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Tarkistus 56
Jean-Pierre Audy

Luonnos lainsäädäntöpäätöslauselmaksi
1 kohta

Luonnos lainsäädäntöpäätöslauselmaksi Tarkistus

1. hyväksyy komission ehdotuksen 
sellaisena kuin se on tarkistettuna;

(Tarkistus ei vaikuta suomenkieliseen 
versioon.)

Or. fr

Tarkistus 57
Michèle Rivasi
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 1 a viite (uusi)

Komission teksti Tarkistus

– ottaa huomioon Euroopan unionin 
toiminnasta tehdyn sopimuksen ja 
erityisesti sen 8 ja 13 artiklan, 
173 artiklan 3 kohdan, 182 artiklan 
1 kohdan ja 194 artiklan,

Or. en

Tarkistus 58
Michèle Rivasi
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 2 viite

Komission teksti Tarkistus

– ottaa huomioon Euroopan 
atomienergiayhteisön 
perustamissopimuksen 7 artiklan, jonka 

– ottaa huomioon Euroopan unionin 
toiminnasta tehdyn sopimuksen ja 
erityisesti sen 8 ja 194 artiklan,
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mukaisesti neuvosto on kuullut 
parlamenttia (C7-0009/2012),

Or. en

Tarkistus 59
Michèle Rivasi
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 1 kappale

Komission teksti Tarkistus

(1) Euroopan atomienergiayhteisön, 
jäljempänä 'yhteisö', yhtenä tavoitteena on 
edistää elintason nostamista jäsenvaltioissa 
muun muassa edistämällä ja helpottamalla 
jäsenvaltioissa tehtävää ydinalan
tutkimusta ja täydentämällä sitä 
toteuttamalla yhteisön tutkimus- ja 
koulutusohjelma.

(1) Euroopan unionin yhtenä tavoitteena 
on edistää elintason nostamista 
jäsenvaltioissa muun muassa edistämällä ja 
helpottamalla jäsenvaltioissa tehtävää 
tutkimusta ja täydentämällä sitä 
toteuttamalla yhteisön tutkimus- ja 
koulutusohjelma.

Or. en

Tarkistus 60
Michèle Rivasi
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 1 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(1 a) Koska Euroopan 
atomienergiayhteisön 
perustamissopimuksessa ei anneta 
Euroopan parlamentille 
yhteispäätösvaltuuksia ydinalaa 
koskevissa kysymyksissä, on olennaisen 
tärkeää, että ydinalaa koskevalle 
lainsäädännölle luodaan uusi 
oikeusperusta.
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Or. en

Tarkistus 61
Michèle Rivasi
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 2 kappale

Komission teksti Tarkistus

(2) Ydinalan tutkimus voi edistää 
yhteiskunnallista ja taloudellista 
hyvinvointia ja ympäristön kestävyyttä 
parantamalla ydinturvallisuutta, turva- ja 
varmuusjärjestelyjä ja säteilysuojelua. Yhtä 
tärkeää on se, että ydinalan tutkimus 
edistää pitkällä aikavälillä 
energiajärjestelmän irtautumista hiilestä 
turvallisella, tehokkaalla ja varmalla 
tavalla.

(2) Ydinalan tutkimus voi edistää ydinalan
turva- ja varmuusjärjestelyjä ja 
säteilysuojelua.

Or. en

Tarkistus 62
Michèle Rivasi
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 3 kappale

Komission teksti Tarkistus

(3) Tukemalla ydinalan tutkimusta
yhteisön tutkimus- ja koulutusohjelma, 
jäljempänä 'Euratom-ohjelma', edistää […] 
annetulla asetuksella (EU) N:o XX/XXXX 
perustetun tutkimuksen ja innovoinnin 
puiteohjelman Horisontti 2020, jäljempänä
'Horisontti 2020 -puiteohjelma', 
tavoitteiden saavuttamista ja helpottaa 
Eurooppa 2020 -strategian täytäntöönpanoa 
sekä eurooppalaisen tutkimusalueen 
luomista ja toimintaa.

(3) Siirtämällä osa rahoituksesta ydinalan 
tutkimuksesta tutkimuksen ja innovoinnin 
puiteohjelmaan yhteisön tutkimus- ja 
koulutusohjelma, jäljempänä 'Euratom-
ohjelma', edistää […] annetulla asetuksella 
(EU) N:o XX/XXXX perustetun 
tutkimuksen ja innovoinnin puiteohjelman 
Horisontti 2020, jäljempänä 'Horisontti 
2020 -puiteohjelma', tavoitteiden 
saavuttamista ja helpottaa Eurooppa 2020 
-strategian täytäntöönpanoa sekä 
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eurooppalaisen tutkimusalueen luomista ja 
toimintaa.

Or. en

Tarkistus 63
Alejo Vidal-Quadras, Cristina Gutiérrez-Cortines, Pilar del Castillo Vera

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 3 kappale

Komission teksti Tarkistus

(3) Tukemalla ydinalan tutkimusta 
yhteisön tutkimus- ja koulutusohjelma, 
jäljempänä 'Euratom-ohjelma', edistää […] 
annetulla asetuksella (EU) N:o XX/XXXX 
perustetun tutkimuksen ja innovoinnin 
puiteohjelman Horisontti 2020, jäljempänä 
'Horisontti 2020 -puiteohjelma', 
tavoitteiden saavuttamista ja helpottaa 
Eurooppa 2020 -strategian täytäntöönpanoa 
sekä eurooppalaisen tutkimusalueen 
luomista ja toimintaa.

(3) Tukemalla ydinalan tutkimusta 
yhteisön tutkimus- ja koulutusohjelma, 
jäljempänä 'Euratom-ohjelma', edistää […] 
annetulla asetuksella (EU) N:o XX/XXXX 
perustetun tutkimuksen ja innovoinnin 
puiteohjelman Horisontti 2020, jäljempänä 
'Horisontti 2020 -puiteohjelma', 
tavoitteiden saavuttamista, helpottaa 
Eurooppa 2020 -strategian täytäntöönpanoa 
sekä eurooppalaisen tutkimusalueen 
luomista ja toimintaa ja edistää SET-
suunnitelman täytäntöönpanoa.

Or. en

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

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 3 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(3 a) Euratom-ohjelmasta tuetaan 
kestävän ydinenergian teknologia-
aloitetta ja -yhteisöä, radioaktiivisen 
jätteen geologista loppusijoitusta 
käsittelevää teknologiayhteisöä ja 
eurooppalaista tieteidenvälistä matala-
annosaloitetta, joka käynnistettiin 
seitsemännessä Euratom-ohjelmassa.
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Or. en

Tarkistus 65
Michèle Rivasi
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 4 kappale

Komission teksti Tarkistus

(4) Ydinenergia voi potentiaalisesti 
vaikuttaa energiahuoltoon ja 
taloudelliseen kehitykseen, mutta toisaalta
vakavat ydinonnettomuudet voivat 
vaarantaa ihmisten terveyden. Euratomin
tutkimus- ja koulutusohjelmassa olisi sen 
vuoksi kiinnitettävä mahdollisimman 
suurta huomiota ydinturvallisuuden ja 
tarvittaessa turva- ja varmuusjärjestelyjen 
näkökohtiin.

(4) Vakavat ydinonnettomuudet, 
ydinaseiden leviäminen ja ydinterrorismi 
voivat vaarantaa ihmisten terveyden ja 
ympäristön. Tutkimus- ja 
koulutusohjelmassa olisi sen vuoksi 
kiinnitettävä mahdollisimman suurta 
huomiota ydinturvallisuuden ja tarvittaessa 
turva- ja varmuusjärjestelyjen näkökohtiin.

Or. en

Tarkistus 66
Jean-Pierre Audy

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 4 kappale

Komission teksti Tarkistus

(4) Ydinenergia voi potentiaalisesti 
vaikuttaa energiahuoltoon ja taloudelliseen 
kehitykseen, mutta toisaalta vakavat 
ydinonnettomuudet voivat vaarantaa 
ihmisten terveyden. Euratomin tutkimus- ja 
koulutusohjelmassa olisi sen vuoksi 
kiinnitettävä mahdollisimman suurta 
huomiota ydinturvallisuuden ja tarvittaessa 
turva- ja varmuusjärjestelyjen näkökohtiin.

(4) Ydinenergia voi potentiaalisesti 
vaikuttaa energiahuoltoon ja taloudelliseen 
kehitykseen, mutta toisaalta vakavat 
ydinonnettomuudet voivat vaarantaa 
ihmisten terveyden. Euratomin tutkimus- ja 
koulutusohjelmassa olisi sen vuoksi 
kiinnitettävä mahdollisimman suurta 
huomiota ydinturvallisuuden ja tarvittaessa 
– osana Yhteisen tutkimuskeskuksen 
(JRC) työtä – turva- ja 
varmuusjärjestelyjen näkökohtiin.
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Or. fr

Perustelu

Ydinturvallisuuden alan T&K-toiminta ei kuulu Euratomin toimialaan. Vain Yhteinen 
tutkimuskeskus saa toimia ydinturvallisuuteen liittyvissä asioissa. Tämä olisi todettava 
selvästi.

Tarkistus 67
Peter Skinner, Jan Březina

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 4 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(4 a) Ydinenergia voi potentiaalisesti 
vaikuttaa energiahuoltoon ja 
taloudelliseen kehitykseen, mutta toisaalta 
vakavat ydinonnettomuudet, ydinaseiden 
leviäminen ja tahalliset teot, kuten 
ydinterrorismi, voivat vaarantaa ihmisten 
terveyden. Euratom-ohjelmassa olisi sen 
vuoksi kiinnitettävä mahdollisimman 
suurta huomiota ydinturvallisuuden ja 
tarvittaessa turva- ja varmuusjärjestelyjen 
näkökohtiin. Huomiota olisi kiinnitettävä 
myös unionin rajanaapureina oleviin 
kolmansiin maihin sekä 
ydinturvallisuuden rajatylittäviin 
näkökohtiin, joilla korostetaan unionin 
lisäarvoa.

Or. en

Tarkistus 68
Jan Březina, Peter Skinner, Evžen Tošenovský

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 4 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(4 a) Ydintutkimukseen ja -teknologian 
alalla on käynnistetty kolme merkittävää 
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eurooppalaista yhteistyöaloitetta. Kyseessä 
ovat kestävän ydinenergian 
teknologiayhteisö (SNETP) ja 
NUGENIA-yhteenliittymä, radioaktiivisen 
jätteen geologista loppusijoitusta 
käsittelevä teknologiayhteisö (IGDTP) ja 
eurooppalainen tieteidenvälinen matala-
annosaloite (MELODI). Sekä SNETP että 
IGDTP vastaavat SET-suunnitelman 
tavoitteita.

Or. en

Tarkistus 69
Jan Březina, Peter Skinner, Evžen Tošenovský

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 4 b kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(4 b) Kestävää ydinfissiota koskevan 
eurooppalaisen teollisuusaloitteen 
(ESNII) tavoitteena on suljettua 
polttoainekiertoa käyttävien neljännen 
sukupolven nopeiden reaktorien 
hyödyntäminen vuoteen 2040 mennessä. 
Se kattaa kolme keskeistä hanketta: 
ASTRID-prototyyppi 
(natriumjäähdytteinen), ALLEGRO-
demonstraatio (kaasujäähdytteinen) ja 
MYRRHA-teknologiakoelaitos 
(lyijyjäähdytteinen).

Or. en

Tarkistus 70
Michèle Rivasi
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 5 kappale
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Komission teksti Tarkistus

(5) Koska kaikilla jäsenvaltioilla on 
ydinlaitoksia tai ne käyttävät 
radioaktiivisia materiaaleja erityisesti 
lääketieteellisiin tarkoituksiin, neuvosto on 
todennut 2 päivänä joulukuuta 2008 
antamissaan päätelmissä, että ydinalan 
osaamista on pidettävä jatkuvasti yllä 
erityisesti asianmukaisella koulutuksella, 
joka kytkeytyy tutkimukseen ja jota 
koordinoidaan yhteisön tasolla.

(5) Koska kaikilla jäsenvaltioilla on 
ydinlaitoksia, ne käyttävät radioaktiivisia 
materiaaleja erityisesti lääketieteellisiin 
tarkoituksiin tai radioaktiivinen laskeuma 
saattaa vaikuttaa niihin, neuvosto on 
todennut 2 päivänä joulukuuta 2008 
antamissaan päätelmissä, että ydinalan 
osaamista on pidettävä jatkuvasti yllä 
erityisesti säteilysuojelun alalla
asianmukaisella koulutuksella, joka 
kytkeytyy tutkimukseen ja jota 
koordinoidaan yhteisön tasolla.

Or. en

Tarkistus 71
Michèle Rivasi
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 6 kappale

Komission teksti Tarkistus

(6) Allekirjoittamalla sopimuksen ITER-
hankkeen yhteisestä toteutuksesta 
vastaavan fuusioenergia-alan 
kansainvälisen ITER-organisaation 
perustamisesta yhteisö on sitoutunut 
osallistumaan ITERin rakentamiseen ja 
tulevaan käyttöön. Yhteisön osuutta 
hallinnoidaan 27 päivänä maaliskuuta 
2007 tehdyllä neuvoston päätöksellä 
ITERiä ja fuusioenergian kehittämistä 
varten perustetun eurooppalaisen 
yhteisyrityksen, jäljempänä 'Fusion for 
Energy -yhteisyritys', kautta. Fusion for 
Energy -yhteisyrityksen toimia, mukaan 
lukien ITER, säännellään erillisellä 
säädöksellä. 

