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Tarkistus 9
Michèle Rivasi

Ehdotus päätökseksi
–

Hylkäämisehdotus

Euroopan parlamentti hylkää komission 
ehdotuksen.

Or. fr
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Tarkistus 10
Michèle Rivasi

Ehdotus päätökseksi
Johdanto-osan 4 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(4 a) Puiteohjelmassa (2012–2013) olisi 
otettava huomioon Fukushiman 
onnettomuuden ja sitä seuranneiden 
päätösten, varsinkin Saksan 
ydinohjelman hylkäämisen, vaikutukset, 
erityisesti rahoitus- ja budjettivaikutukset, 
ITER-ohjelmaan, ja siksi olisi tehtävä 
vaikutustenarviointi.

Or. fr

Perustelu

Euroopan komissio ei ole esittänyt vakavia perusteluja sille, että vaikutustenarvioinnin 
laatimista koskevasta vaatimuksesta poiketaan. Komissio ehdottaa siitä huolimatta, että 
eurooppalaiset veronmaksajat maksavat kahden vuoden aikana yli 2,5 miljardia euroa aikana 
ydintutkimukselle. Komissio ei ole arvioinut Japanin onnettomuuden tai poliittisten päätösten, 
kuten Saksan päätöksen ydinvoiman käytön lopettamisesta, vaikutuksia.

Tarkistus 11
Maria Da Graça Carvalho, Jean-Pierre Audy

Ehdotus päätökseksi
Johdanto-osan 4 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(4 a) Puiteohjelman (2012–2013) 
suunnittelun ja täytäntöönpanon olisi 
perustuttava yksinkertaisuuden, 
vakauden, avoimuuden, 
oikeusvarmuuden, johdonmukaisuuden, 
osaamisen ja luottamuksen periaatteisiin 
niiden suositusten mukaisesti, jotka 
sisältyvät Euroopan parlamentin 
mietintöön tutkimuspuiteohjelmien 
täytäntöönpanon yksinkertaistamisesta. 
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Or. en

Tarkistus 12
Michèle Rivasi

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) Vuodesta 1989 vuoden 2011 alkuun 
reaktorien lukumäärä unionissa on 
vähentynyt 177:stä 143:een.
Sähköntuotanto ydinvoimaloissa on 
vähentynyt tasaisesti vuodesta 2003. 
Ranska yksin tuotti lähes puolet tästä 
sähköstä (46 prosenttia vuonna 2009). 
Sen jälkeen Fukushimassa räjähti neljä 
reaktoria ja Saksa päätti sulkea 
ydinvoimalansa. Komissio hyväksyi tämän 
päätösehdotuksen 7 päivänä maaliskuuta 
2011 eli neljä päivää ennen Fukushiman 
onnettomuutta. Päätöksessä ei siis oteta 
huomioon näitä tapahtumia, jotka ovat 
osaltaan mullistaneet ja tulevat jatkossa 
mullistamaan unionin energiapolitiikkaa. 
Marraskuun 22 päivänä 2007 annetussa 
komission tiedonannossa Euroopan 
strateginen energiateknologiasuunnitelma
(SET-suunnitelma) – Kohti vähähiilistä 
tulevaisuutta esiteltyä Euroopan strategista 
energiateknologiasuunnitelmaa (SET-
suunnitelmaa) on siis tarkistettava, jotta 
voidaan vauhdittaa uusiutuvien 
energialähteiden ja energian kulutusta 
vähentävien teknologioiden kehittämistä.
Ydinenergiateknologiat eivät enää kuulu
tähän valikoimaan, koska ne eivät tarjoa 
mitään mahdollisuuksia saavuttaa aidosti 
kestäviä kehitystavoitteita.

Or. fr
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Tarkistus 13
Edit Herczog

Ehdotus päätökseksi
Johdanto-osan 5 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(5 a) Ydinturvallisuuden parantuminen ja 
soveltuvissa tapauksissa 
ydinvalvontanäkökohdat olisi asetettava 
ensisijaiseen asemaan ottaen huomioon 
ydinonnettomuuksien mahdolliset 
rajatylittävät vaikutukset.

Or. en

Tarkistus 14
Michèle Rivasi

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 
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.

(6) Ydinfission alalla keskeisinä 
teknologiahaasteina unionin vuodelle 2020 
sovittujen energiatavoitteiden 
saavuttamisessa on huolehtia pitkän 
aikavälin jätehuoltoratkaisuista ja 
käynnistää ydinlaitosten purkamista
koskeva asiantuntijoiden laajamittainen 
koulutusohjelma. Tämän mukaisesti 
noudatetaan aiheuttamisperiaatetta.

Or. fr
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Tarkistus 15
Antonio Cancian

Ehdotus päätökseksi
Johdanto-osan 6 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(6 a) Kestävää ydinfissiota koskevan 
eurooppalaisen teollisuusaloitteen 
(ESNII) tavoitteena on suljettua 
polttoainekiertoa käyttävien neljännen 
sukupolven nopeiden reaktorien 
hyödyntäminen vuosien 2035 ja 2040 
välillä. Siinä seurataan kolmea 
teknologisen kehittämisen suuntaa, ja se 
kattaa kolme keskeistä hanketta: 
ASTRID-prototyyppi 
(natriumjäähdytteinen), ALLEGRO-
kokeilumalli (kaasujäähdytteinen), 
ALLEGRO-demonstraatio 
(lyijyjäähdytteinen) ja sen tuki-
infrastruktuurina MYRRHA nopea 
neutronisäteilylaitos (lyijy-
bismuttijäähdytteinen).

