale

Komission teksti Tarkistus

(4) Puiteohjelman (2012–2013) olisi 
edistettävä Eurooppa 2020 
-lippulaivahankkeisiin kuuluvan, 6 päivänä 
lokakuuta 2010 annetussa komission 
tiedonannossa Eurooppa 2020 -strategian 
lippulaivahanke Innovaatiounioni 

(4) Puiteohjelman (2012–2013) olisi 
edistettävä Eurooppa 2020 
-lippulaivahankkeisiin kuuluvan, 6 päivänä 
lokakuuta 2010 annetussa komission 
tiedonannossa "Eurooppa 2020 -strategian 
lippulaivahanke – Innovaatiounioni"
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hyväksytyn Innovaatiounionin 
toteuttamista tehostamalla kilpailua 
tieteellisen huippuosaamisen alalla ja 
vauhdittamalla keskeisten innovaatioiden 
käyttöönottoa ydinenergia-alalla energia-
ja ilmastonmuutoshaasteisiin 
vastaamiseksi.

hyväksytyn Innovaatiounionin 
toteuttamista panemalla alkuun EU:n 
ydinenergiarahoituksen vaiheittainen 
lopettamisprosessi.

Or. en

Tarkistus 13
Rolandas Paksas

Ehdotus päätökseksi
Johdanto-osan 4 kappale

Komission teksti Tarkistus

(4) Puiteohjelman (2012–2013) olisi 
edistettävä Eurooppa 2020 
-lippulaivahankkeisiin kuuluvan, 6 
päivänä lokakuuta 2010 annetussa 
komission tiedonannossa Eurooppa 2020 
-strategian lippulaivahanke 
Innovaatiounioni hyväksytyn 
Innovaatiounionin toteuttamista 
tehostamalla kilpailua tieteellisen 
huippuosaamisen alalla ja vauhdittamalla 
keskeisten innovaatioiden käyttöönottoa 
ydinenergia-alalla energia- ja 
ilmastonmuutoshaasteisiin vastaamiseksi.

(4) Puiteohjelman (2012–2013) olisi 
edistettävä 6 päivänä lokakuuta 2010 
annetussa komission tiedonannossa 
"Eurooppa 2020 -strategian 
lippulaivahanke – Innovaatiounioni"
hyväksytyn Innovaatiounioni 
-lippulaivahankkeen sekä 
Resurssitehokas Eurooppa 
-lippulaivahankkeen toteuttamista osana 
Eurooppa 2020 -strategiaa tehostamalla 
kilpailua tieteellisen huippuosaamisen 
alalla ja vauhdittamalla keskeisten 
innovaatioiden siirtoa ja käyttöönottoa 
ydinenergia-alalla korkeakoulujen ja 
teollisuuden välillä energia- ja 
ilmastonmuutoshaasteisiin vastaamiseksi ja 
yleensäkin ydinvoiman kestävyyden 
parantamiseksi.

Or. lt

Tarkistus 14
Juozas Imbrasas

Ehdotus päätökseksi
Johdanto-osan 4 kappale
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Komission teksti Tarkistus

(4) Puiteohjelman (2012–2013) olisi 
edistettävä Eurooppa 2020 -
lippulaivahankkeisiin kuuluvan, 6 
päivänä lokakuuta 2010 annetussa 
komission tiedonannossa Eurooppa 2020 -
strategian lippulaivahanke 
Innovaatiounioni hyväksytyn 
Innovaatiounionin toteuttamista 
tehostamalla kilpailua tieteellisen 
huippuosaamisen alalla ja vauhdittamalla 
keskeisten innovaatioiden käyttöönottoa 
ydinenergia-alalla energia- ja 
ilmastonmuutoshaasteisiin vastaamiseksi.

