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Muudatusettepanek 23
Rebecca Harms
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(3) Tšornobõli katastroof 1986. aastal 
rõhutas tuumaohutuse olulisust kogu 
maailmas. Fukushima Daiichi katastroof 
2011. aastal kinnitas vajadust jätkata
jõupingutusi tuumaohutuse 
parandamiseks, et vastata kõrgeimatele 
standarditele. Elanikkonna elu ja tervist 
ähvardava ohu kõrvaldamiseks vajalike 
ohutustingimuste loomiseks peaks 
Euroopa Aatomienergiaühendusel 
(edaspidi „ühendus”) olema võimalik 
toetada tuumaohutust kolmandates riikides.

(3) Tšornobõli katastroof 1986. aastal 
rõhutas tuumaohutuse olulisust kogu 
maailmas. Fukushima Daiichi katastroof 
2011. aastal kinnitas, et kõik reaktorid 
põhjustavad tuumaohtu ja neid ohte ei ole 
võimalik ette ennustada. Fukushima 
tuumaõnnetus tähistas tuumaohutuse 
paradigma lõppemist. Siiski tuleks jätkata
jõupingutustega tuumaohutuse 
parandamiseks nii tuumarajatiste tegevuse 
ajal kui ka nende tegevuse lõpetamise 
järel võimalikult kõrgele tasemele, mis 
vastab praegustele uusimatele tavadele. 
Sellise ohutuskultuuri edendamiseks
peaks Euroopa Liidul olema võimalik 
toetada tuumaohutust kolmandates riikides.

Or. en

Muudatusettepanek 24
Bernd Lange

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(3) Tšornobõli katastroof 1986. aastal 
rõhutas tuumaohutuse olulisust kogu 
maailmas. Fukushima Daiichi katastroof 
2011. aastal kinnitas vajadust jätkata 
jõupingutusi tuumaohutuse parandamiseks, 
et vastata kõrgeimatele standarditele.
Elanikkonna elu ja tervist ähvardava ohu 
kõrvaldamiseks vajalike ohutustingimuste 
loomiseks peaks Euroopa 

(3) Tšornobõli katastroof 1986. aastal 
rõhutas tuumaohutuse olulisust kogu 
maailmas. Fukushima Daiichi katastroof 
2011. aastal kinnitas vajadust jätkata 
jõupingutusi tuumaohutuse parandamiseks, 
et vastata kõrgeimatele standarditele, 
niikaua kui tuumarajatisi käitatakse.
Elanikkonna elu ja tervist ähvardava ohu 
kõrvaldamiseks vajalike ohutustingimuste 



PE491.225v01-00 4/31 AM\904980ET.doc

ET

Aatomienergiaühendusel (edaspidi
„ühendus”) olema võimalik toetada 
tuumaohutust kolmandates riikides.

loomiseks peaks Euroopa 
Aatomienergiaühendusel (edaspidi
„ühendus”) olema võimalik toetada 
tuumaohutust kolmandates riikides.

Or. de

Muudatusettepanek 25
Bernd Lange

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 3 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(3 a) Nii kaua kui tuumaelektrijaamu 
käitatakse ja vastupidiselt ootustele 
ehitatakse uusi rajatisi, tuleks
läbirääkimistega tagada, et Euroopa 
ohutusstandarditest peetakse kinni.

Or. de

Muudatusettepanek 26
Bernd Lange

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 3 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(3 b) Nii kaua kui tuumaelektrijaamu 
käitatakse ja vastupidiselt ootustele 
ehitatakse uusi rajatisi, tuleks 
läbirääkimistega tagada, et sõltumatute 
järelevalveasutuste toetus tehakse 
peamiseks prioriteediks.

Or. de

Muudatusettepanek 27
Bernd Lange
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Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(4) Euroopa Liidul, kes tegutseb oma 
liikmesriikidega ühise poliitika ja 
strateegiate alusel, on ainsana kriitiline 
mass, et reageerida üleilmsetele 
probleemidele, ning Euroopa Liidul on ka 
kõige paremad võimalused, et 
koordineerida koostööd kolmandate 
riikidega.

(4) Euroopa Liidul, kes tegutseb oma 
liikmesriikidega ühise poliitika ja 
strateegiate alusel, on ainsana kriitiline 
mass, et reageerida üleilmsetele 
probleemidele, ning Euroopa Liidul on ka 
kõige paremad võimalused, et 
koordineerida koostööd kolmandate 
riikidega. Sellega seoses tuleks Euroopa 
Parlamenti korrapäraselt teavitada ja 
temaga konsulteerida seoses 
liikmesriikide ja kolmandate riikide 
kavadega tuumaohutuse valdkonnas. 

Or. de

Muudatusettepanek 28
Rebecca Harms
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 6

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(6) Tuumaohutuse ja selle reguleerimise 
jätkuvat parandamise tagamiseks ja 
edendamiseks võttis Euroopa Liidu 
nõukogu vastu 25. juuni 2009. aasta 
direktiivi 2009/71/Euratom, millega 
luuakse tuumaseadmete tuumaohutust 
käsitlev ühenduse raamistik. Euroopa Liidu 
nõukogu võttis samuti vastu 19. juuli 2011. 
aasta direktiivi 2011/70/Euratom, millega 
luuakse ühenduse raamistik kasutatud 
tuumkütuse ja radioaktiivsete jäätmete 
vastutustundlikuks ja ohutuks käitlemiseks.
Nimetatud direktiivid ja liidus
tuumaohutusele ning radioaktiivsete 
jäätmete ja kasutatud tuumkütuse 
käitlemisele seatud kõrged nõuded on 

(6) Tuumaohutuse ja selle reguleerimise 
jätkuvat parandamise tagamiseks ja 
edendamiseks võttis Euroopa Liidu 
nõukogu vastu 25. juuni 2009. aasta 
direktiivi 2009/71/Euratom, millega 
luuakse tuumaseadmete tuumaohutust 
käsitlev ühenduse raamistik. Euroopa Liidu 
nõukogu võttis samuti vastu 19. juuli 2011. 
aasta direktiivi 2011/70/Euratom, millega 
luuakse ühenduse raamistik kasutatud 
tuumkütuse ja radioaktiivsete jäätmete 
vastutustundlikuks ja ohutuks käitlemiseks.
Nagu komisjon tunnistas pärast 
Fukushima õnnetust, tuleb nimetatud 
direktiivid viivitamata läbi vaadata, et 
kehtestada tuumaohutusele ning 
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näited, mida võib kasutada, et julgustada 
kolmandaid riike võtma vastu sama 
kõrgeid nõudeid.

radioaktiivsete jäätmete ja kasutatud 
tuumkütuse käitlemisele liidus 
kohaldatavad kõige kõrgemad nõuded, et
kasutada neid selleks, et ergutada riike
kehtestama kõige kõrgemaid 
ohutusstandardeid, mis kajastavad 
praeguseid tavasid ja kiirguskaitset.