Or. it

Tarkistus 16
Edit Herczog

Ehdotus päätökseksi
Johdanto-osan 6 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(6 a) Kun otetaan huomioon Fukushiman
ydinvoimalaonnettomuus Japanissa, joka 
johtui 11. maaliskuuta 2011 sattuneista 
maanjäristyksestä ja tsunamista, tarvitaan 
ydinfission turvallisuutta koskevaa 
lisätutkimusta, jotta voidaan vakuuttaa 
unionin kansalaiset siitä, että unionissa 
sijaitsevien ydinlaitosten turvallisuus on 
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korkeimpien kansainvälisten normien 
mukainen. Tällainen lisätyö edellyttää 
ydinfissiota koskevien 
talousarviomäärärahojen lisäämistä.

Or. en

Tarkistus 17
Michèle Rivasi

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.

(7) Vaikka fuusioenergian alalla SET-
suunnitelmassa todetaan ITERin merkitys, 
tiedeyhteisö on yhtä mieltä myös siitä, että 
"fuusioala" voi tulla kaupallisesti 
kannattavaksi vasta tämän vuosisadan 
lopussa tai myöhemmin. ITER ei siis tuo 
sähköverkkoon yhtään kilowattituntia.

Or. fr

Tarkistus 18
Michèle Rivasi

Ehdotus päätökseksi
Johdanto-osan 8 kappale

Komission teksti Tarkistus

(8) Eurooppa-neuvosto sopi 4 päivänä 
helmikuuta 2011 pitämässään 
kokouksessa, että EU ja sen jäsenvaltiot 
edistävät investointeja uusiutuviin 
energialähteisiin sekä turvallisiin ja 
kestäviin vähähiilisiin teknologioihin ja 
kohdistavat huomionsa Euroopan 
strategisessa 
energiateknologiasuunnitelmassa (SET-
suunnitelma) asetettujen, teknologiaa 

Poistetaan.
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koskevien ensisijaisten tavoitteiden 
toteuttamiseen.

Or. fr

Perustelu

Tämä kohta toistuu johdanto-osan 5 kappaleeseen esitetyssä tarkistuksessa.

Tarkistus 19
Michèle Rivasi

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 
fuusiotutkimusohjelman, jolla on 
kansainvälinen asema, mutta joka myös 
edellyttää unionin kansalaisten yhä 
kasvavaa taloudellista panosta muiden 
tutkimus- ja kehitysohjelmien 
kustannuksella.

Or. fr

Perustelu

Fuusiosta voi tulla kaupallisesti kannattava vasta 80 tai 100 vuoden kuluttua eikä se siten voi 
myötävaikuttaa energiaturvaan tai ilmaston muutoksen torjumiseen. Valtavat määrärahat 
ITERiin ja fuusioenergiaan eivät siten ole perusteltuja eikä niitä voikaan perustella. Siksi ne 
olisi käytettävä mieluummin terveysalaan tai aidosti kestäviin energialähteisiin.

Tarkistus 20
Adina-Ioana Vălean

Ehdotus päätökseksi
Johdanto-osan 9 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(9 a) ITERin lisärahoitusta koskeva 
sopimus, jossa käytetään pelkästään 
monivuotisen rahoituskehyksen vuoden 
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2011 käyttämättömien marginaalien 
siirtoja eikä siirretä tutkimuksen 
seitsemännen puiteohjelman varoja 
Euratomin puiteohjelmaan, mahdollistaisi 
Euratomin tutkimusohjelman nopean 
hyväksymisen vuonna 2011.

Or. en

Tarkistus 21
Michèle Rivasi

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. fr

Tarkistus 22
Michèle Rivasi
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Ehdotus päätökseksi
Johdanto-osan 11 kappale

Komission teksti Tarkistus

(11) Neuvosto antoi 1 ja 2 päivänä 
joulukuuta 2008 pitämässään 
kokouksessa päätelmät 
ammattipätevyyden tarpeesta ydinalalla 
todeten, että yhteisössä on olennaisen 
tärkeää pitää yllä korkeaa koulutustasoa 
ydinalalla.

(11) Koska Euratomin 
perustamissopimuksessa ei anneta 
parlamentille yhteispäätöstoimivaltaa 
ydinasioissa, on olennaisen tärkeää, että 
ydinalaa koskevalle tulevalle 
lainsäädännölle löydetään uusi 
oikeusperusta.

Or. fr

Perustelu

Neuvoston päätökset ydinkysymyksissä tehdään yhä useammin pyytämättä parlamentin 
lausuntoa. Neuvosto onkin jo hyväksynyt kantansa tästä päätösehdotuksesta edes odottamatta 
esittelijän tai muiden ITRE-valiokunnan jäsenten esittämiä tarkistuksia. Toinen äskettäinen 
esimerkki oli käytetyn polttoaineen ja radioaktiivisten jätteiden käsittelyä koskeva direktiivi, 
josta päätettiin ottamatta huomioon Euroopan parlamentin lausuntoa

Tarkistus 23
Silvia-Adriana Ţicău

Ehdotus päätökseksi
Johdanto-osan 11 kappale

Komission teksti Tarkistus

(11) Neuvosto antoi 1 ja 2 päivänä 
joulukuuta 2008 pitämässään kokouksessa 
päätelmät ammattipätevyyden tarpeesta 
ydinalalla todeten, että yhteisössä on 
olennaisen tärkeää pitää yllä korkeaa 
koulutustasoa ydinalalla.