(4) Puiteohjelman (2012–2013) olisi 
edistettävä 6 päivänä lokakuuta 2010 
annetussa komission tiedonannossa 
"Eurooppa 2020 -strategian 
lippulaivahanke – Innovaatiounioni"
hyväksytyn Innovaatiounioni 
-lippulaivahankkeen sekä 
Resurssitehokas Eurooppa 
-lippulaivahankkeen toteuttamista osana 
Eurooppa 2020 -strategiaa tehostamalla 
kilpailua tieteellisen huippuosaamisen 
alalla ja vauhdittamalla keskeisten 
innovaatioiden siirtoa ja käyttöönottoa 
ydinenergia-alalla korkeakoulujen ja 
teollisuuden välillä energia- ja 
ilmastonmuutoshaasteisiin vastaamiseksi ja 
yleensäkin ydinvoiman kestävyyden 
parantamiseksi.

Or. lt

Tarkistus 15
Helga Trüpel

Ehdotus päätökseksi
Johdanto-osan 5 kappale

Komission teksti Tarkistus

(5) Euroopan energiapolitiikassa 
tunnustetaan ydinenergian tarjoamat 
mahdollisuudet kilpailukyvyn, 
hiilidioksidipäästöjen vähentämisen ja 
toimitusvarmuuden osa-alueilla. 
Marraskuun 22 päivänä 2007 annetussa 
komission tiedonannossa Euroopan 
strateginen energiateknologiasuunnitelma 
(SET-suunnitelma) – Kohti vähähiilistä 
tulevaisuutta12 esitelty Euroopan 
strateginen energiateknologiasuunnitelma 
(SET-suunnitelma) vauhdittaa tietyn 
vähähiilisten energiateknologioiden 
valikoiman kehittämistä. Tähän 

Poistetaan.
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valikoimaan kuuluvat myös 
ydinenergiateknologiat, koska ne 
tarjoavat parhaat mahdollisuudet 
saavuttaa energia- ja ilmastotavoitteet 
sekä lyhyellä että pitemmällä aikavälillä.
__________________
12. KOM (2007) 723 lopullinen.

Or. en

Tarkistus 16
Rolandas Paksas

Ehdotus päätökseksi
Johdanto-osan 5 kappale

Komission teksti Tarkistus

(5) Euroopan energiapolitiikassa 
tunnustetaan ydinenergian tarjoamat 
mahdollisuudet kilpailukyvyn, 
hiilidioksidipäästöjen vähentämisen ja 
toimitusvarmuuden osa-alueilla. 
Marraskuun 22 päivänä 2007 annetussa 
komission tiedonannossa Euroopan 
strateginen energiateknologiasuunnitelma 
(SET-suunnitelma) – Kohti vähähiilistä 
tulevaisuutta esitelty Euroopan strateginen 
energiateknologiasuunnitelma (SET-
suunnitelma) vauhdittaa tietyn 
vähähiilisten energiateknologioiden 
valikoiman kehittämistä. Tähän 
valikoimaan kuuluvat myös 
ydinenergiateknologiat, koska ne tarjoavat 
parhaat mahdollisuudet saavuttaa energia-
ja ilmastotavoitteet sekä lyhyellä että 
pitemmällä aikavälillä.

(5) Euroopan energiapolitiikassa 
tunnustetaan ydinenergian tarjoamat 
huomattavat mahdollisuudet 
kilpailukyvyn, hiilidioksidipäästöjen 
vähentämisen ja toimitusvarmuuden sekä 
epävakailta maailmankolkilta peräisin 
olevista energiavaroista riippuvuuden 
vähentämisen osa-alueilla. Marraskuun 22 
päivänä 2007 annetussa komission 
tiedonannossa Euroopan strateginen 
energiateknologiasuunnitelma (SET-
suunnitelma) – Kohti vähähiilistä 
tulevaisuutta esitelty Euroopan strateginen 
energiateknologiasuunnitelma (SET-
suunnitelma) vauhdittaa tietyn 
vähähiilisten energiateknologioiden 
valikoiman kehittämistä. Tähän 
valikoimaan kuuluvat myös 
ydinenergiateknologiat, koska ne tarjoavat 
parhaat mahdollisuudet saavuttaa energia-
ja ilmastotavoitteet sekä lyhyellä että 
pitemmällä aikavälillä.