Or. en

Selgitus

Tuleb märkida, et Euroopa Liidu tuumaohutuse alased direktiivid ei sisalda tehnilise ohutuse 
standardeid. Olemasolevate ja võimalike uute tuumarajatiste ohutusnormid peavad olema 
võimalikult kõrged. Seetõttu on komisjon otsustanud oma 2011. aasta tööprogrammis vaadata 
läbi viimase tuumaohutuse direktiivi.

Muudatusettepanek 29
Bernd Lange

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 6 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(6 a) On vaja tagada, et stressitestid 
viiakse läbi kõigis liikmesriikides ja 
võimalikes osalevates kolmandates 
riikides ja et vajaduse korral suletakse 
tuumaelektrijaamad.

Or. de

Muudatusettepanek 30
Rebecca Harms
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 9 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(9 a) Kõigis piirkondades, kuhu alates 
2007. aastast on laiendatud 
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koostöömehhanismi (ENP-lõunamõõde, 
Ladina-Ameerika, Aasia), mitmed uued 
tuumaohutusalase koostöö 
rahastamisvahendi projektid on kas 
käivitatud või lõpetatud, ja tähtsate 
tuumaalaste arengutega riigid (India, 
Brasiilia või Pärsia lahe nõukogu riigid) 
ei näita üles huvi koostöö vastu 
tuumaohutusalase koostöö 
rahastamisvahendi raames. Võttes arvesse 
mineviku kogemusi, peaks uus 
koostöövahend tuumaelektrijaamade 
valdkonnas olema eelkõige suunatud ELi 
naaberriikidele.

Or. en

Muudatusettepanek 31
Rebecca Harms
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 12 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(12 a) Tuumaohutusalase koostöö 
rahastamisvahendile on aastateks 2007–
2013 eraldatud kokku 524 miljonit eurot, 
et edendada ELi meetmeid ja 
propageerida tuumaohutust, 
kiirguskaitset ja tulemuslikke 
tuumaohutusmeetmeid kogu maailmas. 
Pool nendest vahenditest eraldati 
Tšernobõli fondidele. Viimased maksed 
nendesse fondidesse tuleb teha enne 2013. 
aasta lõppu. Seepärast ei ole ELi panus 
Tšernobõli fondidesse 
finantsperspektiiviks 2014–2020 vajalik. 
Uue tuumaohutusalase koostöö 
rahastamisvahendi ajavahemikuks 2014–
2020 kavandatud vahendid 631, 1 miljoni 
euro ulatuses suunatakse osaliselt ümber 
Fukushima Daiichi ala puhastamiseks ja 
kiirguskaitseks.
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Or. en

Muudatusettepanek 32
Romana Jordan

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 12 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(12 a) Teadusuuringute ja innovatsiooni 
raamprogrammis aastateks 2014–2020 
(Horisont 2020) ning eelnimetatud 
programmi täiendavas Euroopa 
Aatomienergiaühenduse teadus- ja 
koolitusprogrammis (2014–2018) 
pööratakse erilist tähelepanu 
rahvusvahelisele koostööle ja ELi 
suhetele kolmandate riikidega. Sellega 
seoses tuleks erilist tähelepanu pöörata 
inimressursside arendamisele.

Or. sl

Muudatusettepanek 33
Rebecca Harms
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Euroopa Liit rahastab meetmeid, millega 
edendatakse kolmandates riikides
tuumaohutuse kõrget taset, kiirguskaitset 
ning tuumamaterjali suhtes tõhusate ja 
tulemuslike kaitsemeetmete rakendamist 
kooskõlas käesoleva määruse sätetega.

Euroopa Liit rahastab meetmeid, millega 
edendatakse tuumaohutuse kõrget taset, 
kiirguskaitset ning tuumamaterjali suhtes 
tõhusate ja tulemuslike kaitsemeetmete 
rakendamist kooskõlas käesoleva määruse 
sätetega. Käesoleva määruse kohaselt 
tuumaohutuse ja tuumaenergiaalaste 
kaitsemeetmete valdkonnas toimuva 
koostöö eesmärk ei ole tuumaenergia 
edendamine.
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Or. en

Selgitus

Käesoleva määruse ettepanekus püütakse täpsustada, et põhieesmärk ei ole mitte 
tuumaenergia edendamine, vaid ohutus. Muudatusettepaneku eesmärk on tõsta see eesmärk 
lisas toodud kriteeriumite lõpp-punkti alt esimese artikli alla.

Muudatusettepanek 34
Bernd Lange

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Euroopa Liit rahastab meetmeid, millega 
edendatakse kolmandates riikides 
tuumaohutuse kõrget taset, kiirguskaitset 
ning tuumamaterjali suhtes tõhusate ja 
tulemuslike kaitsemeetmete rakendamist 
kooskõlas käesoleva määruse sätetega.

Euroopa Liit rahastab meetmeid, millega 
edendatakse kolmandates riikides 
tuumaohutuse kõrget taset, kiirguskaitset 
ning tuumamaterjali suhtes tõhusate ja 
tulemuslike kaitsemeetmete rakendamist 
kooskõlas käesoleva määruse sätetega. 
Sellega tagatakse tuumamaterjali 
kasutamine ainult ette nähtud 
tsiviilotstarbelistel eesmärkidel.

