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Tarkistus 5
Rolandas Paksas

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 1 kappale

Komission teksti Tarkistus

(1) Euroopan atomienergiayhteisön 
ydinalan tutkimuksen ja koulutuksen
puiteohjelma (2012–2013), jäljempänä
’puiteohjelma (2012–2013)’, hyväksyttiin 
Euroopan atomienergiayhteisön ydinalan 
tutkimuksen ja koulutuksen 
puiteohjelmasta (2012–2013) … annetulla 
neuvoston päätöksellä N:o …/…/Euratom.
Komission tehtävänä on huolehtia 
puiteohjelman (2012–2013) ja sen 
erityisohjelmien täytäntöönpanosta sekä 
siihen liittyvistä rahoituskysymyksistä.

(1) Euroopan atomienergiayhteisön 
ydinalan tutkimuksen ja koulutuksen
puiteohjelmalla (2012–2013), jäljempänä
’puiteohjelma (2012–2013)’, joka
hyväksyttiin Euroopan 
atomienergiayhteisön ydinalan 
tutkimuksen ja koulutuksen 
puiteohjelmasta (2012–2013) … annetulla 
neuvoston päätöksellä N:o …/…/Euratom, 
on tarkoitus täydentää unionin 
tutkimuspolitiikan alan muita toimia, joita 
tarvitaan Eurooppa 2020 -strategian 
täytäntöönpanemiseksi, erityisesti niitä, 
jotka liittyvät koulutukseen ja 
täydennyskoulutukseen, kilpailukykyyn ja 
innovointiin, teollisuuteen, työllisyyteen ja 
ympäristöön. Komission tehtävänä on 
huolehtia puiteohjelman (2012–2013) ja 
sen erityisohjelmien täytäntöönpanosta 
sekä siihen liittyvistä 
rahoituskysymyksistä.

Or. lt

Tarkistus 6
Rolandas Paksas

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 4 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(4 a) Puiteohjelmalla (2012–2013) olisi 
autettava luomaan innovaatiounioni, joka 
on yksi Eurooppa 2020 -strategian 
lippulaivahankkeista, vahvistamalla 
kilpailukykyä tieteellisen 



PE472.072v01-00 4/12 AM\876459FI.doc

FI

huippuosaamisen saavuttamiseksi ja 
keskeisten innovaatioiden 
täytäntöönpanon nopeuttamiseksi 
ydinenergia-alalla erityisesti ydinfuusion 
ja ydinturvallisuuden osalta, ja osaltaan 
vastaamaan energia-alan ja 
ilmastonmuutoksen haasteisiin. 

Or. lt

Tarkistus 7
Maria Da Graça Carvalho, Jean-Pierre Audy

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 4 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(4 a) Puiteohjelman (2012–2013) 
suunnittelun ja täytäntöönpanon olisi 
perustuttava yksinkertaisuuden, 
vakauden, avoimuuden, 
oikeusvarmuuden, johdonmukaisuuden, 
huippuosaamisen ja luottamuksen 
periaatteisin, kuten Euroopan parlamentti 
on suositellut tutkimuksen puiteohjelman 
täytäntöönpanon yksinkertaistamista 
koskevassa mietinnössä.

Or. en

Tarkistus 8
Silvia-Adriana Ţicău

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 5 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(5 a) Olisi kiinnitettävä enemmän 
huomiota ydinalan pääasiallisen 
tutkimuksen liitännäisaloitteisiin ja 
lisättävä niiden määrärahoja, erityisesti 
investointeja inhimilliseen pääomaan ja 
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toimiin, joilla pyritään estämään osaavan 
työvoiman puute lähivuosina (esimerkiksi 
stipendeillä ydinalan tutkijoille) ja siitä 
seuraava unionin johtoaseman 
menettäminen.

Or. en

Tarkistus 9
Silvia-Adriana Ţicău

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 6 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(6 a) Olisi kiinnitettävä erityistä huomiota 
sopimusjärjestelyjen kehittämiseen niin, 
että vähennetään toimimatta jättämisen 
riskiä sekä jaetaan riskejä ja 
kustannuksia uudelleen ajallisesti.