Or. lt

Tarkistus 17
Juozas Imbrasas
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Ehdotus päätökseksi
Johdanto-osan 5 kappale

Komission teksti Tarkistus

(5) Euroopan energiapolitiikassa 
tunnustetaan ydinenergian tarjoamat 
mahdollisuudet kilpailukyvyn, 
hiilidioksidipäästöjen vähentämisen ja 
toimitusvarmuuden osa-alueilla. 
Marraskuun 22 päivänä 2007 annetussa 
komission tiedonannossa Euroopan 
strateginen energiateknologiasuunnitelma 
(SET-suunnitelma) – Kohti vähähiilistä 
tulevaisuutta esitelty Euroopan strateginen 
energiateknologiasuunnitelma (SET-
suunnitelma) vauhdittaa tietyn 
vähähiilisten energiateknologioiden 
valikoiman kehittämistä. Tähän 
valikoimaan kuuluvat myös 
ydinenergiateknologiat, koska ne tarjoavat 
parhaat mahdollisuudet saavuttaa energia-
ja ilmastotavoitteet sekä lyhyellä että 
pitemmällä aikavälillä.

(5) Euroopan energiapolitiikassa 
tunnustetaan ydinenergian tarjoamat 
huomattavat mahdollisuudet 
kilpailukyvyn, hiilidioksidipäästöjen 
vähentämisen ja toimitusvarmuuden sekä 
epävakailta maailmankolkilta peräisin 
olevista energiavaroista riippuvuuden 
vähentämisen osa-alueilla. Marraskuun 22
päivänä 2007 annetussa komission 
tiedonannossa Euroopan strateginen 
energiateknologiasuunnitelma (SET-
suunnitelma) – Kohti vähähiilistä 
tulevaisuutta esitelty Euroopan strateginen 
energiateknologiasuunnitelma (SET-
suunnitelma) vauhdittaa tietyn 
vähähiilisten energiateknologioiden 
valikoiman kehittämistä. Tähän 
valikoimaan kuuluvat myös 
ydinenergiateknologiat, koska ne tarjoavat 
parhaat mahdollisuudet saavuttaa energia-
ja ilmastotavoitteet sekä lyhyellä että 
pitemmällä aikavälillä.

Or. lt

Tarkistus 18
Helga Trüpel

Ehdotus päätökseksi
Johdanto-osan 6 kappale

Komission teksti Tarkistus

(6) SET-suunnitelmassa todetaan, että 
ydinfission alalla keskeisinä 
teknologiahaasteina EU:n vuodelle 2020 
sovittujen energiatavoitteiden 
saavuttamisessa on pitää yllä 
kilpailukykyä fissioteknologioissa ja 
huolehtia pitkän aikavälin 

Poistetaan.
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jätehuoltoratkaisuista. Vuoden 2050 
vähähiilisen yhteiskunnan vision 
saavuttamiseksi SET-suunnitelmassa 
kehotetaan yhteisöä saattamaan 
päätökseen uuden (neljännen) 
sukupolven fissioreaktoreita koskevan 
demonstroinnin valmistelut, tavoitteena 
kestävyyden lisääminen. SET-
suunnitelmassa on erityisesti käynnistetty 
kestävää ydinfissiota koskeva 
eurooppalainen teollisuusaloite.

Or. en

Tarkistus 19
Helga Trüpel

Ehdotus päätökseksi
Johdanto-osan 7 kappale

Komission teksti Tarkistus

(7) Fuusioenergian alalla SET-
suunnitelmassa todetaan ITERin merkitys 
ja tarve varmistaa teollisuuden 
osallistuminen demonstroinnin 
valmisteluun aikaisessa vaiheessa. 
Fuusiotutkimuksen pitkän aikavälin 
strateginen päämäärä on fuusioenergian 
demonstraatiovoimalaitos DEMO.

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 20
Helga Trüpel

Ehdotus päätökseksi
Johdanto-osan 9 kappale

Komission teksti Tarkistus

(9) Euratom on luonut yhteisen ja täysin 
kattavan fuusiotutkimusohjelman, joka on 
kansainvälisesti johtavassa asemassa 
kehitettäessä ydinfuusiota energialähteenä.

(9) Euratom on luonut yhteisen ja täysin 
kattavan fuusiotutkimusohjelman, joka on 
kansainvälisesti johtavassa asemassa 
kehitettäessä ydinfuusiota energialähteenä 
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mutta jonka tulokset ovat laihoja ja 
kustannukset ovat karanneet käsistä.