Or. de

Muudatusettepanek 35
Rebecca Harms
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – lõige 1 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) tõhusa tuumaohutuskultuuri 
edendamine ja kõrgeimate 
tuumaohutusstandardite ja kiirguskaitse 
rakendamine;

(a) tõhusa tuumaohutuskultuuri 
edendamine ja kõrgeimate 
tuumaohutusstandardite ja kiirguskaitse 
rakendamine, eelkõige ELi naaber- ja 
ühinevates riikides, kes käitavad 
tuumaelektrijaamu käesoleva määruse 
jõustumise kuupäeval;
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Or. en

Selgitus

Kõigis piirkondades, kuhu alates 2007. aastast on laiendatud koostöömehhanismi (ENP-
lõunamõõde, Ladina-Ameerika, Aasia), mitmed uued tuumaohutusalase koostöö 
rahastamisvahendi projektid on kas käivitatud või lõpetatud, ja tähtsate tuumaalaste 
arengutega riigid (India, Brasiilia või Pärsia lahe nõukogu riigid) ei näita üles huvi koostöö 
vastu tuumaohutusalase koostöö rahastamisvahendi raames. Võttes arvesse mineviku 
kogemusi, peaks uus koostöövahend tuumaelektrijaamade valdkonnas olema suunatud ELi 
naaberriikidele.

Muudatusettepanek 36
Rebecca Harms
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – lõige 1 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) kasutatud tuumkütuse ja radioaktiivsete 
jäätmete vastutustundlik ning ohutu 
käitlemine, endiste tuumaobjektide ja -
rajatiste dekomisjoneerimine ja 
saneerimine;

(b) kasutatud tuumkütuse ja radioaktiivsete 
jäätmete vastutustundlik ning ohutu 
käitlemine, endiste tuumaobjektide ja -
rajatiste dekomisjoneerimine ja 
saneerimine kolmandates riikides;

Or. en

Selgitus

Võimalikud projektid võivad muu hulgas hõlmata Fukushima õnnetusekoha stabiliseerimist ja 
renoveerimist, traditsiooniliste uraani leiukohade renoveerimist, merre uppunud objektide 
(näiteks tuumaallveelaevad) taastamine, töötlemine ja säilitamine või küsimused, mis 
seostuvad radioaktiivsete jäätmete vastutustundliku käitlemisega riikides, kel ei ole praegu 
tuumaenergia tootmise suutlikkust.

Muudatusettepanek 37
Silvia-Adriana Ţicău

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – lõige 1 – punkt b
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) kasutatud tuumkütuse ja 
radioaktiivsete jäätmete vastutustundlik 
ning ohutu käitlemine, endiste 
tuumaobjektide ja -rajatiste 
dekomisjoneerimine ja saneerimine;

(b) tuumkütuse ja radioaktiivsete jäätmete 
vastutustundlik ning ohutu käitlemine, 
endiste tuumaobjektide ja -rajatiste 
dekomisjoneerimine ja saneerimine;

Or. ro

Muudatusettepanek 38
Silvia-Adriana Ţicău

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – lõige 1 – punkt c a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(c a) tuumkütusetsükliga, tuumkütuse 
käitlemise ja kiirguskaitsega seotud teabe, 
hariduse ja kutsekoolituse edendamine 
tuumaenergia valdkonnas;

Or. ro

Muudatusettepanek 39
Rebecca Harms
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – lõige 2 – punkt a a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a a) määr, mille ulatuses abi saanud 
riigid on kujundanud tuumarajatistes 
välja kõige kõrgema ohutuse taseme, mis 
vastab tehniliselt, regulatiivselt ja 
operatiivselt ELi parimatele tavadele,

Or. en
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Muudatusettepanek 40
Rebecca Harms
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – lõige 2 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) kasutatud tuumkütuse, tuumajäätmete 
ja dekomisjoneerimise strateegiate, 
asjaomase õigus- ja reguleeriva raamistiku
ning projektide rakendamise 
väljatöötamise hetkeseis;

(b) kasutatud tuumkütuse, tuumajäätmete 
ja dekomisjoneerimise strateegiate,
keskkonnale ohutuks muudetavate endiste 
tuumarajatiste arv ja tähtsus ning
asjaomase õigus- ja reguleeriva raamistiku
ja projektide rakendamise väljatöötamise 
hetkeseis;

Or. en

Muudatusettepanek 41
Romana Jordan

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – lõige 2 – punkt c a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(c a) pikaajaline positiivne mõju 
keskkonnale;

Or. sl

Muudatusettepanek 42
Romana Jordan

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – lõige 2 – punkt c b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(c b) Euroopa Liidu 
tuumaohutusnormidega võrdväärse 
tuumaohutuse kõrge taseme saavutamine 
kolmandates riikides;
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Or. sl

Muudatusettepanek 43
Alejo Vidal-Quadras

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Käesoleva määrusega toetatud 
erimeetmed ja tuumaohutusalase koostöö 
suhtes kohaldatavad kriteeriumid on 
kindlaks määratud lisas.

4. Artikli 1 lõikes 1 sätestatud eesmärki 
püütakse eelkõige saavutada järgmiste 
meetmete abil:

a) toetus regulatiivraamistiku 
tugevdamiseks;
b) toetus sellise tõhusa ohutuse 
hindamiskava loomiseks, mis põhineks 
tuumaohutust reguleerivate asutuste 
Euroopa töörühma pakutud metoodikal, 
ja järelmeetmete etapp järgnevate 
ohutusalase soovitustega seotud parimate 
tavade vahetamiseks;
c) koostöö järgmistes valdkondades: 
teadmiste ja oskuste arendamine, 
õnnetusjuhtumite ohjamine, strateegiad 
kasutatud tuumkütuse ja radioaktiivsete 
jäätmete vastutustundlikuks ja ohutuks 
käitlemiseks ning strateegiad 
tuumarajatiste tegevuse lõpetamiseks;
Meetmete keskseks osaks peab olema 
teadmussiire (ekspertteadmiste 
vahetamine, nii praeguste kui tulevaste 
haridus- ja koolitusprogrammide 
toetamine tuumaohutuse valdkonnas), et 
tugevdada saavutuste jätkusuutlikkust.
Meetmeid rakendatakse kooskõlastatult 
rahvusvaheliste organisatsioonidega, 
eelkõige Rahvusvahelise 
Aatomienergiaagentuuriga, ja koostöö 
kaudu kolmandate riikide 
ametiasutustega, tuumaenergiat 
reguleerivate asutuste ja tehnilise abi 
organisatsioonide ning tuumarajatiste 
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käitajatega, vajaduse korral ja eelkõige 
põhjalike ohutus- ja riskihinnangute 
(stressitestid) raames.
Käesoleva määrusega toetatud erimeetmed 
ja tuumaohutusalase koostöö suhtes 
kohaldatavad kriteeriumid on kindlaks 
määratud lisas.

