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Muudatusettepanek 56
Jean-Pierre Audy

Seadusandliku resolutsiooni projekt
Lõige 1

Seadusandliku resolutsiooni projekt Muudatusettepanek

1. kiidab komisjoni ettepaneku muudetud 
kujul heaks;

1. toetab komisjoni ettepanekut muudetud 
kujul;

Or. fr

Muudatusettepanek 57
Michèle Rivasi
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
Volitus 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

– võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise 
lepingut, eriti selle artikleid 8, 13, 173, 3, 
182, 1 ja 194,

Or. en

Muudatusettepanek 58
Michèle Rivasi
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Seadusandliku resolutsiooni projekt
Volitus 2

Seadusandliku resolutsiooni projekt Muudatusettepanek

– võttes arvesse Euroopa
Aatomienergiaühenduse 
asutamislepingu artiklit 7, mille alusel 
nõukogu konsulteeris Euroopa 
Parlamendiga (C7-0009/2012),

– võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise 
lepingut, eriti selle artikleid 8 ja 194;
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Or. en

Muudatusettepanek 59
Michèle Rivasi
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(1) Euroopa Aatomienergiaühenduse 
(edaspidi „ühendus”) üks eesmärk on 
aidata tõsta liikmesriikide elatustaset muu 
hulgas sellega, et edendatakse ja 
soodustatakse liikmesriikide 
tuumauuringuid ning toetatakse neid 
ühenduse teadus- ja koolitusprogrammiga.

(1) Euroopa Liidu üks eesmärk on aidata 
tõsta liikmesriikide elatustaset muu hulgas 
sellega, et edendatakse ja soodustatakse 
liikmesriikide tuumauuringuid ning 
toetatakse neid ühenduse teadus- ja 
koolitusprogrammiga.

Or. en

Muudatusettepanek 60
Michèle Rivasi
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(1 a) Kuna Euroopa 
Aatomienergiaühenduse 
asutamislepingus ei ole sätestatud 
Euroopa Parlamendi 
kaasotsustamisõigust tuumavaldkonna 
küsimustes, on ülimalt oluline, et uus 
õiguslik alus kehtiks tuumavaldkonna 
õigusaktidele.

Or. en
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Muudatusettepanek 61
Michèle Rivasi
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(2) Tänu tuumaohutuse ja -julgeoleku 
ning kiirguskaitse parandamisele 
suurendatakse tuumauuringutega 
sotsiaalset ja majanduslikku heaolu ning 
keskkonnasäästlikkust. Sama oluline on 
ka see, et tuumauuringutega aidatakse 
pikemas perspektiivis kaasa 
energiasüsteemi CO2-heite ohutule, 
tõhusale ja turvalisele vähendamisele.

(2) Tuumauuringud parandavad 
tuumaohutust, tuumajulgeolekut ja 
kiirguskaitset.

Or. en

Muudatusettepanek 62
Michèle Rivasi
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(3) Ühenduse teadus- ja
koolitusprogrammi (edaspidi „Euratomi 
programm”) raames tehtavate 
tuumauuringutega aidatakse kaasa 
teadusuuringute ja innovatsiooni 
raamprogrammi „Horisont 2020”
(kehtestatud [kuupäev]5 määrusega (EL) nr 
XX/XXXX, edaspidi „raamprogramm
„Horisont 2020””) eesmärkide 
saavutamisele ja hõlbustatakse Euroopa 
2020. aasta strateegia rakendamist ning 
Euroopa teadusruumi loomist ja toimimist.

(3) Osa rahastuse ülekandmise tõttu 
tuumauuringutelt teadusuuringute ja 
innovatsiooni raamprogrammile, aitab
ühenduse teadus- ja koolitusprogramm 
(edaspidi „Euratomi programm”) kaasa 
teadusuuringute ja innovatsiooni 
raamprogrammi „Horisont 2020”
(kehtestatud [kuupäev]5 määrusega (EL) nr 
XX/XXXX, edaspidi „raamprogramm
„Horisont 2020””) eesmärkide 
saavutamisele ja hõlbustab Euroopa 2020. 
aasta strateegia rakendamist ning Euroopa 
teadusruumi loomist ja toimimist.

Or. en
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Muudatusettepanek 63
Alejo Vidal-Quadras, Cristina Gutiérrez-Cortines, Pilar del Castillo Vera

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(3) Ühenduse teadus- ja koolitusprogrammi
(edaspidi „Euratomi programm”) raames 
tehtavate tuumauuringutega aidatakse 
kaasa teadusuuringute ja innovatsiooni 
raamprogrammi „Horisont 2020”
(kehtestatud [kuupäev]5 määrusega (EL) nr 
XX/XXXX, edaspidi „raamprogramm
„Horisont 2020””) eesmärkide 
saavutamisele ja hõlbustatakse Euroopa 
2020. aasta strateegia rakendamist ning 
Euroopa teadusruumi loomist ja toimimist.

(3) Ühenduse teadus- ja koolitusprogrammi
(edaspidi „Euratomi programm”) raames 
tehtavate tuumauuringutega aidatakse 
kaasa teadusuuringute ja innovatsiooni 
raamprogrammi „Horisont 2020”
(kehtestatud [kuupäev]5 määrusega (EL) nr 
XX/XXXX, edaspidi „raamprogramm
„Horisont 2020””) eesmärkide 
saavutamisele, hõlbustatakse Euroopa 
2020. aasta strateegia rakendamist ning 
Euroopa teadusruumi loomist ja toimimist
ning aidatakse rakendada Euroopa 
energiatehnoloogia strateegilist kava.

Or. en

Muudatusettepanek 64
Alejo Vidal-Quadras, Cristina Gutiérrez-Cortines, Pilar del Castillo Vera

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 3 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(3 a) Euratomi programm toetab säästva 
tuumaenergia tehnoloogiaalgatust ja 
vastavat platvormi, geoloogilise 
lõppladustamise tehnoloogiaplatvormi 
ning Euroopa multidistsiplinaarne 
väikese kiirgusdoosi algatust, mis käivitati 
seitsmenda Euratomi programmi raames.

Or. en
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Muudatusettepanek 65
Michèle Rivasi
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(4) Olenemata tuumaenergia võimalikust 
mõjust energiavarustusele ja majanduse 
arengule, võivad tõsised tuumaõnnetused
ohustada inimeste tervist. Seepärast tuleks
Euratomi teadus- ja koolitusprogrammi 
puhul pöörata võimalikult suurt tähelepanu 
tuumaohutusele ja vajaduse korral 
julgeolekuaspektidele.

(4) Rasked tuumaõnnetused, tuumarelva 
levik ja -terrorism võivad ohustada 
inimeste tervist ja keskkonda. Seepärast 
tuleks teadus- ja koolitusprogrammi puhul 
pöörata võimalikult suurt tähelepanu 
tuumaohutusele ja vajaduse korral 
julgeolekuaspektidele.

Or. en

Muudatusettepanek 66
Jean-Pierre Audy

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(4) Olenemata tuumaenergia võimalikust 
mõjust energiavarustusele ja majanduse 
arengule, võivad tõsised tuumaõnnetused 
ohustada inimeste tervist. Seepärast tuleks 
Euratomi teadus- ja koolitusprogrammi 
puhul pöörata võimalikult suurt tähelepanu 
tuumaohutusele ja vajaduse korral 
julgeolekuaspektidele.

(4) Olenemata tuumaenergia võimalikust 
mõjust energiavarustusele ja majanduse 
arengule, võivad tõsised tuumaõnnetused 
ohustada inimeste tervist. Seepärast tuleks 
Euratomi teadus- ja koolitusprogrammi 
puhul pöörata võimalikult suurt tähelepanu 
tuumaohutusele ja vajaduse korral – osana 
Teadusuuringute Ühiskeskuse tööst –
julgeolekuaspektidele.

Or. fr

Selgitus

Tuumajulgeoleku teadus- ja arendustegevus ei kuulu Euratomi pädevusse. Ainult 
Teadusuuringute Ühiskeskusel on lubatud tegeleda tuumajulgeoleku küsimustega. See peaks 
olema selgelt välja toodud.
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Muudatusettepanek 67
Peter Skinner, Jan Březina

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 4 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(4 a) Olenemata tuumaenergia 
võimalikust mõjust energiavarustusele ja 
majanduse arengule, võivad tõsised 
tuumaõnnetused, tuumaenergia levik ja 
kuritahtlikud teod, sealhulgas 
tuumaterrorism ohustada inimeste tervist. 
Seepärast tuleks Euratomi programmi 
puhul pöörata võimalikult suurt 
tähelepanu tuumaohutusele ja vajaduse 
korral julgeolekuaspektidele. Lisaks tuleb 
tähelepanu pöörata kolmandatele 
riikidele, kellel on ELiga ühine piir, ja 
piiriülese tuumaohutuse aspektidele, mis 
määrab liidu lisandväärtuse.

Or. en

Muudatusettepanek 68
Jan Březina, Peter Skinner, Evžen Tošenovský

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 4 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(4 a) Käivitati kolm suurt Euroopa 
koostööalgatust tuumateaduse ja -
tehnoloogia vallas. Need on säästva 
tuumaenergia tehnoloogiaplatvorm 
(SNETP), NUGENIA assotsiatsioon, 
geoloogilise lõppladustamise 
tehnoloogiaplatvorm (IGD-TP) ning 
Euroopa multidistsiplinaarne väikese 
kiirgusdoosi algatus (MELODI). SNETP 
ja IGDTP vastavad SET-kava 
eesmärkidele.
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Or. en

Muudatusettepanek 69
Jan Březina, Peter Skinner, Evžen Tošenovský

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 4 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(4 b) Säästva tuumaenergia Euroopa 
tööstusalgatuse (ESNII) eesmärk on 2040. 
aastaks käivitada suletud kütusetsükliga 
neljanda põlvkonna kiirete neutronite 
reaktorid. Sinna kuulub kolm 
suurprojekti: prototüüp ASTRID 
(naatriumjahutusega), demonstraator 
ALLEGRO (gaasjahutusega) ja 
MYRRHA-tehnoloogial töötav pilootkäitis 
(pliijahutusega).

Or. en

Muudatusettepanek 70
Michèle Rivasi
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(5) Kuna kõikides liikmesriikides on 
tuumarajatised või seal kasutatakse 
radioaktiivseid materjale eelkõige 
meditsiinilisel otstarbel, on nõukogu 2. 
detsembri 2008. aasta järeldustes 
tunnistanud jätkuvat vajadust tuumaalase 
pädevuse järele, tagades selle eelkõige 
teadusuuringualase ning ühenduse tasandil 
koordineeritava asjakohase hariduse ja 
koolitusega.

(5) Kuna kõikides liikmesriikides on 
tuumarajatised, seal kasutatakse 
radioaktiivseid materjale eelkõige 
meditsiinilisel otstarbel või radioaktiivne 
sadenemine, on nõukogu 2. detsembri 
2008. aasta järeldustes tunnistanud jätkuvat 
vajadust tuumaalase pädevuse järele, eriti 
kiirguskaitse alal, tagades selle eelkõige 
teadusuuringualase ning ühenduse tasandil 
koordineeritava asjakohase hariduse ja 
koolitusega.
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Or. en

Muudatusettepanek 71
Michèle Rivasi
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 6

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(6) ITERi projektiühiseks rakendamiseks 
ettenähtud ITERi Rahvusvahelise
Termotuumaenergeetika Organisatsiooni 
asutamislepingu sõlmimisega on ühendus 
võtnud kohustuse osaleda ITERi 
ehitamises ja selle edasises kasutamises.
Ühenduse osalust haldab ITERi ja 
Tuumasünteesienergeetika Arendamise 
Euroopa Ühisettevõte (edaspidi 
„ühisettevõte Fusion for Energy”), mis 
loodi nõukogu 27. märtsi 2007. aasta
otsusega. Ühisteevõtte Fusion for Energy, 
sh ITERi tegevust reguleeritakse eraldi 
õigusaktiga.

(6) Oma ettepanekuga rahastada ITERi
projekti väljaspool 2014.–2020. aasta
mitmeaastast finantsvõrgustikku, teeb 
komisjon vihje, et Ühisteevõtte Fusion for 
Energy, sh ITERi tegevust tuleks 
reguleerida eraldi õigusaktiga.