Or. en

Tarkistus 21
Helga Trüpel

Ehdotus päätökseksi
Johdanto-osan 10 kappale

Komission teksti Tarkistus

(10) Neuvoston hyväksyttyä 20 päivänä 
joulukuuta 2005 tekemällään päätöksellä 
Euroopan atomienergiayhteisön 
liittymisen neljännen sukupolven 
ydinenergiajärjestelmiin liittyviä 
tutkimus- ja kehittämistoimia koskevasta 
kansainvälisestä yhteistyöstä tehtyyn 
puitesopimukseen yhteisö liittyi neljännen 
sukupolven reaktoreita käsittelevän 
kansainvälisen tutkimus- ja 
kehitysfoorumin (Generation IV 
International Forum, GIF) 
puitesopimukseen 11 päivänä toukokuuta 
2006. GIF koordinoi monenvälistä 
yhteistyötä useiden kehittyneiden 
ydinjärjestelmien esisuunnitteluvaiheen 
tutkimuksessa. Yhteisö on näin ollen 
sitoutunut kansainväliseen yhteistyöhön 
tällä alalla, joka kytkeytyy läheisesti myös 
SET-suunnitelmaan.

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 22
Helga Trüpel

Ehdotus päätökseksi
Johdanto-osan 13 kappale

Komission teksti Tarkistus

(13) ITER-hankkeen yhteisestä Poistetaan.
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toteutuksesta vastaavan fuusioenergia-
alan kansainvälisen ITER-organisaation 
perustamisesta 21 päivänä marraskuuta 
2006 tehdyn sopimuksen13 mukaisesti 
puiteohjelman (2012–2013) 
fuusiotutkimuksessa olisi keskityttävä 
ennen muuta ITERin toteuttamiseen 
Euroopassa.
__________________
13. EUVL L 358, 16.12.2006, s 62.

Or. en

Tarkistus 23
Helga Trüpel

Ehdotus päätökseksi
Johdanto-osan 14 kappale

Komission teksti Tarkistus

(14) Yhteisön toimia, joilla tuetaan 
ITERin toteuttamista ja erityisesti ITERin 
rakentamista Cadaracheen sekä ITERin 
teknologiaa koskevan t&k-työn 
suorittamista puiteohjelman (2012–2013)
aikana, ohjaa ITERistä ja fuusioenergian 
kehittämisestä vastaava eurooppalainen 
yhteisyritys (Fusion for Energy) 
eurooppalaisen yhteisyrityksen 
perustamisesta ITERiä ja fuusioenergian 
kehittämistä varten sekä etujen 
myöntämisestä perustettavalle 
yhteisyritykselle 27 päivänä maaliskuuta 
2007 tehdyn neuvoston päätöksen 
2007/198/Euratom14 nojalla.

Poistetaan.

__________________
14. EUVL L 90, 30.3.2007, s. 58.

Or. en

Tarkistus 24
Derek Vaughan
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Ehdotus päätökseksi
Johdanto-osan 16 kappale

Komission teksti Tarkistus

(16) Tässä päätöksessä olisi vahvistettava 
puiteohjelman (2012–2013) koko keston 
ajaksi rahoituspuitteet, joita budjettivallan 
käyttäjä pitää talousarviota koskevasta 
kurinalaisuudesta ja moitteettomasta 
varainhoidosta 17 päivänä toukokuuta 
2006 tehdyn Euroopan parlamentin, 
neuvoston ja komission välisen 
toimielinten sopimuksen 37 kohdan 
mukaisesti ensisijaisena ohjeenaan 
vuosittaisessa talousarviomenettelyssä.

