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Muudatusettepanek 9
Michèle Rivasi

Ettepanek võtta vastu otsus
–

Tagasilükkamisettepanek

Euroopa Parlament lükkab komisjoni 
ettepaneku tagasi.

Or. fr

Muudatusettepanek 10
Michèle Rivasi

Ettepanek võtta vastu otsus
Põhjendus 4 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(4 a) raamprogrammis (2012–2013) tuleks 
võtta arvesse Fukushima katastroofi ja 
selle tulemusel tehtud otsuste mõju –
eeskätt finantsilist ja eelarvelist mõju –
ITER- projektile, pidades eelkõige silmas 
Saksamaa otsust lõpetada oma 
tuumaprogramm, ning seepärast oleks 
vaja läbi viia mõju hindamine;

Or. fr

Selgitus

Komisjon ei ole esitanud tõsiseid põhjendusi selle kohta, miks ta hoiab kõrvale kohustusest 
viia läbi mõju hindamine. Siiski teeb komisjon ettepaneku, et Euroopa maksumaksjad 
maksaksid enam kui 2,5 miljardit eurot kaheaastasteks tuumaenergia teadusuuringuteks. 
Samuti ei ole komisjon hinnanud Jaapani katastroofi ega poliitiliste otsuste, nagu näiteks 
Saksamaa otsus, tagajärgi.

Muudatusettepanek 11
Maria Da Graça Carvalho, Jean-Pierre Audy
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Ettepanek võtta vastu otsus
Põhjendus 4 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(4 a) raamprogrammi (2012–2013) 
koostamine ja rakendamine peaks 
põhinema lihtsuse, stabiilsuse, 
läbipaistvuse, õiguskindluse, 
järjepidevuse, pädevuse ja usalduse 
põhimõtetel, järgides Euroopa 
Parlamendi aruandes teadusuuringute 
raamprogrammide rakendamise 
lihtsustamise kohta esitatud soovitusi,

Or. en

Muudatusettepanek 12
Michèle Rivasi

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) Aastatel 1989 kuni 2011 on reaktorite 
arv Euroopa Liidus vähenenud 177-lt 
143-le; tuumaelektrijaamades toodetava 
elektri hulk on alates 2003. aastast 
pidevalt kahanenud; kogu sellest elektrist 
ligi poole toodab ainuüksi Prantsusmaa 
(2009. aastal 46%). Neli Fukushima 
reaktorit on plahvatanud ja Saksamaa on 
otsustanud oma tuumaelektrijaamad 
sulgeda. Käesolev ettepanek võtta vastu 
otsus kiideti Euroopa Komisjonis heaks 7. 
märtsil 2011, st neli päeva enne 
Fukushima katastroofi, ja seepärast ei ole 
selles arvesse võetud sündmusi, mis on 
põhjustanud ja põhjustavad drastilisi 
muutusi ELi energiapoliitikas. Euroopa 
energiatehnoloogia strateegiline kava
(SET-kava), mis on esitatud komisjoni 22. 
novembri 2007. aasta teatises „Euroopa 
energiatehnoloogia strateegiline kava 
(SET-kava): eesmärk – süsihappegaasiheite 
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vähendamine tulevikus”, tuleb seepärast 
läbi vaadata, et kiirendada taastuvenergia 
ja energiatarbimist vähendada 
võimaldavate tehnoloogiliste lahenduste 
arendamist. Tuumaenergial põhinevad 
tehnoloogilised lahendused ei ole enam osa 
kõnealustest lahendustest, kuna neil ei ole 
potentsiaali aidata saavutada tõeliselt 
jätkusuutlikku arengut.

Or. fr

Muudatusettepanek 13
Edit Herczog

Ettepanek võtta vastu otsus
Põhjendus 5 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(5 a) Arvestades tuumaõnnetuste piiriülest 
mõju, tuleks tuumaohutuse parandamist 
ja vajaduse korral tuumajulgeolekuga 
seotud aspekte pidada prioriteetseks. 

Or. en

Muudatusettepanek 14
Michèle Rivasi

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 

(6) seoses 2020. aastaks liidus kokku 
lepitud energiaeesmärkide saavutamisega 
on tuumalõhustumise valdkonnas peamine 
tehnoloogiline ülesanne leida pikaajalised 
jäätmekäitluslahendused ja algatada 
ulatuslik programm tuumarajatiste 
demonteerimise ekspertide koolitamiseks.
Põhimõtet „saastaja maksab“ 
kohaldatakse vastavalt.
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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. fr

Muudatusettepanek 15
Antonio Cancian

Ettepanek võtta vastu otsus
Põhjendus 6 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(6 a) Säästva tuumaenergia Euroopa 
tööstusalgatuse (ESNII) eesmärk on 
käivitada ajavahemikus 2035–2040 
suletud kütusetsükliga neljanda 
põlvkonna kiirete neutronite reaktorid. 
See järgib tehnoloogilise arengu kolme 
liini ja sisaldab nelja peamist projekti: 
prototüüp ASTRID (naatriumjahutusega), 
eksperimentaalmudel ALLEGRO 
(gaasjahutusega), demonstraator 
ALFRED (pliijahutusega) ja kiire 
neutronkiirgusega rajatis MYRRHA (plii-
vismutijahutusega).