Or. en

Tarkistus 10
Rolandas Paksas

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 8 kappale

Komission teksti Tarkistus

(8) Puiteohjelmassa (2012–2013) olisi 
edistettävä yhteisön syrjäisimpien alueiden 
osallistumista, ja lisäksi olisi pyrittävä 
siihen, että osallistujia olisi laajasti 
erilaisista yrityksistä, tutkimuskeskuksista 
ja korkeakouluista.

(8) Puiteohjelmassa (2012–2013) olisi 
edistettävä yhteisön syrjäisimpien alueiden 
osallistumista, ja lisäksi olisi pyrittävä 
siihen, että osallistujia olisi laajasti 
erilaisista yrityksistä, tutkimuskeskuksista 
ja korkeakouluista, joiden 
tutkimustoiminnan olisi perustuttavaa 
perustavien eettisten periaatteiden 
kunnioittamiseen, erityisesti niiden, jotka 
on kirjattu Euroopan unionin 
perusoikeuskirjaan. 
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Or. lt

Tarkistus 11
Rolandas Paksas

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 23 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(23 a) ITER-hankkeen yhteisestä 
toteutuksesta vastaavan fuusioenergia-
alan kansainvälisen ITER-organisaation 
perustamisesta 21 päivänä marraskuuta 
2006 tehdyn sopimuksen mukaisesti 
puiteohjelman (2012–2013) 
fuusiotutkimuksessa olisi keskityttävä 
ennen muuta ITERin toteuttamiseen 
Euroopassa.

Or. lt

Tarkistus 12
Michèle Rivasi

Ehdotus asetukseksi
4 artikla

Komission teksti Tarkistus

4 artikla Poistetaan.
Fuusioenergiatutkimusta koskevat 

erityissäännöt
Tämän luvun sääntöjä sovelletaan 
rajoittamatta IV luvussa määritettyjen, 
aihealueen ”Fuusioenergiatutkimus” 
toimia koskevien erityissääntöjen 
soveltamista.

Or. fr
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Perustelu

Ei ole syytä olla soveltamatta osallistamisen sääntöjä fuusiotutkimukseen. Erityisesti on 
perusteltua olla huolissaan pk-yritysten vähäisestä osallistumisesta fuusiotutkimusohjelmaa. 

Tarkistus 13
Maria Da Graça Carvalho, Jean-Pierre Audy

Ehdotus asetukseksi
14 artikla – 3 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

3 a. Kaikki prosessin vaiheet olisi 
optimoitava viivästysten välttämiseksi ja 
kustannustehokkuuteen kannustamiseksi. 
Tähän sisältyy työohjelmaluonnosten 
saatavuus, tarjouskilpailujen 
julkaiseminen, ehdotusten laatiminen, 
valintamenettelyt ja avustusten 
hyväksymiseen ja maksamiseen käytetty 
aika.

Or. en

Tarkistus 14
Silvia-Adriana Ţicău

Ehdotus asetukseksi
16 artikla – 2 kohta – 4 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Riippumattomien asiantuntijoiden ryhmiä 
nimettäessä huolehditaan asianmukaisin 
toimenpitein siitä, että ryhmissä on 
kohtuullisen tasapuolisesti sekä miehiä että 
naisia.

Riippumattomien asiantuntijoiden ryhmiä 
nimettäessä huolehditaan asianmukaisin 
toimenpitein siitä, että ryhmissä on 
kohtuullisen tasapuolisesti sekä miehiä että 
naisia ja tasapaino ydinalan tutkimusta 
tekevien ja ydinalalla koulutusta antavien 
jäsenvaltioiden ja assosioituneiden 
valtioiden välillä.

Or. ro
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Perustelu

Riippumattomien asiantuntijoiden ryhmiä nimettäessä on tärkeää huolehtia asianmukaisin 
toimenpitein siitä, että ryhmissä on kohtuullisen tasapuolisesti sekä miehiä että naisia ja 
samanlainen tasapaino myös ydinalan tutkimusta tekevien ja ydinalalla koulutusta antavien 
jäsenvaltioiden ja assosioituneiden valtioiden välillä.