(6) Ehdottamalla ITER-hankkeen 
rahoittamista vuosien 2014–2020 
monivuotisen rahoituskehyksen 
ulkopuolella komissio on antanut 
ymmärtää, että Fusion for Energy 
-yhteisyrityksen toimia, mukaan lukien 
ITER, säännellään erillisellä säädöksellä.

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

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 6 kappale

Komission teksti Tarkistus

(6) Allekirjoittamalla sopimuksen ITER-
hankkeen yhteisestä toteutuksesta 
vastaavan fuusioenergia-alan 
kansainvälisen ITER-organisaation 
perustamisesta yhteisö on sitoutunut 
osallistumaan ITERin rakentamiseen ja 
tulevaan käyttöön. Yhteisön osuutta 
hallinnoidaan 27 päivänä maaliskuuta 2007 
tehdyllä neuvoston päätöksellä ITERiä ja 
fuusioenergian kehittämistä varten 
perustetun eurooppalaisen yhteisyrityksen, 
jäljempänä 'Fusion for Energy 
-yhteisyritys', kautta. Fusion for Energy 
-yhteisyrityksen toimia, mukaan lukien 
ITER, säännellään erillisellä säädöksellä.

(6) Allekirjoittamalla sopimuksen ITER-
hankkeen yhteisestä toteutuksesta 
vastaavan fuusioenergia-alan 
kansainvälisen ITER-organisaation 
perustamisesta yhteisö on sitoutunut 
osallistumaan ITERin rakentamiseen ja 
tulevaan käyttöön. Yhteisön osuutta 
hallinnoidaan 27 päivänä maaliskuuta 2007 
tehdyllä neuvoston päätöksellä ITERiä ja 
fuusioenergian kehittämistä varten 
perustetun eurooppalaisen yhteisyrityksen, 
jäljempänä 'Fusion for Energy 
-yhteisyritys', kautta. Fusion for Energy 
-yhteisyrityksen toimia, mukaan lukien 
ITER, säännellään erillisellä säädöksellä. 
ITER-hankkeen rahoitus olisi turvattava 
erillisellä rahoitusmekanismilla.

Or. en

Tarkistus 73
Marisa Matias

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 6 kappale

Komission teksti Tarkistus

(6) Allekirjoittamalla sopimuksen ITER-
hankkeen yhteisestä toteutuksesta 
vastaavan fuusioenergia-alan 
kansainvälisen ITER-organisaation 
perustamisesta yhteisö on sitoutunut 
osallistumaan ITERin rakentamiseen ja 
tulevaan käyttöön. Yhteisön osuutta 

(6) Allekirjoittamalla sopimuksen ITER-
hankkeen yhteisestä toteutuksesta 
vastaavan fuusioenergia-alan 
kansainvälisen ITER-organisaation 
perustamisesta yhteisö on sitoutunut 
osallistumaan ITERin rakentamiseen ja 
tulevaan käyttöön. Yhteisön osuutta 
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hallinnoidaan 27 päivänä maaliskuuta 2007 
tehdyllä neuvoston päätöksellä ITERiä ja 
fuusioenergian kehittämistä varten 
perustetun eurooppalaisen yhteisyrityksen, 
jäljempänä 'Fusion for Energy 
-yhteisyritys', kautta. Fusion for Energy 
-yhteisyrityksen toimia, mukaan lukien 
ITER, säännellään erillisellä säädöksellä. 

hallinnoidaan 27 päivänä maaliskuuta 2007 
tehdyllä neuvoston päätöksellä ITERiä ja 
fuusioenergian kehittämistä varten 
perustetun eurooppalaisen yhteisyrityksen, 
jäljempänä 'Fusion for Energy 
-yhteisyritys', kautta. Fusion for Energy 
-yhteisyrityksen toimia, mukaan lukien 
ITER, säännellään erillisellä säädöksellä, 
eivätkä ne sisälly monivuotiseen 
rahoituskehykseen.

Or. en

Tarkistus 74
Michèle Rivasi
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 7 kappale

Komission teksti Tarkistus

(7) Jotta fuusiosta voi tulla uskottava 
vaihtoehto kaupallisessa 
energiantuotannossa, on ensinnäkin 
tarpeen huolehtia siitä, että ITERin 
rakentaminen saatetaan päätökseen ja 
sen toiminta aloitetaan onnistuneesti ja 
aikataulun mukaisesti. Toiseksi on 
tarpeen laatia kunnianhimoinen mutta 
realistinen etenemissuunnitelma 
sähkötuotannon aloittamiseksi vuoteen 
2050 mennessä. Näiden tavoitteiden 
saavuttaminen edellyttää Euroopan 
fuusio-ohjelman uudelleensuuntaamista 
siten, että siinä keskitytään enemmän 
ITERiä tukeviin toimiin. Tämä 
rationalisointi olisi toteutettava 
vaarantamatta Euroopan johtajuutta 
fuusiotutkimusyhteisössä.

Poistetaan.

Or. en
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Tarkistus 75
Jean-Pierre Audy

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 8 kappale

Komission teksti Tarkistus

(8) Yhteisen tutkimuskeskuksen (JRC) 
olisi edelleen tarjottava riippumatonta 
asiakaslähtöistä tieteellistä ja teknologista 
tukea yhteisön politiikkojen laatimiselle, 
kehittämiselle, täytäntöönpanolle ja 
seurannalle erityisesti ydinturvallisuuteen 
ja turva- ja varmuusjärjestelyihin 
liittyvässä tutkimuksessa ja koulutuksessa.

(8) Yhteisen tutkimuskeskuksen (JRC) 
olisi edelleen tarjottava riippumatonta 
asiakaslähtöistä tieteellistä ja teknologista 
tukea yhteisön politiikkojen laatimiselle, 
kehittämiselle, täytäntöönpanolle ja
seurannalle erityisesti ydinturvallisuuteen 
ja turva- ja varmuusjärjestelyihin 
liittyvässä tutkimuksessa ja koulutuksessa.
Tuen yhteydessä on noudatettava unionin 
toimielinten hyväksymiä suuntaviivoja, 
jotka koskevat erityisesti ydinvoimaloiden 
stressitestejä.

Or. fr

Perustelu

JRC:n tehtävänä on tukea unionin toimintalinjoja, tässä tapauksessa turva- ja 
varmuusjärjestelyjä koskevissa asioissa. Sen vuoksi on perusteltua odottaa unionin 
toimielimiltä suuntaviivoja ydinvoimaloiden stressitestien jälkeen, jotta voidaan hioa JRC:n 
työohjelmaa. 

Tarkistus 76
Michèle Rivasi
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 10 kappale

Komission teksti Tarkistus

(10) Kukin jäsenvaltio päättää itse, 
hyödyntääkö se ydinvoimaa. Unionin 
tehtävänä on kehittää kaikkien 
jäsenvaltioidensa etua palveleva kehys, 
jolla tuetaan yhteistä 
ydinfissioteknologioiden
pioneeritutkimusta ja niihin liittyvän

(10) Kukin jäsenvaltio päättää itse, 
hyödyntääkö se ydinvoimaa. Unionin olisi 
edelleen tarjottava kehys, jolla tuetaan 
yhteistä pioneeritutkimusta ja tietämyksen 
luomista ja säilyttämistä ja joka liittyy 
ydinturvallisuuteen, turva- ja 
varmuusjärjestelyihin, säteilymittauksiin ja 
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tietämyksen luomista ja säilyttämistä ja 
jossa kiinnitetään erityistä huomiota
turvallisuuteen, turva- ja 
varmuusjärjestelyihin, säteilysuojeluun ja 
ydinaseiden leviämisen estämiseen. Tämä 
edellyttää puolueetonta tutkimustietoa, 
jonka tuottamiseen JRC voi osallistua 
keskeisellä tavalla. Tämä tuodaan esille 
komission tiedonannossa Eurooppa 2020 
-strategian lippulaivahanke 
Innovaatiounioni, jossa komissio ilmaisee 
aikeensa hankkia entistä vankempaa 
tutkimustietoa poliittisen päätöksenteon 
perustaksi hyödyntämällä JRC:tä. JRC 
aikoo vastata tähän haasteeseen 
keskittämällä ydinturvallisuutta ja turva- ja 
varmuusjärjestelyjä koskevan 
tutkimuksensa unionin politiikan 
painopisteisiin.

-suojeluun ja ydinaseiden leviämisen 
estämiseen. Tämä edellyttää puolueetonta 
tutkimustietoa, jonka tuottamiseen JRC voi 
osallistua keskeisellä tavalla. Tämä 
tuodaan esille komission tiedonannossa 
Eurooppa 2020 -strategian lippulaivahanke 
Innovaatiounioni, jossa komissio ilmaisee 
aikeensa hankkia entistä vankempaa 
tutkimustietoa poliittisen päätöksenteon 
perustaksi hyödyntämällä JRC:tä. JRC 
aikoo vastata tähän haasteeseen 
keskittymällä ydinturvallisuutta, erityisesti 
käytöstäpoiston ja hätätilavalmiuden 
aikana, ja turva- ja varmuusjärjestelyjä 
koskevaan tutkimukseensa.

Or. en

Tarkistus 77
Jean-Pierre Audy

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 10 kappale

Komission teksti Tarkistus

(10) Kukin jäsenvaltio päättää itse, 
hyödyntääkö se ydinvoimaa. Unionin 
tehtävänä on kehittää kaikkien 
jäsenvaltioidensa etua palveleva kehys, 
jolla tuetaan yhteistä 
ydinfissioteknologioiden 
pioneeritutkimusta ja niihin liittyvän 
tietämyksen luomista ja säilyttämistä ja 
jossa kiinnitetään erityistä huomiota 
turvallisuuteen, turva- ja 
varmuusjärjestelyihin, säteilysuojeluun ja 
ydinaseiden leviämisen estämiseen. Tämä 
edellyttää puolueetonta tutkimustietoa, 
jonka tuottamiseen JRC voi osallistua 
keskeisellä tavalla. Tämä tuodaan esille 
komission tiedonannossa Eurooppa 2020 

(10) Kukin jäsenvaltio päättää itse, 
hyödyntääkö se ydinvoimaa. Unionin 
tehtävänä on kehittää kaikkien 
jäsenvaltioidensa etua palveleva kehys, 
jolla tuetaan yhteistä 
ydinfissioteknologioiden 
pioneeritutkimusta ja niihin liittyvän 
tietämyksen luomista ja säilyttämistä ja 
jossa kiinnitetään erityistä huomiota 
turvallisuuteen, turva- ja 
varmuusjärjestelyihin, säteilysuojeluun ja 
ydinaseiden leviämisen estämiseen. Tämä 
edellyttää puolueetonta tutkimustietoa, 
jonka tuottamiseen JRC voi osallistua 
keskeisellä tavalla. Tämä tuodaan esille 
komission tiedonannossa Eurooppa 2020 
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-strategian lippulaivahanke 
Innovaatiounioni, jossa komissio ilmaisee 
aikeensa hankkia entistä vankempaa 
tutkimustietoa poliittisen päätöksenteon 
perustaksi hyödyntämällä JRC:tä. JRC 
aikoo vastata tähän haasteeseen 
keskittämällä ydinturvallisuutta ja turva- ja 
varmuusjärjestelyjä koskevan 
tutkimuksensa unionin politiikan 
painopisteisiin.

-strategian lippulaivahanke 
Innovaatiounioni, jossa komissio ilmaisee 
aikeensa hankkia entistä vankempaa 
tutkimustietoa poliittisen päätöksenteon 
perustaksi hyödyntämällä JRC:tä. JRC 
aikoo vastata tähän haasteeseen 
keskittämällä ydinturvallisuutta ja turva- ja 
varmuusjärjestelyjä koskevan 
tutkimuksensa unionin politiikan 
painopisteisiin. Tutkimuksen täsmällinen 
luonne on määritettävä noudattaen 
unionin toimielinten hyväksymiä 
suuntaviivoja, jotka koskevat erityisesti 
ydinvoimaloiden stressitestejä.

Or. fr

Perustelu

JRC:n tehtävänä on tukea unionin toimintalinjoja, tässä tapauksessa turva- ja 
varmuusjärjestelyjä koskevissa asioissa. Sen vuoksi on perusteltua odottaa unionin 
toimielimiltä suuntaviivoja ydinvoimaloiden stressitestien jälkeen, jotta voidaan hioa JRC:n 
työohjelmaa. 

Tarkistus 78
Jean-Pierre Audy

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 10 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(10 a) Koska Euroopan kansalaisten on 
pysyttävä unionin tason keskustelujen 
ytimessä, Euroopan parlamentti olisi 
entistä kattavammin otettava mukaan 
Euroopan atomienergiayhteisön 
tutkimus- ja koulutusohjelmaa koskeviin 
keskusteluihin ja päätöksiin.