Or. it

Muudatusettepanek 16
Edit Herczog

Ettepanek võtta vastu otsus
Põhjendus 6 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(6 a) Arvestades Fukushima 
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tuumaelektrijaama õnnetust, mille 
põhjustas Jaapanis 11. märtsil 2011 
toimunud maavärin ja tsunami, on 
tuumaohutuse valdkonnas vaja 
täiendavaid teadusuuringuid, kinnitamaks 
Euroopa Liidu kodanikele, et liidus 
asuvate tuumarajatiste ohutus vastab 
kõrgeimatele rahvusvahelistele normidele. 
Niisuguse täiendava töö jaoks on vaja 
suurendada eelarvelisi assigneeringuid 
tuumalõhustumisele.

Or. en

Muudatusettepanek 17
Michèle Rivasi

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.

(7) Ehkki SET-kavas tunnistatakse, et 
tuumalõhustumise valdkonnas on ITER-
projekt oluline, on ka teadlased nõus, et 
termotuumasünteesi sektor ei saa olla 
kaubanduslikult elujõuline enne 
käesoleva sajandi lõppu või isegi hiljem.
Seepärast ei varusta ITER elektrivõrku 
mitte ühegi kWh-ga.

Or. fr

Muudatusettepanek 18
Michèle Rivasi

Ettepanek võtta vastu otsus
Põhjendus 8

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(8) Euroopa Ülemkogus lepiti 4. 
veebruaril 2011. aastal kokku, et EL ja 
liikmesriigid edendavad investeerimist 

välja jäetud
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taastuvatesse energiaallikatesse, ohutusse 
ja säästlikku vähese 
süsinikdioksiidiheitega tehnoloogiasse 
ning keskenduvad Euroopa 
energiatehnoloogia strateegilises kavas 
(SET-kavas) esitatud tehnoloogiliste 
prioriteetide rakendamisele.

Or. fr

Selgitus

Seda punkti korratakse muudatusettepanekus põhjendusele 5.

Muudatusettepanek 19
Michèle Rivasi

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 tuumasünteesialase 
teadusprogrammi, millel on rahvusvaheline 
roll, kuid mis vajab teisest küljest üha 
suuremat rahalist panustamist ELi 
avalikult sektorilt, mis kahjustab teisi 
teadus- ja arendusprogramme.

Or. fr

Selgitus

Võib kuluda parimal juhul 80 kuni 100 aastat, enne kui tuumasüntees saab kaubanduslikult 
elujõuliseks, ja seepärast ei aita see tugevdada energiavarustuskindlust ega kliima-alast 
kindlust. Seepärast ei ole ITERile ja termotuumasünteesile eelarvest eraldatud hiiglaslikud 
summad õigustatud ega saagi olla, ning pigem tuleks need eraldada tervishoiule või tõeliselt 
säästvatele energialiikidele.

Muudatusettepanek 20
Adina-Ioana Vălean

Ettepanek võtta vastu otsus
Põhjendus 9 a (uus)
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(9 a) Kokkulepe ITERi täiendavate 
rahaliste vahendite eraldamiseks üksnes 
mitmeaastase finantsraamistiku 2011. 
aasta kasutamata varude ülekandmise 
kaudu ning ilma ümberpaigutusteta 7. 
teadusuuringute raamprogrammist 
Euratomi raamprogrammi võimaldaks 
võtta Euratomi teadusuuringute 
programmi 2011. aastal kiiresti vastu.

Or. en

Muudatusettepanek 21
Michèle Rivasi

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. fr
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Muudatusettepanek 22
Michèle Rivasi

Ettepanek võtta vastu otsus
Põhjendus 11

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(11) Nõukogus 1. ja 2. detsembril 2008. 
aastal vastu võetud järeldustes, milles 
käsitletakse tuumavaldkonnas vajalikke 
oskusi, tunnistatakse, et ühenduses on 
oluline säilitada tuumavaldkonna 
koolituste kõrge tase.

(11) Kuna Euroopa 
Aatomienergiaühenduse 
asutamislepingus ei ole sätestatud 
Euroopa Parlamendi 
kaasotsustamisõigust tuumavaldkonna 
küsimustes, on ülimalt oluline, et mis 
tahes tulevastele õigusaktidele 
tuumavaldkonnas leitaks uus õiguslik alus.

Or. fr

Selgitus

Nõukogu otsuseid tuumaküsimustes võetakse üha sagedamini vastu ilma Euroopa Parlamendi 
arvamusele viitamata. Mis puudutab käesolevat ettepanekut võtta vastu otsus, siis on nõukogu 
oma seisukoha juba kujundanud, ootamata isegi ära raportööri või teiste ITRE komisjoni 
liikmete muudatusettepanekuid. Teine hiljutine näide on tuumkütuse ja radioaktiivsete 
jäätmete käitlemist käsitlev direktiiv, mille osas langetati otsus ilma viiteta Euroopa 
Parlamendi arvamusele.