(16) Tässä päätöksessä olisi vahvistettava 
puiteohjelman (2012–2013) koko keston 
ajaksi rahoituspuitteet, joita budjettivallan 
käyttäjä pitää talousarviota koskevasta 
kurinalaisuudesta ja moitteettomasta 
varainhoidosta 17 päivänä toukokuuta 
2006 tehdyn Euroopan parlamentin, 
neuvoston ja komission välisen 
toimielinten sopimuksen 37 kohdan 
mukaisesti ensisijaisena ohjeenaan 
vuosittaisessa talousarviomenettelyssä.
Komissio esitti 20. huhtikuuta 2011 
ehdotuksen (KOM(2011)0226) 
monivuotisen rahoituskehyksen 2007–
2013 tarkistamiseksi toimielinten 
sopimuksen 21–23 kohdan mukaisesti, 
jotta voidaan hoitaa ITERin 
ennakoimaton lisärahoitus vuosina 2012–
2013. Tämän ehdotuksen olisi oltava 
lähtökohta budjettivallan käyttäjien 
sopimukselle, jonka olisi perustuttava 
kaikkiin toimielinten sopimuksen 
tarjoamiin keinoihin vaarantamatta 
otsakkeen 1 a muiden toimien 
rahoittamista.

Or. en

Tarkistus 25
Carl Haglund

Ehdotus päätökseksi
Johdanto-osan 16 kappale

Komission teksti Tarkistus

(16) Tässä päätöksessä olisi vahvistettava 
puiteohjelman (2012–2013) koko keston
ajaksi rahoituspuitteet, joita budjettivallan 
käyttäjä pitää talousarviota koskevasta 
kurinalaisuudesta ja moitteettomasta 

(16) Tässä päätöksessä olisi vahvistettava 
puiteohjelman (2012–2013) koko keston 
ajaksi rahoituspuitteet, joita budjettivallan 
käyttäjä pitää talousarviota koskevasta 
kurinalaisuudesta ja moitteettomasta 
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varainhoidosta 17 päivänä toukokuuta 
2006 tehdyn Euroopan parlamentin, 
neuvoston ja komission välisen 
toimielinten sopimuksen 37 kohdan 
mukaisesti ensisijaisena ohjeenaan 
vuosittaisessa talousarviomenettelyssä.

varainhoidosta 17 päivänä toukokuuta 
2006 tehdyn Euroopan parlamentin, 
neuvoston ja komission välisen 
toimielinten sopimuksen 37 kohdan 
mukaisesti ensisijaisena ohjeenaan 
vuosittaisessa talousarviomenettelyssä.
Jotta puiteohjelma (2012–2013) voidaan 
mahduttaa monivuotiseen 
rahoituskehykseen vuosina 2012 ja 2013, 
rahoituskehystä on tarpeen mukauttaa 
lisäämällä otsakkeen 1 a 
enimmäismäärää 650 miljoonalla eurolla 
vuonna 2012 ja 190 miljoonalla eurolla 
vuonna 2013. Komissio esitti 20 päivänä 
huhtikuuta 2011 ehdotuksen, joka 
perustuu nykyisen toimielinten 
sopimuksen 21–23 kohtaan. Neuvottelut 
käydään sopimuksen pohjalta. Sopimus 
ITERin rahoittamisesta lisäsiirroilla 
rahoituskehyksen otsakkeeseen 1 a 
mahdollistaisi Euratomin 
tutkimusohjelman nopean hyväksymisen 
vuonna 2011. Jos otsakkeen 2 marginaali 
ei riitä tai jos rahoituskehyksessä ei 
vuonna 2011 ole muita marginaaleja 
käytettävissä siirtoihin otsakkeeseen 1 a 
vuonna 2012 ja 2013, olisi käytettävä 
toimielinten sopimuksen 27 kohdassa 
esitettyä joustovälinettä.

Or. en

Tarkistus 26
Carl Haglund

Ehdotus päätökseksi
Johdanto-osan 16 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(16 a) Vuosien 2014–2020 monivuotisessa 
rahoituskehyksessä ITER-hankkeeseen 
osoitetuista määrärahoista olisi sovittava 
koko ohjelmakaudeksi, jotta mahdolliset 
EU:n 6,6 miljardin euron osuuden 
ylittävät kustannukset ITERin 
rakennusvaiheessa, joka päättynee 
vuonna 2020, rahoitettaisiin monivuotisen 
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rahoituskehyksen enimmäismäärien 
ulkopuolella ("ring fencing").