Or. fr

Perustelu

On aika ottaa kansalaisia edustava Euroopan parlamentti mahdollisimman suuressa määrin 
mukaan.
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Tarkistus 79
Jean-Pierre Audy

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 11 kappale

Komission teksti Tarkistus

(11) Jotta voitaisiin tiivistää tieteen ja 
yhteiskunnan välisiä suhteita ja vahvistaa 
kansalaisten luottamusta tieteeseen, 
Euratom-ohjelmassa olisi edesautettava 
kansalaisten ja kansalaisyhteiskunnan 
asiantuntevaa osallistumista tutkimus- ja 
innovaatiokysymyksiin edistämällä
tiedekasvatusta, asettamalla tieteellinen 
tietämys helpommin saataville, 
kehittämällä vastuullisia tutkimus- ja 
innovaatiolinjauksia, joissa otetaan 
huomioon kansalaisten ja 
kansalaisyhteiskunnan huolenaiheet ja 
odotukset, sekä helpottamalla kansalaisten 
osallistumista Euratom-ohjelman toimiin.

(11) Jotta voitaisiin tiivistää tieteen ja 
yhteiskunnan välisiä suhteita ja vahvistaa 
kansalaisten luottamusta tieteeseen, 
Euratom-ohjelmassa olisi edesautettava 
kansalaisten ja kansalaisyhteiskunnan 
asiantuntevaa osallistumista tutkimus- ja 
innovaatiokysymyksiin edistämällä 
tiedekasvatusta, asettamalla tieteellinen 
tietämys helpommin saataville, 
kehittämällä vastuullisia tutkimus- ja 
innovaatiolinjauksia, joissa otetaan 
huomioon kansalaisten ja 
kansalaisyhteiskunnan huolenaiheet ja 
odotukset, sekä helpottamalla kansalaisten 
osallistumista Euratom-ohjelman toimiin.
Kansalaisten asiantunteva osallistuminen 
Euratom-ohjelmaan liittyviin asioihin 
edellyttää, että Euroopan kansalaisia 
edustava Euroopan parlamentti otetaan 
siihen entistä tiiviimmin mukaan.

Or. fr

Tarkistus 80
Michèle Rivasi
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 13 kappale

Komission teksti Tarkistus

(13) Euratom-ohjelman olisi osaltaan 
lisättävä tutkijan ammatin houkuttelevuutta 
unionissa. Eurooppalainen tutkijoiden 
peruskirja ja tutkijoiden työhönoton 

(13) Euratom-ohjelman olisi osaltaan 
lisättävä tutkijan ammatin houkuttelevuutta 
unionissa, varsinkin kun otetaan 
huomioon käytöstäpoistoon sekä 
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säännöstö sekä eurooppalaisen 
tutkimusalueen puitteissa määritellyt muut 
asiaan liittyvät ohjeet olisi otettava 
asianmukaisesti huomioon kunnioittaen 
kuitenkin niiden vapaaehtoista luonnetta.

säteilysuojeluun ja -mittauksiin liittyvä 
osaamisvaje. Eurooppalainen tutkijoiden 
peruskirja ja tutkijoiden työhönoton 
säännöstö sekä eurooppalaisen 
tutkimusalueen puitteissa määritellyt muut 
asiaan liittyvät ohjeet olisi otettava 
asianmukaisesti huomioon kunnioittaen 
kuitenkin niiden vapaaehtoista luonnetta.

Or. en

Tarkistus 81
Vladimír Remek

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 13 kappale

Komission teksti Tarkistus

(13) Euratom-ohjelman olisi osaltaan 
lisättävä tutkijan ammatin houkuttelevuutta 
unionissa. Eurooppalainen tutkijoiden 
peruskirja ja tutkijoiden työhönoton 
säännöstö sekä eurooppalaisen 
tutkimusalueen puitteissa määritellyt muut 
asiaan liittyvät ohjeet olisi otettava 
asianmukaisesti huomioon kunnioittaen 
kuitenkin niiden vapaaehtoista luonnetta.

(13) Euratom-ohjelman olisi osaltaan 
merkittävästi lisättävä tutkijan ammatin 
houkuttelevuutta unionissa. 
Eurooppalainen tutkijoiden peruskirja ja 
tutkijoiden työhönoton säännöstö sekä 
eurooppalaisen tutkimusalueen puitteissa 
määritellyt muut asiaan liittyvät ohjeet olisi 
otettava asianmukaisesti huomioon 
kunnioittaen kuitenkin niiden vapaaehtoista 
luonnetta.

Or. cs

Tarkistus 82
Konrad Szymański, Angelika Niebler

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 15 kappale

Komission teksti Tarkistus

(15) Euratom-ohjelmasta tuettavissa 
tutkimus- ja innovointitoimissa olisi
kunnioitettava eettisiä perusperiaatteita. 
Ohjelmassa olisi otettava huomioon 

(15) Euratom-ohjelmasta tuettavissa 
tutkimus- ja innovointitoimissa on
kunnioitettava eettisiä perusperiaatteita. 
Ohjelmassa olisi otettava huomioon 
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luonnontieteiden ja uusien teknologioiden 
etiikkaa käsittelevän eurooppalaisen 
työryhmän lausunnot. 
Tutkimustoiminnassa olisi myös otettava 
huomioon SEUT-sopimuksen 13 artikla ja 
vähennettävä eläinten käyttöä 
tutkimuksissa ja kokeissa pyrkien viime 
kädessä sen lopettamiseen kokonaan. 
Kaikki toimet olisi toteutettava siten, että 
varmistetaan ihmisten terveyden 
korkeatasoinen suojelu.

luonnontieteiden ja uusien teknologioiden 
etiikkaa käsittelevän eurooppalaisen 
työryhmän lausunnot. 
Tutkimustoiminnassa olisi myös otettava 
huomioon SEUT-sopimuksen 13 artikla ja 
korvattava, vähennettävä ja parannettava
eläinten käyttöä tutkimuksissa ja kokeissa. 
Kaikki toimet olisi toteutettava siten, että 
varmistetaan ihmisten terveyden 
korkeatasoinen suojelu.

Or. en

Perustelu

Sanan "olisi" käyttö ei riitä, sillä ilmaisu viittaa vain mahdollisuuteen, kun taas velvoite on 
todettava selvästi. SEUT-sopimuksen 13 artiklaa voidaan täsmentää viittaamalla 
vähentämiseen, korvaamiseen ja parantamiseen, ja samalla parannetaan johdonmukaisuutta 
ehdotuksen 19 artiklan 10 kohdan eli osallistumista ja levittämistä koskevien sääntöjen 
kanssa. Englanninkielisessä versiossa on tarpeen lisätä sana "the" ennen sanoja "ethical 
principles", jotta teksti on yhdenmukainen ohjelman perustamisasetuksen johdanto-osan 
24 kappaleen kanssa.

Tarkistus 83
Vladko Todorov Panayotov

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 16 kappale

Komission teksti Tarkistus

(16) Suurempaan vaikutukseen olisi myös 
pyrittävä yhdistämällä Euratom-ohjelman 
ja yksityisen sektorin rahoitusta julkisen ja 
yksityisen sektorin kumppanuuksissa 
keskeisillä aloilla, joilla tutkimus ja 
innovointi voivat edistää Euroopan 
laajempia kilpailukykytavoitteita. Erityistä 
huomiota olisi kiinnitettävä pienten ja 
keskisuurten yritysten osallistumiseen.

(16) Suurempaan vaikutukseen olisi myös 
pyrittävä yhdistämällä Euratom-ohjelman 
ja yksityisen sektorin rahoitusta julkisen ja 
yksityisen sektorin kumppanuuksissa 
keskeisillä aloilla, joilla tutkimus ja 
innovointi voivat edistää Euroopan 
laajempia kilpailukykytavoitteita. Erityistä 
huomiota olisi kiinnitettävä pienten ja 
keskisuurten yritysten (pk-yritysten) 
osallistumiseen. Pk-yritysten saatavilla 
olevan yhteisörahoituksen käyttöönottoa 
olisi lisättävä ydinalan tutkimuksen 
parissa toimivissa pk-yrityksissä samoin 
kuin muilla aloilla toimivissa pk-
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yrityksissä, ja samalla olisi toteutettava 
tarvittavat toimenpiteet mahdollisten 
tietovuotojen ja toimintatapojen 
rikkomisten estämiseksi.

Or. en

Perustelu

Kaikkia kansainvälisiä pyrkimyksiä torjua ydinaseiden leviämistä ja ydinmateriaalien 
kauppaa olisi tuettava. Varovaisuuteen on syytä pk-yritysten pienemmän koon ja suuremman 
lukumäärän vuoksi.

Tarkistus 84
Jean-Pierre Audy

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 25 kappale

Komission teksti Tarkistus

(25) Euratomin perustamissopimuksen 
7 artiklan mukaan komissio vastaa 
Euratom-ohjelman toteuttamisesta. 
Komission olisi Euratom-ohjelman 
täytäntöönpanossa, sen suoria toimia 
lukuun ottamatta, käytettävä apuna 
jäsenvaltioiden neuvoa-antavaa komiteaa, 
jotta voidaan varmistaa asianmukainen 
koordinointi kansallisten politiikkojen 
kanssa tämän tutkimus- ja 
koulutusohjelman kattamilla aloilla.

(25) Euratomin perustamissopimuksen 
7 artiklan mukaan komissio vastaa 
Euratom-ohjelman toteuttamisesta. 
Komission olisi Euratom-ohjelman 
täytäntöönpanossa, sen suoria toimia 
lukuun ottamatta, käytettävä apuna 
jäsenvaltioiden neuvoa-antavaa komiteaa, 
jotta voidaan varmistaa asianmukainen 
koordinointi kansallisten politiikkojen 
kanssa tämän tutkimus- ja 
koulutusohjelman kattamilla aloilla.
Komission olisi otettava Euroopan 
parlamentti mukaan ohjelman 
täytäntöönpanoon.

Or. fr

Tarkistus 85
Michèle Rivasi
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 26 kappale
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Komission teksti Tarkistus

(26) Euratom-ohjelman tavoitteiden 
saavuttaminen toiminnan eri aloilla 
edellyttää poikkialaisten toimien tukemista 
sekä Euratom-ohjelman puitteissa että 
yhdessä Horisontti 2020 -puiteohjelman 
toimien kanssa.

(26) Euratom-ohjelman tavoitteiden 
saavuttaminen toiminnan eri aloilla 
edellyttää poikkialaisten toimien tukemista 
sekä Euratom-ohjelman puitteissa että 
yhdessä Horisontti 2020 -puiteohjelman 
toimien kanssa. Se ei saisi vaikuttaa 
kielteisesti Horisontti 2020 
-puiteohjelman talousarvioon ja 
rahoitukseen.

Or. en

Tarkistus 86
Jean-Pierre Audy

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 26 kappale

Komission teksti Tarkistus

(26) Euratom-ohjelman tavoitteiden 
saavuttaminen toiminnan eri aloilla 
edellyttää poikkialaisten toimien tukemista 
sekä Euratom-ohjelman puitteissa että 
yhdessä Horisontti 2020 -puiteohjelman 
toimien kanssa.

(26) Euratom-ohjelman tavoitteiden 
saavuttaminen toiminnan eri aloilla 
edellyttää poikkialaisten toimien tukemista 
sekä Euratom-ohjelman puitteissa että 
yhdessä Horisontti 2020 -puiteohjelman 
toimien kanssa. Täydentävyys on jo 
riittävä perustelu sille, että Euroopan 
parlamentti olisi otettava tiiviimmin 
mukaan Euratom-ohjelman toimiin.

Or. fr

Tarkistus 87
Jean-Pierre Audy

Ehdotus asetukseksi
1 artikla

Komission teksti Tarkistus

Tällä asetuksella perustetaan 1 päivän Tällä asetuksella perustetaan 1 päivän 
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tammikuuta 2014 ja 31 päivän joulukuuta 
2018 väliseksi ajaksi tutkimus- ja 
koulutusohjelma, jäljempänä 'Euratom-
ohjelma', ja vahvistetaan kyseisen 
ohjelman osallistumissäännöt, jotka 
koskevat myös osallistumista tämän 
asetuksen mukaisesti myönnettyjen varojen 
hoitamisesta vastaavien rahoituselinten 
ohjelmiin sekä toimiin, joiden toteutus 
perustuu yhdessä sekä tähän asetukseen 
että päätöksellä (EU) XX/XXX 
perustettuun puiteohjelmaan Horisontti 
2020, jäljempänä 'Horisontti 2020 
-puiteohjelma'.

tammikuuta 2014 ja 31 päivän joulukuuta 
2018 väliseksi ajaksi tutkimus- ja 
koulutusohjelma, jäljempänä 'Euratom-
ohjelma', ja vahvistetaan kyseisen 
ohjelman osallistumissäännöt, jotka 
koskevat myös osallistumista tämän 
asetuksen mukaisesti myönnettyjen varojen 
hoitamisesta vastaavien rahoituselinten 
ohjelmiin sekä toimiin, joiden toteutus 
perustuu yhdessä sekä tähän asetukseen 
että päätöksellä (EU) XX/XXX 
perustettuun puiteohjelmaan Horisontti 
2020, jäljempänä 'Horisontti 2020 
-puiteohjelma'.

Euratom-ohjelmaa pidennetään siten, että 
sen kesto vastaa Horisontti 2020 
-puiteohjelman kestoa.