Or. en

Muudatusettepanek 44
Romana Jordan

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Käesoleva määrusega toetatud 
erimeetmed ja tuumaohutusalase koostöö 
suhtes kohaldatavad kriteeriumid on 
kindlaks määratud lisas.

4. Eespool esitatud lõikes 1 toodud 
eesmärgid saavutatakse eelkõige järgmiste 
meetmete abil:

(a) toetus reguleerivatele asutustele, et 
tagada nende sõltumatus, pädevus ja 
areng, ning investeerimiseks 
inimressurssidesse;
(b) toetus meetmetele, millega 
tugevdatakse ja rakendatakse 
õigusraamistikku;
(c) toetus selliste ohutuse 
hindamissüsteemide väljatöötamiseks ja 
rakendamiseks, mis põhinevad nõuetel, 
mis on võrdväärsed Euroopa Liidus 
kohaldatavate nõuetega;
(d) koostöö järgmistes valdkondades: 
teadmiste, kogemuste ja oskuste 
arendamine, õnnetusjuhtude ohjamine ja 
ennetamine, strateegiad kasutatud 
tuumkütuse ja radioaktiivsete jäätmete 
vastutustundlikuks ja ohutuks 
käitlemiseks ning strateegiad 
tuumarajatiste tegevuse lõpetamiseks.
Käesoleva määrusega toetatud erimeetmed 
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ja tuumaohutusalase koostöö suhtes 
kohaldatavad kriteeriumid on kindlaks 
määratud lisas.

Or. sl

Muudatusettepanek 45
Romana Jordan

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – lõige 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5. Käesoleva määruse alusel antav finants-, 
majandus- ja tehniline abi täiendab muude 
arengukoostöö rahastamisvahendite raames 
antavat Euroopa Liidu abi.

5. Käesoleva määruse alusel antav finants-, 
majandus- ja tehniline abi täiendab muude 
arengukoostöö rahastamisvahendite raames 
antavat Euroopa Liidu abi ja 
teadusuuringute ja innovatsiooni 
raamprogrammi aastateks 2014–2020 
(Horisont 2020) ning eelnimetatud 
programmi täiendavat Euroopa 
Aatomienergiaühenduse teadus- ja 
koolitusprogrammi (2014–2018).

Or. sl

Muudatusettepanek 46
Bernd Lange

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – lõige 5 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5 a. Euroopa Parlamenti teavitatakse 
korrapäraselt ja temaga konsulteeritakse 
seoses liikmesriikide ja kolmandate riikide 
kavadega tuumaohutuse valdkonnas. 

Or. de
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Muudatusettepanek 47
Romana Jordan

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – lõige 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5. Komisjon peab kiitma 
strateegiadokumendi heaks kooskõlas ühise 
rakendusmääruse artikli 15 lõikes 3 
osutatud kontrollimenetlusega.
Strateegiadokumendid võidakse vaadata
läbi vahekokkuvõtte tegemise ajal või 
olenevalt vajadusest sama menetluse 
kohaselt. Siiski ei nõuta seda menetlust 
strateegia uuenduste korral, mis ei mõjuta 
algseid prioriteetseid valdkondi ega 
dokumendis sätestatud eesmärke.

5. Komisjon peab kiitma 
strateegiadokumendi heaks kooskõlas ühise 
rakendusmääruse artikli 15 lõikes 3 
osutatud kontrollimenetlusega.
Strateegiadokumendid tuleb läbi vaadata 
vahekokkuvõtte tegemise ajal või olenevalt 
vajadusest sama menetluse kohaselt. Siiski 
ei nõuta seda menetlust strateegia 
uuenduste korral, mis ei mõjuta algseid 
prioriteetseid valdkondi ega dokumendis 
sätestatud eesmärke.

Strateegiadokument tuleb esitada 
Euroopa Parlamendile, kes esitab oma 
hinnangu vahekokkuvõtte raames.

Or. sl

Muudatusettepanek 48
Giles Chichester

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 3 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Mitmeaastastes sihtprogrammides 
sätestatakse rahastamiseks valitud 
prioriteetsed valdkonnad, erieesmärgid, 
oodatavad tulemused, tulemusnäitajad ja 
suunavad rahaeraldised, nii üldised kui ka 
prioriteetse valdkonna kohta ning 
sealhulgas eraldamata vahendite mõistlik 
reserv; rahaeraldised võidakse esitada 
vastavalt vajadusele vahemiku või 
miinimumina.

2. Mitmeaastastes sihtprogrammides 
sätestatakse rahastamiseks valitud 
prioriteetsed valdkonnad, erieesmärgid, 
oodatavad tulemused, tulemusnäitajad ja 
suunavad rahaeraldised, nii üldised kui ka 
prioriteetse valdkonna kohta ning 
sealhulgas eraldamata vahendite mõistlik 
reserv; rahaeraldised võidakse esitada 
vastavalt vajadusele vahemiku või 
miinimumina. Mitmeaastastes 
sihtprogrammides sätestatakse eeskirjad 
tegevuse kattumise vältimiseks ja 
saadaolevate rahaliste vahendite 
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nõuetekohase kasutamise tagamiseks.

Or. en

Muudatusettepanek 49
Giles Chichester

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 3 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Mitmeaastased sihtprogrammid 
koostatakse üldjuhul partnerriigi või -
piirkonnaga peetava dialoogi alusel, kuhu 
kaasatakse sidusrühmad, selleks et tagada 
asjaomase riigi või piirkonna piisav omalus 
protsessi eest ja soodustada riiklike 
arengustrateegiate toetamist.

3. Mitmeaastased sihtprogrammid 
koostatakse üldjuhul partnerriigi või -
piirkonnaga peetava dialoogi alusel, kuhu 
kaasatakse sidusrühmad, selleks et tagada 
asjaomase riigi või piirkonna piisav omalus 
protsessi eest ja soodustada riiklike 
arengustrateegiate toetamist.
Mitmeaastastes sihtprogrammides 
võetakse arvesse Rahvusvahelise 
Aatomienergiaagentuuri tööprogrammi 
tuumaohutuse ja jäätmekäitluse 
valdkonnas.