Or. en

Muudatusettepanek 72
Andrzej Grzyb, Jerzy Buzek, Jolanta Emilia Hibner, Lena Kolarska-Bobińska, Bogdan 
Kazimierz Marcinkiewicz, Krišjānis Kariņš, Marian-Jean Marinescu, Markus Pieper

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 6

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(6) ITERi projektiühiseks rakendamiseks 
ettenähtud ITERi Rahvusvahelise 
Termotuumaenergeetika Organisatsiooni 
asutamislepingu sõlmimisega on ühendus 
võtnud kohustuse osaleda ITERi 
ehitamises ja selle edasises kasutamises.
Ühenduse osalust haldab ITERi ja 

(6) ITERi projektiühiseks rakendamiseks 
ettenähtud ITERi Rahvusvahelise 
Termotuumaenergeetika Organisatsiooni 
asutamislepingu sõlmimisega on ühendus 
võtnud kohustuse osaleda ITERi 
ehitamises ja selle edasises kasutamises.
Ühenduse osalust haldab ITERi ja 
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Tuumasünteesienergeetika Arendamise 
Euroopa Ühisettevõte (edaspidi
„ühisettevõte Fusion for Energy”), mis 
loodi nõukogu 27. märtsi 2007. aasta 
otsusega. Ühisteevõtte Fusion for Energy, 
sh ITERi tegevust reguleeritakse eraldi 
õigusaktiga.

Tuumasünteesienergeetika Arendamise 
Euroopa Ühisettevõte (edaspidi
„ühisettevõte Fusion for Energy”), mis 
loodi nõukogu 27. märtsi 2007. aasta 
otsusega. Ühisteevõtte Fusion for Energy, 
sh ITERi tegevust reguleeritakse eraldi 
õigusaktiga. ITERi projekti rahastamine 
peaks olema tagatud eraldi 
finantsmehhanismiga.

Or. en

Muudatusettepanek 73
Marisa Matias

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 6

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(6) ITERi projektiühiseks rakendamiseks 
ettenähtud ITERi Rahvusvahelise 
Termotuumaenergeetika Organisatsiooni 
asutamislepingu sõlmimisega on ühendus 
võtnud kohustuse osaleda ITERi 
ehitamises ja selle edasises kasutamises.
Ühenduse osalust haldab ITERi ja 
Tuumasünteesienergeetika Arendamise 
Euroopa Ühisettevõte (edaspidi
„ühisettevõte Fusion for Energy”), mis 
loodi nõukogu 27. märtsi 2007. aasta 
otsusega. Ühisteevõtte Fusion for Energy, 
sh ITERi tegevust reguleeritakse eraldi 
õigusaktiga.

(6) ITERi projektiühiseks rakendamiseks 
ettenähtud ITERi Rahvusvahelise 
Termotuumaenergeetika Organisatsiooni 
asutamislepingu sõlmimisega on ühendus 
võtnud kohustuse osaleda ITERi 
ehitamises ja selle edasises kasutamises.
Ühenduse osalust haldab ITERi ja 
Tuumasünteesienergeetika Arendamise 
Euroopa Ühisettevõte (edaspidi
„ühisettevõte Fusion for Energy”), mis 
loodi nõukogu 27. märtsi 2007. aasta 
otsusega. Ühisteevõtte Fusion for Energy, 
sh ITERi tegevust reguleeritakse eraldi 
õigusaktiga ja see ei kuulu mitmeaastase 
finantsraamistiku alla.

Or. en

Muudatusettepanek 74
Michèle Rivasi
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 7
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(7) Selleks et tuumasünteesienergia 
muutuks äriotstarbelise energiatootmise 
üheks usaldusväärseks võimaluseks, tuleb 
ITERi ehitamine kõigepealt edukalt ja 
õigel ajal lõpule viia ning alustada selle 
käitamist. Samuti tuleb kehtestada 
ambitsioonikad, kuid realistlikud 
suunised 2050. aastaks seatud 
elektritootmiseesmärkide saavutamiseks. 
Kõnealuste sihtide saavutamiseks tuleb 
Euroopa tuumasünteesiprogrammile uus 
suund anda. Rohkem tuleks keskenduda 
ITERi toetatavale tegevusele. Selline 
ratsionaliseerimine ei tohiks kahjustada 
Euroopa juhtivat rolli 
tuumasünteesiuuringutes.

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 75
Jean-Pierre Audy

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 8

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(8) Teadusuuringute Ühiskeskus (edaspidi
„JRC”) peaks jätkuvalt tagama tarbijale 
orienteeritud sõltumatu teadus- ja 
tehnoloogiaalase toetuse ühenduse poliitika 
sõnastamisele, väljatöötamisele, 
rakendamisele ja jälgimisele eelkõige 
tuumaohutuse ja -julgeolekuga seotud 
teadusuuringute ja koolitustegevuse 
valdkonnas.

(8) Teadusuuringute Ühiskeskus (edaspidi
„JRC”) peaks jätkuvalt tagama tarbijale 
orienteeritud sõltumatu teadus- ja 
tehnoloogiaalase toetuse ühenduse poliitika 
sõnastamisele, väljatöötamisele, 
rakendamisele ja jälgimisele eelkõige 
tuumaohutuse ja -julgeolekuga seotud 
teadusuuringute ja koolitustegevuse 
valdkonnas. Ta peab selle panuse tegema 
vastavalt suunistele, mille on kehtestanud 
ELi institutsioonid, eelkõige
tuumaelektrijaamade stressitestide 
valguses.

Or. fr
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Selgitus

Teadusuuringute Ühiskeskuse ülesanne on teha tööd ELi poliitika toetamiseks, antud juhul 
ohutuse ja turvalisuse küsimustes. Seetõttu on igati seaduspärane jääda pärast 
tuumaelektrijaamade stressiteste ootama suuniseid, mida ELi institutsioonid Teadusuuringute 
Ühiskeskuse tööprogrammi kohta annavad. 

Muudatusettepanek 76
Michèle Rivasi
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 10

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(10) Kui iga liikmesriigi asi on otsustada, 
kas kasutada tuumaenergiat või mitte, siis 
liidu ülesanne on kõikide liikmesriikide 
huvides välja töötada raamistik, millega 
toetatakse valdkonnaüleseid 
tuumalõhustumistehnoloogia alaseid
ühiseid teadusuuringuid ning teadmiste 
loomist ja säilitamist, pöörates erilist 
rõhku ohutusele, julgeolekule, 
kiirguskaitsele ja tuumarelva leviku
tõkestamisele. Selleks on vaja sõltumatut 
teaduslikku tõendusmaterjali ja selles osas 
võib JRC anda olulise panuse. Sellist 
vajadust on tunnistatud komisjoni teatises
„Euroopa 2020 – strateegiline juhtalgatus
„Innovaatiline liit””9, milles teatati 
kavatsusest tugevdada JRC kaudu 
poliitiliste otsuste tegemiseks vajalikke 
teaduslikke tõendusmaterjale. JRC teeb 
ettepaneku seada kõnealuse ülesande
lahendamisel tuumaohutuse ja -
julgeoleku alastes teadusuuringutes
kesksele kohale liidu poliitilised 
prioriteedid.

(10) Kuigi iga liikmesriigi asi on otsustada, 
kas kasutada tuumaenergiat või mitte,
peaks liit jätkama kõikide liikmesriikide 
huvides raamistiku pakkumist, millega 
toetatakse ühiseid tippteadusuuringuid
ning teadmiste loomist ja säilitamist
tuumaohutuse ja tuumajulgeoleku,
kiirguse mõõtmise, kiirguskaitse ja 
tuumarelva leviku tõkestamise kohta.
Selleks on vaja sõltumatut teaduslikku 
tõendusmaterjali ja selles osas võib JRC 
anda olulise panuse. Sellist vajadust on 
tunnistatud komisjoni teatises „Euroopa 
2020 – strateegiline juhtalgatus
„Innovaatiline liit””9, milles teatati 
kavatsusest tugevdada JRC kaudu 
poliitiliste otsuste tegemiseks vajalikke 
teaduslikke tõendusmaterjale. JRC teeb 
ettepaneku kõnealuse ülesande
lahendamiseks seada kesksele kohale
tuumaohutuse – eelkõige tuumaobjektide 
tegevuse lõpetamise ajal ja 
hädaolukordadeks valmisoleku 
küsimustes – ja tuumajulgeoleku alased 
teadusuuringud.

Or. en
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Muudatusettepanek 77
Jean-Pierre Audy

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 10

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(10) Kui iga liikmesriigi asi on otsustada, 
kas kasutada tuumaenergiat või mitte, siis 
liidu ülesanne on kõikide liikmesriikide 
huvides välja töötada raamistik, millega 
toetatakse valdkonnaüleseid 
tuumalõhustumistehnoloogia alaseid 
ühiseid teadusuuringuid ning teadmiste 
loomist ja säilitamist, pöörates erilist rõhku 
ohutusele, julgeolekule, kiirguskaitsele ja 
tuumarelva leviku tõkestamisele. Selleks 
on vaja sõltumatut teaduslikku 
tõendusmaterjali ja selles osas võib JRC 
anda olulise panuse. Sellist vajadust on 
tunnistatud komisjoni teatises „Euroopa 
2020 – strateegiline juhtalgatus
„Innovaatiline liit””, milles teatati 
kavatsusest tugevdada JRC kaudu 
poliitiliste otsuste tegemiseks vajalikke 
teaduslikke tõendusmaterjale. JRC teeb 
ettepaneku seada kõnealuse ülesande 
lahendamisel tuumaohutuse ja -julgeoleku 
alastes teadusuuringutes kesksele kohale 
liidu poliitilised prioriteedid.

(10) Kui iga liikmesriigi asi on otsustada, 
kas kasutada tuumaenergiat või mitte, siis 
liidu ülesanne on kõikide liikmesriikide 
huvides välja töötada raamistik, millega 
toetatakse valdkonnaüleseid 
tuumalõhustumistehnoloogia alaseid 
ühiseid teadusuuringuid ning teadmiste 
loomist ja säilitamist, pöörates erilist rõhku 
ohutusele, julgeolekule, kiirguskaitsele ja 
tuumarelva leviku tõkestamisele. Selleks 
on vaja sõltumatut teaduslikku 
tõendusmaterjali ja selles osas võib JRC 
anda olulise panuse. Sellist vajadust on 
tunnistatud komisjoni teatises „Euroopa 
2020 – strateegiline juhtalgatus
„Innovaatiline liit””, milles teatati 
kavatsusest tugevdada JRC kaudu 
poliitiliste otsuste tegemiseks vajalikke 
teaduslikke tõendusmaterjale. JRC teeb 
ettepaneku seada kõnealuse ülesande 
lahendamisel tuumaohutuse ja -julgeoleku 
alastes teadusuuringutes kesksele kohale 
liidu poliitilised prioriteedid. Selliste 
teadusuuringute täpne iseloom tuleb 
määrata kindlaks suunistega, mille on 
kehtestanud ELi institutsioonid, eelkõige 
tuumaelektrijaamade stressiteste 
puudutavas osas.

Or. fr

Selgitus

Teadusuuringute Ühiskeskuse ülesanne on teha tööd ELi poliitika toetamiseks, antud juhul 
ohutuse ja turvalisuse küsimustes. Seetõttu on igati seaduspärane jääda pärast 
tuumaelektrijaamade stressiteste ootama suuniseid, mida ELi institutsioonid Teadusuuringute 
Ühiskeskuse tööprogrammi kohta annavad. 
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Muudatusettepanek 78
Jean-Pierre Audy

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 10 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 10 a Kuna Euroopa kodanikud 
peavad jääma ELi tasandi arutelude 
keskmesse, peaks Euroopa Parlament 
laiemalt osalema Euroopa 
Aatomienergiaühenduse teadus- ja 
koolitusprogrammi puudutavate 
küsimuste arutamisel ja selle kohta 
otsuste tegemisel.

Or. fr

Selgitus

On aeg võimalikult suures ulatuses kaasata Euroopa Parlament, kui kodanike esindaja.