Or. fr

Tarkistus 88
Michèle Rivasi
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Euratom-ohjelman yleisenä tavoitteena 
on parantaa ydinturvallisuutta, turva- ja 
varmuusjärjestelyjä ja säteilysuojelua sekä 
edistää pitkällä aikavälillä 
energiajärjestelmän irtautumista hiilestä 
turvallisella, tehokkaalla ja varmalla 
tavalla. Yleinen tavoite toteutetaan 
liitteessä I määritetyillä suorilla ja 
epäsuorilla toimilla, joilla pyritään tämän 
artiklan 2 ja 3 kohdassa määriteltyihin 
erityistavoitteisiin.

1. Euratom-ohjelman yleisenä tavoitteena 
on parantaa ydinalan turva- ja 
varmuusjärjestelyjä ja säteilysuojelua. 
Yleinen tavoite toteutetaan liitteessä I 
määritetyillä suorilla ja epäsuorilla 
toimilla, joilla pyritään tämän artiklan 2 ja 
3 kohdassa määriteltyihin 
erityistavoitteisiin.

Or. en
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Tarkistus 89
Michèle Rivasi
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 2 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

(a) tukea ydinjärjestelmien turvallista 
käyttöä;

(a) tukea ydinjärjestelmien turvallista 
käytöstäpoistoa alkaen vaarallisimmista 
ydinreaktoreista unionissa toteutettujen 
stressitestien tulosten perusteella;

Or. en

Tarkistus 90
Peter Skinner, Jan Březina

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 2 kohta – a a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(a a) tukea kaikkien nykyisten ja tulevien 
siviiliydinjärjestelmien turvallista käyttöä;

Or. en

Tarkistus 91
Michèle Rivasi
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 2 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

(b) edistää ratkaisujen kehittämistä 
lopullisen ydinjätteen huoltoa varten;

Poistetaan.

Or. en
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Tarkistus 92
Michèle Rivasi
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 2 kohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

(c) tukea ydinalan osaamisen kehittämistä 
ja ylläpitämistä unionin tasolla

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 93
Silvia-Adriana Ţicău

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 2 kohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

(c) tukea ydinalan osaamisen kehittämistä 
ja ylläpitämistä unionin tasolla

(c) tukea toimenpiteitä, jotka ovat tarpeen 
riittävän koulutettujen henkilöresurssien 
varmistamiseksi, ja ydinalan osaamisen 
kehittämistä ja ylläpitämistä unionin tasolla

Or. ro

Tarkistus 94
Jean-Pierre Audy

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 2 kohta – d alakohta

Komission teksti Tarkistus

(d) edistää säteilysuojelua; (d) tukea säteilysuojelua koskevaa T&K-
toimintaa;

Or. fr
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Perustelu

Termin "edistää" käyttö viittaa siihen, että Euratomin aiemmissa tutkimusohjelmissa olisi 
laiminlyöty säteilysuojelu. Tämä ei pidä paikkaansa: se on aina ollut tärkeä osa Euratomin 
T&K-toimintaa.

Tarkistus 95
Jan Březina, Evžen Tošenovský

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 2 kohta – d a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(d a) edistää T&K-toimintaa unionin 
stressitestien päätelmissä lueteltujen 
suositusten perusteella (esimerkiksi 
seisminen mallinnus ja ytimen sulamiseen 
liittyvät tapahtumat);

Or. en

Perustelu

The final peer review report of ENSREG (European Nuclear Safety Regulators Group) of the 
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).

(Perustelua ei ole käännetty, koska sen pituus ylittää sallitun merkkimäärän.)

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

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 2 kohta – d a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(d a) edistää T&K-toimintaa unionin 
stressitestien päätelmissä lueteltujen 
suositusten perusteella, kuten seismiseen 
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mallinnukseen tai ytimen sulamiseen 
liittyvään simulointiin liittyvää T&K-
toimintaa;

Or. en

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

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 2 kohta – d b alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(d b) tukea ydinfission pitkän aikavälin 
kestävyyttä reaktoriajan pidentämiseen tai 
uusien reaktorityyppien suunnitteluun 
liittyvillä parannuksilla;

Or. en

Tarkistus 98
Michèle Rivasi
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 2 kohta – e alakohta

Komission teksti Tarkistus

(e) edetä kohti fuusion 
energialähdekäytön toteutettavuuden 
demonstrointia hyödyntämällä nykyisiä ja 
tulevia fuusiolaitteita;

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 99
Michèle Rivasi
Verts/ALE-ryhmän puolesta
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Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 2 kohta – f alakohta

Komission teksti Tarkistus

(f) luoda perusta tuleville 
fuusiovoimalaitoksille kehittämällä 
materiaaleja, teknologioita ja konsepteja;

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 100
Silvia-Adriana Ţicău

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 2 kohta – f alakohta

Komission teksti Tarkistus

(f) luoda perusta tuleville 
fuusiovoimalaitoksille kehittämällä 
materiaaleja, teknologioita ja konsepteja;

(f) luoda perusta tuleville fuusio- ja 
fissiovoimalaitoksille kehittämällä 
materiaaleja, teknologioita ja konsepteja;

Or. ro

Tarkistus 101
Jean-Pierre Audy

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 2 kohta – g alakohta

Komission teksti Tarkistus

(g) edistää innovointia ja teollisuuden 
kilpailukykyä;

(g) edistää innovointia ja teollisuuden 
kilpailukykyä erityisesti tukemalla tulevia 
fuusio- ja fissioreaktorijärjestelmiä;

Or. fr

Perustelu

Innovointi ja teollisuuden kilpailukyky perustuvat tulevia fuusio- ja fissioreaktorijärjestelmiä 
koskevaan tutkimukseen ja näiden järjestelmien kehittämiseen. Reaktorien on 
luonnollisestikin täytettävä korkeimmat turvallisuusvaatimukset.
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Tarkistus 102
Michèle Rivasi
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 3 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

(a) parantaa ydinturvallisuutta, mukaan 
lukien ydinpolttoaineen ja reaktoreiden 
turvallisuus, ydinjätehuolto ja 
käytöstäpoisto sekä hätätilavalmius;

(a) parantaa ydinturvallisuutta 
käytöstäpoiston ja hätätilavalmiuden 
aikana ydinonnettomuuksien sattuessa;

Or. en

Tarkistus 103
Jan Březina, Evžen Tošenovský

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 3 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

(a) parantaa ydinturvallisuutta, mukaan 
lukien ydinpolttoaineen ja reaktoreiden 
turvallisuus, ydinjätehuolto ja 
käytöstäpoisto sekä hätätilavalmius;

(a) parantaa ydinturvallisuutta, mukaan 
lukien ydinpolttoaineen ja reaktoreiden 
turvallisuus, ydinjätehuolto ja 
käytöstäpoisto sekä hätätilavalmius ja 
puuttuminen ydinturvallisuuteen liittyvien 
vaaratilanteiden välittömiin seurauksiin, 
vaikka ne olisivat epätodennäköisiä;

Or. en

Perustelu

Fukushiman onnettomuus osoitti, että vaikka säteilyn merkittävä vapautuminen ympäristöön 
onkin epätodennäköistä, tilanteen seurauksia ja keinoja puuttua niihin ei ymmärretty niin 
hyvin kuin olisi pitänyt.

Tarkistus 104
Peter Skinner, Jan Březina
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Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 3 kohta – e a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(e a) täydentää kaikkia vaadittuja 
turvallisuusparannuksia, joita on 
ehdotettu kaikissa unionin ja unionin 
rajanaapureina olevien kolmansien 
maiden ydinreaktoreissa toteutettujen 
stressitestien perusteella; tässä olisi 
keskityttävä edistämään niiden 
suositusten mukaista tutkimus- ja 
kehittämistoimintaa.

Or. en

Perustelu

Japanissa Fukushiman Dai-ichi-ydinvoimalassa vuonna 2011 sattuneen onnettomuuden 
seurauksena stressitestit suoritettiin kaikissa unionin ydinvoimaloissa. On tärkeää, että 
puiteohjelmalla tuetaan kaikkia unionin toimia, joiden avulla pyritään parantamaan 
voimaloiden turvallisuutta näissä testeissä saatujen tulosten seurauksena. Puiteohjelmassa 
olisi keskityttävä panemaan täytäntöön testien tulosten perusteella suositellut T&K-
näkökohdat eikä pyrittävä muiden välineiden tai tahojen kanssa päällekkäiseen työhön.

Tarkistus 105
Michèle Rivasi
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Euratom-ohjelman täytäntöönpanossa 
varmistetaan, että tuettavat 
painopistealueet ja toimet ovat 
merkityksellisiä muuttuvien tarpeiden 
kannalta ja että niissä otetaan huomioon 
tieteen, teknologian, innovoinnin, 
poliittisen päätöksenteon, markkinoiden ja 
yhteiskunnan muuttuva luonne.

4. Euratom-ohjelman täytäntöönpanossa 
varmistetaan, että tuettavat 
painopistealueet ja toimet ovat 
merkityksellisiä muuttuvien tarpeiden 
kannalta ja että niissä otetaan huomioon 
tieteen, teknologian, innovoinnin, 
poliittisen päätöksenteon, markkinoiden ja 
yhteiskunnan muuttuva luonne sekä 
ydinonnettomuuksien välittömät ja 
välilliset seuraukset.
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Or. en

Tarkistus 106
Jan Březina, Peter Skinner, Evžen Tošenovský

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 5 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

5 a. Euratom-ohjelma edistää SET-
suunnitelman täytäntöönpanoa. Sen 
epäsuorat ja suorat toimet sovitetaan 
yhteen kolmen nykyisen eurooppalaisen 
ydinenergian teknologiayhteisön (SNETP, 
IGDTP ja MELODI) strategisten 
tutkimuslinjausten kanssa.

Or. en

Tarkistus 107
Michèle Rivasi
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 1 kohta – 1 alakohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

Euratom-ohjelman täytäntöönpanoa varten 
varatut rahoituspuitteet ovat 
1 788,889 miljoonaa euroa. Määrä 
jakautuu seuraavasti:

Euratom-ohjelman täytäntöönpanoa varten 
varatut rahoituspuitteet ovat 
200 000 miljoonaa euroa. Määrä jakautuu 
seuraavasti:

Or. en

Tarkistus 108
Jean-Pierre Audy

Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 1 kohta – 1 alakohta – johdantokappale
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Komission teksti Tarkistus

Euratom-ohjelman täytäntöönpanoa varten 
varatut rahoituspuitteet ovat 
1 788,889 miljoonaa euroa. Määrä 
jakautuu seuraavasti:

Euratom-ohjelman täytäntöönpanoa varten 
varatut rahoituspuitteet ovat 
[1 974,319] miljoonaa euroa. Määrä 
jakautuu seuraavasti:

Or. fr

Perustelu

Euratom-ohjelman rahoitus, olipa kyse sitten fuusio- tai fissiojärjestelmistä, on ollut erittäin 
riittämätöntä. Useilla ohjelmakausilla erityisesti fissiotutkimuksen määrärahat on hädin 
tuskin mukautettu inflaatioon (kun taas JRC:n suorien toimien määrärahat ovat nousseet 
rajusti). Vastaavasti – syistä, joita on vaikea ymmärtää – Horisontti 2020 -puiteohjelmaa 
täydentävän Euratom-ohjelman hallintokustannukset ovat korkeammat Horisontti 2020 
-puiteohjelmassa. Kustannukset olisi yhdenmukaistettava ja saadut säästöt kohdistettava 
tutkimukseen.

Tarkistus 109
Michèle Rivasi
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 1 kohta – 1 alakohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

(a) fuusion tutkimus- ja 
kehittämisohjelman epäsuorat toimet 
709,713 miljoonaa euroa;

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 110
Jean-Pierre Audy

Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 1 kohta – 1 alakohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

(a) fuusion tutkimus- ja (a) fuusion tutkimus- ja 
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kehittämisohjelman epäsuorat toimet 
709,713 miljoonaa euroa;

kehittämisohjelman epäsuorat toimet 
[750] miljoonaa euroa;

Or. fr

Tarkistus 111
Peter Skinner

Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 1 kohta – 1 alakohta – a a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(a a) ITER-hanke sisällytetään 
monivuotiseen rahoituskehykseen ja 
rahoitetaan siitä kattavasti ja avoimesti; 
hankkeen niitä näkökohtia, jotka eivät 
suoraan liity tutkimukseen ja 
koulutukseen, ei tarvitse sisällyttää 
Euratom-ohjelman kehysrahoitukseen;

Or. en

Perustelu

ITER-hanketta olisi rahoitettava monivuotisesta rahoituskehyksestä, jotta vältettäisiin 
käsitykset, ettei hankkeeseen olla sitouduttu, mikä voitaisiin katsoa unionin edun kannalta 
vahingolliseksi. ITER-hankkeen pitkän aikavälin menestys varmistettaisiin paremmin 
jatkamalla sen rahoitusta monivuotisesta rahoituskehyksestä.