(11) Neuvosto antoi 1 ja 2 päivänä 
joulukuuta 2008 pitämässään kokouksessa 
päätelmät ammattipätevyyden tarpeesta 
ydinalalla todeten, että yhteisössä on 
olennaisen tärkeää pitää yllä korkeaa 
koulutustasoa ja asianmukaisia työoloja
ydinalalla.

Or. ro

Tarkistus 24
Michèle Rivasi
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Ehdotus päätökseksi
Johdanto-osan 13 kappale

Komission teksti Tarkistus

(13) 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.

(13) Yhteisestä toteutuksesta vastaavan 
fuusioenergia-alan kansainvälisen ITER-
organisaation perustamisesta 21 päivänä 
marraskuuta 2006 tehdyn sopimuksen
mukaisen ITER-hankkeen toteuttamista
Euroopassa olisi harkittava uudelleen.

Or. fr

Perustelu

Vuodesta 2006 lähtien on julkaistu uusia teknisiä, taloudellisia, ympäristöllisiä ja 
talousarvioon liittyviä tietoja. ITERin pysäyttäminen tulisi halvemmaksi kuin sen 
rahoittamisen jatkamien julkisista varoista tulevina vuosikymmeninä.

Tarkistus 25
Michèle Rivasi

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/Euratom nojalla.

Poistetaan.
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Perustelu

Vuodesta 2006 lähtien on julkaistu uusia teknisiä, taloudellisia, ympäristöllisiä ja 
talousarvioon liittyviä tietoja. ITERin pysäyttäminen tulisi halvemmaksi kuin sen 
rahoittamisen jatkamien julkisista varoista tulevina vuosikymmeninä.

Tarkistus 26
Adina-Ioana Vălean

Ehdotus päätökseksi
Johdanto-osan 14 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(14 a) Komission, Eurooppa-neuvoston, 
neuvoston ja jäsenvaltioiden olisi 
aloitettava menettely Euratom-
sopimuksen muuttamiseksi siten, että 
vahvistetaan määräyksiä, jotka koskevat 
parlamentin tiedonsaanti- ja 
yhteispäätösoikeuksia myös Euratomin 
tutkimusaloilla ja 
ympäristönsuojelukysymyksissä.

Or. en

Tarkistus 27
Adina-Ioana Vălean

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, 

(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, 
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neuvoston ja komission välisen 
toimielinten sopimuksen 37 kohdan 
mukaisesti ensisijaisena ohjeenaan 
vuosittaisessa talousarviomenettelyssä.

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. Komissio esitti 20 
päivänä huhtikuuta 2011 ehdotuksen, jota 
käytetään neuvottelujen pohjana. 
Sopimus ITERin rahoittamisesta 
lisäsiirroilla rahoituskehyksen 
otsakkeeseen 1 a mahdollistaisi 
Euratomin tutkimusohjelman nopean 
hyväksymisen vuonna 2011. Jos 
rahoituskehyksessä ei vuonna 2011 ole 
käytettävissä muita marginaaleja 
siirtoihin vuonna 2012 ja 2013, olisi 
käytettävä toimielinten sopimuksen 
27 kohdassa tarkoitettua joustovälinettä.

Or. en

Tarkistus 28
Adina-Ioana Vălean

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 
rahoituskehyksen ylärajojen ulkopuolelta 
("ring fencing").

Or. en
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Tarkistus 29
Michèle Rivasi

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 tieteellisen ja 
teknologisen tuen antamiseen sen 
erityisosaamiseen kuuluvilla aloilla.

Or. fr

Tarkistus 30
Adina-Ioana Vălean

Ehdotus päätökseksi
Johdanto-osan 18 kappale

Komission teksti Tarkistus

(18) Eurooppalaisen tutkimustyön 
kansainvälisellä ja maailmanlaajuisella 
ulottuvuudella on suuri merkitys kaikkia 
osapuolia hyödyttävänä toimintana.
Puiteohjelman (2012–2013) olisi oltava 
avoin kaikille maille, jotka ovat tehneet 
asiaa koskevat sopimukset, ja 
hankekohtaisesti sen olisi oltava avoin 
myös kolmansien maiden yksiköille ja 
kansainvälisille tieteellisen yhteistyön 
järjestöille, jos niiden osallistuminen on 
yhteisen edun mukaista.

(18) Eurooppalaisen tutkimustyön 
kansainvälisellä ja maailmanlaajuisella 
ulottuvuudella on suuri merkitys kaikkia 
osapuolia hyödyttävänä toimintana.
Puiteohjelman (2012–2013) olisi siksi
oltava avoin kaikille maille, jotka ovat 
tehneet asiaa koskevat sopimukset, ja 
hankekohtaisesti sen olisi oltava avoin 
myös kolmansien maiden yksiköille ja 
kansainvälisille tieteellisen yhteistyön 
järjestöille, jos niiden osallistuminen on 
yhteisen edun mukaista. Toisaalta tämä 
merkitsee etenkin ITER-hankkeen osalta, 
että kansainvälisten kumppaneiden olisi
noudatettava rahoitusvelvollisuuksiaan 
täysimääräisesti.
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Or. en

Tarkistus 31
Edit Herczog

Ehdotus päätökseksi
2 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Puiteohjelmalla (2012–2013) pyritään 
Euroopan atomienergiayhteisön 
perustamissopimuksen 1 artiklan ja 2 
artiklan a alakohdan mukaisiin yleisiin 
tavoitteisiin ja edesautetaan samalla 
Innovaatiounionin aikaansaamista ja 
käytetään perustana eurooppalaista 
tutkimusaluetta.