Or. en

Muudatusettepanek 50
Giles Chichester

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 4 a
Aruandlus

1. Komisjon jälgib käesoleva määruse 
kohaselt võetud meetmete rakendamisel 
tehtud edusamme ning esitab Euroopa 
Parlamendile ja nõukogule kahe aasta 
aruande koostöö tegemise kohta.
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2. Aruanne sisaldab teavet kahe eelmisel 
aastal rahastatud meetmete kohta, 
järelevalve ja hindamise tulemuste kohta 
ning eelarveliste kulukohustuste ja 
maksete assigneeringute täitmise kohta, 
mis on esitatud riigi, piirkonna ja 
koostöövaldkonna kaupa.

Or. en

Muudatusettepanek 51
Rebecca Harms
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 8 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Lähtesumma käesoleva määruse 
rakendamiseks aastatel 2014–2020 on
631 100 000 eurot.

1. Lähtesumma käesoleva määruse 
rakendamiseks aastatel 2014–2020 on [316 
000 000– 631 100 000] eurot.

Or. en

Selgitus

Kavandatud 631 miljoni euro suurune summa tähendab praeguse tuumaohutusalase koostöö 
rahastamisvahendi kogueelarve kasvu, kuigi kavandatav vahend ei sisalda panust Tšernobõli 
fondi, mis hõlmab enamikku praegusest tuumaohutusalase koostöö rahastamisvahendist 
rahastatud meetmetest. Muudatusettepanekuga tehakse ettepanek vähendada kavandatav 
eelarve realistlikuma summani, välja arvatud juhul, kui võetakse meetmeid Fukushima 
õnnetusekoha keskkonnale ohutuks muutmiseks. Viimasel juhul tuleb säilitada kavandatav 
631 miljoni eurone summa.

Muudatusettepanek 52
Rebecca Harms
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 8 – lõige 1 – lõik 2 (uus)
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Vähemalt 315 100 000 eurot eraldatakse 
Fukushima Daiichi ala keskkonnale 
ohutuks muutmiseks, kiirguskaitsele ja 
toiduohutusele Jaapanis. 

Or. en

Selgitus

Koostöö Jaapaniga tuumaohutusalase koostöö rahastamisvahendi raames pärast Fukushima-
Daiichi tuumaelektrijaama õnnetust oleks käegakatsutav konkreetne ettepanek, mis järgiks 
mais 2011 toimunud ELi ja Jaapani tippkohtumisel tehtud avalduse lisas sedastatud poliitilist 
kohustust tegeleda tuumaohutusega. Kuigi peamine vastutus rajatise keskkonnale ohutuks 
muutmise eest jääb tuumarajatise omaniku ja Jaapani pädevate ametiasutuste kanda, oleks 
tõhustatud ja organiseeritud rahvusvaheline abi ja nõustamine suureks abiks.

Muudatusettepanek 53
Rebecca Harms
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
Lisa – Toetatud erimeetmed – punkt a – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) Tõhusa tuumaohutuskultuuri 
edendamine ja kõrgeimate 
tuumaohutusstandardite ja kiirguskaitse 
rakendamine kõigil tasanditel, eelkõige 
järgneva abil:

(a) Tõhusa tuumaohutuskultuuri
kehtestamine ja edendamine ning 
praeguseid tavasid kajastavate kõrgeimate 
tuumaohutusstandardite ja kiirguskaitse 
rakendamine kõigil tasanditel, eelkõige 
järgneva abil:

Or. en

Selgitus

Tuleb märkida, et Euroopa Liidu tuumaohutuse alased direktiivid ei sisalda tehnilise ohutuse 
standardeid, kuigi käesolev määrus võib vastupidise mulje tekitada. Olemasolevate ja 
võimalike uute tuumarajatiste ohutusnormid peavad olema võimalikult kõrged. Seetõttu tuleb 
need tõsta tasemeni, mis vastab uusimale tehnoloogilisele, regulatiivsele ja funktsionaalsele 
tasemele maailmas ja mida tuleb pidevalt ajakohastada.
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Muudatusettepanek 54
Rebecca Harms
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
Lisa – Toetatud erimeetmed – punkt a – esimene taane

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

– reguleerivatele asutustele ja tehnilistele 
tugiorganisatsioonidele toetuse andmise 
jätkamise ning õigusraamistiku 
tugevdamise abil, eriti litsentsimistegevuse 
puhul, sealhulgas tulemuslike ja 
laiaulatuslike ohutus- ja riskianalüüside 
(stressitestid) läbivaatamine ja
järelmeetmed;

– reguleerivatele asutustele ja tehnilistele 
tugiorganisatsioonidele toetuse andmise 
jätkamise ning õigusraamistiku 
tugevdamise abil, eriti litsentsimistegevuse 
puhul, sealhulgas vajalike meetmete
läbivaatamine ja rakendamine, et tagada 
tuumarajatiste ohutus tasemel, mis vastab 
tehniliselt, regulatiivselt ja operatiivselt 
ELi parimatele tavadele;

Or. en

Selgitus

Olemasolevate ja võimalike uute tuumarajatiste ohutusnormid peavad olema võimalikult 
kõrged. Seetõttu tuleb need tõsta tasemeni, mis vastab uusimale tehnoloogilisele, 
regulatiivsele ja funktsionaalsele tasemele maailmas ja mida tuleb pidevalt ajakohastada.

Muudatusettepanek 55
Rebecca Harms
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
Lisa – Toetatud erimeetmed – punkt a – neljas taane

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

– tuumaenergia käitajate toetamine 
erandjuhtudel eri- ja hästi põhjendatud 
tingimustel laiulatuslike ohutus- ja 
riskianalüüside (stressitestid) 
järelmeetmete raames.

välja jäetud

Or. en
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Selgitus

ELi maksumaksjate raha ei tohiks kasutada tuumarajatiste omanike ja käitajate 
rahastamiseks.

Muudatusettepanek 56
Alejo Vidal-Quadras

Ettepanek võtta vastu määrus
Lisa – Toetatud erimeetmed – punkt a – neljas taane

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

– tuumaenergia käitajate toetamine
erandjuhtudel eri- ja hästi põhjendatud 
tingimustel laiulatuslike ohutus- ja 
riskianalüüside (stressitestid)
järelmeetmete raames.

– koostöö tuumaenergia käitajatega
erandjuhtudel, vajaduse korral ja eelkõige 
laiaulatuslike ohutus- ja riskianalüüside
(stressitestid) raames.