Muudatusettepanek 23
Silvia-Adriana Ţicău

Ettepanek võtta vastu otsus
Põhjendus 11

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(11) Nõukogus 1. ja 2. detsembril 2008. 
aastal vastu võetud järeldustes, milles 
käsitletakse tuumavaldkonnas vajalikke 
oskusi, tunnistatakse, et ühenduses on 
oluline säilitada tuumavaldkonna koolituste 
kõrge tase.

(11) Nõukogu 1.–2. detsembri 2008. aasta 
istungil vastu võetud järeldustes 
tuumaenergia sektoris pädevustega seotud 
vajaduste kohta tunnistatakse, et esmatähtis 
on säilitada ühenduse tuumaenergia 
sektoris kõrge koolitustase ja korralikud 
töötingimused.

Or. ro
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Muudatusettepanek 24
Michèle Rivasi

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 asutamislepinguga peaks 
olema raamprogrammi (2012–2013) 
kohase tuumasünteesialase 
teadustegevuse keskne eesmärk.

(13) ITERi projekti rakendamist Euroopas 
kooskõlas 21. novembril 2006 sõlmitud 
ITERi projekti ühiseks elluviimiseks 
loodava ITERi Rahvusvahelise 
Termotuumaenergeetika Organisatsiooni 
asutamislepinguga tuleks uuesti kaaluda.

Or. fr

Selgitus

Alates 2006. aastast on avaldatud uusi andmeid finants-, eelarve- ja keskkonnariskide kohta.
Odavam oleks ITER peatada, kui jätkata selle rahastamist riiklikest vahenditest eelolevate 
aastakümnete jooksul.

Muudatusettepanek 25
Michèle Rivasi

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 

välja jäetud
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2007. aasta otsusele 2007/198/Euratom, 
millega luuakse ITERi ja 
tuumasünteesienergeetika arendamise 
Euroopa ühisettevõte ning antakse sellele 
eelised.

Or. fr

Selgitus

Alates 2006. aastast on avaldatud uusi andmeid finants-, eelarve- ja keskkonnariskide kohta.
Odavam oleks ITER peatada, kui jätkata selle rahastamist riiklikest vahenditest eelolevate 
aastakümnete jooksul.

Muudatusettepanek 26
Adina-Ioana Vălean

Ettepanek võtta vastu otsus
Põhjendus 14 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(14 a) Komisjon, Euroopa Ülemkogu, 
nõukogu ja liikmesriigid peavad alustama 
Euratomi lepingu muutmise menetlust, et 
tugevdada lepingu neid sätteid, mis 
käsitlevad teavet ja Euroopa Parlamendi 
kaasseadusandja õigusi ka Euratomi 
teadusuuringute ja keskkonnakaitse 
küsimustes.

Or. en

Muudatusettepanek 27
Adina-Ioana Vălean

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.
Raamprogrammi (2012–2013) 
kohaldamiseks mitmeaastase 
finantsraamistikuga aastateks 2012 ja 
2013 on vaja muuta mitmeaastast 
finantsraamistikku, suurendades rubriigi 
1 a ülemmäära. Komisjon esitas 20. 
aprillil 2011 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 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 28
Adina-Ioana Vălean

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 
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lõppevasse ehitusperioodi, kaetaks 
väljapool mitmeaastase finantsraamistiku 
ülemmäärasid (sihtotstarbeline 
kasutamine).

Or. en

Muudatusettepanek 29
Michèle Rivasi

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 teaduslikku ja tehnoloogilist tuge 
valdkondades, milles tal on spetsiifiline 
pädevus. 

Or. fr

Muudatusettepanek 30
Adina-Ioana Vălean

Ettepanek võtta vastu otsus
Põhjendus 18

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(18) Euroopa teadusuuringute 
rahvusvaheline ja ülemaailmne mõõde on 
tähtis vastastikuse kasu saamise 
seisukohast. Raamprogramm (2012–2013) 
peaks olema osalemiseks avatud riikidele, 
kes on sõlminud sellekohased lepingud, 
ning see peaks projekti tasandil ja 
vastastikuse kasu alusel olema osalemiseks 

(18) Euroopa teadusuuringute 
rahvusvaheline ja ülemaailmne mõõde on 
tähtis vastastikuse kasu saamise 
seisukohast. Raamprogramm (2012–2013) 
peaks seega ühelt poolt olema osalemiseks 
avatud riikidele, kes on sõlminud 
sellekohased lepingud, ning see peaks 
projekti tasandil ja vastastikuse kasu alusel 
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avatud ka kolmandate riikide 
õigussubjektidele ja rahvusvahelistele 
teaduskoostöö organisatsioonidele.

olema osalemiseks avatud ka kolmandate 
riikide õigussubjektidele ja 
rahvusvahelistele teaduskoostöö 
organisatsioonidele. Teisalt tähendab see 
ühtlasi, et eriti ITERi projekti osas 
peaksid rahvusvahelised partnerid oma 
rahalisi kohustusi täies ulatuses täitma.