1. Puiteohjelmalla (2012–2013) pyritään 
Euroopan atomienergiayhteisön 
perustamissopimuksen 1 artiklan ja 2 
artiklan a alakohdan mukaisiin yleisiin 
tavoitteisiin, siinä kiinnitetään erityisesti 
huomiota ydinturvallisuuteen, 
ydinvalvontaan ja säteilysuojeluun ja sillä
edesautetaan samalla Innovaatiounionin 
aikaansaamista ja käytetään perustana 
eurooppalaista tutkimusaluetta.

Or. en

Tarkistus 32
Michèle Rivasi

Ehdotus päätökseksi
2 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Puiteohjelmalla (2012–2013) pyritään 
Euroopan atomienergiayhteisön 
perustamissopimuksen 1 artiklan ja 2 
artiklan a alakohdan mukaisiin yleisiin 
tavoitteisiin ja edesautetaan samalla 
Innovaatiounionin aikaansaamista ja 
käytetään perustana eurooppalaista 
tutkimusaluetta.

1. Puiteohjelmalla (2012–2013) pyritään 
Euroopan atomienergiayhteisön 
perustamissopimuksen 2 artiklan a 
alakohdan mukaisiin yleisiin tavoitteisiin ja 
edesautetaan samalla Innovaatiounionin 
aikaansaamista ja käytetään perustana 
eurooppalaista tutkimusaluetta.

Or. xm
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Perustelu

Maailma on monella tapaa muuttunut Rooman sopimuksen tekemisestä vuonna 1957, mutta 
Euroopan atomienergiayhteisön Euratomin perustamissopimus ei käytännössä ole muuttunut. 
Sen sijaan, että säilytetään vanhentunut "tehtävä" edistää "ydinteollisuuden nopeaa luomista 
ja kasvua" (1 artikla), Euratomin seitsemännessä puiteohjelmassa olisi keskityttävää vain 
säteilysuojeluun, käytöstä poistamiseen, turvatekniikkoihin ja teknologioihin sekä tieteelliseen 
ja tekniseen tukeen päätöksenteolle.

Tarkistus 33
Michèle Rivasi

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. fr

Tarkistus 34
Michèle Rivasi

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) säteilysuojelu, jonka tavoitteena on 
parantaa säteilyn teollisen ja 
lääketieteellisen käytön tehokkuutta.

Or. fr
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Tarkistus 35
Michèle Rivasi

Ehdotus päätökseksi
3 artikla – 1 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. fr

Tarkistus 36
Adina-Ioana Vălean

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 37
Michèle Rivasi

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

Komission teksti Tarkistus

– fuusioenergiatutkimus 2 208 809 000; Poistetaan.

Or. fr
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Tarkistus 38
Adina-Ioana Vălean

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

Komission teksti Tarkistus

– fuusioenergiatutkimus 2 208 809 000; – fuusioenergiatutkimus 1 748 809 000, 
johon sisältyvät tarvittavat varat JET-
ohjelman jatkamiselle Culhamissa;

Or. en

Tarkistus 39
Michèle Rivasi

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

Komission teksti Tarkistus

– ydinfissio ja säteilysuojelu 118 245 000; – säteilysuojelu 60 000 000;

Or. fr

Tarkistus 40
Edit Herczog

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

Komission teksti Tarkistus

– ydinfissio ja säteilysuojelu 118 245 000; – ydinfissio ja säteilysuojelu 200 000 000;

Or. en

Tarkistus 41
Adina-Ioana Vălean
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Ehdotus päätökseksi
3 artikla – 1 kohta – a alakohta – 2 luetelmakohta

Komission teksti Tarkistus

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

Or. en

Tarkistus 42
Michèle Rivasi

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

Komission teksti Tarkistus

– YTK:n ydinalan toimet 233 216 000. – YTK:n ydinalan toimet 40 000 000.

Or. fr

Tarkistus 43
Adina-Ioana Vălean

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

Komission teksti Tarkistus

– YTK:n ydinalan toimet 233 216 000. – YTK:n ydinalan toimet, jotka liittyvät 
ydinturvallisuuteen, ympäristönsuojeluun 
ja käytöstä poistamiseen, 233 216 000.

Or. en

Tarkistus 44
Silvia-Adriana Ţicău

Ehdotus päätökseksi
4 artikla – 1 a kohta (uusi)
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Komission teksti Tarkistus

Erityistä huomiota on kiinnitettävä 
sopimusjärjestelyjen kehittämiseen niin, 
että vähennetään toimimatta jättämisen 
riskiä sekä jaetaan riskejä ja 
kustannuksia ajallisesti uudelleen.

Or. en

Tarkistus 45
Silvia-Adriana Ţicău

Ehdotus päätökseksi
6 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

1 a. Erityistä huomiota on kiinnitettävä 
ydinalan pääasiallisen tutkimuksen 
liitännäisaloitteisiin, erityisesti 
investointeihin inhimilliseen pääomaan ja
kunnollisiin työoloihin sekä toimiin, joilla 
pyritään välttämään osaavan työvoiman 
puute tulevina vuosina.