Tarkistus 15
Jean-Pierre Audy, Maria Da Graça Carvalho

Ehdotus asetukseksi
30 artikla – 3 kohta – 1 alakohta – e alakohta

Komission teksti Tarkistus

e) niihin ei ole sisällytetty ei-tukikelpoisia 
kustannuksia, kuten yksilöitävissä olevia 
välillisiä veroja, mukaan luettuna 
arvonlisävero, tulleja, maksettavia korkoja,
tappio- tai maksuvarauksia,
kurssitappioita, pääoman tuottoon liittyviä 
kustannuksia, jonkin toisen unionin 
hankkeen yhteydessä ilmoitettuja tai 
aiheutuneita taikka korvattuja 
kustannuksia, velkoja ja 
velanhoitomaksuja, kohtuuttomia tai 
perusteettomia menoja, eikä muita 
kustannuksia, jotka eivät täytä a–d 
alakohdassa säädettyjä ehtoja.

e) niihin ei ole sisällytetty ei-tukikelpoisia 
kustannuksia, kuten yksilöitävissä olevia 
välillisiä veroja, mukaan luettuna 
arvonlisävero, jota ei voi saada takaisin,
tulleja, maksettavia korkoja, 
kurssitappioita, pääoman tuottoon liittyviä 
kustannuksia, jonkin toisen unionin 
hankkeen yhteydessä ilmoitettuja tai 
aiheutuneita taikka korvattuja 
kustannuksia, velkoja ja 
velanhoitomaksuja, kohtuuttomia tai 
perusteettomia menoja, eikä muita 
kustannuksia, jotka eivät täytä a–d 
alakohdassa säädettyjä ehtoja.

Or. fr

Tarkistus 16
Michèle Rivasi

Ehdotus asetukseksi
52 artikla – 1 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Edellä 51 artiklan a alakohdassa 
tarkoitetuissa assosiaatiosopimuksissa ja 
51 artiklan f alakohdassa tarkoitetuissa 
yhteisrahoitteisissa toimissa on 

Poistetaan.
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vahvistettava säännöt, jotka koskevat 
yhteisön rahoitustukea niiden piiriin 
kuuluvaa toimintaa varten.

Or. fr

Tarkistus 17
Michèle Rivasi

Ehdotus asetukseksi
52 artikla – 1 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Assosiaatiosopimuksissa vahvistettu 
yhteisön rahoitustuen vuotuinen määrä 
(perustuki) saa olla enintään 
20 prosenttia menoista, jotka aiheutuvat 
assosioitumisesta vuotuisessa 
työohjelmassa yksilöityihin toimiin, 
neuvoston päätöksellä 2006/970/Euratom 
hyväksytyn yhteisön seitsemännen 
puiteohjelman (2007–2011) ja 
puiteohjelman (2012–2013) koko keston 
aikana.

Yhteisön rahoitustukea ei myönnetä 51 
artiklassa tarkoitettuihin toimiin.

Or. fr

Perustelu

Talous- ja budjettivaikeuksien aikana unionin veronmaksajien rahat on kohdistettava 
uudelleen sellaiseen tutkimustoimintaan, joka liittyy kestävään kehitykseen ja johon osallistuu 
mahdollisimman monia tutkijoita ja pk-yrityksiä.