Tarkistus 112
Michèle Rivasi
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 1 kohta – 1 alakohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

(b) ydinfissiota, ydinturvallisuutta ja
säteilysuojelua koskevat epäsuorat toimet 
354,857 miljoonaa euroa;

(b) säteilysuojelua ja lääketieteellisiä 
sovelluksia koskevat epäsuorat toimet 
100 000 miljoonaa euroa;

Or. en
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Tarkistus 113
Jean-Pierre Audy

Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 1 kohta – 1 alakohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

(b) ydinfissiota, ydinturvallisuutta ja 
säteilysuojelua koskevat epäsuorat toimet 
354,857 miljoonaa euroa;

(b) ydinfissiota, ydinturvallisuutta ja 
säteilysuojelua koskevat epäsuorat toimet 
[500] miljoonaa euroa;

Or. fr

Tarkistus 114
Jan Březina, Evžen Tošenovský

Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 1 kohta – 1 alakohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

(b) ydinfissiota, ydinturvallisuutta ja 
säteilysuojelua koskevat epäsuorat toimet 
354,857 miljoonaa euroa;

(b) ydinfissiota, ydinturvallisuutta ja 
säteilysuojelua koskevat epäsuorat toimet 
500 000 miljoonaa euroa;

Or. en

Perustelu

Ydinfissio on vähähiilisenä sähkönlähteenä yksi vähähiilisistä tekniikoista, joita kehitetään 
kestävämpää tulevaisuutta silmällä pitäen SET-suunnitelmassa. SET-suunnitelman 
hankkeiden erityisrahoituksen puuttuessa olisi lisättävä ydinfission määrärahoja Horisontti 
2020 puiteohjelmassa – kuten muiden kuin ydinalan vähähiilisten tekniikoiden kohdalla –
kestävää ydinfissiota koskevan eurooppalaisen teollisuusaloitteen (ESNII) edistämiseksi.

Tarkistus 115
Michèle Rivasi
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 1 kohta – 1 alakohta – c alakohta
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Komission teksti Tarkistus

(c) suorat toimet 724,319 miljoonaa euroa. (c) suorat toimet 200 000 miljoonaa euroa.

Or. en

Tarkistus 116
Jean-Pierre Audy

Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 1 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Komission hallintomenojen osuus saa 
Euratom-ohjelman epäsuorien toimien 
toteutuksen yhteydessä olla enintään 
13,5 prosenttia.

Komission hallintomenojen osuus saa 
Euratom-ohjelman epäsuorien toimien 
toteutuksen yhteydessä olla enintään 
8 prosenttia.

Or. fr

Tarkistus 117
Jan Březina, Peter Skinner, Evžen Tošenovský

Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 1 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Komission hallintomenojen osuus saa 
Euratom-ohjelman epäsuorien toimien 
toteutuksen yhteydessä olla enintään 
13,5 prosenttia.

Komission hallintomenojen osuus saa 
Euratom-ohjelman epäsuorien toimien 
toteutuksen yhteydessä olla enintään 
8 prosenttia.

Or. en

Perustelu

Arvioitujen menojen määrä on liian korkea. Lähestulkoon samankaltaisissa ehdotuksissa 
komission hallintokustannukset eivät yleensä nouse kahdeksaa prosenttia korkeammiksi. 
Komissio ei ole esittänyt mitään perustelua tälle huomattavalle korotukselle.
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Tarkistus 118
Vladko Todorov Panayotov

Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 1 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Komission hallintomenojen osuus saa 
Euratom-ohjelman epäsuorien toimien 
toteutuksen yhteydessä olla enintään 
13,5 prosenttia.

Komission hallintomenojen osuus saa 
Euratom-ohjelman epäsuorien toimien 
toteutuksen yhteydessä olla enintään 
7 prosenttia.

Or. en

Perustelu

Arvioitujen menojen määrä on liian korkea.

Tarkistus 119
Michèle Rivasi
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 4 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

4 a. Yhteisön on pidättäydyttävä 
käyttämästä suoriin ja epäsuoriin toimiin 
muita kuin tässä artiklassa tarkoitettuja 
unionin tai yhteisön rahastoja ja 
ohjelmia.

Or. en

Tarkistus 120
Vladimír Remek

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

4 a. Yhteisö edistää rakennerahastojen 
entistä laajempaa ja yleisempää käyttöä 
ydinalan tutkimuksessa ja varmistaa, että 
varat käytetään tutkimusta koskevien 
yhteisön painopisteiden mukaisesti.

Or. cs

Tarkistus 121
Peter Skinner, Jan Březina

Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 4 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

4 a. Yhteisö pyrkii lisäämään 
rakennerahastojen käyttöä ydinalan 
tutkimuksessa ja varmistamaan, että varat 
käytetään tutkimusta koskevien yhteisön 
painopisteiden mukaisesti.

Or. en

Tarkistus 122
Vladko Todorov Panayotov

Ehdotus asetukseksi
7 artikla – 3 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

3. Asetuksen (EU) N:o XX/2012 
[osallistumista ja tulosten levittämistä 
koskevat säännöt] mukaisesti perustettu 
osallistujien takuurahasto korvaa 
asetuksella (Euratom) N:o 1908/2006 ja 
asetuksella (Euratom) N:o XX/XX 
[Euratomin osallistumissäännöt 2012–
2013] perustetut osallistujien takuurahastot 
ja jatkaa niiden toimintaa.

3. Asetuksen (EU) N:o XX/2012 
[osallistumista ja tulosten levittämistä 
koskevat säännöt] mukaisesti perustettu 
osallistujien takuurahasto korvaa 
asetuksella (Euratom) N:o 1908/2006 ja 
asetuksella (Euratom) N:o 139/2012 
perustetut osallistujien takuurahastot ja 
jatkaa niiden toimintaa.
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Or. en

Tarkistus 123
Vladko Todorov Panayotov

Ehdotus asetukseksi
7 artikla – 3 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Kaikki asetuksilla (Euratom) N:o 
1908/2006 ja (Euratom) N:o XX/XX 
[Euratomin osallistumissäännöt (2012–
2013)] perustetuissa osallistujien 
takuurahastoissa olevat summat siirretään 
uuteen osallistujien takuurahastoon 
31 päivästä joulukuuta 2013 alkaen. 
Päätöksen N:o XX/XX [Euratom-ohjelma 
2012–2013] mukaisten toimien osallistujat, 
jotka allekirjoittavat avustussopimuksen 
31 päivän joulukuuta 2013 jälkeen, 
maksavat osuutensa osallistujien 
takuurahastoon.

Kaikki asetuksilla (Euratom) N:o 
1908/2006 ja (Euratom) N:o 139/2012
perustetuissa osallistujien takuurahastoissa 
olevat summat siirretään uuteen 
osallistujien takuurahastoon 31 päivästä 
joulukuuta 2013 alkaen. Päätöksen N:o 
2012/94/Euratom mukaisten toimien 
osallistujat, jotka allekirjoittavat 
avustussopimuksen 31 päivän joulukuuta 
2013 jälkeen, maksavat osuutensa 
osallistujien takuurahastoon.

Or. en

Perustelu

Neuvoston asetuksessa (Euratom) N:o 139/2012 vahvistetaan säännöt, jotka koskevat 
yritysten, tutkimuskeskusten ja korkeakoulujen osallistumista Euroopan atomienergiayhteisön 
puiteohjelman epäsuoriin toimiin sekä tutkimustulosten levittämistä (2012–2013). Neuvoston 
päätös 2012/94/Euratom koskee Euroopan atomienergiayhteisön ydinalan tutkimuksen ja 
koulutuksen puiteohjelman (2012–2013) täytäntöönpanemiseksi epäsuorina toimina 
toteutettavaa erityisohjelmaa.

Tarkistus 124
Michèle Rivasi
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
8 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Tämän artiklan 1 kohdassa tarkoitettu 2. Tämän artiklan 1 kohdassa tarkoitettu 
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rahoitus voidaan koota tämän asetuksen 
4 artiklassa ja asetuksen (EU) N:o 
XX/XXXX [Horisontti 2020 
-puiteohjelma] 6 artiklassa tarkoitetuista 
epäsuorien toimien rahoituksista ja 
toteuttaa yhdessä rahoitusjärjestelyssä.

rahoitus on peräisin ainoastaan tämän 
asetuksen 4 artiklassa tarkoitetuista 
epäsuorien toimien rahoituksista.

Or. en

Tarkistus 125
Konrad Szymański

Ehdotus asetukseksi
9 artikla – otsikko

Komission teksti Tarkistus

Sukupuolten tasa-arvo Naisten ja miesten tasa-arvoiset 
mahdollisuudet tutkimuksessa

Or. en

Tarkistus 126
Konrad Szymański

Ehdotus asetukseksi
9 artikla

Komission teksti Tarkistus

Euratom-ohjelmassa edistetään aidosti 
sukupuolten tasa-arvoa ja tutkimuksen ja 
innovoinnin sisällön 
sukupuoliulottuvuuden huomioon 
ottamista.

Euratom-ohjelmassa edistetään aidosti 
naisten ja miesten välistä tasa-arvoa.

Or. en

Perustelu

On tarpeen korjata säännöksessä käytetty ilmaus, jotta voidaan ottaa huomioon SEU- ja 
SEUT-sopimusten sekä perusoikeuskirjan 23 artiklan sanamuoto. Näissä teksteissä viitataan 
pikemminkin "naisten ja miesten väliseen tasa-arvoon" kuin "sukupuolten tasa-arvoon", joka 
ei ole yleisesti hyväksytty sanamuoto. Ilmaus "sukupuoliulottuvuus" on hämärä, kun sillä 
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viitataan hankkeiden sisältöön, ja se voidaan liittää myös kiistanalaisiin toimintamalleihin, 
joita kaikki eivät hyväksy.

Tarkistus 127
Patrizia Toia

Ehdotus asetukseksi
10 artikla – 1 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Erityisesti on otettava huomioon 
suhteellisuusperiaate, oikeus 
yksityisyyteen, oikeus henkilötietojen 
suojaan, oikeus henkilön fyysiseen ja 
psyykkiseen koskemattomuuteen, oikeus 
syrjimättömyyteen ja tarve varmistaa 
ihmisten terveyden korkeatasoinen suojelu.

Erityisesti on otettava huomioon 
suhteellisuusperiaate, ihmisarvon suojelu, 
ihmisen ensisijaisuuden periaate, oikeus 
yksityisyyteen, oikeus henkilötietojen 
suojaan, oikeus ihmisten fyysiseen ja 
psyykkiseen koskemattomuuteen, oikeus 
syrjimättömyyteen ja tarve varmistaa 
ihmisten terveyden korkeatasoinen suojelu.

Or. it

Perustelu

Tekstistä puuttuu kaksi tärkeintä tällä alalla sovellettavaa periaatetta: ihmisarvon suojelu (ks. 
esimerkiksi perusoikeuskirjan 1 artikla) ja ihmisen ensisijaisuus. Termin "ihminen" käyttö 
laajentaa suojan soveltamisalaa, sillä se on "tieteellisempi", objektiivisempi ja vähemmän 
kiistanalainen, joten sitä olisi käytettävä säädöksissä mieluummin kuin termiä "henkilö". 

Tarkistus 128
Jean-Pierre Audy

Ehdotus asetukseksi
11 artikla – 2 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Kyseisessä monivuotisessa työohjelmassa 
otetaan myös huomioon olennaiset 
tutkimustoimet, joita toteutetaan 
jäsenvaltioiden, assosioituneiden maiden 
sekä eurooppalaisten ja kansainvälisten 
organisaatioiden toimesta. Työohjelma 

Kyseinen monivuotinen työohjelma
toimitetaan JRC:n johtokunnalle ja 
esitellään neuvostolle ja parlamentille. 
Siinä on otettava huomioon olennaiset 
tutkimustoimet, joita toteutetaan 
jäsenvaltioiden, assosioituneiden maiden 
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päivitetään tarpeen mukaan. sekä eurooppalaisten ja kansainvälisten 
organisaatioiden toimesta, jotta voidaan 
välttää tutkimustoimien haaskaus 
Euroopassa ja hyödyntää määrärahoja 
mahdollisimman hyvin. Työohjelma 
päivitetään tarpeen mukaan.

Or. fr

Perustelu

JRC:n määrärahat kasvavat niin nopeasti, että sen työohjelmaa on seurattava entistä 
tiiviimmin, ja on varmistettava asianmukaisesti, että se täydentää jäsenvaltioiden 
tutkimusohjelmia.

Tarkistus 129
Jean-Pierre Audy

Ehdotus asetukseksi
12 artikla – 1 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Poiketen siitä, mitä päätöksen 
84/338/Euratom, EHTY, ETY 3 artiklan 
3 kohdassa ja 16 päivänä joulukuuta 1980 
tehdyn neuvoston päätöksen 9 kohdassa 
säädetään, neuvoa-antavien komiteoiden 
puheenjohtajana toimii komissio.

Poistetaan.

Or. fr

Tarkistus 130

Michèle Rivasi
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
16 artikla – 1 kohta – c a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(c a) kehittää verkostoja 
radioaktiivisuuden mittaamiseen 
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ympäristössä siten, että kaikki kerätyt 
tiedot annetaan välittömästi yleisön 
saataville.

Or. xm

Tarkistus 131

Peter Skinner, Jan Březina

Ehdotus asetukseksi
16 artikla – 2 kohta – 3 a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Erityistä huomiota on kiinnitettävä 
kaikkiin tutkimusreaktoreihin ja 
ydinvoimalaitoksiin, jotka on sijoitettu 
kolmansiin maihin mutta jotka sijaitsevat 
maantieteellisesti erittäin lähellä 
jäsenvaltioiden aluetta, erityisesti, jos 
niiden sijainti on lähellä maantieteellisesti 
tai geologisesti vaarallisia paikkoja.