Muudatusettepanek 79
Jean-Pierre Audy

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 11

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(11) Võttes arvesse Euratomi programmi 
eesmärki tihendada teaduse ja ühiskonna 
vahelisi suhteid ning suurendada üldsuse 
usaldust teaduse vastu, peaks programmiga 
suurendatama kodanike ja 
kodanikuühiskonna teadlikkust 
teadusuuringute ja innovatsiooni 
küsimustes ning töötatama välja 
vastutustundlikud uurimis- ja 
innovatsioonialased tegevuskavad, mille 
abil lahendatakse kodanike ja
kodanikuühiskonna probleeme ja mis 
vastavad nende ootustele, ning 
lihtsustatama nende osalemist Euratomi 
programmi kohases tegevuses.

(11) Võttes arvesse Euratomi programmi 
eesmärki tihendada teaduse ja ühiskonna 
vahelisi suhteid ning suurendada üldsuse 
usaldust teaduse vastu, peaks programmiga 
suurendatama kodanike ja 
kodanikuühiskonna teadlikkust 
teadusuuringute ja innovatsiooni 
küsimustes ning töötatama välja 
vastutustundlikud uurimis- ja 
innovatsioonialased tegevuskavad, mille 
abil lahendatakse kodanike ja 
kodanikuühiskonna probleeme ja mis 
vastavad nende ootustele, ning 
lihtsustatama nende osalemist Euratomi 
programmi kohases tegevuses. Selline 
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kodanike informeeritud osalemine 
Euratomi programmiga seotud 
küsimustes eeldab Euroopa Parlamendi, 
kui Euroopa kodanike esindaja tihedamat 
kaasamist.

Or. fr

Muudatusettepanek 80
Michèle Rivasi
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 13

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(13) Euratomi programm peaks aitama 
muuta teadlase elukutse liidus 
populaarsemaks. Piisavalt tähelepanu 
tuleks pöörata Euroopa teadlaste hartale ja 
teadlaste töölevõtmise juhendile10 ning 
muudele Euroopa teadusruumiga seoses 
kindlaksmääratud asjakohastele 
võrdlusraamistikele ja samal ajal tuleks 
silmas pidada nende vabatahtlikku laadi.

(13) Euratomi programm peaks aitama 
muuta teadlase elukutse liidus 
populaarsemaks, eelkõige pidades silmas 
puudulikke ametioskusi tuumaobjektide 
tegevuse lõpetamise, kiirguskaitse ja 
kiirgusmõõtmise alal. Piisavalt tähelepanu 
tuleks pöörata Euroopa teadlaste hartale ja 
teadlaste töölevõtmise juhendile10 ning 
muudele Euroopa teadusruumiga seoses 
kindlaksmääratud asjakohastele 
võrdlusraamistikele ja samal ajal tuleks 
silmas pidada nende vabatahtlikku laadi.

Or. en

Muudatusettepanek 81
Vladimír Remek

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 13

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(13) Euratomi programm peaks aitama 
muuta teadlase elukutse liidus 
populaarsemaks. Piisavalt tähelepanu 
tuleks pöörata Euroopa teadlaste hartale ja 

(13) Euratomi programm peaks olulisel 
määral aitama muuta teadlase elukutse 
liidus populaarsemaks. Piisavalt tähelepanu 
tuleks pöörata Euroopa teadlaste hartale ja 
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teadlaste töölevõtmise juhendile10 ning 
muudele Euroopa teadusruumiga seoses 
kindlaksmääratud asjakohastele 
võrdlusraamistikele ja samal ajal tuleks 
silmas pidada nende vabatahtlikku laadi.

teadlaste töölevõtmise juhendile10 ning 
muudele Euroopa teadusruumiga seoses 
kindlaksmääratud asjakohastele 
võrdlusraamistikele ja samal ajal tuleks 
silmas pidada nende vabatahtlikku laadi.

Or. cs

Muudatusettepanek 82
Konrad Szymański, Angelika Niebler

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 15

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(15) Euratomi programmiga toetatavas 
teadus- ja innovatsioonitegevuses tuleks
järgida olulisi eetikapõhimõtteid. Arvesse 
tuleks võtta teaduse ja uue tehnoloogia 
eetika Euroopa töörühma arvamusi.
Teadustegevuses tuleks ka arvestada ELi 
toimimise lepingu artiklit 13 ning 
vähendada tuleks loomade kasutamist 
teadusuuringutes ja katsetes, eesmärgiga 
asendada loomade kasutamine muude 
meetoditega. Kogu tegevuse jooksul tuleks 
tagada inimeste tervise kõrgetasemeline 
kaitse.

(15) Euratomi programmiga toetatavas 
teadus- ja innovatsioonitegevuses tuleb
järgida eetikapõhimõtteid. Arvesse tuleks 
võtta teaduse ja uue tehnoloogia eetika 
Euroopa töörühma arvamusi.
Teadustegevuses tuleks ka arvestada ELi 
toimimise lepingu artiklit 13 ning
asendada, vähendada ja täiustada loomade 
kasutamist teadusuuringutes ja katsetes.
Kogu tegevuse jooksul tuleks tagada 
inimeste tervise kõrgetasemeline kaitse.

Or. en

Selgitus

Kasutada sõna „peaks” ei ole piisav, sest lihtsalt viitab võimalusele, aga kohustus peab 
olema selgelt väljendatud. Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklis 13 tuuakse see paremini 
välja nn vähendamise, täiustamise ja asendamise põhimõttega. Sellisel moel saab samuti 
tagada parema kooskõla osalemis- ja levitamiseeskirjade ettepaneku artikli 19 lõikega 10. 
Samuti on vaja ingliskeelses tekstis kasutada sõnade „ethical principles” ees määravat 
artiklit „the”, et tagada ühtsus programmi Horisont 2020 kehtestava määruse põhjendusega 
24.

Muudatusettepanek 83
Vladko Todorov Panayotov
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Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 16

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(16) Suurem mõju peaks saavutatama ka 
sellega, et Euratomi programm ja 
erasektori rahalised vahendid ühendatakse 
avaliku ja erasektori partnerlussuhetega 
põhivaldkondades, kus tänu 
teadusuuringutele ja innovatsioonile oleks 
võimalik saavutada liidu üldisemad 
konkurentsivõime-eesmärgid. Erilist 
tähelepanu tuleks pöörata väikeste ja 
keskmise suurusega ettevõtjate 
kaasamisele.

(16) Suurem mõju peaks saavutatama ka 
sellega, et Euratomi programm ja 
erasektori rahalised vahendid ühendatakse 
avaliku ja erasektori partnerlussuhetega 
põhivaldkondades, kus tänu 
teadusuuringutele ja innovatsioonile oleks 
võimalik saavutada liidu üldisemad 
konkurentsivõime-eesmärgid. Erilist 
tähelepanu tuleks pöörata väikeste ja 
keskmise suurusega ettevõtjate (VKEde)
kaasamisele. Vajadus suurendada 
ühenduse saadaolevate rahaliste 
vahendite kasutuselevõttu VKEde poolt 
peaks kehtima tuumauuringute alal 
tegutsevate VKEde kohta samuti, nagu ka 
teistes valdkondades, ning samas tuleb 
teha kõik võimalik, et vältida võimalikke 
infolekkeid ja töörežiimi rikkumisi.

Or. en

Selgitus

Tuleks toetada kõiki rahvusvahelisi pingutusi võitluses tuumarelvade leviku ja 
salakaubandusega. Tuleb olla eriti hoolikas, sest VKEsid on palju ja nad on väikesed.

Muudatusettepanek 84
Jean-Pierre Audy

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 25

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(25) Euratomi asutamislepingu artikli 7 
kohaselt vastutab Euratomi programmi 
elluviimise eest komisjon. Euratomi 
programmi rakendamisel, v.a otseste 
meetmete puhul, peaks komisjoni abistama 
liikmesriikide nõuandekomitee, et tagada 

(25) Euratomi asutamislepingu artikli 7 
kohaselt vastutab Euratomi programmi 
elluviimise eest komisjon. Euratomi 
programmi rakendamisel, v.a otseste 
meetmete puhul, peaks komisjoni abistama 
liikmesriikide nõuandekomitee, et tagada 
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riikide poliitika asjakohane 
koordineerimine kõnealuse teadus- ja 
koolitusprogrammiga hõlmatud 
valdkondades.

riikide poliitika asjakohane 
koordineerimine kõnealuse teadus- ja 
koolitusprogrammiga hõlmatud 
valdkondades. Euroopa Parlament tuleks 
kaasata programmi rakendamisesse 
komisjoni poolt.

Or. fr

Muudatusettepanek 85
Michèle Rivasi
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 26

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(26) Selleks et saavutada Euratomi 
programmi eesmärgid asjakohastes 
valdkondades, on vaja toetada nii Euratomi 
programmi raames kui ka 
raamprogrammiga „Horisont 2020” ühiselt 
toimuvat valdkonnaülest tegevust.

(26) Selleks et saavutada Euratomi 
programmi eesmärgid asjakohastes 
valdkondades, on vaja toetada nii Euratomi 
programmi raames kui ka 
raamprogrammiga „Horisont 2020” ühiselt 
toimuvat valdkonnaülest tegevust. Sellel ei 
tohiks olla negatiivseid tagajärgi 
raamprogrammi „Horisont 2020” 
eelarvele ja rahastamisele.

Or. en

Muudatusettepanek 86
Jean-Pierre Audy

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 26

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(26) Selleks et saavutada Euratomi 
programmi eesmärgid asjakohastes 
valdkondades, on vaja toetada nii Euratomi 
programmi raames kui ka 
raamprogrammiga „Horisont 2020” ühiselt 
toimuvat valdkonnaülest tegevust.

(26) Selleks et saavutada Euratomi 
programmi eesmärgid asjakohastes 
valdkondades, on vaja toetada nii Euratomi 
programmi raames kui ka 
raamprogrammiga „Horisont 2020” ühiselt 
toimuvat valdkonnaülest tegevust. See 
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vastastikune täiendavus on iseenesest 
piisav põhjendus Euroopa Parlamendi 
tihedamaks kaasamiseks Euratomi 
tegevusse.

Or. fr

Muudatusettepanek 87
Jean-Pierre Audy

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Käesoleva määrusega kehtestatakse 
Euratomi teadus- ja koolitusprogramm 
ajavahemikuks 1. jaanuarist 2014 kuni 31. 
detsembrini 2018 (edaspidi „Euratomi 
programm”) ning sätestatakse kõnealuses 
programmis osalemise eeskirjad, sh 
eeskirjad käesoleva määruse alusel 
eraldatavaid vahendeid haldavate 
rahastamisasutuste osalemise kohta 
programmides ning nende osalemise kohta 
käesoleva määruse ja määrusega (EL) nr 
XX/XXX kehtestatud raamprogrammi
„Horisont 2020” (edaspidi „programm
„Horisont 2020””) alusel toimuvas 
tegevuses.

Käesoleva määrusega kehtestatakse 
Euratomi teadus- ja koolitusprogramm 
ajavahemikuks 1. jaanuarist 2014 kuni 31. 
detsembrini 2018 (edaspidi „Euratomi 
programm”) ning sätestatakse kõnealuses 
programmis osalemise eeskirjad, sh 
eeskirjad käesoleva määruse alusel 
eraldatavaid vahendeid haldavate 
rahastamisasutuste osalemise kohta 
programmides ning nende osalemise kohta 
käesoleva määruse ja määrusega (EL) nr 
XX/XXX kehtestatud raamprogrammi
„Horisont 2020” (edaspidi „programm
„Horisont 2020””) alusel toimuvas 
tegevuses.

Euratomi programmi laiendatakse nii, et 
see saaks toimida samaaegselt 
raamprogrammiga „Horisont 2020”.

Or. fr

Muudatusettepanek 88
Michèle Rivasi
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 3 – lõige 1
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Euratomi programmi üldeesmärk on 
suurendada tuumaohutust ja -julgeolekut 
ning kiirguskaitset ja aidata pikemas 
perspektiivis kaasa energiasüsteemi CO2-
heite ohutule, tõhusale ja turvalisele 
vähendamisele. Üldeesmärgi 
saavutamiseks rakendatakse I lisas 
täpsustatud tegevust otseste ja kaudsete 
meetmetena, et saavutada käesoleva artikli 
lõigetes 2 ja 3 sätestatud erieesmärgid.