Or. en

Muudatusettepanek 57
Alejo Vidal-Quadras

Ettepanek võtta vastu määrus
Lisa – Toetatud erimeetmed – punkt b a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b a) reguleerijate, tehnilise abi 
organisatsioonide ja käitajate kõrgel 
tasemel pädevus ja eriteadmised 
vahendiga hõlmatud valdkondades, 
eelkõige järgmiste meetmete kaudu:
– regulatiivsete asutuste, tehnilise abi 
organisatsioonide ja tuumarajatiste 
käitajate töötajate hariduse ja koolitamise 
pidev toetamine;
– asjakohaste koolitusteenuste 
väljatöötamise edendamine.

Or. en
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Muudatusettepanek 58
Romana Jordan

Ettepanek võtta vastu määrus
Lisa – Toetatud erimeetmed – punkt b a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b a) abi, et tagada reguleerijate, tehnilise 
abi organisatsioonide ja käitajate kõrgel 
tasemel pädevus ja eriteadmised 
vahendiga hõlmatud valdkondades, 
eelkõige järgmiste meetmete kaudu:
– regulatiivsete asutuste, tehnilise abi 
organisatsioonide ja tuumarajatiste 
käitajate töötajate hariduse ja koolitamise 
pidev toetamine;
– asjakohase koolituse infrastruktuuri 
väljakujundamise edendamine.

Or. sl

Muudatusettepanek 59
Alejo Vidal-Quadras

Ettepanek võtta vastu määrus
Lisa – Toetatud erimeetmed – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Nimetatud meetmed hõlmavad olulist 
oskusteabe siiret, et tugevdada saavutatud 
tulemuste jätkusuutlikkust. Meetmed tuleb 
rakendada koostöös kolmandate riikide 
asutustega, tuumaohutust reguleerivate 
asutustega ja neile tehnilist tuge pakkuvate 
organisatsioonidega ning erijuhtudel
tuumarajatiste käitajatega. Meetmeid 
toetatakse samuti, kasutades lisasünergiat 
Euroopa Aatomienergiaühenduse 
tuumaenergiaalase teadus- ja 
koolitustegevuse raamprogrammide otseste 
ja kaudsete meetmetega.

Nimetatud meetmed hõlmavad olulist 
oskusteabe siiret, et tugevdada saavutatud 
tulemuste jätkusuutlikkust. Meetmed tuleb 
rakendada koostöös kolmandate riikide 
asutustega, tuumaohutust reguleerivate 
asutustega ja neile tehnilist tuge pakkuvate 
organisatsioonidega ning vajaduse korral
tuumarajatiste käitajatega. Meetmeid 
toetatakse samuti, kasutades lisasünergiat 
Euroopa Aatomienergiaühenduse 
tuumaenergiaalase teadus- ja 
koolitustegevuse raamprogrammide otseste 
ja kaudsete meetmetega.
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Or. en

Muudatusettepanek 60
Rebecca Harms
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
Lisa – Kriteeriumid – 1. Üldkriteeriumid – taane 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

– Koostöö võib hõlmata maailma kõiki
kolmandaid riike (riike, mis ei ole ELi 
liikmesriigid).

– Koostöö peaks hõlmama kolmandaid 
riike (riike, mis ei ole ELi liikmesriigid)
vastavalt käesoleva määruse artiklis 1 
sätestatud eesmärkidele.

Or. en

Selgitus

Selle mehhanismi geograafiline ulatus peaks olema kooskõlas artiklis 1 loetletud konkreetsete 
tuumaohutuse valdkondadega.

Muudatusettepanek 61
Romana Jordan

Ettepanek võtta vastu määrus
Lisa – Kriteeriumid – 1. Üldkriteeriumid – taane 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

– Suure sissetulekuga riigid kaasatakse 
üksnes selleks, et võimaldada erandlike 
meetmete rakendamist, näiteks pärast 
ulatuslikku tuumakatastroofi, kui see on 
vajalik ja asjakohane.

– Suure sissetulekuga riigid kaasatakse 
üksnes selleks, et võimaldada erandlike 
meetmete rakendamist, näiteks pärast 
ulatuslikku tuumakatastroofi, kui see on 
vajalik ja asjakohane. Käesolevas 
määruses loetakse „suure sissetulekuga 
riikideks” nõukogu 21. detsembri 2006. 
aasta määruse (EÜ) nr 1934/2006 
(millega luuakse rahastamisvahend 
koostööks tööstus- ning teiste suure 
sissetulekuga riikide ja territooriumitega) 
I lisas loetletud riikide ja 
territooriumitega, ja arenguriike, mis 
jäävad Euroopa Parlamendi ja nõukogu 



PE491.225v01-00 24/31 AM\904980ET.doc

ET

määruse (EÜ) nr 1905/2006 
kohaldamisalasse ja millele on suunatud 
meetmed, mis ei ole ametlik arenguabi.

Or. sl

Muudatusettepanek 62
Rolandas Paksas

Ettepanek võtta vastu määrus
Lisa – Kriteeriumid – 1. Üldkriteeriumid – taane 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

– Euroopa Liiduga koostööd teha soovivad 
kolmandad riigid peavad täielikult järgima 
tuumarelvade leviku tõkestamise 
põhimõtteid. Samuti peavad nad olema 
IAEA raames asjaomaste tuumaohutuse 
või -julgeoleku konventsioonide 
osalisriigid või astuma samme, mis 
näitavad nende kindlat kavatsust liituda 
nimetatud konventsioonidega. Koostöö 
Euroopa Liiduga võib olla eeldus
asjaomaste konventsioonidega liitumisele 
või liitumiseks vajalike meetmete 
lõpuleviimiseks. Kiireloomulistel juhtudel 
võidakse erandkorras näidata üles 
paindlikkust selle põhimõtte kohaldamise 
suhtes.

Euroopa Liiduga koostööd teha soovivad 
kolmandad riigid peavad täielikult järgima 
tuumarelvade leviku tõkestamise 
põhimõtteid. Samuti peavad nad olema 
IAEA raames asjaomaste tuumaohutuse 
või -julgeoleku konventsioonide 
osalisriigid ning riigid, kes käitlevad 
radioaktiivseid jäätmeid ohutult. Koostöö 
Euroopa Liiduga tuleks siduda asjaomaste 
konventsioonidega liitumise ja nende 
rakendamise tingimusega.
Kiireloomulistel juhtudel võidakse 
erandkorras näidata üles paindlikkust selle 
põhimõtte kohaldamise suhtes.