Tarkistus 18
Michèle Rivasi

Ehdotus asetukseksi
52 artikla – 2 kohta 

Komission teksti Tarkistus

2. Kuultuaan ensin neuvoston päätöksen 
N:o …/…/Euratom 7 artiklassa 

Poistetaan.
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tarkoitetun fuusio-ohjelman neuvoa-
antavaa komiteaa komissio voi rahoittaa
a) assosiaatiosopimusten nojalla enintään 
40 prosentin osuudella menoja, jotka 
aiheutuvat assosioituneiden 
oikeussubjektien välisistä 
yhteistyöhankkeista, joita neuvoa-antava 
komitea on suositellut ensisijaisesti 
tuettaviksi hankkeiksi ja jotka komissio on 
hyväksynyt; ensisijaisesti tuettavia ovat 
toimet, joilla on merkitystä 
ITERin/DEMOn kannalta; tämä ei 
kuitenkaan koske hankkeita, jotka on jo 
luokiteltu ensisijaisiksi aikaisempien 
puiteohjelmien aikana;
b) toimia, jotka toteutetaan Euroopan 
fuusiokehityssopimuksen perusteella, 
mukaan luettuina hankinnat, tai 51 
artiklan c alakohdassa tarkoitetun 
yhteisyrityksen puitteissa;
c) toimia, jotka toteutetaan henkilöstön 
liikkuvuutta koskevan sopimuksen 
perusteella.

Or. fr

Perustelu

Talous- ja budjettivaikeuksien aikana unionin veronmaksajien rahat on kohdistettava 
uudelleen sellaiseen tutkimustoimintaan, joka liittyy kestävään kehitykseen ja johon osallistuu 
mahdollisimman monia tutkijoita ja pk-yrityksiä.

Tarkistus 19
Antonio Cancian

Ehdotus asetukseksi
52 artikla – 2 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) assosiaatiosopimusten nojalla enintään 
40 prosentin osuudella menoja, jotka 
aiheutuvat assosioituneiden 
oikeussubjektien välisistä 
yhteistyöhankkeista, joita neuvoa-antava 
komitea on suositellut ensisijaisesti 

a) assosiaatiosopimusten nojalla enintään 
40 prosentin osuudella menoja, jotka 
aiheutuvat assosioituneiden 
oikeussubjektien välisistä 
yhteistyöhankkeista, joita neuvoa-antava 
komitea on suositellut ensisijaisesti 
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tuettaviksi hankkeiksi ja jotka komissio on 
hyväksynyt; ensisijaisesti tuettavia ovat
toimet, joilla on merkitystä 
ITERin/DEMOn kannalta; tämä ei 
kuitenkaan koske hankkeita, jotka on jo 
luokiteltu ensisijaisiksi aikaisempien 
puiteohjelmien aikana;

tuettaviksi hankkeiksi ja jotka komissio on 
hyväksynyt; ensisijaisesti tuettavia ovat
kokeet, joilla pyritään optimoimaan 
ITERin toimintaa ja osallistutaan 
DEMO-hankkeen määrittelyyn;

Or. it

Tarkistus 20
Michèle Rivasi

Ehdotus asetukseksi
52 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Niissä hankkeissa ja toimissa, jotka 
saavat rahoitustukea 2 kohdan a) tai b) 
alakohdan mukaisesti, kaikilla 51 artiklan 
a) ja b) alakohdassa tarkoitetuilla 
oikeussubjekteilla on oikeus osallistua 
kyseisillä laitteistoilla suoritettaviin 
kokeisiin.

Poistetaan.

Or. fr

Perustelu

Talous- ja budjettivaikeuksien aikana unionin veronmaksajien rahat on kohdistettava 
uudelleen sellaiseen tutkimustoimintaan, joka liittyy kestävään kehitykseen ja johon osallistuu 
mahdollisimman monia tutkijoita ja pk-yrityksiä.

Tarkistus 21
Michèle Rivasi

Ehdotus asetukseksi
52 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Yhteisön rahoitustuki toimille, jotka 
toteutetaan 51 artiklan d alakohdassa 

Poistetaan.
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tarkoitetun kansainvälisen 
yhteistyösopimuksen puitteissa, 
määritetään kyseisen sopimuksen ehtojen 
mukaisesti tai sen määrittää kyseisellä 
sopimuksella perustettu oikeussubjekti. 
Yhteisö voi hallinnoida osallistumistaan 
tällaiseen sopimukseen sekä sitä varten 
antamaansa rahoitustukea sopivan 
oikeussubjektin avulla.

Or. fr

Perustelu

Talous- ja budjettivaikeuksien aikana unionin veronmaksajien rahat on kohdistettava 
uudelleen sellaiseen tutkimustoimintaan, joka liittyy kestävään kehitykseen ja johon osallistuu 
mahdollisimman monia tutkijoita ja pk-yrityksiä.