Or. en

Tarkistus 132
Jean-Pierre Audy

Ehdotus asetukseksi
19 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Komissio varmistaa asianmukaisin 
toimenpitein, että tämän asetuksen 
mukaisesti rahoitettavia toimia 
toteutettaessa unionin taloudellisia etuja 
suojataan petoksia, lahjontaa ja muuta 
laitonta toimintaa ehkäisevillä 
toimenpiteillä, tehokkailla tarkastuksilla ja, 
jos sääntöjenvastaisuuksia havaitaan, 
perimällä aiheettomasti maksetut määrät 
takaisin sekä soveltuvin osin käyttämällä 

1. Komissio varmistaa asianmukaisin 
toimenpitein, että tämän asetuksen 
mukaisesti rahoitettavia toimia 
toteutettaessa unionin taloudellisia etuja 
suojataan petoksia, lahjontaa ja muuta 
laitonta toimintaa ehkäisevillä 
toimenpiteillä, tehokkailla tarkastuksilla ja, 
jos sääntöjenvastaisuuksia havaitaan, 
perimällä aiheettomasti maksetut määrät 
takaisin sekä soveltuvin osin käyttämällä 
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tehokkaita, oikeasuhteisia ja ennalta 
ehkäiseviä seuraamuksia.

tehokkaita, oikeasuhteisia ja ennalta 
ehkäiseviä seuraamuksia. Euroopan
parlamentille on tiedotettava tällaisista 
toimenpiteistä.

Or. fr

Tarkistus 133
Jean-Pierre Audy

Ehdotus asetukseksi
19 artikla – 2 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

2. Komissiolla ja sen edustajilla sekä 
tilintarkastustuomioistuimella on valtuudet 
tehdä kaikkien unionilta tämän asetuksen 
mukaisesti rahoitusta saaneiden 
avustuksensaajien, toimeksisaajien, 
alihankkijoiden ja muiden kolmansien 
osapuolten osalta asiakirjoihin perustuvia 
ja paikalla suoritettavia todentamisia ja 
tarkastuksia.

2. Komissiolla ja sen edustajilla, Euroopan 
parlamentilla sekä 
tilintarkastustuomioistuimella on valtuudet 
tehdä kaikkien unionilta tämän asetuksen 
mukaisesti rahoitusta saaneiden 
avustuksensaajien, toimeksisaajien, 
alihankkijoiden ja muiden kolmansien 
osapuolten osalta asiakirjoihin perustuvia 
ja paikalla suoritettavia todentamisia ja 
tarkastuksia.

Or. fr

Tarkistus 134
Jean-Pierre Audy

Ehdotus asetukseksi
19 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Tämän asetuksen täytäntöönpanosta 
seurauksena olevissa kolmansien maiden ja 
kansainvälisten järjestöjen kanssa tehdyissä 
yhteistyösopimuksissa, 
avustussopimuksissa, avustuspäätöksissä ja 
sopimuksissa on nimenomaisesti annettava 
komissiolle, tilintarkastustuomioistuimelle 
ja OLAFille valtuudet tehdä tällaisia 

4. Tämän asetuksen täytäntöönpanosta 
seurauksena olevissa kolmansien maiden ja 
kansainvälisten järjestöjen kanssa tehdyissä 
yhteistyösopimuksissa, 
avustussopimuksissa, avustuspäätöksissä ja 
sopimuksissa on nimenomaisesti annettava 
komissiolle, tilintarkastustuomioistuimelle 
ja OLAFille valtuudet tehdä tällaisia 
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tarkastuksia sekä paikalla suoritettavia 
todentamisia ja tarkastuksia, sanotun 
kuitenkaan rajoittamatta 1, 2 ja 3 kohdan 
soveltamista.

tarkastuksia sekä paikalla suoritettavia 
todentamisia ja tarkastuksia, sanotun 
kuitenkaan rajoittamatta 1, 2 ja 3 kohdan 
soveltamista. Euroopan parlamentille on 
tiedotettava viipymättä tällaisten 
tarkastusten tuloksista.

Or. fr

Tarkistus 135
Michèle Rivasi
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
21 artikla – 1 kohta – 3 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Komissio tekee viimeistään 31 päivänä 
joulukuuta 2022 riippumattomien 
asiantuntijoiden avustuksella 
jälkiarvioinnin Euratom-ohjelmasta.
Tämä arviointi kattaa toimenpiteiden 
lähtökohdat, toteutuksen ja saavutukset 
sekä pitemmän aikavälin vaikutukset ja 
kestävyyden, ja se otetaan huomioon 
tehtäessä päätöstä mahdollisesta 
myöhemmän toimenpiteen uusimisesta, 
muuttamisesta tai keskeyttämisestä.

Tämä arviointi kattaa toimenpiteiden 
lähtökohdat, toteutuksen ja saavutukset 
sekä pitemmän aikavälin vaikutukset ja 
kestävyyden, ja se otetaan huomioon 
tehtäessä päätöstä mahdollisesta 
myöhemmän toimenpiteen uusimisesta, 
muuttamisesta tai keskeyttämisestä.

Or. en

Perustelu

Komission on tehtävä ehdotus mahdollisesta myöhemmän toimenpiteen uusimisesta, 
muuttamisesta tai keskeyttämisestä viimeistään 31. toukokuuta 2017, jotta jää riittävästi aikaa 
päättää, jatketaanko tätä tutkimusohjelmaa vuoden 2018 jälkeen, ja jos jatketaan, niin miten.

Tarkistus 136
Jean-Pierre Audy

Ehdotus asetukseksi
21 artikla – 4 kohta
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Komission teksti Tarkistus

4. Jäsenvaltioiden on annettava komissiolle 
asianomaisten toimenpiteiden seurantaa ja 
arviointia varten tarvittavat tiedot.

4. Jäsenvaltioiden on annettava komissiolle 
ja Euroopan parlamentille asianomaisten 
toimenpiteiden seurantaa ja arviointia 
varten tarvittavat tiedot.

Or. fr

Tarkistus 137
Michèle Rivasi
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
Liite I – 1 osa – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

Saavuttamalla 3 artiklassa esitetyt 
tavoitteet Euratom-ohjelma tukee 
Horisontti 2020 -puiteohjelman kolmella 
painopistealueella, huipputason tiede, 
teollisuuden johtoasema ja 
yhteiskunnalliset haasteet, saavutettavia 
tuloksia. Euratom-ohjelman on erityisesti 
tuettava siirtymistä luotettavaan, 
kestävään ja kilpailukykyiseen 
energiajärjestelmään, jota tarvitaan 
tulevaisuudessa resurssien niukkuuden, 
energiatarpeiden kasvun ja 
ilmastonmuutoksen uhatessa.

Saavuttamalla 3 artiklassa esitetyt 
tavoitteet Euratom-ohjelma tukee 
Horisontti 2020 -puiteohjelman kolmella 
painopistealueella, huipputason tiede, 
teollisuuden johtoasema ja 
yhteiskunnalliset haasteet, saavutettavia 
tuloksia.

Or. en

Tarkistus 138
Michèle Rivasi
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
Liite I – 1 osa – 3 kohta
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Komission teksti Tarkistus

Strategiassa, jonka tavoitteena on kehittää 
fuusio uskottavaksi vaihtoehdoksi 
kaupallisessa hiilettömässä 
energiantuotannossa, on noudatettava 
etenemissuunnitelmaa, jossa edetään 
välitavoitteiden kautta kohti 
sähköntuotantoa vuoteen 2050 mennessä. 
Tämän strategian toteuttamiseksi unionin 
fuusioon liittyvän työn rakennetta 
(mukaan lukien hallinto, rahoitus ja 
johto) on uudistettava perusteellisesti ja 
sen painopiste on siirrettävä puhtaasta 
tutkimuksesta tulevien laitteistojen, kuten 
ITERin, DEMOn, ja niiden jälkeisten 
laitteistojen, suunnitteluun, 
rakentamiseen ja käyttöön. Tämä 
edellyttää unionin koko 
fuusiotutkimusyhteisön, komission ja 
kansallisten rahoituselinten välistä tiivistä 
yhteistyötä.

Fuusiota ei kuvata uskottavaksi 
vaihtoehdoksi kaupallisessa 
sähköntuotannossa missään tähän asti 
esitetyssä vuotta 2050 koskevassa 
skenaariossa. Sen vuoksi unionin fuusioon
liittyvään työhön ei enää ohjata unionin 
tai yhteisön julkisia varoja.

Or. en

Tarkistus 139
Michèle Rivasi
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
Liite I – 2 osa – 2.1 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

Tuetaan yleisen tavoitteen mukaisesti 
yhteisiä tutkimustoimia, joiden kohteena 
on unionissa käytössä olevien 
reaktorijärjestelmien (mukaan lukien 
polttoainekiertolaitokset) turvallinen käyttö 
tai – siltä osin kuin se on tarpeen laaja-
alaisen ydinturvallisuusasiantuntemuksen 
ylläpitämiseksi unionissa –
tulevaisuudessa mahdollisesti käytettävien 
reaktorityyppien turvallinen käyttö. 
Toimissa keskitytään yksinomaan 

Tuetaan yleisen tavoitteen mukaisesti 
yhteisiä tutkimustoimia, joiden kohteena 
on unionissa käytössä olevien 
ydinreaktorijärjestelmien (mukaan lukien 
polttoainekiertolaitokset) turvallinen 
käytöstäpoisto.
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turvallisuusnäkökohtiin, ja ne kattavat 
kaikki polttoainekiertoon liittyvät osa-
alueet, kuten erottelun ja transmutaation.

Or. en

Tarkistus 140
Michèle Rivasi
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
Liite I – 2 osa – 2.1 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

(b) Loppujätteen huollon ratkaisujen 
kehitystyön edistäminen (Huipputason 
tiede; Yhteiskunnalliset haasteet)

Poistetaan.

Toteutetaan yhteisiä ja/tai koordinoituja 
tutkimustoimia, joiden kohteena ovat 
keskeiset jäljellä olevat kysymykset, jotka 
liittyvät käytetyn ydinpolttoaineen ja 
pitkäikäisen radioaktiivisen jätteen 
geologiseen loppusijoitukseen, sekä 
tarpeen mukaan teknologioiden ja 
turvallisuuden demonstrointi. Nämä 
toimet luovat perustaa unionin yhteiselle 
näkemykselle jätehuoltoon liittyvistä 
keskeisistä kysymyksistä, polttoaineen 
poistosta aina loppusijoitukseen. 
Tutkimustoimien kohteena on lisäksi 
sellaisten muiden radioaktiivisten 
jätevirtojen huolto, joita varten ei nykyisin 
ole olemassa teollisesti käyttövalmiita 
prosesseja.

Or. en

Tarkistus 141
Jean-Pierre Audy

Ehdotus asetukseksi
Liite I – 2 osa – 2.1 kohta – d alakohta – johdantokappale
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Komission teksti Tarkistus

(d) Säteilysuojelun edistäminen
(Huipputason tiede; Yhteiskunnalliset 
haasteet)

(d) Säteilysuojelun alan T&K-toiminnan 
tukeminen (Huipputason tiede; 
Yhteiskunnalliset haasteet)

Or. fr

Perustelu

Termin "edistää" käyttö viittaa siihen, että Euratomin aiemmissa tutkimusohjelmissa olisi 
laiminlyöty säteilysuojelu. Tämä ei pidä paikkaansa: se on aina ollut tärkeä osa Euratomin 
T&K-toimintaa.

Tarkistus 142
Michèle Rivasi
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
Liite I – 2 osa – 2.1 kohta – e alakohta

Komission teksti Tarkistus

(e) Eteneminen kohti fuusion 
energialähdekäytön toteutettavuuden 
demonstrointia hyödyntämällä nykyisiä ja 
tulevia fuusiolaitteita (Teollisuuden 
johtoasema; Yhteiskunnalliset haasteet)

Poistetaan.

Tuetaan Euroopan 
fuusiokehityssopimuksen (EFDA) 
jäsenten yhteisiä tutkimustoimia, jotta 
voidaan varmistaa ITERin tehokkaan 
toiminnan nopea aloittaminen, mukaan 
lukien tarvittavien laitteiden (ml. JET, 
Joint European Torus) käyttö, 
suurikapasiteettisia tietokoneita käyttävä 
integroitu mallintaminen sekä 
koulutustoimet tutkijoiden ja insinöörien 
seuraavan sukupolven kouluttamiseksi.

Or. en
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Tarkistus 143
Michèle Rivasi
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
Liite I – 2 osa – 2.1 kohta – f alakohta

Komission teksti Tarkistus

(f) Perustan luominen tuleville 
fuusiovoimalaitoksille kehittämällä 
materiaaleja, teknologioita ja konsepteja 
(Teollisuuden johtoasema; 
Yhteiskunnalliset haasteet)

Poistetaan.

Tuetaan Euroopan 
fuusiokehityssopimuksen jäsenten 
yhteisiä toimia, joilla kehitetään ja 
kvalifioidaan materiaaleja 
demonstraatiovoimalaitosta varten ja 
jotka edellyttävät muun muassa 
tarkoituksenmukaisen 
materiaalitestaukseen tarkoitetun 
laitoksen valmistelutyötä ja neuvotteluja 
unionin osallistumisesta sopivaan tällaista 
laitosta koskevaan kansainväliseen 
kehykseen.
Tuetaan Euroopan 
fuusiokehityssopimuksen jäsenten 
yhteisiä tutkimustoimia, joissa 
tarkastellaan reaktorin toimintaan 
liittyviä kysymyksiä ja kehitetään ja 
demonstroidaan kaikkia fuusioenergian 
demonstraatiovoimalaitoksen kannalta 
olennaisia teknologioita. Näihin toimiin 
sisältyvät täydellisen 
demonstraatiovoimalaitoksen 
rakennekonsepti(e)n valmistelu ja 
stellaraattoreiden tarkastelu mahdollisena 
voimalaitosteknologiana.