Or. lt

Muudatusettepanek 63
Rebecca Harms
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
Lisa – Kriteeriumid – 1. Üldkriteeriumid – taane 7

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

– Käesoleva määruse kohaselt 
tuumaohutuse ja tuumaenergiaalaste 

– Käesoleva määruse kohaselt 
tuumaohutuse ja tuumaenergiaalaste 



AM\904980ET.doc 25/31 PE491.225v01-00

ET

kaitsemeetmete valdkonnas toimuva 
koostöö eesmärk ei ole tuumaenergia 
edendamine.

kaitsemeetmete valdkonnas toimuva 
koostöö eesmärk ei ole tuumaenergia 
edendamine või olemasolevate 
tuumaelektrijaamade eluea pikendamine.

Or. en

Muudatusettepanek 64
Rebecca Harms
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
Lisa – Kriteeriumid – 2. Riigid, kus on tuumaenergia tootmisvõimsus – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Riikide puhul, mis on juba saanud kasu 
ühenduse rahalistest vahenditest, sõltub 
lisakoostöö hinnangust nendele 
meetmetele, mida rahastatakse ühenduse 
eelarvest, ning uute vajaduste 
nõuetekohasest põhjendamisest. Hindamise 
käigus peaks olema võimalik täpsemalt 
kindlaks määrata koostöö olemus ja 
summad, mida nendele riikidele tulevikus 
antakse.

Ühinevate riikide ja Euroopa 
naabruspoliitika partnerriikide puhul, mis 
on juba saanud kasu ühenduse rahalistest 
vahenditest, sõltub lisakoostöö, mille 
eesmärk ei ole uue tuumaenergia 
tootmisvõimsuse tekitamine ega 
olemasolevate tuumaelektrijaamade eluea 
pikendamine, hinnangust nendele 
meetmetele, mida rahastatakse ühenduse 
eelarvest, ning uute vajaduste 
nõuetekohasest põhjendamisest. Hindamise 
käigus peaks olema võimalik täpsemalt 
kindlaks määrata koostöö olemus ja 
summad, mida nendele riikidele tulevikus 
antakse.

Or. en

Muudatusettepanek 65
Rebecca Harms
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
Lisa – Kriteeriumid – 2. Riigid, kus on tuumaenergia tootmisvõimsus – lõige 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Koostööprogrammides kolmandate 
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riikidega, kellel on juba välja arendatud 
teatav tuumaenergia tootmisvõimsus, 
tuleks eelkõige tähelepanu pöörata 
olemasolevate rajatiste tegevuse 
lõpetamiseks, endiste tuumarajatiste 
stabiliseerimisele ja keskkonnale ohutuks 
muutmisele, kiirguskaitsele ja 
toiduohutusele, eelkõige pärast suurt 
tuumaõnnetust, ning uraanikaevanduste 
pärandi saneerimine ja samuti veealuste 
radioaktiivsete objektide ning meres 
olevate ainete kogumine ja käitlemine, kui 
need on elanikkonnale ohtlikud.

Or. en

Selgitus

Programmi eesmärk ei ole ergutada riike kasutama tuumatehnoloogiat. Muudatusettepaneku 
eesmärk on täpsustada, et suurem osa programmi kuludest eraldatakse tegevuse lõpetamiseks 
ja keskkonnale ohutuks muutmiseks, eelkõige Fukushima elektrijaama piirkonnas.

Muudatusettepanek 66
Rebecca Harms
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
Lisa – Kriteeriumid – 2. Riigid, kus on tuumaenergia tootmisvõimsus – lõige 2 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) asjaomases riigis sekkumise 
kiireloomulisus, võttes arvesse 
tuumaohutuse ja -julgeoleku olukorda; ja

(a) asjaomases riigis sekkumise 
kiireloomulisus, võttes arvesse 
tuumaohutuse ja -julgeoleku olukorda;

Or. en

Muudatusettepanek 67
Rebecca Harms
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
Lisa – Kriteeriumid – 2. Riigid, kus on tuumaenergia tootmisvõimsus – lõige 2 – punkt b
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) teatavates riikides, kus kavandatakse 
auahnet töökava tuumaenergia 
tootmisvõimsuse arendamiseks, sekkumise 
olulisus õigel hetkel, tagamaks, et 
tuumaohutust ja tuumavaldkonna ohtude 
tõrjumist edendatakse paralleelselt 
töökava väljatöötamisega, arvestades 
eelkõige reguleerivate asutuste ja tehnilist 
tuge pakkuvate organisatsioonide 
kasutamise ja nende tegevuse 
tugevdamisega ning kasutatud 
tuumkütuse ja radioaktiivsete jäätmete 
vastutustundliku ja ohutu käitlemise 
strateegiate ja raamistike väljatöötamise 
ja rakendamisega.

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 68
Rebecca Harms
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
Lisa – Kriteeriumid – 3. Riigid, kus puudub tuumaenergia tootmisvõimsus – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Riikide puhul, kus on olemas 
uurimisreaktorid, kuid kes ei soovi 
arendada tuumaenergia tootmisvõimsust, 
sõltub koostöö kiireloomulisusest, võttes 
arvesse tuumaohutuse ja -julgeoleku 
olukorda.

Koostööprogrammides riikidega, kus
käesoleva määruse jõustumise kuupäeval 
puudub tuumaenergia tootmisvõimsus, 
tuleks piirduda kiirguskaitsega, eelkõige 
pärast suurt tuumaõnnetust, ja 
uraanikaevanduste pärandi keskkonnale 
ohutuks muutmine, ning veealuste 
radioaktiivsete objektide ning meres 
olevate ainete kogumine ja käitlemine, kui 
need on elanikkonnale ohtlikud.

Or. en

Selgitus

Käesoleva määruse kohaselt tuumaohutuse ja tuumaenergiaalaste kaitsemeetmete valdkonnas 
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toimuva koostöö eesmärk ei ole tuumaenergia edendamine. Riikide kaudne ergutamine 
tuumatehnoloogia väljaarendamiseks, jättes nende tuumaprogrammist usaldusväärse mulje 
ELi abi tõttu, ei kuulu seega käesoleva määruse kohaldamisalasse. 