1. Euratomi programmi üldeesmärk on 
suurendada tuumaohutust ja -julgeolekut 
ning kiirguskaitset. Üldeesmärgi 
saavutamiseks rakendatakse I lisas 
täpsustatud tegevust otseste ja kaudsete 
meetmetena, et saavutada käesoleva artikli 
lõigetes 2 ja 3 sätestatud erieesmärgid.

Or. en

Muudatusettepanek 89
Michèle Rivasi
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 3 – lõige 2 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) toetada tuumasüsteemide ohutut
toimimist;

a) toetada tuumasüsteemide tegevuse
ohutut lõpetamist, ning alustada seda 
tuumareaktoritest, mis liidus läbi viidud 
stressitestide tulemuste kohaselt on kõige 
ohtlikumad;

Or. en

Muudatusettepanek 90
Peter Skinner, Jan Březina

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 3 – lõige 2 – punkt a a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

a a) toetada kõigi olemasolevate ja 
tulevikus rajatavate 
tsiviiltuumasüsteemide ohutut toimimist;
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Or. en

Muudatusettepanek 91
Michèle Rivasi
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 3 – lõige 2 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) aidata välja töötada lõplike 
tuumajäätmete käitlemise võimalused;

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 92
Michèle Rivasi
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 3 – lõik 2 – punkt c

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(c) toetada tuumaalase pädevuse 
arendamist ja selle kestlikkust liidu 
tasandil;

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 93
Silvia-Adriana Ţicău

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 3 – lõik 2 – punkt c

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(c) toetada tuumaalase pädevuse 
arendamist ja selle kestlikkust liidu 
tasandil;

c) toetada meetmeid asjakohase 
ettevalmistuse saanud personali 
olemasolu tagamiseks, ning tuumaalase 
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pädevuse arendamist ja selle kestlikkust 
liidu tasandil;

Or. ro

Muudatusettepanek 94
Jean-Pierre Audy

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 3 – lõige 2 – punkt d

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(d) parandada kiirguskaitset; d) toetada teadus- ja arendustegevust 
kiirguskaitse valdkonnas;

Or. fr

Selgitus

Sõna „parandama” kasutamine annaks mõista, et kiirguskaitse on varasemates Euratomi 
teadusuuringute programmides jäänud unarusse. Aga see ei ole nii, kiirguskaitse on alati 
olnud oluline osa Euratomi teadus- ja arendustegevusest.

Muudatusettepanek 95
Jan Březina, Evžen Tošenovský

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 3 – lõik 2 – punkt d a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

d a) anda panus teadus- ja 
arendustegevuse kavasse, mis põhineb 
liidu stressitestide (näiteks seismilise 
modelleerimise või südamiku sulamise 
simulatsioonide, jne) kokkuvõtetes 
loetletud soovitustel;

Or. en

Selgitus

The final peer review report of ENSREG (European Nuclear Safety Regulators Group) of the 
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European safety assessments include recommendations on national safety regulators' 
activities (e.g. benefits of periodic safety assessments) and on the implementation of 
recognized measures (e.g. for containment integrity). The Horizon 2020 Euratom framework 
should address the EU stress-tests and focus on the R&D agenda which derives from these 
recommendations, in particular in the fields of natural hazards assessment (seismic 
modelling) and accident impact limitation (core melt behaviour).

Muudatusettepanek 96
Alejo Vidal-Quadras, Cristina Gutiérrez-Cortines, Pilar del Castillo Vera

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 3 – lõik 2 – punkt d a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

d a) anda panus teadus- ja 
arendustegevuse kavasse, mis põhineb 
liidu stressitestide (näiteks seismilise 
modelleerimise või, südamiku sulamise 
simulatsioonidega seotud testide) 
kokkuvõtetes loetletud soovitustel;

Or. en

Muudatusettepanek 97
Alejo Vidal-Quadras, Cristina Gutiérrez-Cortines, Pilar del Castillo Vera

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 3 – lõige 2 – punkt d b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

d b) toetada tuumalõhustumise pikaajalist 
kestlikkust, pikendades reaktorite eluiga 
või kavandades uusi reaktoritüüpe;

Or. en

Muudatusettepanek 98
Michèle Rivasi
fraktsiooni Verts/ALE nimel
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 3 – lõige 2 – punkt e

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(e) tõendada tuumasünteesi kui 
energiaallika otstarbekust olemasolevate 
ja tulevaste tuumasünteesirajatiste abil;

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 99
Michèle Rivasi
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 3 – lõige 2 – punkt f

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(f) panna alus tulevastele 
termotuumaelektrijaamadele, töötades
välja materjalid, tehnoloogia ja 
põhimõttelise projekti;

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 100
Silvia-Adriana Ţicău

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 3 – lõige 2 – punkt f

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(f) panna alus tulevastele
termotuumaelektrijaamadele, töötades 
välja materjalid, tehnoloogia ja 
põhimõttelise projekti;

f) panna alus tulevastele termotuuma- ja 
tuumalõhustumiselektrijaamadele, 
töötades välja materjalid, tehnoloogia ja 
põhimõttelise projekti;

Or. ro
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Muudatusettepanek 101
Jean-Pierre Audy

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 3 – lõige 2 – punkt g

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(g) edendada innovatsiooni ja parandada 
tööstuse konkurentsivõimet;

g) edendada innovatsiooni ja parandada 
tööstuse konkurentsivõimet, eelkõige 
tulevaste termotuumasünteesi ja 
tuumalõhustumise reaktorsüsteemide 
toetamise kaudu;

Or. fr

Selgitus

Innovatsioon ja tööstuslik konkurentsivõime sõltub tuleviku termotuumasünteesi ning 
tuumalõhustumise reaktorsüsteemide uurimisest ja arendamisest. Need reaktorid peavad 
loomulikult vastama kõige kõrgematele turvastandarditele.

Muudatusettepanek 102
Michèle Rivasi
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 3 – lõige 3 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) suurendada tuumaohutust, sh: 
tuumkütuse ja tuumareaktorite ohutust, 
tõhustada jäätmekäitlust ja 
dekomisjoneerimist ning parandada
valmisolekut hädaolukorras;

a) suurendada dekomisjoneerimise käigus
tuumaohutust ning tuumaõnnetuste puhul
valmisolekut hädaolukorras;

Or. en

Muudatusettepanek 103
Jan Březina, Evžen Tošenovský

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 3 – lõige 3 – punkt a
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) suurendada tuumaohutust, sh:
tuumkütuse ja tuumareaktorite ohutust, 
tõhustada jäätmekäitlust ja 
dekomisjoneerimist ning parandada 
valmisolekut hädaolukorras;

a) suurendada tuumaohutust, sh: 
tuumkütuse ja tuumareaktorite ohutust, 
tõhustada jäätmekäitlust ja 
dekomisjoneerimist, parandada 
valmisolekut hädaolukorras ning 
suutlikkust toime tulla 
tuumajulgeolekualaste intsidentide otseste 
tagajärgedega, sõltumata sellest, kui 
ebatõenäoline selliste juhtumite esinemine 
olla võib;

Or. en

Selgitus

Fukushima õnnetus näitas, et vähetõenäolisel juhul, kui leidis aset suure koguse 
radioaktiivsuse vabanemine, puudus siiski piisavalt põhjalik arusaamine sündmuse 
tagajärgede ja selle kohta, kuidas nendega toime tulla.

Muudatusettepanek 104
Peter Skinner, Jan Březina

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 3 – lõik 3 – punkt e a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

e a) täiustada veelgi kõiki nõutud 
ohutusalaseid täiendusi, lähtudes ELi ja 
kolmandate riikide kõigil reaktoritel 
tehtud vastupidavustestide tulemustest; 
see peaks keskenduma panuse andmisele 
nende soovitustel põhinevasse teadus- ja 
arendustegevuse.

Or. en

Selgitus

Pärast Fukushima Dai-ichi õnnetust Jaapanis viidi 2011. aastal läbi vastupidavustestid kõigis 
ELi tuumajaamades. On oluline, et raamprogrammis toetataks ELi pingutusi testidejärgselt 
tuumajaamade ohutust parandada. Raamistik peaks keskenduma teadus- ja arendustegevuse 
aspektide rakendamisele, mida soovitatakse katse tulemustel ja mitte püüdma dubleerida 
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teiste instrumentide või organite tööd.

Muudatusettepanek 105
Michèle Rivasi
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 3 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Euratomi programmi rakendamisel 
seatakse eesmärgiks tagada, et toetatavad 
prioriteedid ja tegevusvaldkonnad sobiksid 
muutuvate vajadustega ning et võetaks 
arvesse teaduse, tehnika, innovatsiooni, 
poliitika kujundamise, turgude ja 
ühiskonna muutumist.

4. Euratomi programmi rakendamisel 
seatakse eesmärgiks tagada, et toetatavad 
prioriteedid ja tegevusvaldkonnad sobiksid 
muutuvate vajadustega ning et võetaks 
arvesse teaduse, tehnika, innovatsiooni, 
poliitika kujundamise, turgude ja 
ühiskonna muutumist ning samuti 
tuumaõnnetuste otseseid ja kaudseid 
tagajärgi.

Or. en

Muudatusettepanek 106
Jan Březina, Peter Skinner, Evžen Tošenovský

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 3 – lõige 5 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5 a. Euratomi programm aitab kaasa 
SET-kava rakendamisele. Otseselt ja 
kaudselt selle alusel toimuv tegevus peaks 
olema kooskõlas kolme olemasoleva 
tuumaenergiaalase Euroopa 
tehnoloogiaplatvormi (SNETP, IGDTP ja 
MELODI) strateegiliste teadusuuringute 
kavadega.

Or. en
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Muudatusettepanek 107
Michèle Rivasi
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 – lõige 1 – lõik 1 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Euratomi programmi rakendamiseks 
ettenähtud rahastamispaketi suurus on
1 788,889 miljonit eurot. See summa 
jaguneb järgmiselt:

Euratomi programmi rakendamiseks 
ettenähtud rahastamispaketi suurus on
200,000 miljonit eurot. See summa jaguneb 
järgmiselt:

Or. en

Muudatusettepanek 108
Jean-Pierre Audy

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 – lõige 1 – lõik 1 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Euratomi programmi rakendamiseks 
ettenähtud rahastamispaketi suurus on
1 788,889 miljonit eurot. See summa 
jaguneb järgmiselt:

Euratomi programmi rakendamiseks 
ettenähtud rahastamispaketi suurus on
[1 974,319] miljonit eurot. See summa 
jaguneb järgmiselt:

Or. fr

Selgitus

Euratomi finantseerimine, nii tuumasünteesi kui ka tuumalõhustumise süsteemide osas, on 
teadupärast olnud ebapiisav. Mitme programmiperioodi jooksul on näiteks tuumalõhustumise 
uuringute eelarvet vastavalt inflatsioonile hädavaevu kohandatud (kui samas 
Teadusuuringute Ühiskeskuse otseste meetmete eelarve on oluliselt suurenenud). Samamoodi 
ei ole selge, miks Horisont 2020 Euratomi halduskulud on kõrgemad kui Horisont 2020 
omad. Need kulud tuleks tasakaalu viia ja tulemusena saadud kokkuhoitud summad suunata 
uurimistööle.

Muudatusettepanek 109
Michèle Rivasi
fraktsiooni Verts/ALE nimel
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 – lõige 1 – lõik 1 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) tuumasünteesiuuringute ja 
sellekohase arendustegevuse 
programmiga seotud kaudsete meetmete 
jaoks 709,713 miljonit eurot;

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 110
Jean-Pierre Audy

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 – lõige 1 – lõik 1 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) tuumasünteesiuuringute ja sellekohase 
arendustegevuse programmiga seotud 
kaudsete meetmete jaoks 709,713 miljonit 
eurot;

a) tuumasünteesiuuringute ja sellekohase 
arendustegevuse programmiga seotud 
kaudsete meetmete jaoks [750] miljonit 
eurot;

Or. fr

Muudatusettepanek 111
Peter Skinner

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 – lõige 1 – lõik 1 – punkt a a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

a a) ITERi projekt kaasatakse ja 
rahastatakse täielikult ja läbipaistvalt 
mitmeaastasest finantsraamistikust. 
Projekti aspekte, mis ei ole otseselt seotud 
teadus- ja koolitustegevusega, ei ole vaja 
Euratomi raamprogrammi rahastamisse 
võtta;
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Or. en

Selgitus

ITERi projekti peaks rahastama mitmeaastasest finantsraamistikust, et ennetada 
kõikvõimalikke projektist eemaldumisi, mis võivad kahjustada ühenduse huve. ITERi 
pikaajalise edu tagaks paremini selle rahastamine mitmeaastasest finantsraamistikust.