Or. en

Tarkistus 144
Michèle Rivasi
Verts/ALE-ryhmän puolesta
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Ehdotus asetukseksi
Liite I – 2 osa – 2.1 kohta – g alakohta

Komission teksti Tarkistus

(g) Innovoinnin ja teollisuuden 
kilpailukyvyn edistäminen (Teollisuuden 
johtoasema)

Poistetaan.

Toteutetaan tai tuetaan 
tietämyksenhallintaa ja teknologian 
siirtoa, joka suuntautuu tällä ohjelmalla 
yhteisrahoitettavasta tutkimuksesta 
teollisuuteen ja jossa hyödynnetään 
kaikkia tutkimuksen innovatiivisia 
näkökohtia.
Edistetään innovointia muun muassa 
tieteellisten julkaisujen avoimen 
saatavuuden (open access) kautta, 
perustamalla tietämyksen hallintaa ja 
levittämistä palveleva tietokanta sekä 
edistämällä teknologia-aiheiden asemaa 
opinto-ohjelmissa.
Pitkällä aikavälillä Euratom-ohjelma 
tukee kilpailukykyisen 
ydinfissioteollisuuden valmistelua ja 
kehittämistä erityisesti panemalla 
täytäntöön on fuusiovoimalaitoksen 
teknologiaa koskevan 
etenemissuunnitelman, jonka suunnittelu-
ja kehittämishankkeissa teollisuus on 
aktiivisesti mukana.

Or. en

Tarkistus 145
Michèle Rivasi
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
Liite I – 2 osa – 2.1 kohta – i alakohta
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Komission teksti Tarkistus

(i) Euroopan fuusiokehityssopimus Poistetaan.
Tarkoituksena on myöntää avustus 
("ohjelmien yhteisrahoitustoimi")
oikeussubjektille, jonka Euroopan 
fuusiokehityssopimuksen jäsenet 
perustavat tai valitsevat toimiensa 
toteuttamista ja koordinointia varten. 
Avustukseen voivat sisältyä yhteisöltä 
saatavat luontoissuoritukset, kuten JET-
laitteen tieteellinen ja tekninen 
hyödyntäminen Euratomin 
perustamissopimuksen 10 artiklan 
mukaisesti, tai komission henkilöstön 
tilapäiset siirrot.

Or. en

Tarkistus 146
Michèle Rivasi
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
Liite I – 2 osa – 2.2 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

JRC:n ydinalan toimien tarkoituksena on 
tukea neuvoston direktiivien 
2009/71/Euratom ja 2011/70/Euratom 
täytäntöönpanoa sekä neuvoston 
päätelmiä, joissa keskeiseksi tavoitteeksi 
asetetaan mahdollisimman 
korkealuokkaisten ydinturvallisuutta ja 
turva- ja varmuusjärjestelyjä koskevien 
standardien aikaansaaminen unionissa ja 
kansainvälisesti. JRC:n tehtävänä on 
erityisesti saattaa käyttöön tarvittavat 
valmiudet ja asiantuntemus, jotta se voi 
antaa panoksensa ydinlaitosten, 
ydinenergian rauhanomaisen käytön sekä 
muiden, fissioon perustumattomien 
sovellusten turvallisuuden arviointiin ja 
parantamiseen, luoda tieteellistä perustaa 

Poistetaan.
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tähän liittyvälle unionin lainsäädännölle 
sekä tarvittaessa reagoida tehtävänsä ja 
asiantuntemuksensa puitteissa 
ydinonnettomuuksiin ja vaaratilanteisiin. 
Tätä varten JRC tekee tutkimusta ja 
arviointeja, tuottaa referenssejä ja 
standardeja ja tarjoaa kohdennettua 
koulutusta. Tarpeen mukaan pyritään 
saamaan aikaan synergioita kestävän 
ydinenergian teknologiayhteisön 
(Sustainable Nuclear Energy Technology 
Platform, SNETP) ja muiden 
poikkialaisten aloitteiden kanssa.

Or. en

Tarkistus 147
Jean-Pierre Audy

Ehdotus asetukseksi
Liite I – 2 osa – 2.2 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

JRC:n ydinalan toimien tarkoituksena on 
tukea neuvoston direktiivien 
2009/71/Euratom ja 2011/70/Euratom 
täytäntöönpanoa sekä neuvoston päätelmiä, 
joissa keskeiseksi tavoitteeksi asetetaan 
mahdollisimman korkealuokkaisten 
ydinturvallisuutta ja turva- ja 
varmuusjärjestelyjä koskevien standardien 
aikaansaaminen unionissa ja 
kansainvälisesti. JRC:n tehtävänä on 
erityisesti saattaa käyttöön tarvittavat 
valmiudet ja asiantuntemus, jotta se voi 
antaa panoksensa ydinlaitosten, 
ydinenergian rauhanomaisen käytön sekä 
muiden, fissioon perustumattomien 
sovellusten turvallisuuden arviointiin ja 
parantamiseen, luoda tieteellistä perustaa 
tähän liittyvälle unionin lainsäädännölle 
sekä tarvittaessa reagoida tehtävänsä ja 
asiantuntemuksensa puitteissa 
ydinonnettomuuksiin ja vaaratilanteisiin. 
Tätä varten JRC tekee tutkimusta ja 

JRC:n ydinalan toimien tarkoituksena on 
tukea neuvoston direktiivien 
2009/71/Euratom ja 2011/70/Euratom 
täytäntöönpanoa sekä neuvoston päätelmiä, 
joissa keskeiseksi tavoitteeksi asetetaan 
mahdollisimman korkealuokkaisten 
ydinturvallisuutta ja turva- ja 
varmuusjärjestelyjä koskevien standardien 
aikaansaaminen unionissa ja 
kansainvälisesti. JRC:n tehtävänä on 
erityisesti saattaa käyttöön tarvittavat 
valmiudet ja asiantuntemus, jotta se voi 
antaa panoksensa ydinlaitosten 
turvallisuuden alan T&K-toiminnan, 
ydinenergian rauhanomaisen käytön sekä 
muiden, fissioon perustumattomien 
sovellusten edistämiseen, luoda tieteellistä 
perustaa tähän liittyvälle unionin 
lainsäädännölle sekä tarvittaessa reagoida 
tehtävänsä ja asiantuntemuksensa puitteissa 
ydinonnettomuuksiin ja vaaratilanteisiin. 
Tätä varten JRC tekee tutkimusta ja 
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arviointeja, tuottaa referenssejä ja 
standardeja ja tarjoaa kohdennettua 
koulutusta. Tarpeen mukaan pyritään 
saamaan aikaan synergioita kestävän 
ydinenergian teknologiayhteisön 
(Sustainable Nuclear Energy Technology 
Platform, SNETP) ja muiden poikkialaisten 
aloitteiden kanssa.

arviointeja, tuottaa referenssejä ja 
standardeja ja tarjoaa kohdennettua 
koulutusta. Ensisijaisesti pyritään saamaan 
aikaan synergioita kestävän ydinenergian 
teknologiayhteisön (Sustainable Nuclear 
Energy Technology Platform, SNETP) ja 
muiden poikkialaisten aloitteiden kanssa, 
jotta voidaan optimoida ydinalan T&K-
toiminnan henkilöresurssit ja määrärahat 
Euroopassa.

Or. fr

Perustelu

Uudessa sanamuodossa JRC:n toiminta liitetään tutkimuksen alan T&K-toimintaan. JRC ei 
ole turvallisuusviranomainen eikä sen tehtäviin kuulu "arvioida" laitosten turvallisuutta tai 
puuttua hätätilanteisiin. On välttämätöntä myös pyrkiä resurssien optimointiin.

Tarkistus 148
Jean-Pierre Audy

Ehdotus asetukseksi
Liite I – 2 osa – 2.2 kohta – a alakohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

JRC osallistuu välineiden ja menetelmien 
kehittämiseen korkeiden turvastandardien 
aikaansaamiseksi Euroopan kannalta 
relevantteja ydinreaktoreita ja 
polttoainekiertoja varten. Näillä välineillä 
ja menetelmillä

JRC osallistuu tiiviissä yhteistyössä 
unionin asiaankuuluvien 
tutkimuslaitosten kanssa välineiden ja 
menetelmien kehittämiseen korkeiden 
turvastandardien aikaansaamiseksi 
Euroopan kannalta relevantteja 
ydinreaktoreita ja polttoainekiertoja varten. 
Näillä välineillä ja menetelmillä

Or. fr

Perustelu

Uudessa sanamuodossa JRC:n toiminta liitetään sen omaan vastuualaan. JRC ei ole 
turvallisuusviranomainen eikä sen vastuulle siten kuulu "puuttua hätätilanteisiin tai tarjota 
asianmukaista teknistä apua: tätä varten Euroopassa on tekniseen turvallisuuteen 
erikoistuneita organisaatioita. Koska resursseja on niukasti, on välttämätöntä myös pyrkiä 
koordinointiin eurooppalaisten tutkimuslaitosten kanssa ja resurssien optimointiin.
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Tarkistus 149
Jean-Pierre Audy

Ehdotus asetukseksi
Liite I – 2 osa – 2.2 kohta – a alakohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

(1) kehitetään vakavien onnettomuuksien 
mallintamista ja menetelmiä ydinlaitosten 
toiminnan turvallisuusmarginaalien 
arvioimista varten; tuetaan yhteisen 
eurooppalaisen lähestymistavan 
vahvistamista kehittyneiden 
polttoainekiertojen ja konseptien 
arvioinnissa; ja tutkitaan ja levitetään 
käyttökokemuksesta saatavaa palautetta; 
JRC tehostaa edelleen ydinvoimalaitosten 
käyttökokemusten hyödyntämistä 
helpottavan eurooppalaisen fooruminsa 
(Clearinghouse on Nuclear Power Plant 
Operational Experience Feedback) 
toimintaa Fukushiman onnettomuuden 
jälkeisiin ydinturvallisuushaasteisiin 
vastaamiseksi;

(1) kehitetään vakavien onnettomuuksien 
mallintamista ja menetelmiä ydinlaitosten 
toiminnan turvallisuusmarginaalien 
arvioimista varten; tuetaan yhteisen 
eurooppalaisen lähestymistavan 
vahvistamista kehittyneiden 
polttoainekiertojen ja konseptien 
arvioinnissa; ja tutkitaan ja levitetään 
käyttökokemuksesta saatavaa palautetta; 
JRC jatkaa ydinvoimalaitosten 
käyttökokemusten hyödyntämistä 
helpottavan eurooppalaisen fooruminsa 
(Clearinghouse on Nuclear Power Plant 
Operational Experience Feedback) 
toimintaa Fukushiman onnettomuuden 
jälkeisiin ydinturvallisuushaasteisiin 
vastaamiseksi ja hyödyntää edelleen 
jäsenvaltioiden soveltuvaa 
asiantuntemusta;

Or. fr

Perustelu

Uudessa sanamuodossa JRC:n toiminta liitetään sen omaan vastuualaan. JRC ei ole 
turvallisuusviranomainen eikä sen vastuulle siten kuulu "puuttua hätätilanteisiin tai tarjota 
asianmukaista teknistä apua: tätä varten Euroopassa on tekniseen turvallisuuteen 
erikoistuneita organisaatioita. Koska resursseja on niukasti, on välttämätöntä myös pyrkiä 
koordinointiin eurooppalaisten tutkimuslaitosten kanssa ja resurssien optimointiin.

Tarkistus 150
Jean-Pierre Audy

Ehdotus asetukseksi
Liite I – 2 osa – 2.2 kohta – a alakohta – 2 a alakohta (uusi)
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Komission teksti Tarkistus

(2 a) käytöstäpoisto ja purkaminen ovat 
lupaavia markkina-alueita, kun otetaan 
huomioon asiaa koskevat tieteelliset 
edistysaskeleet ja turvallisuusvaatimukset; 
unionin on hankittava tätä työtä varten 
parhaat mahdolliset tekniikat, joihin 
kuuluu yhä kehittyneempiä tekniikoita 
(kuten vedenalainen leikkaus, 
laserleikkaus ja huipputason robotit 
ihmisen panoksen poistamiseksi).

Or. fr

Tarkistus 151
Michèle Rivasi
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
Liite I – 2 osa – 2.2 kohta – a alakohta – 3 alakohta

Komission teksti Tarkistus

(3) tehostetaan unionin valmiuksia 
reagoida ydinonnettomuuksiin ja 
vaaratilanteisiin kehittämällä edelleen 
hälytysjärjestelmiä ja radioaktiivisten 
aineiden ilmateitse tapahtuvaa leviämistä 
koskevia malleja sekä tarjoamalla 
voimavaroja ja asiantuntemusta 
ydinonnettomuuksien analysoimista ja 
mallintamista varten sekä antamalla tähän 
liittyvää teknistä tukea.