Or. en

Tarkistus 27
Rolandas Paksas

Ehdotus päätökseksi
Johdanto-osan 17 kappale

Komission teksti Tarkistus

(17) Yhteisen tutkimuskeskuksen (YTK) 
olisi osallistuttava asiakaslähtöisen 
tieteellisen ja teknologisen tuen antamiseen 
unionin politiikkojen laatimista, 
kehittämistä, toteuttamista ja seurantaa 
varten. Tätä varten YTK:n olisi toimittava 
jatkossakin riippumattomana tieteen ja 
teknologian vertailukeskuksena unionissa 
sen erityisosaamiseen kuuluvilla aloilla.

(17) Yhteisen tutkimuskeskuksen (YTK) 
olisi osallistuttava asiakaslähtöisen 
tieteellisen ja teknologisen tuen antamiseen 
unionin politiikkojen laatimista, 
kehittämistä, toteuttamista ja seurantaa 
varten. Tätä varten YTK:n olisi toimittava 
jatkossakin riippumattomana tieteen ja 
teknologian vertailukeskuksena sekä 
ydinturvallisuuden ja reaktorien 
turvallisuuden tuoreen asiantuntijatiedon 
keskuksena unionissa sen 
erityisosaamiseen kuuluvilla aloilla.

Or. lt

Tarkistus 28
Juozas Imbrasas

Ehdotus päätökseksi
Johdanto-osan 17 kappale

Komission teksti Tarkistus

(17) Yhteisen tutkimuskeskuksen (YTK) 
olisi osallistuttava asiakaslähtöisen 
tieteellisen ja teknologisen tuen antamiseen 
unionin politiikkojen laatimista, 
kehittämistä, toteuttamista ja seurantaa 
varten. Tätä varten YTK:n olisi toimittava 
jatkossakin riippumattomana tieteen ja 
teknologian vertailukeskuksena unionissa 

(17) Yhteisen tutkimuskeskuksen (YTK) 
olisi osallistuttava asiakaslähtöisen 
tieteellisen ja teknologisen tuen antamiseen 
unionin politiikkojen laatimista, 
kehittämistä, toteuttamista ja seurantaa 
varten. Tätä varten YTK:n olisi toimittava 
jatkossakin riippumattomana tieteen ja 
teknologian vertailukeskuksena sekä 
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sen erityisosaamiseen kuuluvilla aloilla. ydinturvallisuuden ja reaktorien 
turvallisuuden tuoreen asiantuntijatiedon 
keskuksena unionissa sen 
erityisosaamiseen kuuluvilla aloilla.

Or. lt

Tarkistus 29
Helga Trüpel

Ehdotus päätökseksi
2 artikla – 3 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) fuusioenergiatutkimus, jonka 
tarkoituksena on kehittää teknologiaa 
turvallista, kestävää, ympäristöä 
kunnioittavaa ja taloudellisesti 
elinkelpoista energialähdettä varten;

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 30
Helga Trüpel

Ehdotus päätökseksi
2 artikla – 3 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

b) ydinfissio ja säteilysuojelu, jonka 
tavoitteena on parantaa ydinfission sekä 
säteilyn muun teollisen ja lääketieteellisen 
käytön resurssitehokkuutta, 
kustannustehokkuutta ja erityisesti
turvallisuutta.

b) ydinfissio ja säteilysuojelu, jonka 
tavoitteena on parantaa erityisesti 
ydinfission sekä säteilyn muun teollisen ja 
lääketieteellisen käytön turvallisuutta.
Erityisesti olisi korostettava 
ydinvoimalatutkimuksen asteittaista 
lopettamista.

Or. en

Tarkistus 31
Carl Haglund
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Ehdotus päätökseksi
3 artikla – 1 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

Puiteohjelmaa (2012–2013) varten 
osoitettavan rahoituksen enimmäismäärä 
on 2 560 270 000 euroa. Määrä jakautuu 
seuraavasti (euroa):

Puiteohjelmaa (2012–2013) varten 
osoitettavan rahoituksen enimmäismäärä 
on 2 100 270 000 euroa. Määrä jakautuu 
seuraavasti (euroa):

Or. en

Tarkistus 32
Helga Trüpel

Ehdotus päätökseksi
3 artikla – 1 kohta – a alakohta – 1 luetelmakohta

Komission teksti Tarkistus

– fuusioenergiatutkimus 2 208 809 000; – fuusioenergiatutkimus 10 000 000;