Or. en

Muudatusettepanek 31
Edit Herczog

Ettepanek võtta vastu otsus
Artikkel 2 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Raamprogrammi (2012–2013) eesmärk 
on püüda saavutada asutamislepingu 
artiklis 1 ja artikli 2 punktis a kirjeldatud 
üldeesmärke, mis aitaksid kaasa 
innovatiivse liidu loomisele ja Euroopa 
teadusruumi arendamisele.

1. Raamprogrammi (2012–2013) eesmärk 
on püüda saavutada asutamislepingu 
artiklis 1 ja artikli 2 punktis a kirjeldatud 
üldeesmärke, pöörates erilist tähelepanu 
tuumaohutuse ja -julgeoleku ning 
kiirguskaitse küsimustele ning aidates
kaasa innovatiivse liidu loomisele ja 
Euroopa teadusruumi arendamisele.

Or. en

Muudatusettepanek 32
Michèle Rivasi

Ettepanek võtta vastu otsus
Artikkel 2 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Raamprogrammi (2012–2013) eesmärk 
on püüda saavutada asutamislepingu 
artiklis 1 ja artikli 2 punktis a kirjeldatud 
üldeesmärke, mis aitaksid kaasa 
innovatiivse liidu loomisele ja Euroopa 
teadusruumi arendamisele.

1. Raamprogrammi (2012–2013) eesmärk 
on püüda saavutada asutamislepingu artikli 
2 punktis a kirjeldatud üldeesmärke, mis 
aitaksid kaasa innovatiivse liidu loomisele 
ja Euroopa teadusruumi arendamisele.
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Or. xm

Selgitus

Maailmas on pärast Rooma lepingute vastuvõtmist 1957. aastal toimunud palju muutusi, kuid 
Euroopa Aatomienergiaühenduse asutamisleping on siiani muutmata. Selle asemel, et hoida 
kinni aegunud ülesandest luua “tuumatööstuse kiireks tekkeks ja arenguks vajalikud 
tingimused" (artikkel 1), peaks Euratomi seitsmes raamprogramm keskenduma 
kiirguskaitsele, dekomisjoneerimisele, ohutustehnikale ja tehnoloogilisele, teaduslikule ning 
tehnilisele toetusele poliitikakujundamise protsessile. 

Muudatusettepanek 33
Michèle Rivasi

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. fr

Muudatusettepanek 34
Michèle Rivasi

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) kiirguskaitse: eesmärgiga suurendada 
kiirguse kasutamise tõhusust tööstuse ja 
meditsiini valdkonnas.

Or. fr
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Muudatusettepanek 35
Michèle Rivasi

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

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 
100 000 000 eurot. Kõnealune summa 
jaotub järgmiselt (miljonites eurodes):

Or. fr

Muudatusettepanek 36
Adina-Ioana Vălean

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

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 37
Michèle Rivasi

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

- tuumasünteesiuuringud 2 208 809 000; välja jäetud

Or. fr
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Muudatusettepanek 38
Adina-Ioana Vălean

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; see 
summa sisaldab Culhamis JET 
programmi jätkamiseks vajalikke rahalisi 
vahendeid;

Or. en

Muudatusettepanek 39
Michèle Rivasi

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

– tuumalõhustumine ja kiirguskaitse 
118 245 000;

- kiirguskaitse:60 000 000;

Or. fr

Muudatusettepanek 40
Edit Herczog

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

– tuumalõhustumine ja kiirguskaitse 
118 245 000;

– tuumalõhustumine ja kiirguskaitse 
200 000 000;

Or. en
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Muudatusettepanek 41
Adina-Ioana Vălean

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;

Or. en

Muudatusettepanek 42
Michèle Rivasi

Ettepanek võtta vastu otsus
Artikkel 3 – lõige 1 – punkt b – esimene taane

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

– Teadusuuringute Ühiskeskuse 
tuumategevus 233 216 000.

– Teadusuuringute Ühiskeskuse 
tuumategevus 40 000 000.

Or. fr

Muudatusettepanek 43
Adina-Ioana Vălean

Ettepanek võtta vastu otsus
Artikkel 3 – lõige 1 – punkt b – esimene taane

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

– Teadusuuringute Ühiskeskuse 
tuumategevus 233 216 000.

– Teadusuuringute Ühiskeskuse 
tuumategevus, mis ons seotud 
tuumaohutusega, keskkonnakaitsega ja 
dekomisjoneerimisega 233 216 000.

Or. en
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Muudatusettepanek 44
Silvia-Adriana Ţicău

Ettepanek võtta vastu otsus
Artikkel 4 – lõige 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Erilist tähelepanu pööratakse niisuguse 
lepingulise korra väljatöötamisele, mis 
vähendaks kohustuste täitmatajätmise 
riski, ning jagaks riskid ja kulud aja 
jooksul ümber. 

Or. en

Muudatusettepanek 45
Silvia-Adriana Ţicău

Ettepanek võtta vastu otsus
Artikkel 6 – lõige 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1 a. Erilist tähelepanu pööratakse 
algatustele, mis täiendavad põhilisi 
tuumaenergiaalaseid teadusuuringuid, 
eeskätt inimkapitali ja korralike 
töötingimuste osas, samuti meetmetele, 
mille eesmärk on leevendada võimalikku 
oskustööjõu puudust järgmistel aastatel.