Muudatusettepanek 112
Michèle Rivasi
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 – lõige 1 – lõik 1 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) tuumalõhustumise, tuumaohutuse ja 
kiirguskaitsega seotud kaudsete meetmete 
jaoks 354,857 miljonit eurot;

b) kiirguskaitse ja meditsiiniliste 
rakendustega kaudsete meetmete jaoks
100,000 eurot;

Or. en

Muudatusettepanek 113
Jean-Pierre Audy

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 – lõige 1 – lõik 1 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) tuumalõhustumise, tuumaohutuse ja 
kiirguskaitsega seotud kaudsete meetmete 
jaoks 354,857 miljonit eurot;

b) tuumalõhustumise, tuumaohutuse ja 
kiirguskaitsega seotud kaudsete meetmete 
jaoks [500] miljonit eurot;

Or. fr

Muudatusettepanek 114
Jan Březina, Evžen Tošenovský

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 – lõige 1 – lõik 1 – punkt b
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) tuumalõhustumise, tuumaohutuse ja 
kiirguskaitsega seotud kaudsete meetmete 
jaoks 354,857 miljonit eurot;

b) tuumalõhustumise, tuumaohutuse ja 
kiirguskaitsega seotud kaudsete meetmete 
jaoks 500,000 miljonit eurot;

Or. en

Selgitus

Tuuma lõhustumine kui madala CO2 sisaldusega elektrienergia allikas on lisatud ühe madala 
CO2 sisaldusega tehnoloogiana, mida on vaja SET-kava raames jätkusuutlikuma tuleviku 
nimel arendada. Kuna puuduvad konkreetne rahastamine SET-kava projektide jaoks, tuleks 
suurendada tuuma lõhustumise programmi eelarvet programmi Horisont 2020 raames –
samamoodi kui mitte-tuumaenergia põhiste madala CO2 sisaldusega tehnoloogiate puhul –
nii et töö säästva tuumaenergia Euroopa tööstusalgatuse (ESNII) kallal saaks edasi minna.

Muudatusettepanek 115
Michèle Rivasi
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 – lõige 1 – lõik 1 – punkt c

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(c) otseste meetmete jaoks 724,319
miljonit eurot.

c) otseste meetmete jaoks 200,000 miljonit 
eurot.

Or. en

Muudatusettepanek 116
Jean-Pierre Audy

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 – lõige 1 – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Euratomi programmi kaudsete meetmete 
rakendamiseks ei kasuta komisjon oma 
halduskuludest rohkem kui 13,5 %.

Euratomi programmi kaudsete meetmete 
rakendamiseks ei kasuta komisjon oma 
halduskuludest rohkem kui 8 %.
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Or. fr

Muudatusettepanek 117
Jan Březina, Peter Skinner, Evžen Tošenovský

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 – lõige 1 – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Euratomi programmi kaudsete meetmete 
rakendamiseks ei kasuta komisjon oma 
halduskuludest rohkem kui 13,5 %.

Euratomi programmi kaudsete meetmete 
rakendamiseks ei kasuta komisjon oma 
halduskuludest rohkem kui 8 %.

Or. en

Selgitus

Kavandatav kulu on liiga kõrge. Sarnastes ettepanekutes ei ületa komisjoni halduskulud 
tavaliselt 8%. Komisjon ei ole esitanud ühtki põhjendust kõnealusele olulisele kulutõusule.

Muudatusettepanek 118
Vladko Todorov Panayotov

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 – lõige 1 – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Euratomi programmi kaudsete meetmete 
rakendamiseks ei kasuta komisjon oma 
halduskuludest rohkem kui 13,5 %.

Euratomi programmi kaudsete meetmete 
rakendamiseks ei kasuta komisjon oma 
halduskuludest rohkem kui 7 %.

Or. en

Selgitus

Kavandatav kulu on liiga kõrge.

Muudatusettepanek 119
Michèle Rivasi
fraktsiooni Verts/ALE nimel
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 – lõige 4 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4 a. Ühendus hoidub kasutamast muid 
liidu või ühenduse otseste ja kaudsete 
meetmete fonde ja programme, kui on 
nimetatud käesolevas artiklis.

Or. en

Muudatusettepanek 120
Vladimír Remek

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 – lõige 4 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4 a. Ühendus püüab laiemalt ja 
sagedamini kasutada struktuurifonde 
tuumaenergiaalase teadustöö eesmärgil ja 
tagab, et fonde rakendatakse kooskõlas 
ühenduse prioriteetidega teadusuuringute 
valdkonnas.

Or. cs

Muudatusettepanek 121
Peter Skinner, Jan Březina

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 – lõige 4 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4 a. Ühendus püüab kasutada rohkem 
tuumauuringute struktuurifonde ja tagab 
vastavuse kõnealuste fondide ja ühenduse 
uuringuprioriteetide vahel.

Or. en
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Muudatusettepanek 122
Vladko Todorov Panayotov

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 7 – lõige 3 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Osalejate tagatisfondiga, mis on loodud 
vastavalt määrusele (EL) nr XX/2012 
[osalemis- ja levitamiseeskirjad], 
asendatakse osalejate tagatisfondid, mis on 
loodud määrusega (Euratom) nr 1908/2006 
ja määrusega23 (Euratom) nr XX/XX 
[Euratomi osalemiseeskirjad 2012–2013], 
ning kõnealune fond on nimetatud kahe 
fondi õigusjärglane.

3. Osalejate tagatisfondiga, mis on loodud 
vastavalt määrusele (EL) nr XX/2012 
[osalemis- ja levitamiseeskirjad], 
asendatakse osalejate tagatisfondid, mis on 
loodud määrusega (Euratom) nr 1908/2006 
ja määrusega (Euratom) nr 139/2012, ning 
kõnealune fond on nimetatud kahe fondi 
õigusjärglane.

Or. en

Muudatusettepanek 123
Vladko Todorov Panayotov

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 7 – lõige 3 – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Määrustega (Euratom) nr 1908/2006 ja
(Euratom) nr XX/XX [Euratomi 
osalemiseeskirjad 2012–2013] loodud 
osalejate tagatisfondidest pärinevad 
summad kantakse üle uuele osalejate 
tagatisfondile 31. detsembri 2013. aasta 
seisuga. Otsuse XX/XX [Euratomi 
programm aastateks 2012–2013] alusel 
võetavates meetmetes osalejad, kes 
sõlmivad toetuslepingu pärast 31. 
detsembrit 2013, teevad osamakse osalejate 
tagatisfondile.

Määrustega (Euratom) nr 1908/2006 ja
(Euratom) nr 139/2012 loodud osalejate 
tagatisfondidest pärinevad summad 
kantakse üle uuele osalejate tagatisfondile 
31. detsembri 2013. aasta seisuga. Otsuse
2012/94/Euratom alusel võetavates 
meetmetes osalejad, kes sõlmivad 
toetuslepingu pärast 31. detsembrit 2013, 
teevad osamakse osalejate tagatisfondile.

Or. en
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Selgitus

Nõukogu määrus (Euratom) nr 139/2012 kehtestab ettevõtjate, uurimiskeskuste ja ülikoolide 
Euroopa Aatomienergiaühenduse raamprogrammi kaudsetes meetmetes osalemise ning 
teadustöö tulemuste levitamise eeskirjad (2012–2013). Nõukogu otsus 2012/94/Euratom 
puudutab eriprogrammi, mis teostatakse kaudsete meetmetega ja millega rakendatakse 
EURATOMi tuumaenergiaalase teadus- ja koolitustegevuse raamprogrammi (2012-2013).

Muudatusettepanek 124
Michèle Rivasi
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 8 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Käesoleva artikli lõikes 1 osutatud 
rahaline toetus võib koosneda rahalisest 
toetusest käesoleva määruse artiklis 4 
sätestatud kaudsetele meetmetele ja 
määruse (EL) nr XX/XXXX [millega 
kehtestatakse programm „Horisont 
2020”] artiklis 6 sätestatud kaudsetele 
meetmetele ning seda antakse ühtse 
rahastamiskava alusel.

2. Käesoleva artikli lõikes 1 osutatud 
rahaline toetus võib pärineda ainult
rahalisest toetusest käesoleva määruse 
artiklis 4 sätestatud kaudsetele meetmetele.

Or. en

Muudatusettepanek 125
Konrad Szymański

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 9 – pealkiri

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Sooline võrdõiguslikkus Meeste ja naiste võrdsed võimalused 
teadusuuringutes

Or. en



AM\906555ET.doc 37/60 PE492.642v01-00

ET

Muudatusettepanek 126
Konrad Szymański

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 9

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Euratomi programmiga edendatakse soolist
võrdõiguslikkust ning tagatakse soolise 
võrdõiguslikkuse küsimuste 
arvessevõtmine teadusuuringutes ja 
innovatsioonis.

Euratomi programmiga edendatakse naiste 
ja meeste võrdõiguslikkust.

Or. en

Selgitus

Selles sättes kasutatud väljend tuleks ära muuta, et võtta arvesse Euroopa Liidu lepingu, 
Euroopa Liidu toimimise lepingu ja põhiõiguste harta artikli 23 formuleeringut: nendes 
tekstides viidatakse alati „meeste ja naiste võrdõiguslikkusele”, mitte tavaliselt kasutatud 
„soolisele võrdõiguslikkusele”. Väljend „sooline mõõde” on mitmetähenduslik, kui seda 
kasutatakse projektide sisule viidates, ja seda võib seostada ka vastuoluliste ja vähestele 
omaste huvidega. 

Muudatusettepanek 127
Patrizia Toia

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 10 – lõige 1 – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Eriti peetakse silmas proportsionaalsuse 
põhimõtet, õigust eraelu puutumatusele, 
õigust isikuandmete kaitsele, isiku õigust 
kehalisele ja vaimsele puutumatusele, 
õigust mittediskrimineerimisele ning 
vajadust tagada inimeste tervise 
kõrgetasemeline kaitse.

Eriti peetakse silmas proportsionaalsuse 
põhimõtet, inimväärikuse kaitset, inimese 
ülimuslikkuse põhimõtet, õigust eraelu 
puutumatusele, õigust isikuandmete 
kaitsele, inimese õigust kehalisele ja 
vaimsele puutumatusele, õigust 
mittediskrimineerimisele ning vajadust 
tagada inimeste tervise kõrgetasemeline 
kaitse.

Or. it
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Selgitus

On puudu kaks kõige olulisemat põhimõtet, mida selles sektoris kohaldatakse: inimväärikuse 
kaitse (vt näiteks põhiõiguste harta artiklit 1) ja inimese ülimuslikkus. Mõiste „inimene” 
kasutamine laiendab pakutava kaitse ulatust, sest see on n.ö. teaduslikum, objektiivsem ja 
vähem vastuoluline, ning seetõttu tuleks õigusaktides kasutada pigem seda, kui sõna „isik”. 

Muudatusettepanek 128
Jean-Pierre Audy

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 11 – lõige 2 – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Mitmeaastases tööprogrammis võetakse ka 
arvesse liikmesriikide, assotsieerunud 
riikide ja rahvusvaheliste organisatsioonide 
asjakohast teadustegevust. Programme
ajakohastatakse vajaduse korral.

Mitmeaastane tööprogramm edastatakse 
Teadusuuringute Ühiskeskuse juhatajate 
nõukogu ja esitatakse nõukogule ja 
Euroopa Parlamendile. Tööprogrammis 
võetakse ka arvesse liikmesriikide, 
assotsieerunud riikide ja rahvusvaheliste 
organisatsioonide asjakohast 
teadustegevust, et vältida teadustegevuse 
raiskamist Euroopas ning kõige paremini 
kasutada rahalisi vahendeid. Programmi
ajakohastatakse vajaduse korral.

Or. fr

Selgitus

TÜK eelarve kasvab sellise kiirusega, et selle tööprogrammi tuleb tähelepanelikumalt jälgida 
ja kindlaks teha, et see täiendaks liikmesriikide uurimisprogramme.