Muudatusettepanek 69
Rebecca Harms
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
Lisa – Kriteeriumid – 3. Riigid, kus puudub tuumaenergia tootmisvõimsus – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Riikide puhul, kes soovivad arendada 
tuumaenergia tootmisvõimsust olenemata 
sellest, kas neil on uurimisreaktorid või 
mitte, ja mille puhul tõstatub õigel hetkel 
sekkumise küsimus, tagamaks, et 
tuumaohutust ja tuumavaldkonna ohtude 
tõrjumist edendatakse paralleelselt 
tuumaenergia tootmisvõimsuse töökava 
väljatöötamisega, eriti võttes arvesse 
reguleerivate asutuste ja tehnilist tuge 
pakkuvate organisatsioonide tegevuse 
tugevdamist, tuleb koostöö puhul 
arvestada tuumaenergia arendamise 
programmi usaldusväärsust, 
tuumaenergia kasutamist käsitleva 
valitsuse otsuse olemasolu ning esialgse 
tegevuskava koostamist.

välja jäetud

Or. en

Selgitus

Käesoleva määruse kohaselt tuumaohutuse ja tuumaenergiaalaste kaitsemeetmete valdkonnas 
toimuva koostöö eesmärk ei ole tuumaenergia edendamine. Riikide kaudne ergutamine 
tuumatehnoloogia väljaarendamiseks, jättes nende tuumaprogrammist usaldusväärse mulje 
ELi abi tõttu, ei kuulu seega käesoleva määruse kohaldamisalasse. 

Muudatusettepanek 70
Rebecca Harms
fraktsiooni Verts/ALE nimel
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Ettepanek võtta vastu määrus
Lisa – Kriteeriumid – 3. Riigid, kus puudub tuumaenergia tootmisvõimsus – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Selle kategooria riikide puhul peaks 
koostöö eesmärk olema eeskätt vajaliku 
reguleeriva infrastruktuuri, 
tuumavaldkonda reguleerivate asutuste ja 
asjaomaste tehnilist tuge pakkuvate 
organisatsioonide tehnilise pädevuse 
arendamine. Samuti tuleb arvestada 
kasutatud tuumkütuse ja radioaktiivsete 
jäätmete vastutustundliku ning ohutu 
käitlemise strateegiate ja raamistike 
arendamisega ning vajaduse korral neid 
toetada, kaasates riigid, kellel ei ole kavas 
tuumaenergia tootmisvõimsust arendada 
või on otsustanud seda mitte teha.

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 71
Rebecca Harms
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
Lisa – Prioriteedid – lõiked 1 ja 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Elanikkonna elu ja tervist ähvardavate 
ohtude kõrvaldamiseks vajalike 
ohutustingimuste loomiseks ning selle 
tagamiseks, et tuumamaterjali ei kasutata 
muudel eesmärkidel, kui see on ette 
nähtud, on koostöö suunatud eeskätt 
tuumavaldkonda reguleerivatele asutustele
(ja tehnilist tuge pakkuvatele 
organisatsioonidele). Eesmärk on tagada 
nende tehniline pädevus ja sõltumatus ning 
õigusraamistiku tugevdamine, eriti
litsentsimistegevuse puhul, sealhulgas 
tulemuslike ning laiaulatuslike ohutus- ja 
riskianalüüside (stressitestid) 
läbivaatamine ja järelmeetmed.

Käesoleva vahendi raames tehtav koostöö 
on suunatud eeskätt tuumavaldkonda 
reguleerivatele asutustele (ja tehnilist tuge 
pakkuvatele organisatsioonidele), et tagada 
nende tehniline pädevus ja sõltumatus ning 
õigusraamistiku tugevdamine, eriti seoses 
järgmiste küsimustega:
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Koostööprogrammi muud prioriteedid, 
mida arendatakse käesoleva määruse 
kontekstis, hõlmavad järgmist:

– litsentseerimine;
– kasutatud tuumkütuse ja radioaktiivsete 
jäätmete vastutustundliku ja ohutu 
käitlemise strateegiate ja raamistike 
väljatöötamine ja rakendamine;

– kasutatud tuumkütuse ja radioaktiivsete 
jäätmete vastutustundliku ja ohutu 
käitlemise strateegiate ja raamistike 
väljatöötamine ja rakendamine;

– olemasolevate rajatiste 
dekomisjoneerimine, endiste tuumarajatiste 
ja uraanikaevanduste pärandi saneerimine, 
samuti veealuste radioaktiivsete objektide 
ning meres olevate ainete kogumine ja 
käitlemine, kui need on elanikkonnale 
ohtlikud.

– olemasolevate rajatiste 
dekomisjoneerimine, endiste tuumarajatiste 
ja uraanikaevanduste pärandi saneerimine, 
samuti veealuste radioaktiivsete objektide 
ning meres olevate ainete kogumine ja 
käitlemine, kui need on elanikkonnale 
ohtlikud.

– selle tagamine, et ei kasutata muul kui 
nende jaoks ettenähtud eesmärgil.

Or. en

Selgitus

Nagu on tunnistatud Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee arvamuses (23. mai 2011), 
väidetakse ettepanekus tuumaohutusalase koostöö rahastamisvahendi kohta, et vahendi 
eesmärk on kõrvaldada tuumariskid, kuid samas tuleb märkida, et – nagu igasuguse keeruka 
tööstusprotsessi puhul – ei saa riskide kõrvaldamist tehniliselt garanteerida, eriti puudutab 
see tuumakatastroofi ärahoidmist. [...] Samuti tuleks märkida, et kõrgetasemelist 
ohutuskultuuri ei edenda veendumus, et risk on kõrvaldatud igast protsessist.

Muudatusettepanek 72
Silvia-Adriana Ţicău

Ettepanek võtta vastu määrus
Lisa – Prioriteedid – lõige 2 – taane 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

– nõutavate oskuste arendamine 
tuumarajatiste käitamise ja tegevuse 
lõpetamise, tuumajäätmete käitlemise ja 
kiirguskaitse valdkonnas.

Or. ro
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Muudatusettepanek 73
Rebecca Harms
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
Lisa – Prioriteedid – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Koostööd kolmandate riikide
tuumarajatiste käitajatega kaalutakse 
eriolukorras nn stressitestide 
järelmeetmete raames. Nimetatud koostöö 
hulka ei kuulu seadmete tarnimine.

Koostöö tuumarajatiste omanike ja/või
käitajatega ei kuulu käesoleva vahendi 
kohaldamisalasse.

Or. en

Selgitus

ELi maksumaksjate raha ei tohiks kasutada tuumarajatiste omanike ja käitajate 
rahastamiseks.