Or. en

Muudatusettepanek 46
Niki Tzavela

Ettepanek võtta vastu otsus
Artikkel 6 – lõige 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2 a. Liikmesriigid ja komisjon peaksid 
kehtestama tuumaenergia sektori 
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„kutseoskuste ja –kvalifikatsioonide, 
koolituse ja hindamise” Euroopa Liidus, 
mis annaks tervikliku ülevaate valitsevast 
olukorrast ning aitaks leida ja ellu viia 
sobivad lahendused.

Or. en

Muudatusettepanek 47
Michèle Rivasi

Ettepanek võtta vastu otsus
I lisa – esimene lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Raamprogramm (2012–2013) viiakse läbi 
kahes osas vastavalt 
tuumasünteesiuuringuid ning 
tuumalõhustumist ja kiirguskaitset 
käsitlevatele kaudsetele meetmetele ning 
Teadusuuringute Ühiskeskuse otsesele 
teadustegevusele.

Raamprogramm (2012–2013) viiakse läbi 
kahes osas vastavalt tuumarajatiste 
demonteerimist ja kiirguskaitset 
käsitlevatele kaudsetele meetmetele ning 
Teadusuuringute Ühiskeskuse otsesele 
teadustegevusele.

Or. fr

Muudatusettepanek 48
Michèle Rivasi

Ettepanek võtta vastu otsus
I lisa – I. A osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

lisa välja jäetud

Or. fr

Muudatusettepanek 49
Antonio Cancian
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Ettepanek võtta vastu otsus
I lisa – I.A. osa – punkt 2 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Sihtotstarbelise füüsika- ja 
tehnoloogiaprogrammi raames kasutatakse 
Euroopa Ühistoroidkambrit ja muid 
ITERiga seotud magnetvangistuse 
seadmeid. Selle raames hinnatakse ITER-
projektiga seotud võtmetehnoloogiaid, 
konsolideeritakse ITER-projektide valikud 
ja valmistatakse ette ITER-projektiga 
seotud tegevust.

Sihtotstarbelise füüsika- ja 
tehnoloogiaprogrammi raames kasutatakse 
Euroopa Ühistoroidkambrit ja muid 
ITERiga seotud magnetvangistuse 
seadmeid (sealhulgas võimaluse korral ka 
uute eksperimentide kaudu, mida 
rakendatakse ja viiakse läbi paralleelselt 
ITERiga). Selle raames hinnatakse ITER-
projektiga seotud võtmetehnoloogiaid, 
konsolideeritakse ITER-projektide valikud 
ja valmistatakse ette ITER-projektiga 
seotud tegevust.

Or. it

Muudatusettepanek 50
Michèle Rivasi

Ettepanek võtta vastu otsus
I lisa – I.B osa – pealkiri

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

I.B. TUUMALÕHUSTUMINE JA 
KIIRGUSKAITSE

I.B. DEMONTEERIMINE JA 
KIIRGUSKAITSE

Or. fr

Muudatusettepanek 51
Michèle Rivasi

Ettepanek võtta vastu otsus
I lisa – I.B osa – esimene jagu

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Usaldusväärse teadusliku ja tehnilise aluse 
loomine, et kiirendada pikaealiste 
radioaktiivsete jäätmete käitlemise ohutu

Usaldusväärse teadusliku ja tehnilise aluse 
loomine, et kiirendada tuumarajatiste 
demonteerimise korraldamise praktilist 
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korraldamise praktilist arengut, edendada 
tuumaenergia ohutut, tõhusamat ja 
konkurentsivõimelisemat kasutamist ning 
tagada tugev ja sotsiaalselt vastuvõetav
süsteem inimeste ja keskkonna kaitseks 
ioniseeriva kiirguse eest.

arengut ning võtta kasutusele tugev 
süsteem inimeste ja keskkonna kaitseks 
ioniseeriva kiirguse eest.

Or. fr

Muudatusettepanek 52
Michèle Rivasi

Ettepanek võtta vastu otsus
I lisa – I.B osa – teine jagu – esimene lõik

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.

Nagu tuumaelektrijaamades ridamisi 
toimunud õnnetused on näidanud, 
kujutab tuumaenergia endast suurt 
ohuallikat nii inimestele kui ka 
keskkonnale. Saksamaa hiljutine otsus 
loobuda tuumaenergia kasutamisest on 
selle tõestuseks.

Or. fr

Muudatusettepanek 53
Michèle Rivasi

Ettepanek võtta vastu otsus
I lisa – I.B osa – teine jagu – teine lõik
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Alates Euratomi seitsmendast 
raamprogrammist on käivitatud kolm 
olulist Euroopa koostööalgatust 
tuumateaduse ja -tehnoloogia 
valdkonnas. Need on säästva 
tuumaenergia tehnoloogiaplatvorm 
(SNETP), geoloogilise lõppladustamise 
tehnoloogiaplatvorm (IGD-TP) ning 
Euroopa multidistsiplinaarne väikese 
kiirgusdoosi algatus (MELODI). SNETP 
ja IGDTP tegevus vastab üsna täpselt 
SET-kava prioriteetidele ning SNETP 
organisatsioonide tuumikrühm vastutab 
SET-kava kohase säästva tuumaenergia 
Euroopa tööstusalgatuse (ESNII) 
rakendamise eest. Kõik algatused 
hõlmavad raamprogrammi (2012–2013) 
reguleerimisalasse kuuluvaid meetmeid ja 
võivad aidata tagada, et programm jääb 
võimalikult tõhusaks ja tulemuslikuks.