Muudatusettepanek 129
Jean-Pierre Audy

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 12 – lõige 1 – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Erandina otsuse 84/338/ Euratom, ESTÜ, 
EMÜ artikli 3 lõikest 3 ja nõukogu 16. 
detsembri 1980. aasta otsuse punktist 9 

välja jäetud
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juhib kõnealuste nõuandekomiteede tööd 
komisjon.

Or. fr

Muudatusettepanek 130

Michèle Rivasi
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 16 – lõige 1 – punkt c a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

c a) arendada võrgustikke radioaktiivsuse 
mõõtmiseks keskkonnas, et kõik kogutud 
andmed saaksid avalikkusele kohe 
kättesaadavaks.

Or. xm

Muudatusettepanek 131

Peter Skinner, Jan Březina

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 16 – lõige 2 – lõik 3 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Erilist tähelepanu tuleks pöörata kõigile 
teadusreaktoritele ja tuumarajatistele, mis 
asuvad kolmandates riikides, kuid ELi 
liikmesriikide territooriumide lähedal, 
eriti kui tegu on geograafiliselt ja 
geoloogiliselt ohtlike piirkondadega.

Or. en

Muudatusettepanek 132
Jean-Pierre Audy
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 19 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Komisjon astub vajalikke samme, 
tagamaks, et käesoleva määruse alusel 
rahastatavate meetmete rakendamisel 
kaitstakse Euroopa Liidu finantshuve 
pettuse, korruptsiooni ja muu 
ebaseadusliku tegevuse vastu 
ennetustegevusega, tõhusa kontrolliga ja 
alusetult väljamakstud summade 
sissenõudmisega ning eeskirjade eiramise 
tuvastamise korral tõhusate, 
proportsionaalsete ja hoiatavate 
karistustega.

1. Komisjon astub vajalikke samme, 
tagamaks, et käesoleva määruse alusel 
rahastatavate meetmete rakendamisel 
kaitstakse Euroopa Liidu finantshuve 
pettuse, korruptsiooni ja muu 
ebaseadusliku tegevuse vastu 
ennetustegevusega, tõhusa kontrolliga ja 
alusetult väljamakstud summade 
sissenõudmisega ning eeskirjade eiramise 
tuvastamise korral tõhusate, 
proportsionaalsete ja hoiatavate 
karistustega. Euroopa Parlamenti 
teavitatakse sellistest meetmetest.

Or. fr

Muudatusettepanek 133
Jean-Pierre Audy

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 19 – lõige 2 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Komisjonil või tema esindajatel ja 
kontrollikojal on õigus auditeerida 
dokumentide põhjal ja kohapealsete 
kontrollide alusel kõiki toetusesaajaid, 
töövõtjaid, alltöövõtjaid ja muid 
kolmandaid isikuid, keda on käesoleva 
määruse alusel rahastatud liidu vahenditest.

2. Komisjonil või tema esindajatel, 
Euroopa Parlamendil ja kontrollikojal on 
õigus auditeerida dokumentide põhjal ja 
kohapealsete kontrollide alusel kõiki 
toetusesaajaid, töövõtjaid, alltöövõtjaid ja 
muid kolmandaid isikuid, keda on 
käesoleva määruse alusel rahastatud liidu 
vahenditest.

Or. fr

Muudatusettepanek 134
Jean-Pierre Audy
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 19 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Ilma et see piiraks lõigete 1, 2 ja 3 
kohaldamist, antakse kolmandate riikide ja 
rahvusvaheliste organisatsioonidega 
sõlmitud lepingutega, toetuslepingutega, 
toetuse määramise otsustega ja käesoleva 
määruse rakendamisest tulenevate 
lepingutega komisjonile, kontrollikojale ja 
OLAFile selgesõnaliselt auditeerimise ja 
kohapealse kontrolli õigus.

4. Ilma et see piiraks lõigete 1, 2 ja 3 
kohaldamist, antakse kolmandate riikide ja 
rahvusvaheliste organisatsioonidega 
sõlmitud lepingutega, toetuslepingutega, 
toetuse määramise otsustega ja käesoleva 
määruse rakendamisest tulenevate 
lepingutega komisjonile, kontrollikojale ja 
OLAFile selgesõnaliselt auditeerimise ja 
kohapealse kontrolli õigus. Euroopa 
Parlamendi teavitatakse selliste auditite 
tulemusest viivitamata.

Or. fr

Muudatusettepanek 135
Michèle Rivasi
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 21 – lõige 1 – lõik 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

31. detsembriks 2022 teeb komisjon 
sõltumatute ekspertide abiga Euratomi 
programmi järelhindamise. See hõlmab 
programmi põhjendusi, rakendamist ja 
tulemusi ning meetmete pikaajalist mõju ja 
jätkusuutlikkust ning hindamistulemuste 
põhjal tehakse otsus järgneva meetme 
võimaliku uuendamise, muutmise või 
peatamise kohta.

See hõlmab programmi põhjendusi, 
rakendamist ja tulemusi ning meetmete 
pikaajalist mõju ja jätkusuutlikkust ning 
hindamistulemuste põhjal tehakse otsus 
järgneva meetme võimaliku uuendamise, 
muutmise või peatamise kohta.

Or. en

Selgitus

Selleks, et oleks piisavalt aega otsustada, kas ja kuidas pikendada seda uurimisprogrammi 
pärast 2018. aastat, peab komisjon hiljemalt 31. mail 2017 tegema ettepaneku järgneva 
meetme kavandatava võimaliku uuendamise, muutmise või peatamise.
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Muudatusettepanek 136
Jean-Pierre Audy

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 21 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Liikmesriigid annavad komisjonile 
andmed ja teabe, mis on vajalikud 
asjaomaste meetmete jälgimiseks ja 
hindamiseks.

4. Liikmesriigid annavad komisjonile ja 
Euroopa Parlamendile andmed ja teabe, 
mis on vajalikud asjaomaste meetmete 
jälgimiseks ja hindamiseks.

Or. fr

Muudatusettepanek 137
Michèle Rivasi
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – osa 1 – punkt 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artiklis 3 esitatud eesmärkide 
saavutamisega tugevdab Euratomi 
programm raamprogrammi „Horisont 
2020” järgmise kolme prioriteedi raames 
saavutatut: tipptasemel teadus, 
juhtpositsioon tööstuses ja 
ühiskonnaprobleemid. Euratomi 
programmiga toetatakse eelkõige tulevast 
üleminekut usaldusväärsele, säästvale ja 
konkurentsivõimelisele energiasüsteemile 
ressursside suureneva nappuse, 
suuremate energiavajaduste ja 
kliimamuutuste olukorras.

Artiklis 3 esitatud eesmärkide 
saavutamisega tugevdab Euratomi 
programm raamprogrammi „Horisont 
2020” järgmise kolme prioriteedi raames 
saavutatut: tipptasemel teadus, 
juhtpositsioon tööstuses ja 
ühiskonnaprobleemid.

Or. en

Muudatusettepanek 138
Michèle Rivasi
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fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – osa 1 – punkt 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Strateegia, mille alusel arendada
tuumasünteesi kui üht usaldusväärset 
võimalust, kuidas kommertsotstarbel CO2-
vabalt energiat toota, peab järgima neid 
suuniseid ja tähiseid, mis on kehtestatud 
2050. aastaks seatud 
elektritootmiseesmärkide saavutamiseks. 
Kõnealuse strateegia rakendamiseks 
korraldatakse radikaalselt ümber liidu 
tuumasünteesialane töö (sh juhtimine, 
rahastamine ja korraldamine), et tagada 
rõhuasetuse üleminek üksnes 
teadusuuringutelt selliste tulevikurajatiste 
nagu ITER, DEMO jm projekteerimisele, 
ehitamisele ja käitamisele. Selleks peavad 
kõik liidu tuumasünteesiringkonnad, 
komisjon ja liikmesriikide 
rahastamisasutused tegema omavahel 
tihedat koostööd.

Üheski 2050 stsenaariumis ei ole siiani 
käsitletud tuumasünteesi kui üht 
usaldusväärset võimalust, kuidas 
kommertsotstarbel energiat toota. Seetõttu 
ei eraldata liidu/ühenduse avalikke 
vahendeid enam liidu 
tuumasünteesialasele tööle.

Or. en

Muudatusettepanek 139
Michèle Rivasi
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – osa 2 – punkt 2.1 – alapunkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Vastavalt seatud üldeesmärgile toetatakse 
ühist teadustegevust, mis on seotud liidus 
kasutusel olevate reaktorisüsteemide (sh 
tuumkütusetsükliga rajatiste) ohutu
käitamisega või, kuivõrd see on vajalik 
liidu üldise tuumaohutusalase 
asjatundlikkuse säilitamiseks, selliste 
reaktoritüüpide ohutu käitamisega, mida 

Vastavalt seatud üldeesmärgile toetatakse 
ühist teadustegevust, mis on seotud liidus 
kasutusel olevate
tuumareaktorisüsteemide (sh 
tuumkütusetsükliga rajatiste) ohutu
dekomisjoneerimisega.
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võidakse kasutada tulevikus, keskendudes 
üksnes ohutusaspektidele, sh kõikidele 
sellistele kütusetsüklitega seotud 
aspektidele nagu partitsioneerimine ja 
transmutatsioon.

Or. en

Muudatusettepanek 140
Michèle Rivasi
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – osa 2 – punkt 2.1 – alapunkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) Lõplike tuumajäätmete käitlemise 
võimaluste väljatöötamisele kaasa 
aitamine (tipptasemel teadus; 
ühiskonnaprobleemid)

välja jäetud

Ühine ja/või koordineeritud 
teadustegevus, mis käsitleb kõiki 
aktuaalseid põhiaspekte seoses kasutatud 
tuumkütuse ja pikaealiste radioaktiivsete 
jäätmete geoloogilise lõppladustamisega, 
ning vajaduse korral 
tehnoloogialahenduste ja ohutusaspektide 
tutvustamine. Kõnealuse tegevusega 
edendatakse liidu ühiste seisukohtade 
kujundamist jäätmekäitlusega seotud 
põhiküsimustes alates kütuse kasutuselt 
kõrvaldamisest kuni lõppladustamiseni. 
Selliste muude radioaktiivsete jäätmete 
voogude käitlemisega seotud 
teadustegevus, mille jaoks toimiv 
tööstuslik protsess praegu puudub.

Or. en

Muudatusettepanek 141
Jean-Pierre Audy
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Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – 2 osa – punkt 2.1 – alapunkt d – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(d) Kiirguskaitse parandamine 
(tipptasemel teadus; ühiskonnaprobleemid)

d) Toetada teadus- ja arendustegevust
kiirguskaitse valdkonnas (tipptasemel 
teadus; ühiskonnaprobleemid)

Or. fr

Selgitus

Sõna „parandama” kasutamine annaks mõista, et kiirguskaitse on varasemates Euratomi 
teadusuuringute programmides jäänud unarusse. Aga see ei ole nii, kiirguskaitse on alati 
olnud oluline osa Euratomi teadus- ja arendustegevusest.

Muudatusettepanek 142
Michèle Rivasi
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – osa 2 – punkt 2.1 – alapunkt e

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(e) tõendada tuumasünteesi kui 
energiaallika otstarbekust olemasolevate 
ja tulevaste tuumasünteesirajatiste abil 
(juhtpositsioon tööstuses; 
ühiskonnaprobleemid)

välja jäetud

Euroopa termotuumasünteesi arendamise 
kokkuleppe osaliste tehtava ühise 
teadustegevuse toetamine, et sujuvalt 
tagada ITERi tulemuslik toimimine, muu 
hulgas asjakohaste rajatiste (sh Euroopa 
Ühistoroidkambri JET) kasutamine, 
kõrgefektiivsete arvutite kasutamine 
integreeritud modelleerimiseks ning 
koolitustegevus järgmise põlvkonna 
teadlaste ja inseneride ettevalmistamiseks.