Or. en

Tarkistus 46
Niki Tzavela

Ehdotus päätökseksi
6 artikla – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

2 a. Jäsenvaltiot ja komissio laativat 
arvion Euroopan unionin ydinalan 
ammattitaidoista, -ammattipätevyyksistä 
ja koulutuksesta. Arvion pohjalta voidaan 
saada kokonaisnäkemys tilanteesta sekä 
löytää ja toteuttaa soveltuvia ratkaisuja.
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Or. en

Tarkistus 47
Michèle Rivasi

Ehdotus päätökseksi
Liite I – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

Puiteohjelma (2012–2013) jakautuu 
kahteen osaan, joista ensimmäinen koostuu
fuusioenergiatutkimukseen sekä 
ydinfissioon ja säteilysuojeluun liittyvistä
”epäsuorista” toimista ja toinen YTK:n
”suorista” tutkimustoimista.

Puiteohjelma (2012–2013) jakautuu 
kahteen osaan, joista ensimmäinen koostuu
ydinlaitosten purkamista ja 
säteilysuojelua koskevaan tutkimukseen
liittyvistä ”epäsuorista” toimista ja toinen 
YTK:n ”suorista” tutkimustoimista.

Or. fr

Tarkistus 48
Michèle Rivasi

Ehdotus päätökseksi
Liite I – osa I.A

Komission teksti Tarkistus

Tämä osa poistetaan.

Or. fr

Tarkistus 49
Antonio Cancian

Ehdotus päätökseksi
Liite I – osa I.A – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

Kohdennetussa fysiikka- ja 
teknologiaohjelmassa hyödynnetään Joint 
European Torus (JET) -laitteistoa ja muita 

Kohdennetussa fysiikka- ja 
teknologiaohjelmassa hyödynnetään Joint 
European Torus (JET) -laitteistoa ja muita 



AM\876483FI.doc 23/33 PE472.074v01-00

FI

ITERin kannalta merkittäviä magneettisen 
koossapidon laitteistoja. Ohjelmassa 
arvioidaan ITERin keskeisiä teknologioita, 
valitaan ITER-hankkeessa käytettävät 
vaihtoehdot ja valmistellaan ITERin 
toimintaa.

ITERin kannalta merkittäviä magneettisen 
koossapidon laitteistoja (mahdollisesti 
myös uusilla kokeilla, jotka toteutetaan ja 
suoritetaan yhtäaikaisesti ITERin 
kanssa). Ohjelmassa arvioidaan ITERin 
keskeisiä teknologioita, valitaan ITER-
hankkeessa käytettävät vaihtoehdot ja
valmistellaan ITERin toimintaa.

Or. it

Tarkistus 50
Michèle Rivasi

Ehdotus päätökseksi
Liite I – osa I.B – otsikko

Komission teksti Tarkistus

I.B. YDINFISSIO JA 
SÄTEILYSUOJELU

I.B. PURKAMINEN JA 
SÄTEILYSUOJELU

Or. fr

Tarkistus 51
Michèle Rivasi

Ehdotus päätökseksi
Liite I – osa I.B – jakso 1

Komission teksti Tarkistus

Tavoitteena on luoda vankka tieteellinen ja 
tekninen perusta, jotta voidaan nopeuttaa
pitkäikäisen radioaktiivisen jätteen 
turvalliseen huoltoon liittyvää käytännön 
kehitystyötä, edistää ydinenergian 
turvallisuutta, resurssitehokkuutta ja 
kustannustehokkuutta sekä luoda
luotettava ja yhteiskunnallisesti 
hyväksyttävä järjestelmä ihmisen ja 
ympäristön suojelemiseksi ionisoivan 
säteilyn vaikutuksilta.

Tavoitteena on luoda vankka tieteellinen ja 
tekninen perusta, jotta voidaan nopeuttaa 
käytännön kehitystyötä ydinlaitosten 
purkamiseksi ja ottaa käyttöön luotettava 
järjestelmä ihmisen ja ympäristön 
suojelemiseksi ionisoivan säteilyn 
vaikutuksilta.
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Or. fr

Tarkistus 52
Michèle Rivasi

Ehdotus päätökseksi
Liite I – osa I.B – jakso 2 – 1 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 
tärkeiden kolmansien maiden kanssa 
toteutettavia yhteistyötoimia neljännen 
sukupolven reaktoreita käsittelevän 
kansainvälisen foorumin (Generation IV 
International Forum, GIF) yhteydessä.

Kuten toisiaan seuraavat onnettomuudet 
ydinlaitoksissa ovat osoittaneet,
ydinenergia on merkittävien riskien lähde 
sekä ihmisille että ympäristölle. Tästä on 
todisteena Saksan äskettäinen päätös 
luopua ydinvoimasta.

Or. fr

Tarkistus 53
Michèle Rivasi

Ehdotus päätökseksi
Liite I – I.B kohta – jakso 2 – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

Euratomin seitsemännen puiteohjelman Poistetaan.
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aikana on käynnistetty kolme tärkeää 
eurooppalaista ydintieteen ja -teknologian 
yhteistyöaloitetta: kestävän ydinenergian 
teknologiayhteisö (Sustainable Nuclear 
Energy Technology Platform, SNETP), 
geologisen loppusijoituksen toteutusta 
käsittelevä teknologiayhteisö 
(Implementing Geological Disposal 
Technology Platform, IGDTP) ja 
eurooppalainen tieteidenvälinen matala-
annosaloite (Multidisciplinary European 
Low-Dose Initiative, MELODI). Sekä 
SNETP:n että IGDTP:n toimet vastaavat 
läheisesti SET-suunnitelman 
painopisteitä, ja SNETP:n muodostavien 
organisaatioiden ydinryhmä vastaa SET-
suunnitelmaan kuuluvan kestävää 
ydinfissiota koskevan eurooppalaisen 
teollisuusaloitteen (ESNII) 
toteuttamisesta. Kaikki yhteistyöaloitteet 
sisältävät puiteohjelmaan (2012–2013) 
kuuluvia toimia ja pystyvät varmistamaan 
niiden mahdollisimman tehokkaan ja 
tuloksekkaan toteutuksen.