(3) tehostetaan unionin valmiuksia 
reagoida ydinonnettomuuksiin ja 
vaaratilanteisiin kehittämällä edelleen 
hälytysjärjestelmiä ja radioaktiivisten 
aineiden (ilmateitse, vesiteitse, maaperän 
kautta) tapahtuvaa ympäristöön leviämistä 
koskevia malleja sekä tarjoamalla 
voimavaroja ja asiantuntemusta 
ydinonnettomuuksien analysoimista ja 
mallintamista varten sekä antamalla tähän 
liittyvää teknistä tukea; JRC tehostaa 
edelleen Euroopan unionin säteilytietojen 
vaihtojärjestelmää (EURDEP), jotta 
Euroopan maista saadut validoimattomat 
säteilyseurantatiedot, mukaan luettuina 
ilmassa olevat radioaktiiviset pitoisuudet, 
voidaan antaa lähes tosiaikaisesti yleisön 
saataville; lisäksi erittäin arkojen 
radionuklidien havaitsemisverkostoa, joka 
pystyy tunnistamaan muualta kuin 
ydinräjähdyksestä peräisin olevan 
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radioaktiivisen jodin jäämiä, laajennetaan 
koko unioniin ja seurantatiedot annetaan 
tosiaikaisesti yleisön saataville. 

Or. xm

Tarkistus 152
Jean-Pierre Audy

Ehdotus asetukseksi
Liite I – 2 osa – 2.2 kohta – a alakohta – 3 alakohta

Komission teksti Tarkistus

(3) tehostetaan unionin valmiuksia 
reagoida ydinonnettomuuksiin ja 
vaaratilanteisiin kehittämällä edelleen 
hälytysjärjestelmiä ja radioaktiivisten 
aineiden ilmateitse tapahtuvaa leviämistä 
koskevia malleja sekä tarjoamalla 
voimavaroja ja asiantuntemusta 
ydinonnettomuuksien analysoimista ja 
mallintamista varten sekä antamalla tähän 
liittyvää teknistä tukea.

(3) vaihdetaan tietoja niiden 
jäsenvaltioiden elinten kanssa, jotka ovat 
vastuussa ydinonnettomuuksien ja 
vaaratilanteiden hallinnasta, erityisesti 
tarjoamalla voimavaroja ja asiantuntemusta 
ydinonnettomuuksien analysoimista ja 
mallintamista varten sekä antamalla tähän 
liittyvää teknistä tukea.

Or. fr

Perustelu

Uudessa sanamuodossa JRC:n toiminta liitetään sen omaan vastuualaan. JRC ei ole 
turvallisuusviranomainen eikä sen vastuulle siten kuulu "puuttua hätätilanteisiin tai tarjota 
asianmukaista teknistä apua: tätä varten Euroopassa on tekniseen turvallisuuteen 
erikoistuneita organisaatioita. Koska resursseja on niukasti, on välttämätöntä myös pyrkiä 
koordinointiin eurooppalaisten tutkimuslaitosten kanssa ja resurssien optimointiin.

Tarkistus 153
Michèle Rivasi
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
Liite I – 2 osa – 2.2 kohta – e alakohta
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Komission teksti Tarkistus

(e) Tuki unionin politiikalle 
ydinturvallisuuden ja turva- ja 
varmuusjärjestelyjen aloilla sekä tähän 
liittyvän unionin lainsäädännön 
kehittämiselle.

Poistetaan.

JRC ylläpitää osaamistaan voidakseen 
tarjota käyttöön puolueetonta tieteellistä 
ja teknistä tutkimustietoa, jota 
ydinturvallisuutta ja turva- ja 
varmuusjärjestelyjä koskevan unionin 
lainsäädännön kehitys edellyttää.
JRC, joka toimii Euratomin 
toimeenpanevana elimenä neljännen 
sukupolven reaktoreita käsittelevässä 
kansainvälisessä foorumissa (Generation 
IV International Forum, GIF), koordinoi 
edelleen yhteisön osuutta GIFissä. JRC 
jatkaa ja kehittää kansainvälistä 
tutkimusyhteistyötä keskeisten 
kumppanimaiden ja kansainvälisten 
organisaatioiden (IAEA, OECD/NEA) 
kanssa ydinturvallisuutta ja turva- ja 
varmuusjärjestelyjä koskevan unionin 
politiikan edistämiseksi.

Or. en

Tarkistus 154
Jean-Pierre Audy

Ehdotus asetukseksi
Liite I – 2 osa – 2.2 kohta – e alakohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

JRC ylläpitää osaamistaan voidakseen 
tarjota käyttöön puolueetonta tieteellistä ja 
teknistä tutkimustietoa, jota 
ydinturvallisuutta ja turva- ja 
varmuusjärjestelyjä koskevan unionin 
lainsäädännön kehitys edellyttää.

JRC ylläpitää osaamistaan voidakseen 
tarjota käyttöön puolueetonta tieteellistä ja 
teknistä tutkimustietoa, jota 
ydinturvallisuutta ja turva- ja 
varmuusjärjestelyjä koskevan unionin 
lainsäädännön kehitys edellyttää.
Tutkimuksen täsmällinen luonne on 
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määritettävä noudattaen unionin 
toimielinten hyväksymiä suuntaviivoja, 
jotka koskevat erityisesti ydinvoimaloiden 
stressitestejä.

Or. fr

Perustelu

JRC:n tehtävänä on tukea unionin toimintalinjoja, tässä tapauksessa turva- ja 
varmuusjärjestelyjä koskevissa asioissa. Sen vuoksi on perusteltua odottaa unionin 
toimielimiltä suuntaviivoja ydinvoimaloiden stressitestien jälkeen, jotta voidaan hioa JRC:n 
työohjelmaa. 

Tarkistus 155
Michèle Rivasi
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
Liite I – 4 osa

Komission teksti Tarkistus

4. Tutkimuksen ja innovoinnin Horisontti 
2020 -puiteohjelman kanssa yhteiset 
poikkialaiset toimet ja rajapinnat

Poistetaan.

Euratom-ohjelman tavoitteiden 
saavuttamiseksi luodaan 
tarkoituksenmukaiset kytkökset ja 
rajapinnat, kuten yhteiset 
ehdotuspyynnöt, Horisontti 2020 
-puiteohjelman erityisohjelman kanssa.
Euratom-ohjelmasta voidaan tukea 
Horisontti 2020 -puiteohjelmassa 
kehitettyä lainarahoitusvälinettä ja 
pääomarahoitusvälinettä, joita 
laajennetaan kattamaan 3 artiklassa 
tarkoitetut tavoitteet.

Or. en

Tarkistus 156
Jean-Pierre Audy
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Ehdotus asetukseksi
Liite I – 4 osa – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Perustutkimus, jota voidaan mahdollisesti 
soveltaa paitsi ydinalaan liittyvillä osa-
alueilla myös muilla Horisontti 2020 
-puiteohjelman piiriin kuuluvilla 
tutkimusaloilla, voi saada ERC:n 
ohjelmarahoitusta. 

Or. fr

Perustelu

Nykyisin perustutkimus, joka on virheellisesti nimetty "ydinalaan" liittyväksi, ei voi saada 
ERC:n rahoitusta, koska se kuuluu Euratomin toimialaan. Tällainen syrjintä on estettävä, 
sillä ERC:n on tarkoitus rahoittaa kaikenlaista perustutkimusta.

Tarkistus 157
Michèle Rivasi
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
Liite I – 6 osa – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

Kansainvälisiä yhteistyötoimia edistetään 
monenvälisissä kehyksissä (mm. IAEA, 
OECD, ITER ja GIF) ja sellaisten maiden 
kanssa tehtävässä nykyisessä tai tulevassa 
kahdenvälisessä yhteistyössä, joilla on 
vahva t&k- ja teollinen perusta sekä 
käytössä, suunnitteilla tai rakenteilla olevia 
tutkimuslaitteistoja.

Kansainvälisiä yhteistyötoimia edistetään 
monenvälisissä kehyksissä (mm. IAEA, 
OECD ja GIF) ja sellaisten maiden kanssa 
tehtävässä nykyisessä tai tulevassa 
kahdenvälisessä yhteistyössä, joilla on 
vahva t&k- ja teollinen perusta sekä 
käytössä, suunnitteilla tai rakenteilla olevia 
tutkimuslaitteistoja.

Or. en

Tarkistus 158
Michèle Rivasi
Verts/ALE-ryhmän puolesta
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Ehdotus asetukseksi
Liite II – 1 osa – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

(a) Ydinjärjestelmien turvallisen käytön
tukeminen

Poistetaan.

– Sellaisten rahoitettujen 
hankkeiden (yhteiset tutkimustoimet ja/tai 
koordinoidut toimet) prosentuaalinen 
osuus, jotka todennäköisesti johtavat 
osoitettavasti ydinturvallisuuskäytännön 
paranemiseen Euroopassa

Or. en

Tarkistus 159
Michèle Rivasi
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
Liite II – 1 osa – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

(b) Loppujätteen huollon ratkaisujen 
kehitystyön edistäminen

Poistetaan.

– Sellaisten Euroopassa suunnitteilla 
olevien käytetyn ydinpolttoaineen ja/tai 
korkea-aktiivisen ydinjätteen geologisten 
loppusijoitusvarastojen lukumäärä, joiden 
turvallisuusarvion tekemistä ja 
mahdollista esirakennusvaihetta yhteisö 
on tukenut.

Or. en

Tarkistus 160
Michèle Rivasi
Verts/ALE-ryhmän puolesta
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Ehdotus asetukseksi
Liite II – 1 osa – c alakohta – 2 luetelmakohta

Komission teksti Tarkistus

– Stipendiaattien ja harjoittelijoiden 
määrä Euratomin fuusio-ohjelmassa.

Poistetaan.

Or. en

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

Ehdotus asetukseksi
Liite II – 1 osa – d a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(d a) T&K-toiminnan edistäminen 
unionin stressitestien päätelmissä 
lueteltujen suositusten perusteella, kuten 
seismiseen mallinnukseen tai ytimen 
sulamiseen liittyvään simulointiin 
liittyvän T&K-toiminnan edistäminen
– Niiden rahoitettujen hankkeiden 
prosenttiosuus, jotka voivat helpottaa 
suositusten soveltamista.

Or. en

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

Ehdotus asetukseksi
Liite II – 1 osa – d b alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(d b) Ydinfission pitkän aikavälin 
kestävyyden tukeminen reaktoriajan 
pidentämiseen tai uusien reaktorityyppien 
suunnitteluun liittyvillä parannuksilla
– Niiden rahoitettujen hankkeiden 
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prosenttiosuus, joilla voi olla 
todistettavissa oleva vaikutus reaktoriajan 
pidentämiseen tai uusien reaktorityyppien 
suunnitteluun.

Or. en

Tarkistus 163
Michèle Rivasi
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
Liite II – 1 osa – e alakohta

Komission teksti Tarkistus

(e) Eteneminen kohti fuusion 
energialähdekäytön toteutettavuuden 
demonstrointia hyödyntämällä nykyisiä ja 
tulevia fuusiolaitteita

Poistetaan.

– Julkaisujen määrä vaikutukseltaan 
merkittävissä julkaisuissa.

Or. en

Tarkistus 164
Michèle Rivasi
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
Liite II – 1 osa – f alakohta

Komission teksti Tarkistus

(f) Perustan luominen tuleville 
fuusiovoimalaitoksille kehittämällä 
materiaaleja, teknologioita ja konsepteja

Poistetaan.

– Niiden fuusiota koskevassa 
etenemissuunnitelmassa kaudeksi 2014–
2018 asetettujen välitavoitteiden 
prosentuaalinen osuus, jotka on 
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saavutettu Euratom-ohjelmassa.

Or. en

Tarkistus 165
Michèle Rivasi
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
Liite II – 1 osa – g alakohta

Komission teksti Tarkistus

(g) Innovoinnin ja teollisuuden 
kilpailukyvyn edistäminen

Poistetaan.

– Euratom-ohjelman fuusiotutkimuksesta 
syntyvien spin off -tuotosten määrä.
– Eurooppalaisten fuusiolaboratorioiden 
tuottamat patenttihakemukset.

Or. en

Tarkistus 166
Vladko Todorov Panayotov

Ehdotus asetukseksi
Liite II – 1 osa – g alakohta – 2 luetelmakohta

Komission teksti Tarkistus

– Eurooppalaisten fuusiolaboratorioiden 
tuottamat patenttihakemukset.

– Eurooppalaisten fuusiolaboratorioiden 
tuottamat patenttihakemukset ja 
hyödyllisyysmallit.

Or. en

Perustelu

Tarkistuksella täydennetään tekstiä.
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Tarkistus 167
Vladko Todorov Panayotov

Ehdotus asetukseksi
Liite II – 1 osa – b alakohta – 1 luetelmakohta

Komission teksti Tarkistus

– Vertaisarvioitujen julkaisujen lukumäärä. – Vertaisarvioitujen julkaisujen, patenttien 
ja hyödyllisyysmallien sovellusten 
lukumäärä.

Or. en

Perustelu

Jos useimmiten mainittuja julkaisuja korostetaan liikaa, painotetaan jo vakiintuneita 
tutkimusaloja eikä edistetä innovointia ja teollisuuden kilpailukykyä. JRC:n määrärahat ovat 
724 319 miljoonaa euroa, joten sen tieteellinen tuottavuus olisi suunnattava selkeämmin 
todelliseen unionin lisäarvoon.