Or. en
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Muudatusettepanek 143
Michèle Rivasi
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – osa 2 – punkt 2.1 – alapunkt f

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(f) Tulevastele 
termotuumaelektrijaamadele aluse 
panemine, töötades välja materjalid, 
tehnoloogia ja põhimõttelise projekti 
(juhtpositsioon tööstuses; 
ühiskonnaprobleemid)

välja jäetud

Euroopa termotuumasünteesi arendamise 
kokkuleppe osaliste ühistegevuse 
toetamine, et arendada välja ja 
kvalifitseerida materjalid näidisjaama 
jaoks, mis muu hulgas eeldab asjakohaste 
materjalikatserajatiste ettevalmistamist ja 
läbirääkimisi seoses liidu osalemisega 
kõnealuse rajatise jaoks sobivas 
rahvusvahelises raamistikus.
Euroopa termotuumasünteesi arendamise 
kokkuleppe osaliste sellise ühise 
teadustegevuse toetamine, mis on seotud 
reaktori käitamisega ning mille käigus 
arendatakse ja esitletakse kõiki 
tuumasünteesi-näidisjaama jaoks 
asjakohaseid tehnoloogialahendusi. 
Kõnealune tegevus hõlmab näidisjaama 
täieliku põhimõttelise projekti (täielike 
põhimõtteliste projektide) ettevalmistamist 
ja stellaraatorite kui 
elektrijaamatehnoloogia potentsiaali 
ärakasutamist.

Or. en

Muudatusettepanek 144
Michèle Rivasi
fraktsiooni Verts/ALE nimel
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Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – osa 2 – punkt 2.1 – alapunkt g

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(g) Innovatsiooni edendamine ja tööstuse 
konkurentsivõime suurendamine 
(juhtpositsioon tööstuses)

välja jäetud

Teadmiste haldamine ja tehnosiire 
käesoleva programmi alusel 
kaasrahastatavatelt teadusuuringutelt 
nende kõiki innovatiivseid aspekte 
ellurakendavasse tööstusesse ning kogu 
sellise tegevuse toetamine.
Innovatsiooni edendamine muu hulgas 
sellega, et tagatakse avalik juurdepääs 
teadusväljaannetele, teabehalduse 
andmebaas ning haridusprogrammide 
tehnoloogiateemade levitamine ja 
tutvustamine.
Pikas perspektiivis toetatakse Euratomi 
programmiga konkurentsivõimelise 
termotuumasünteesisektori 
ettevalmistamist ja arendamist, eelkõige 
tänu termotuumaelektrijaamu käsitlevate 
tehnoloogiasuuniste rakendamisele ning 
tööstussektori aktiivsele kaasamisele 
kavandamis- ja arendusprojektidesse.

Or. en

Muudatusettepanek 145
Michèle Rivasi
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – osa 2 – punkt 2.1 – alapunkt i

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(i) Euroopa termotuumasünteesi 
arendamise kokkulepe

välja jäetud

Toetust (programmi 
kaasrahastamismeede) antakse 
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õigussubjektile, mille on asutanud või 
määranud Euroopa termotuumasünteesi 
arendamise kokkuleppe osalised oma 
tegevuse rakendamiseks ja 
koordineerimiseks. Kõnealune toetus võib 
hõlmata mitterahalisi vahendeid, nt JET-
rajatise teaduslikku ja tehnilist käitamist 
kooskõlas Euratomi asutamislepingu 
artikliga 10, või komisjoni töötajate 
lähetamist.

Or. en

Muudatusettepanek 146
Michèle Rivasi
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – osa 2 – punkt 2.2 – lõik 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

JRC teadustegevuse eesmärk on toetada 
nõukogu direktiivide 2009/71/Euratom28

ja 2011/70/Euratom29 rakendamist ning 
selliste nõukogu järelduste rakendamist, 
millega seatakse prioriteediks kõige 
rangemad tuumaohutus- ja -
julgeolekustandardid nii liidus kui ka 
rahvusvahelisel tasandil. Täpsemalt 
tähendab see, et JRCsse on koondatud 
vajalik võimekus ja asjatundlikkus, et 
aidata hinnata ja parandada 
tuumarajatiste ohutust ning 
tuumaenergia ja muude tuuma 
lõhustumisest erinevate rakenduste 
rahuotstarbelist kasutamist, tagada 
teadusbaas asjakohastele liidu 
õigusaktidele ning vajaduse korral oma
ülesannete ja pädevuse piires reageerida 
tuumaõnnetustele ja -vahejuhtumitele. 
Selleks teostab JRC teadusuuringuid ja 
hindamisi, jagab võrdlusandmeid, koostab 
standardeid ning pakub sihtotstarbelist 
koolitust ja haridust. Vajaduse korral 
püütakse saavutada koostoime säästva 

välja jäetud
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tuumaenergia tehnoloogiaplatvormiga ja 
muude valdkonnaüleste algatustega.

Or. en

Muudatusettepanek 147
Jean-Pierre Audy

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – osa 2 – punkt 2.2 – lõik 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

JRC teadustegevuse eesmärk on toetada 
nõukogu direktiivide 2009/71/Euratom ja 
2011/70/Euratom rakendamist ning selliste 
nõukogu järelduste rakendamist, millega 
seatakse prioriteediks kõige rangemad 
tuumaohutus- ja -julgeolekustandardid nii 
liidus kui ka rahvusvahelisel tasandil.
Täpsemalt tähendab see, et JRCsse on 
koondatud vajalik võimekus ja 
asjatundlikkus, et aidata hinnata ja 
parandada tuumarajatiste ohutust ning 
tuumaenergia ja muude tuuma 
lõhustumisest erinevate rakenduste
rahuotstarbelist kasutamist, tagada 
teadusbaas asjakohastele liidu 
õigusaktidele ning vajaduse korral oma 
ülesannete ja pädevuse piires reageerida 
tuumaõnnetustele ja -vahejuhtumitele.
Selleks teostab JRC teadusuuringuid ja 
hindamisi, jagab võrdlusandmeid, koostab 
standardeid ning pakub sihtotstarbelist 
koolitust ja haridust. Vajaduse korral
püütakse saavutada koostoime säästva 
tuumaenergia tehnoloogiaplatvormiga ja 
muude valdkonnaüleste algatustega.

JRC teadustegevuse eesmärk on toetada 
nõukogu direktiivide 2009/71/Euratom ja 
2011/70/Euratom rakendamist ning selliste 
nõukogu järelduste rakendamist, millega 
seatakse prioriteediks kõige rangemad 
tuumaohutus- ja -julgeolekustandardid nii 
liidus kui ka rahvusvahelisel tasandil.
Täpsemalt tähendab see, et JRCsse on 
koondatud vajalik võimekus ja 
asjatundlikkus, et anda oma panus
tuumarajatiste ohutusse ning tuumaenergia 
ja muude tuuma lõhustumisest erinevate 
rakenduste rahuotstarbelisse kasutamisse, 
tagada teadusbaas asjakohastele liidu 
õigusaktidele ning vajaduse korral oma 
ülesannete ja pädevuse piires reageerida 
tuumaõnnetustele ja -vahejuhtumitele.
Selleks teostab JRC teadusuuringuid ja
hindamisi, jagab võrdlusandmeid, koostab 
standardeid ning pakub sihtotstarbelist 
koolitust ja haridust. Vajadusel püütakse 
saavutada koostoime säästva tuumaenergia 
tehnoloogiaplatvormiga ja muude 
valdkonnaüleste algatustega, et 
optimeerida inimressursside ja rahaliste 
vahendite kasutamist tuumaenergiaalase 
teadus- ja arendustegevuse vallas 
Euroopas.

Or. fr
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Selgitus

Ümbersõnastamisega piiratakse TÜK tegevus ohutuse valdkonna teadus- ja 
arendustegevusega. TÜK ei ole ohutusamet ja tema ülesannete hulka ei kuulu tuumarajatiste 
ohutuse hindamine ega hädaolukordadele reageerimine. Samuti on oluline optimeerida 
asjaomaseid ressursse.

Muudatusettepanek 148
Jean-Pierre Audy

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – 2 osa – punkt 2.2 – alapunkt a – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

JRC aitab välja töötada Euroopas olemas 
olevate tuumaelektrijaamareaktorite ja 
tuumkütusetsüklite rangete 
ohutusstandardite saavutamiseks vajalikud 
vahendid ja meetodid. Kõnealused 
vahendid ja meetodid hõlmavad järgmist:

JRC aitab tihedas koostöös asjaomaste 
ELi uurimisasutustega välja töötada 
Euroopas olemas olevate 
tuumaelektrijaamareaktorite ja 
tuumkütusetsüklite rangete 
ohutusstandardite saavutamiseks vajalikud 
vahendid ja meetodid. Kõnealused 
vahendid ja meetodid hõlmavad järgmist:

Or. fr

Selgitus

Ümbersõnastamisega piiratakse TÜK tegevus tema enda vastutusalaga. TÜK ei ole 
ohutusamet ja seetõttu ei ole vastutav hädaolukordadele reageerimise ega asjakohase 
tehnilise abi andmise eest – Euroopas on tehnilise ohutuse organisatsioonid, mis täidavad 
seda rolli. Arvestades asjakohaste ressursside piiratusega, on oluline püüda neid 
optimeerida, samuti on tähtis Euroopa teadusuuringute koordineerimine.

Muudatusettepanek 149
Jean-Pierre Audy

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – osa 2 – punkt 2.2 – punkt 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(1) tõsiste õnnetusjuhtumite analüüsimise 
modelleerimine ja meetodid, et hinnata 
tuumarajatiste käitamisohutuse varu;

(1) tõsiste õnnetusjuhtumite analüüsimise 
modelleerimine ja meetodid, et hinnata 
tuumarajatiste käitamisohutuse varu;
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toetada täiustatud tuumkütusetsüklite ja 
kontseptsioonide hindamist käsitleva ühise 
lähenemisviisi kehtestamist Euroopas; ning 
uurida ja levitada käitamiskogemustest 
saadud õppetunde; JRC tugevdab veelgi 
ettevõtmist „European Clearinghouse on 
NPP Operational Experience Feedback”
(Euroopa käitamiskogemustest saadud 
tagasiside koda), et kõrvaldada 
tuumaohutusalased vajakajäämised, mis on 
ilmnenud pärast Fukushima õnnetust;

toetada täiustatud tuumkütusetsüklite ja 
kontseptsioonide hindamist käsitleva ühise 
lähenemisviisi kehtestamist Euroopas; ning 
uurida ja levitada käitamiskogemustest 
saadud õppetunde; JRC jätkab „European 
Clearinghouse on NPP Operational 
Experience Feedback” (Euroopa 
käitamiskogemustest saadud tagasiside 
koda) tööd, et kõrvaldada 
tuumaohutusalased vajakajäämised, mis on 
ilmnenud pärast Fukushima õnnetust, ning 
jätkuvalt toetuda asjakohastele 
teadmistele liikmesriikides.

Or. fr

Selgitus

Ümbersõnastamisega piiratakse TÜK tegevus tema enda vastutusalaga. TÜK ei ole 
ohutusamet ja seetõttu ei ole vastutav hädaolukordadele reageerimise ega asjakohase 
tehnilise abi andmise eest – Euroopas on tehnilise ohutuse organisatsioonid, mis täidavad 
seda rolli. Arvestades asjakohaste ressursside piiratusega, on oluline püüda neid 
optimeerida, samuti on tähtis Euroopa teadusuuringute koordineerimine.

Muudatusettepanek 150
Jean-Pierre Audy

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – osa 2 – punkt 2.2 – alapunkt 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2 a) dekomisjoneerimine ja 
demonteerimine on paljutõotavad 
turuvaldkonnad, pidades silmas 
asjaomaseid teadussaavutusi ja 
ohutusnõuded; EL peab selleks tööks 
omandama parima võimaliku 
tehnoloogia, millega on seotud üha 
keerukamad töömeetodid (nagu veealune 
lõikamine, laserlõikamine ja tehnika 
kõrgtasemel robotid, et kaotada vajadus 
inimese osalemise järgi).

Or. fr
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Muudatusettepanek 151
Michèle Rivasi
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – osa 2 – punkt 2.2 – punkt 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(3) suurendada ELi suutlikkust reageerida 
tuumaõnnetustele ja -vahejuhtumitele, 
arendades edasi radioaktiivsete ainete õhku 
leviku eest hoiatamise süsteeme ja 
mudeleid ning koondades ressursse ja 
asjatundjaid, et analüüsida ja modelleerida 
tuumaõnnetusi ning tagada asjakohane 
tehniline abi.