Or. en

Tarkistus 33
Carl Haglund

Ehdotus päätökseksi
3 artikla – 1 kohta – a alakohta – 1 luetelmakohta

Komission teksti Tarkistus

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

Or. en

Tarkistus 34
Helga Trüpel

Ehdotus päätökseksi
3 artikla – 1 kohta – a alakohta – 2 luetelmakohta
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Komission teksti Tarkistus

– ydinfissio ja säteilysuojelu 118 245 000; – ydinturvallisuus, ydinjätteen huollon 
parantaminen ja säteilysuojelu 
118 245 000;

Or. en

Tarkistus 35
Carl Haglund

Ehdotus päätökseksi
3 artikla – 1 kohta – a alakohta – 2 luetelmakohta

Komission teksti Tarkistus

– ydinfissio ja säteilysuojelu 118 245 000; – ydinfissio, etenkin ydinturvallisuus, 
ydinjätteen huollon parantaminen ja 
säteilysuojelu 118 245 000;

Or. en

Tarkistus 36
Helga Trüpel

Ehdotus päätökseksi
Liite 1 – I.A osa

Komission teksti Tarkistus

I.A. FUUSIOENERGIAN TUTKIMUS Poistetaan.
Tavoite
Tavoitteena on ITER-hankkeen 
tietämysperustan kehittäminen ja 
hankkeen toteuttaminen merkittävänä 
askeleena kohti prototyyppireaktorien 
luomista turvallisia, kestäviä, ympäristöä 
kunnioittavia ja taloudellisesti 
elinkelpoisia voimalaitoksia varten. 
Lähtökohdat
Fuusioenergia voi muutaman 
vuosikymmenen kuluttua olla merkittävä 
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osatekijä EU:n kestävän ja varman 
energiansaannin turvaamisessa. Sen 
onnistunut kehittäminen loisi turvallisen, 
kestävän ja ympäristöä säästävän 
energialähteen. Eurooppalainen 
fuusiotutkimus käsittää kaikki 
fuusioenergiaan liittyvät toimet 
jäsenvaltioissa ja assosioituneissa 
kolmansissa maissa, ja sen pitkän 
aikavälin tavoitteena on saada yhdessä 
aikaan prototyyppireaktoreita edellä 
mainitut vaatimukset täyttäviä ja 
taloudellisesti elinkelpoisia voimalaitoksia 
varten.
Pitkän aikavälin tavoitteen 
saavuttamiseksi noudatetaan strategiaa, 
jonka ensimmäisenä päätavoitteena on 
ITERin rakentaminen (ITER on mittava 
koelaitos, jolla demonstroidaan 
fuusioenergian tieteellistä ja teknistä 
toteutettavuutta). Tämän jälkeen on 
määrä rakentaa 
demonstraatiofuusiovoimalaitos DEMO. 
ITERin rakentamiseen liittyy ITERiä 
koskevan t&k-työn tukemiseen 
kohdennettu ohjelma sekä DEMOssa 
tarvittaviin teknologioihin ja fysiikkaan 
liittyviä rajattuja toimia. 
Fuusioenergian tutkimus- ja kehitystyön 
kansainvälinen ulottuvuus perustuu 
sopimukseen ITER-hankkeen 
toteutuksesta vastaavan fuusioenergia-
alan kansainvälisen ITER-organisaation 
perustamisesta sekä Japanin hallituksen 
ja Euroopan atomienergiayhteisön 
sopimukseen laajemman lähestymistavan 
toimista fuusioenergiatutkimuksen alalla.
Osittain kansainvälinen yhteistyö 
perustuu myös yhteisön ja kolmansien 
maiden välillä voimassa oleviin 
kahdeksaan kahdenväliseen fuusioalan 
yhteistyösopimukseen.
Toimet
1. ITERin toteuttaminen
Tähän sisältyvät toimet, jotka liittyvät 
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ITERin yhteiseen toteuttamiseen, ja 
erityisesti kansainvälisen ITER-
organisaation ja ITERistä vastaavan 
eurooppalaisen yhteisyrityksen hallinto, 
johto ja henkilöstö, yleinen tekninen ja 
hallinnollinen tuki, laitteiden ja laitosten 
rakentaminen ja hankkeen tukeminen 
rakentamisvaiheen aikana.
2. ITERin toimintaa valmistelevat t&k-
toimet
Kohdennetussa fysiikka- ja 
teknologiaohjelmassa hyödynnetään Joint 
European Torus (JET) -laitteistoa ja 
muita ITERin kannalta merkittäviä 
magneettisen koossapidon laitteistoja. 
Ohjelmassa arvioidaan ITERin keskeisiä 
teknologioita, valitaan ITER-hankkeessa 
käytettävät vaihtoehdot ja valmistellaan 
ITERin toimintaa.
3. DEMOa valmistelevat rajatut 
teknologiatoimet
Tähän sisältyvät fuusiomateriaalien ja 
keskeisten fuusioteknologioiden 
kehittäminen sekä kansainvälisen 
fuusiomateriaalien säteilytyslaitoksen 
(International Fusion Materials 
Irradiation Facility, IFMIF) rakentamista 
valmistelevan hankeryhmän työ.
4. Pidemmän aikavälin t&k-toimet
Tähän sisältyy magneettisen koossapidon 
ratkaisujen parannettuihin malleihin 
liittyviä rajattuja toimia (joissa 
keskitytään W7-X-stellaraattorin 
toiminnan valmisteluun) sekä 
fuusioplasmojen käyttäytymisen 
syvälliseen ymmärtämiseen tähtäävä 
teoreettinen työ ja mallintaminen.
5. Henkilöstövoimavarat ja koulutus
Tähän sisältyvät toimet, joissa otetaan 
huomioon ITERin välittömät ja 
keskipitkän aikavälin tarpeet sekä 
fuusioteknologian tuleva kehittäminen ja 
joiden avulla pyritään kouluttamaan ns. 
ITER-sukupolvi ja varmistamaan, että 
saatavilla on riittävästi osaavaa, korkeasti 
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koulutettua ja kokenutta henkilöstöä.
6. Infrastruktuurit
ITER on uusi tutkimusinfrastruktuuri, 
jolla on vahva eurooppalainen ulottuvuus.
7. Teolliset prosessit ja teknologiansiirto
ITER-hankkeen innovaatioiden nopea 
siirto eurooppalaiseen teollisuuteen 
edellyttää uusia organisaatiorakenteita. 
Tämä tehtävä kuuluu fuusioteollisuuden 
innovaatiofoorumille (Fusion Industry 
Innovation Forum), joka tulee laatimaan 
fuusioteknologian etenemissuunnitelman 
ja aloitteita inhimillisten voimavarojen 
kehittämiseksi painottaen innovointia ja 
uusien tuotteiden ja palvelujen 
aikaansaamista.