välja jäetud

Or. fr

Muudatusettepanek 54
Michèle Rivasi

Ettepanek võtta vastu otsus
I lisa – I.B osa – teine jagu – kolmas lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Suhtlus SNETP, IGDTP ja MELODI 
ning muude selliste liidu tasandi 
sidusrühmade foorumite vahel nagu 
Euroopa Tuumaenergia Foorum (ENEF) 
ja Euroopa tuumaohutuse reguleerivate 
asutuste rühm (ENSREG) on tihenenud 
ning seda soodustatakse võimalikult palju 
ka raamprogrammi meetmete kaudu.

välja jäetud

Or. fr
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Muudatusettepanek 55
Michèle Rivasi

Ettepanek võtta vastu otsus
I lisa – I.B osa – teine jagu – neljas lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Euratomi raamprogrammi (2012–2013) 
läbivaks jooneks on ohutuse kõrge taseme 
edendamine. Samuti toetatakse sellega 
jätkuvalt algatusi, mille eesmärk on tagada, 
et väljaõpe ja koolitusvõimalused on 
Euroopas jätkuvalt asjakohased, arvestades 
riiklike programmide praegusi 
suundumusi, ja et need on ühenduse kui 
terviku parimates huvides. Eelkõige 
tagatakse sellega, et säilitatakse sobiv 
ohutuskultuur.

Euratomi raamprogrammi (2012–2013) 
läbivaks jooneks on edendada 
tuumarajatiste demonteerimist 
võimalikult ohututel tingimustel. Sellega 
kiirendatakse algatusi, mille eesmärk on 
tagada, et selle valdkonna rajatised,
väljaõpe ja koolitusvõimalused on 
Euroopas asjakohased, arvestades praegusi 
ülemaailmseid suundumusi 
tuumaelektrijaamade sulgemise 
kavandamisele. Just sellega tagatakse 
kõige paremini sobiv ohutuskultuur.

Or. fr

Muudatusettepanek 56
Michèle Rivasi

Ettepanek võtta vastu otsus
I lisa – I.B osa – kolmas jagu – 1. punkt 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Geoloogiline lõppladustamine välja jäetud
Rakenduslik teadus- ja arendustegevus, 
mis käsitleb kõiki aktuaalseid põhiaspekte 
seoses tuumkütuse ja pikaealiste 
radioaktiivsete jäätmete 
lõppladustamisega sügavates 
geoloogilistes kihtides, ja vajaduse korral 
tehnoloogiliste lahenduste ja nende 
ohutuse tutvustamine ning Euroopa ühise 
seisukoha väljatöötamise toetamine 
jäätmekäitluse ja jäätmete 
lõppladustamise põhiküsimustes.

Or. fr
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Selgitus

Vastavalt “saastaja maksab” põhimõttele peavad tuumajäätmete tootjad ise aitama leida 
nende jäätmete osas püsivat lahendust. Euroopa maksumaksja ei peaks seepärast sellesse 
teadusuuringute programmi panustama.

Muudatusettepanek 57
Michèle Rivasi

Ettepanek võtta vastu otsus
I lisa – I.B osa – kolmas jagu – 2. punkt 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Reaktorisüsteemid välja jäetud
Teadusuuringud, mille eesmärk on 
toetada kõikide Euroopas kasutatavate või 
arendatavate asjaomaste 
reaktorisüsteemide (sh 
tuumkütusetsükliga rajatiste) ohutut, 
tõhusat ja säästvat kasutamist; need 
hõlmavad muu hulgas tuumkütusetsükli 
jäätmekäituse selliseid aspekte nagu 
eraldamine ja transmutatsioon.

Or. fr

Selgitus

Euroopa maksumaksja raha ei peaks enam kasutatama aegunud ja ohtlike energiaallikate 
toetamiseks.

Muudatusettepanek 58
Michèle Rivasi

Ettepanek võtta vastu otsus
I lisa – I.B osa – kolmas jagu – 4. punkt 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Eespool nimetatud prioriteetsetes 
temaatilistes valdkondades peamiste 
teadusinfrastruktuuride kasutamise, nende 
jätkuva kättesaadavuse ja omavahelise 

Eespool nimetatud valdkondades –
kiirguskaitse ja tuumarajatiste 
demonteerimine – peamiste 
teadusinfrastruktuuride kasutamise, nende 
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koostöö toetamine. jätkuva kättesaadavuse ja omavahelise 
koostöö toetamine.

Or. fr

Muudatusettepanek 59
Romana Jordan Cizelj

Ettepanek võtta vastu otsus
I lisa – I.B osa – kolmas jagu – 5. punkt

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Toetada teaduspädevuse ja 
inimsuutlikkuse säilitamist ja 
suurendamist, et tagada vastava 
kvalifikatsiooniga teadlaste, inseneride ja 
töötajate olemasolu 
tuumaenergeetikasektoris pikemas 
perspektiivis.