Or. fr

Tarkistus 54
Michèle Rivasi

Ehdotus päätökseksi
Liite I – osa I.B – jakso 2 – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

SNEPT-, IGSTP-, MELODI-
yhteistyöaloitteiden ja muiden 
sidosryhmäfoorumien välinen 
vuorovaikutus EU:n tasolla kasvaa 
kaiken aikaa. Tästä ovat esimerkkejä 
Euroopan ydinenergiafoorumi (European 
Nuclear Energy Forum, ENEF) ja 
Euroopan ydinturvallisuusviranomaisten 
ryhmä (European Nuclear Safety 
Regulators Group, ENSREG).

Poistetaan.
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Or. fr

Tarkistus 55
Michèle Rivasi

Ehdotus päätökseksi
Liite I – osa I.B – jakso 2 – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

Prosessia edistetään kaikin tavoin 
puiteohjelman toimissa. Euratomin 
puiteohjelmalle (2012–2013) on ominaista 
se, että ensisijaisena päämääränä on 
varmistaa korkea turvallisuustaso. Siinä
myös tuetaan jatkuvasti aloitteita sen 
varmistamiseksi, että laitokset, koulutus ja 
koulutusmahdollisuudet ovat Euroopassa
tulevaisuudessakin asianmukaisella tasolla 
ottaen huomioon kansallisten ohjelmien
nykyiset suuntaviivat ja koko EU:n etu.
Tämä ennen muuta takaa sen, että 
asianmukainen turvallisuuskulttuuri 
säilyy.

Euratomin puiteohjelmalle (2012–2013) on 
ominaista se, että ensisijaisena päämääränä 
on varmistaa ydinlaitosten purkaminen 
mahdollisimman turvallisissa 
olosuhteissa. Siinä nopeutetaan aloitteita,
joiden tarkoituksena on varmistaa, että 
laitokset, koulutus ja 
koulutusmahdollisuudet Euroopassa tällä 
alalla ovat asianmukaisella tasolla ottaen 
huomioon nykyiset maailmanlaajuiset 
trendit laatia suunnitelmia 
ydinvoimaloiden sulkemisesta. Tämä 
ennen muuta takaa asianmukaisen 
turvallisuuskulttuurin.

Or. fr

Tarkistus 56
Michèle Rivasi

Ehdotus päätökseksi
Liite I – osa I.B – jakso 3 – 1 alakohta 

Komission teksti Tarkistus

1. Geologinen loppusijoitus Poistetaan.
Toteutukseen keskittyvä tutkimustyö, 
jonka kohteena ovat käytetyn polttoaineen 
ja pitkäikäisen radioaktiivisen jätteen 
syvään geologiseen loppusijoitukseen 
liittyvät keskeiset näkökohdat ja tarpeen 
mukaan teknologioiden ja turvallisuuden 
demonstrointi, sekä perustan luominen 
yhteisen eurooppalaisen näkemyksen 
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muodostamiselle jätehuoltoon ja jätteen 
loppusijoitukseen liittyvistä keskeisistä 
kysymyksistä.

Or. fr

Perustelu

Saastuttaja maksaa -periaatteen mukaan ydinjätteen tuottajien itse on osallistuttava kestävien 
jäteratkaisujen etsimiseen. Eurooppalaisen veronmaksajan ei siis pidä osallistua tähän 
tutkimusohjelmaan.

Tarkistus 57
Michèle Rivasi

Ehdotus päätökseksi
Liite I – osa I.B – jakso 3 – 2 alakohta 

Komission teksti Tarkistus

2. Reaktorijärjestelmät Poistetaan.
Tutkimus, jolla tuetaan kaikkien 
relevanttien Euroopassa käytössä tai 
kehitteillä olevien reaktorijärjestelmien 
turvallista, tehokasta ja kestävämpää 
käyttöä (polttoainekiertoon liittyvät 
laitokset mukaan luettuna). Tähän 
sisältyvät myös polttoainekierron 
jätehuoltokysymykset, kuten partitio ja 
transmutointi.

Or. fr

Perustelu

Eurooppalaisen veronmaksajan rahoja ei saa käyttää vanhentuneeseen ja vaaralliseen 
energialähteeseen.

Tarkistus 58
Michèle Rivasi

Ehdotus päätökseksi
Liite I – osa I.B – jakso 3 – 4 alakohta 
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Komission teksti Tarkistus

Tuetaan keskeisten 
tutkimusinfrastruktuureiden yhteistyötä, 
käyttöä ja käyttömahdollisuuksien ylläpitoa
edellä kuvatuilla ensisijaisilla aihealueilla.

Tuetaan keskeisten 
tutkimusinfrastruktuureiden yhteistyötä, 
käyttöä ja käyttömahdollisuuksien ylläpitoa
säteilysuojelun ja ydinlaitosten 
purkamisen aihealueilla.