(3) suurendada ELi suutlikkust reageerida 
tuumaõnnetustele ja -vahejuhtumitele, 
arendades edasi radioaktiivsete ainete
keskkonda (õhku, vette, pinnasesse) leviku 
eest hoiatamise süsteeme ja mudeleid ning 
koondades ressursse ja asjatundjaid, et 
analüüsida ja modelleerida tuumaõnnetusi 
ning tagada asjakohane tehniline abi. TÜK 
tugevdab veelgi EURDEPi (Euroopa 
kiirgusandmete vahetamise platvormi), et 
teha Euroopa riikidest saadud 
kiirgusseiresüsteemide kinnitamata 
andmed, sealhulgas radioaktiivsuse 
sisalduse õhus, avalikkusele 
kättesaadavaks peaaegu reaalajas. Lisaks 
laiendatakse üle kogu Euroopa Liidu 
väga tundlikku radionukliidide 
avastamise võrgustikku, mis suudab 
tuvastada radioaktiivse joodi jälgi, mis ei 
pärine tuumaplahvatusest, ning 
seireandmed tehakse üldsusele
kättesaadavaks reaalajas. 

Or. xm

Muudatusettepanek 152
Jean-Pierre Audy

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – osa 2 – punkt 2.2 – punkt 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(3) suurendada ELi suutlikkust 
reageerida tuumaõnnetustele ja -

(3) koostöö liikmesriikide organitega, kes 
vastutavad tuumaõnnetustele ja -
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vahejuhtumitele, arendades edasi 
radioaktiivsete ainete õhku leviku eest 
hoiatamise süsteeme ja mudeleid ning 
koondades ressursse ja asjatundjaid, et 
analüüsida ja modelleerida tuumaõnnetusi 
ning tagada asjakohane tehniline abi.

vahejuhtumitele reageerimise eest,
eelkõige arendades edasi radioaktiivsete 
ainete õhku leviku eest hoiatamise 
süsteeme ja mudeleid ning koondades 
ressursse ja asjatundjaid, et analüüsida ja 
modelleerida tuumaõnnetusi ning tagada 
asjakohane tehniline abi.

Or. fr

Selgitus

Ümbersõnastamisega piiratakse TÜK tegevus tema enda vastutusalaga. TÜK ei ole 
ohutusamet ja seetõttu ei ole vastutav hädaolukordadele reageerimise ega asjakohase 
tehnilise abi andmise eest – Euroopas on tehnilise ohutuse organisatsioonid, mis täidavad 
seda rolli. Arvestades asjakohaste ressursside piiratusega, on oluline püüda neid 
optimeerida, samuti on tähtis Euroopa teadusuuringute koordineerimine.

Muudatusettepanek 153
Michèle Rivasi
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – osa 2 – punkt 2.2 – alapunkt e

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(e) Liidu tuumaohutus- ja -
julgeolekupoliitika ning liidu sellekohase 
õigusloome toetamine

välja jäetud

JRC suurendab oma pädevust, et tagada 
sõltumatu teaduslik ja tehniline 
tõendusmaterjal, mis on vajalik liidu 
tuumaohutuse- ja -julgeolekualaste 
õigusaktide täiustamise tagamiseks.
Arvestades asjaolu, et IV põlvkonna 
rahvusvahelisel foorumil (GIF) esindab 
Euratomi JRC, koordineerib ta jätkuvalt 
ühenduse panust kõnealusele foorumile. 
JRC püüab liidu tuumaohutus- ja -
julgeolekupoliitika edendamiseks teha ja 
edasi arendada rahvusvahelist 
teaduskoostööd põhiliste partnerriikidega 
ja rahvusvaheliste organisatsioonidega 
(IAEA, OECD/NEA).
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Or. en

Muudatusettepanek 154
Jean-Pierre Audy

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – osa 2 – punkt 2.2 – alapunkt e – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

JRC suurendab oma pädevust, et tagada 
sõltumatu teaduslik ja tehniline 
tõendusmaterjal, mis on vajalik liidu 
tuumaohutuse- ja -julgeolekualaste 
õigusaktide täiustamise tagamiseks.

JRC suurendab oma pädevust, et tagada 
sõltumatu teaduslik ja tehniline 
tõendusmaterjal, mis on vajalik liidu 
tuumaohutuse- ja -julgeolekualaste 
õigusaktide täiustamise tagamiseks.
Selliste teadusuuringute täpne iseloom 
tuleb määrata kindlaks suunistega, mille 
on kehtestanud ELi institutsioonid, 
eelkõige tuumaelektrijaamade stressiteste 
puudutavas osas.

Or. fr

Selgitus

Teadusuuringute Ühiskeskuse ülesanne on teha tööd ELi poliitika toetamiseks, antud juhul 
ohutuse ja turvalisuse küsimustes. Seetõttu on igati seaduspärane jääda pärast 
tuumaelektrijaamade stressiteste ootama suuniseid, mida ELi institutsioonid Teadusuuringute 
Ühiskeskuse tööprogrammi kohta annavad. 

Muudatusettepanek 155
Michèle Rivasi
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
Lisa I – osa 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Valdkonnaülene tegevus ja seos 
teadusuuringute ja innovatsiooni 
raamprogrammiga „Horisont 2020”

välja jäetud

Euratomi programmi eesmärkide 
saavutamiseks tagatakse asjakohane seos 
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raamprogrammi „Horisont 2020” 
eriprogrammidega, nt korraldatakse 
ühiseid projektikonkursse.
Euratomi programmi abil võib rakendada 
laenurahastut ja omakapitalirahastut, mis 
on välja töötatud raamprogrammi 
„Horisont 2020” raames ja mille 
rakendusala laiendatakse artiklis 3 
osutatud eesmärkide saavutamiseks.

Or. en

Muudatusettepanek 156
Jean-Pierre Audy

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – osa 4 – lõige 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

ERC programmirahastust on kõlblikud 
saama ka sellised alusuuringuid, mis on 
potentsiaalselt rakendatavad mitte ainult 
tuumavaldkondades, vaid ka teistes 
teadusuuringute sektorites, mis kuuluvad 
„Horisont 2020” alla. 

Or. fr

Selgitus

Praegu on ERC rahastamisest välja jäänud alusuuringud, mis on ekslikult märgitud 
tuumauuringuteks põhjendusega, et need kuuluvad Euratomi alla. Sellist diskrimineerimist 
tuleb vältida, sest ERC peaks rahastama iga tüüpi alusuuringuid.

Muudatusettepanek 157
Michèle Rivasi
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – osa 6 – punkt 2
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Rahvusvahelist koostööd edendatakse 
mitmepoolsete raamistike kaudu (nt IAEA, 
OECD, ITER, GIF) ning olemasolevate 
kahepoolsete koostöösuhete jätkamise ja 
uute kahepoolsete koostöösuhete 
arendamise kaudu selliste riikidega, kus on 
tugev teadus- ja arendustegevus ning 
tööstusbaas ja kus uurimisrajatised on juba 
töös, kavandamisel või ehitamisel.

Rahvusvahelist koostööd edendatakse 
mitmepoolsete raamistike kaudu (nt IAEA, 
OECD, GIF) ning olemasolevate 
kahepoolsete koostöösuhete jätkamise ja 
uute kahepoolsete koostöösuhete 
arendamise kaudu selliste riikidega, kus on 
tugev teadus- ja arendustegevus ning 
tööstusbaas ja kus uurimisrajatised on juba 
töös, kavandamisel või ehitamisel.

Or. en

Muudatusettepanek 158
Michèle Rivasi
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
II lisa – 1 osa – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) Tuumasüsteemide ohutu toimimise 
toetamine

välja jäetud

– rahastamismäär, mis on ette nähtud 
projektidele (ühised teadusuuringud ja/või 
koordineeritud meetmed), mille 
tulemusena võiks tuumaohutus Euroopa 
märgatavalt suureneda.

Or. en

Muudatusettepanek 159
Michèle Rivasi
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
II lisa – 1 osa – punkt b
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) Lõplike tuumajäätmete käitlemise 
võimaluste väljatöötamisele 
kaasaaitamine

välja jäetud

– Selliste geoloogilise ladustamise 
kohtade arv, mida kavandatakse 
Euroopasse tuumkütuse ja/või 
kõrgradioaktiivsete jäätmete jaoks ning 
mille puhul ühendus on toetanud 
ohutustoimiku ettevalmistamist ja 
võimalikku ehituseelset etappi.

Or. en

Muudatusettepanek 160
Michèle Rivasi
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – osa 1 – punkt c – taane 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

– Euratomi tuumalõhustumisprogrammis 
osalevate stipendiaatide ja praktikantide 
arv

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 161
Alejo Vidal-Quadras, Cristina Gutiérrez-Cortines, Pilar del Castillo Vera

Ettepanek võtta vastu määrus
II lisa – 1. osa – punkt d a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

d a) anda panus teadus- ja 
arendustegevuse kavasse, mis põhineb 
liidu stressitestide (näiteks seismilise 
modelleerimise või südamiku sulamise 
simulatsioonidega seotud testide) 
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kokkuvõtetes loetletud soovitustel.
– Rahastatud projektide protsent, mis 
tõenäoliselt hõlbustab nende soovituste 
rakendamist.

Or. en

Muudatusettepanek 162
Alejo Vidal-Quadras, Cristina Gutiérrez-Cortines, Pilar del Castillo Vera

Ettepanek võtta vastu määrus
II lisa – osa 1 – punkt d a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

d b) toetada tuumalõhustumise pikaajalist 
kestlikkust, pikendades reaktorite eluiga 
või kavandades uusi reaktoritüüpe.
– Rahastatud projektide protsent, mis 
tõestatavalt pikendab reaktorite eluiga või 
aitab kavandada uusi reaktoritüüpe.

Or. en

Muudatusettepanek 163
Michèle Rivasi
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
II lisa – 1 osa – punkt e

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(e) Tuumasünteesi kui energiaallika 
otstarbekuse tõendamine olemasolevate ja 
tulevaste tuumasünteesirajatiste abil

välja jäetud

– Mõjukates ajakirjades avaldatud 
kirjutiste arv

Or. en
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Muudatusettepanek 164
Michèle Rivasi
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
II lisa – 1 osa – punkt f

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(f) Tulevastele 
termotuumaelektrijaamadele aluse 
panemine, töötades välja materjalid, 
tehnoloogia ja põhimõtteline projekt

välja jäetud

– Ajavahemikuks 2014–2018 kehtestatud 
tuumasünteesisuuniste selliste tähiste 
protsendimäär, milleni Euratomi 
programmiga on jõutud

Or. en

Muudatusettepanek 165
Michèle Rivasi
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
II lisa – 1 osa – punkt g

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(g) Innovatsiooni edendamine ja tööstuse 
konkurentsivõime parandamine

välja jäetud

– Euratomi programmi alusel tehtavate 
tuumasünteesiuuringute käigus tekkinud 
tütarettevõtete arv
– Euroopa tuumasünteesilaborite esitatud 
patenditaotluste arv

Or. en

Muudatusettepanek 166
Vladko Todorov Panayotov
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Ettepanek võtta vastu määrus
II lisa – osa 1 – punkt g – taane 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

– Euroopa tuumasünteesilaborite esitatud
patenditaotluste arv

– Euroopa tuumasünteesilaborite esitatud
patendi ja kasuliku mudeli taotluste arv

Or. en

Selgitus

Täielikkuse huvides.

Muudatusettepanek 167
Vladko Todorov Panayotov

Ettepanek võtta vastu määrus
II lisa – osa 2 – punkt b – taane 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

– Eksperdihinnangu saanud 
publikatsioonide arv

Eksperdihinnangu saanud publikatsioonide, 
patentide ja kasulike mudelite taotluste
arv

Or. en

Selgitus

Kõige sagedamini tsiteeritud väljaannete liigne rõhutamine tekitab eeliseid juba hästi sisse 
töötatud teadustöö valdkondadele, ning mitte innovatsiooni edendamisele ja tööstuslikule 
konkurentsivõimele. TÜK peaks oma 724, 319 miljoni eurose eelarvega suunama oma 
teadusliku tootlikkuse rohkem tõelise Euroopa lisandväärtuse loomisele.