Jätkuvalt toetada liidu tuumaenergia-
alase sõltumatuse säilitamiseks vajaliku 
kvalifitseeritud personali alalhoidmist ja 
väljaarendamist ning järjekindlalt tagada 
tuumaohutuse tase. On tähtis, et 
tuumaenergia-alased ekspertteadmised 
püsiksid ELis, kuna tuumaenergia 
hakkab mängima keskset rolli ELi 
energiaallikate jaotuses, kaasa arvatud 
dekomisjoneerimises ja pikaajaliste 
jäätmete käitlemisega seotud tegevuses.

Or. sl

Muudatusettepanek 60
Michèle Rivasi

Ettepanek võtta vastu otsus
I lisa – I.B osa – kolmas jagu – 5. punkt

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Toetada teaduspädevuse ja inimsuutlikkuse 
säilitamist ja suurendamist, et tagada 
vastava kvalifikatsiooniga teadlaste, 
inseneride ja töötajate olemasolu 
tuumaenergeetikasektoris pikemas 
perspektiivis.

Toetada teaduspädevuse ja inimsuutlikkuse 
säilitamist ja suurendamist, et tagada 
tuumaohutuse ja tuumarajatiste 
demonteerimise osas vastava 
kvalifikatsiooniga teadlaste, inseneride ja 
töötajate olemasolu selles sektoris pikemas 
perspektiivis.

Or. fr
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Muudatusettepanek 61
Michèle Rivasi

Ettepanek võtta vastu otsus
I lisa – II osa – esimene jagu

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Teadusuuringute Ühiskeskuse 
tuumaenergiaalase eriprogrammi eesmärk 
on täita asutamislepingu kohaseid teadus-
ja arendustegevusega seotud kohustusi ja 
toetada nii komisjoni kui ka liikmesriike 
sellistes valdkondades nagu kaitsemeetmed 
ja tuumarelva leviku tõkestamine, 
jäätmekäitlus, tuumaseadmete ja 
kütusetsükli ohutus, radioaktiivsus 
keskkonnas ja kiirguskaitse. 
Teadusuuringute Ühiskeskus tugevdab oma 
rolli Euroopa võrdluskeskusena teabe 
jagamisel, spetsialistide ja noorteadlaste 
koolitamisel ja harimisel.

Teadusuuringute Ühiskeskuse 
tuumaenergiaalase eriprogrammi eesmärk 
on täita asutamislepingu kohaseid teadus-
ja arendustegevusega seotud kohustusi ja 
toetada nii komisjoni kui ka liikmesriike 
eeskätt sellistes valdkondades nagu 
kaitsemeetmed ja tuumarelva leviku 
tõkestamine, radioaktiivsus keskkonnas ja 
kiirguskaitse. Teadusuuringute Ühiskeskus 
tugevdab oma rolli Euroopa 
võrdluskeskusena teabe jagamisel, 
spetsialistide ja noorteadlaste koolitamisel 
ja harimisel.

Or. fr

Muudatusettepanek 62
Michèle Rivasi

Ettepanek võtta vastu otsus
I lisa – II osa – teine jagu – esimene lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Tuumaenergial on strateegiline roll liidu 
energiaallikate kogumis vähemalt 
järgmise viiekümne aasta jooksul, aidates 
saavutada liidu kasvuhoonegaaside heite 
sihtmäära, soodustades liidu sõltumatust 
ning suurendades energia 
varustuskindlust ja selle mitmekesisust.
See on saavutatav tuumaenergia 
vastutustundlikku kasutamist, ohutust ja 
julgeolekut hõlmavate rangeimate 
kohustustega.

Kuigi tuumaenergial on siiani mõnedes 
liikmesriikides, eriti Prantsusmaal, 
elektritootmises strateegiline roll, peab 
Euroopa Liit liikuma resoluutselt 
tuumavaba majanduse poole.
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Muudatusettepanek 63
Michèle Rivasi

Ettepanek võtta vastu otsus
I lisa – II osa – teine jagu – teine lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Selle eesmärgi saavutamiseks on selgelt 
vaja arendada teadmisi, oskusi ja pädevusi, 
et luua vajalik tipptasemel ja sõltumatu 
teaduslik kompetentsus liidu poliitika 
toetamiseks tuumareaktorite ja 
tuumkütusetsükli ohutuse ning 
kaitsemeetmete ja julgeoleku valdkonnas. 
Teadusuuringute Ühiskeskuse olulist 
ülesannet pakkuda kliendikeskset tuge
liidu poliitika kujundamisel täiendatakse 
tema aktiivse rolliga Euroopa Teadusruumi 
kujundamisel, mis hõlmab kvaliteetsete 
teadusuuringute elluviimist tihedas 
kontaktis tööstuse ja muude asutustega 
ning võrgustike loomist liikmesriikide 
avaliku ja erasektori institutsioonidega.