Or. fr

Tarkistus 59
Romana Jordan Cizelj

Ehdotus päätökseksi
Liite I – osa I.B – 3 jakso – 5 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Tuetaan tieteellisen osaamisen ja 
inhimillisen pääoman säilyttämistä ja 
kehittämistä, jotta voidaan taata sopivan 
pätevyyden omaavien tutkijoiden,
insinöörien ja työntekijöiden saatavuus 
ydinalalla pitkällä aikavälillä.

Tuetaan jatkuvasti sellaisen pätevän 
henkilöstön säilyttämistä ja kehittämistä,
jota tarvitaan ylläpitämään unionin 
ydinvoimaomavaraisuutta, ja
varmistetaan jatkuvasti ja parannetaan 
ydinturvallisuuden tasoa. On ratkaisevan 
tärkeää pitää ydinalan asiantuntemus, 
mukaan lukien käytöstäpoistaminen ja 
elinikäiset jätehuoltotoimet, unionissa, 
sillä ydinenergia tulee olemaan 
keskeisessä asemassa EU:n 
energiavalikoimassa.

Or. sl

Tarkistus 60
Michèle Rivasi

Ehdotus päätökseksi
Liite I – osa I.B – jakso 3 – 5 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Tuetaan tieteellisen osaamisen ja 
inhimillisen pääoman säilyttämistä ja 

Tuetaan tieteellisen osaamisen ja 
inhimillisen pääoman säilyttämistä ja 
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kehittämistä, jotta voidaan taata sopivan 
pätevyyden omaavien tutkijoiden, 
insinöörien ja työntekijöiden saatavuus 
ydinalalla pitkällä aikavälillä.

kehittämistä, jotta voidaan taata
säteilysuojeluun ja ydinlaitosten 
purkamiseen sopivan pätevyyden 
omaavien tutkijoiden, insinöörien ja 
työntekijöiden saatavuus ydinalalla pitkällä 
aikavälillä.

Or. fr

Tarkistus 61
Michèle Rivasi

Ehdotus päätökseksi
Liite I – osa II – 1 jakso

Komission teksti Tarkistus

YTK:n ydinalan erityisohjelmalla pyritään 
täyttämään Euratomin 
perustamissopimuksesta johtuvat t&k-
velvoitteet ja tukemaan sekä komissiota 
että jäsenvaltioita ydinmateriaalivalvonnan 
ja ydinaseiden leviämisen estämisen,
ydinjätehuollon, ydinlaitosten ja 
polttoainekierron turvallisuuden,
ympäristön radioaktiivisuuden ja 
säteilysuojelun aloilla. YTK lujittaa 
asemaansa eurooppalaisena 
vertailukeskuksena tiedon levittämisessä 
sekä ydinalan ammattilaisten ja nuorten 
tutkijoiden koulutuksessa.

YTK:n ydinalan erityisohjelmalla pyritään 
täyttämään Euratomin 
perustamissopimuksesta johtuvat t&k-
velvoitteet ja tukemaan sekä komissiota 
että jäsenvaltioita erityisesti
ydinmateriaalivalvonnan ja ydinaseiden 
leviämisen estämisen, ympäristön 
radioaktiivisuuden ja säteilysuojelun 
aloilla. YTK lujittaa asemaansa 
eurooppalaisena vertailukeskuksena tiedon 
levittämisessä sekä ydinalan ammattilaisten 
ja nuorten tutkijoiden koulutuksessa.

Or. fr

Tarkistus 62
Michèle Rivasi

Ehdotus päätökseksi
Liite I – osa II – jakso 2 – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

Ydinvoimalla tulee olemaan strateginen 
merkitys EU:n energiavalikoimassa 

Kun otetaan huomioon, että ydinvoimalla
on yhä strateginen merkitys tiettyjen 
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ainakin seuraavan puolen vuosisadan 
ajan. Ydinvoima auttaa saavuttamaan 
EU:n kasvihuonekaasutavoitteet ja 
parantaa EU:n energiansaannin 
omavaraisuutta, varmuutta ja 
monipuolisuutta. Tähän voidaan päästä 
huolehtimalla samalla tiukasti 
ydinenergian käytön vastuullisuudesta 
sekä ydinturvallisuuden että 
ydinvalvonnan osalta.

jäsenvaltioiden, erityisesti Ranskan, 
sähköntuotannossa, unionin on 
siirryttävä päättäväisemmin kohti taloutta, 
jossa ei käytetä ydinvoimaa.

Or. fr

Tarkistus 63
Michèle Rivasi

Ehdotus päätökseksi
Liite I – osa II – jakso 2 – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

Tämän vuoksi on tarpeen kehittää 
tietämystä, taitoja ja pätevyyttä, jotta 
voidaan tarjota tieteellistä huipputasoa 
edustavaa riippumatonta ja luotettavaa 
asiantuntemusta EU:n politiikan tueksi
ydinreaktoreiden ja polttoainekierron 
turvallisuuden, ydinmateriaalivalvonnan
sekä turva- ja varmuusjärjestelyjen aloilla.
YTK antaa tehtävänsä mukaisesti 
asiakaslähtöistä tukea EU:n politiikalle, 
minkä lisäksi sillä on proaktiivinen rooli 
eurooppalaisen tutkimusalueen puitteissa 
sen harjoittaessa korkealaatuista 
tutkimustoimintaa läheisessä yhteistyössä 
teollisuuden ja muiden tahojen kanssa ja 
kehittäessä verkostoja jäsenvaltioiden 
julkisten ja yksityisten instituutioiden 
kanssa.