Or. en

Tarkistus 37
Helga Trüpel

Ehdotus päätökseksi
Liite 1 – I.B osa –2 kohta

Komission teksti Tarkistus

Ydinenergia on tärkeänä aiheena 
keskustelussa, jota käydään keinoista 
ilmastonmuutoksen torjumiseksi ja 
Euroopan tuontienergiariippuvuuden 
vähentämiseksi. Kehittyneempi 
ydinteknologia tarjoaa mahdollisuuksia 
parantaa merkittävästi tehokkuutta ja 
tehostaa luonnonvarojen käyttöä. Lisäksi 
sen avulla voidaan entisestäänkin 
parantaa turvallisuutta ja tuottaa 
vähemmän jätettä kuin nykyisillä 
ratkaisuilla. Tähän liittyvät nykyiset 
eurooppalaiset aloitteet kuuluvat 
neuvoston ja Euroopan parlamentin 
hyväksymän Euroopan strategisen 
energiateknologiasuunnitelman (SET-
suunnitelman) alaan ja edesauttavat myös 

Poistetaan.
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tärkeiden kolmansien maiden kanssa 
toteutettavia yhteistyötoimia neljännen 
sukupolven reaktoreita käsittelevän 
kansainvälisen foorumin (Generation IV 
International Forum, GIF) yhteydessä.

Or. en