Selle eesmärgi saavutamiseks on selgelt 
vaja arendada teadmisi, oskusi ja pädevusi, 
et luua vajalik tipptasemel ja sõltumatu 
teaduslik kompetentsus liidu poliitika 
toetamiseks tuumarajatiste 
demonteerimise ning kaitsemeetmete ja 
julgeoleku valdkonnas. Teadusuuringute 
Ühiskeskuse ülesandeid täiendatakse tema 
aktiivse rolliga Euroopa Teadusruumi 
kujundamisel, mis hõlmab kvaliteetsete 
teadusuuringute elluviimist tihedas 
kontaktis tööstuse ja muude asutustega 
ning võrgustike loomist liikmesriikide 
avaliku ja erasektori institutsioonidega.
Tugevdatakse keskuse rolli 
teabepakkujana. 

Or. fr

Muudatusettepanek 64
Michèle Rivasi

Ettepanek võtta vastu otsus
I lisa – II osa – kolmas jagu – 1. punkt

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Tuumajäätmete käitlemine ja 
keskkonnamõju: keskendutakse 
jäätmekäitlusega seotud ebakindluse 
vähendamisele ja lahtiste küsimuste 
lahendamisele, et leida kõrgaktiivsete 
radioaktiivsete jäätmete käitlemise jaoks 
tulemuslikke lahendusi, lähtudes kahest 

1. Meditsiiniline rakendus ja 
keskkonnamõju: keskendutakse muudele 
rakendustele (nt meditsiin).
Kiirguskaitsevaldkonnas suurendatakse 
jõupingutusi, et arendada 
keskkonnamudeleid radioaktiivsete 
isotoopide dispersiooni valdkonnas ja 
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peamisest võimalusest (kohene 
ladustamine või eraldamine ja 
transmutatsioon). Tuumaenergia ja
muude rakenduste (nt meditsiin) 
kasutamiseks töötatakse välja meetmed, et 
parandada arusaama aktinoidide 
füüsikalistest, keemilistest ja muudest 
põhiomadustest ja nende modelleerimist, 
ning luuakse väga täpsete tuumaalaste 
võrdlusandmete andmebaas. 
Kiirguskaitsevaldkonnas suurendatakse 
jõupingutusi, et arendada 
keskkonnamudeleid radioaktiivsete 
isotoopide dispersiooni valdkonnas ja 
siduda need keskkonna radioaktiivsuse 
jälgimise katsetega, et toetada seirekorra ja 
-süsteemide ühtlustamist liikmesriikides. 

siduda need keskkonna radioaktiivsuse 
jälgimise katsetega, et toetada seirekorra ja 
-süsteemide ühtlustamist liikmesriikides 
ning anda avalikkusele teavet keskkonna 
kiirgustaseme kohta (õhk, vesi, pinnas).

Or. fr

Muudatusettepanek 65
Michèle Rivasi

Ettepanek võtta vastu otsus
I lisa – II osa – kolmas jagu – 2. punkt

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. teadustöö, mis hõlmab olemasolevaid ja 
uusi tuumkütusetsükleid, liidu praeguste 
reaktorite ohutust, reaktorite ohutust 
seoses uute tõhusust suurendada võivate 
innovatiivsete projektidega, innovatiivsete 
tuumkütusetsüklite, põlemuse 
pikendamise või uue generatsiooni uut 
tüüpi kütuste ohutust ja kaitsemeetmeid. 
See hõlmab ka olemasolevate ja uute 
reaktorisüsteemide jaoks ohutusnõuete ja 
täiustatud hindamismeetodite 
väljatöötamist. Peale selle aitab 
Teadusuuringute Ühiskeskus tugevdada 
liidu positsiooni maailmas tänu sellele, et 
ta koordineerib Euroopa osalemist 
teadus- ja arendustegevust hõlmavas 
algatuses „IV põlvkonna rahvusvaheline 
foorum”, toimides selle valdkonna 

välja jäetud
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integreerijana ja teadustulemuste 
levitajana.

Or. fr

Muudatusettepanek 66
Maria Da Graça Carvalho, Jean-Pierre Audy

Ettepanek võtta vastu otsus
II lisa – esimene a lõik (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Teadustöö rahastamise juhtimine ELis 
peaks projektide kõigis faasides põhinema 
suuremal usaldusel ja riskitaluvusel 
osalejate suhtes ning tagama 
aruandluskohustuse, kusjuures 
paindlikud ELi eeskirjad tuleks võimaluse 
korral viia paremini kooskõlla eri riikide 
kehtivate eeskirjade ja tunnustatud 
raamatupidamistavadega;

Or. en

Muudatusettepanek 67
Maria Da Graça Carvalho, Jean-Pierre Audy

Ettepanek võtta vastu otsus
II lisa – esimene b lõik (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Tuleb leida tasakaal usalduse ja kontrolli 
vahel – riskimise ja sellega kaasneva ohu 
vahel – et tagada ELi teadustöö 
rahastamisvahendite usaldusväärne 
finantsjuhtimine.

Or. en



PE472.074v01-00 32/32 AM\876483ET.doc

ET

Muudatusettepanek 68
Michèle Rivasi

Ettepanek võtta vastu otsus
II lisa – 1. osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

lisa välja jäetud

Or. fr