Tämän vuoksi on tarpeen kehittää 
tietämystä, taitoja ja pätevyyttä, jotta 
voidaan tarjota tieteellistä huipputasoa 
edustavaa riippumatonta ja luotettavaa 
asiantuntemusta EU:n politiikan tueksi 
ydinmateriaalivalvonnan ja ydinvalvonnan 
sekä ydinlaitosten purkamisen aloilla.
YTK:n tehtäviin kuuluu myös sen
proaktiivinen rooli eurooppalaisen 
tutkimusalueen puitteissa sen harjoittaessa 
korkealaatuista tutkimustoimintaa 
läheisessä yhteistyössä teollisuuden ja 
muiden tahojen kanssa ja kehittäessä 
verkostoja jäsenvaltioiden julkisten ja 
yksityisten instituutioiden kanssa. Sen 
roolia tiedon levittäjänä yleisölle 
vahvistetaan.

Or. fr

Tarkistus 64
Michèle Rivasi
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Ehdotus päätökseksi
Liite I – osa II – jakso 3 – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

1. Ydinjätehuolto ja ympäristövaikutukset. 
Tässä keskitytään epävarmuustekijöiden 
vähentämiseen ja avointen kysymysten 
ratkaisemiseen jätehuollossa, jotta 
voidaan kehittää toimivia ratkaisuja 
korkea-aktiivisen jätteen huoltoon kahden 
päävaihtoehdon pohjalta (suora 
loppusijoitus tai partitio ja transmutaatio). 
Tähän sisältyvät myös ydinenergia-alan 
sovelluksiin ja muihin (esim. 
lääketieteellisiin) sovelluksiin tähtäävät 
toimet, joilla kehitetään aktinidien 
fysiikkaan, kemiaan ja 
perusominaisuuksiin liittyvää tietämystä 
ja mallintamista sekä ydinalan tarkkaa 
vertailutietokantaa. Säteilysuojelun alalla 
laajennetaan toimia, joilla kehitetään 
ympäristömalleja radioisotooppien 
kulkeutumiselle ja ympäristön 
radioaktiivisuuden seurantatestejä, jotta 
voidaan tukea kansallisten 
seurantaprosessien ja järjestelmien 
yhdenmukaistamista.

1. Lääketieteellinen käyttö ja 
ympäristövaikutkset. Tässä keskitytään 
muihin kuin ydinalan (esimerkiksi 
lääketieteen) sovelluksiin. Säteilysuojelun 
alalla laajennetaan toimia, joilla kehitetään 
ympäristömalleja radioisotooppien 
kulkeutumiselle ja ympäristön 
radioaktiivisuuden seurantatestejä, jotta 
voidaan tukea kansallisten 
seurantaprosessien ja järjestelmien 
yhdenmukaistamista ja tarjota yleisölle 
tietoja ympäristön (ilman, veden ja 
maaperän) radioaktiivisuudesta.

Or. fr

Tarkistus 65
Michèle Rivasi

Ehdotus päätökseksi
Liite I – osa II – jakso 3 – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

2. Tavoitteena on tehdä tutkimusta, joka 
koskee nykyisin käytössä olevia ja 
uudenlaisia polttoainekiertoja, EU:ssa 
käytössä olevien reaktorien 
reaktoriturvallisuutta sekä sellaisten 
uusien innovatiivisten ratkaisujen 

Poistetaan.
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reaktoriturvallisuutta, jotka voivat 
parantaa tehokkuutta, turvallisuutta ja 
ydinmateriaalivalvontaa käytettäessä 
innovatiivisia polttoainekiertoja, 
suurempaa palamaa tai seuraavan 
sukupolven uudentyyppisiä polttoaineita. 
Tavoitteena on myös kehittää 
turvallisuusvaatimuksia ja kehittyneitä 
arviointimenetelmiä nykyisiä ja uusia 
reaktorijärjestelmiä varten. YTK 
vahvistaa EU:n kansainvälistä asemaa 
koordinoimalla Euroopan osallistumista 
neljännen sukupolven reaktoreita 
käsittelevään kansainväliseen foorumin 
(Generation IV International Forum) 
t&k-aloitteeseen, huolehtimalla 
integroinnista ja levittämällä 
tutkimustuloksia tällä alalla.

Or. fr

Tarkistus 66
Maria Da Graça Carvalho, Jean-Pierre Audy

Ehdotus päätökseksi
Liite II – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Eurooppalaisen tutkimuksen rahoituksen 
hallinnoinnin olisi oltava selvemmin 
luottamukseen perustuvaa, ja osallistujia 
koskevaa riskinsietokykyä olisi 
vastuuvelvollisuus varmistaen 
vahvistettava hankkeiden kaikissa 
vaiheissa joustavilla EU:n säännöillä, 
jotta hallinnointi voidaan 
mahdollisuuksien mukaan mukauttaa 
erilaisiin kansallisiin säännöksiin ja 
tunnustettuihin kirjanpitokäytänteisiin.

Or. en
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Tarkistus 67
Maria Da Graça Carvalho, Jean-Pierre Audy

Ehdotus päätökseksi
Liite II – 1 b kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Luottamus ja valvonta – riskinotto ja 
riskiin sisältyvät vaarat – on 
tasapainotettava varmistamalla unionin 
tutkimusrahoituksen moitteeton 
varainhoito.

Or. en

Tarkistus 68
Michèle Rivasi

Ehdotus päätökseksi
Liite II – osa 1

Komission teksti Tarkistus

Tämä osa poistetaan.

Or. fr


