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Tarkistus 28
Zigmantas Balčytis

Johdanto-osan 1 viite

Komission teksti Tarkistus

ottaa huomioon Euroopan 
atomienergiayhteisön 
perustamissopimuksen ja erityisesti sen 
203 artiklan,

ottaa huomioon Euroopan 
atomienergiayhteisön 
perustamissopimuksen ja erityisesti sen 
203 artiklan ja sen pöytäkirjan N:o 4,

Or. en

Tarkistus 29
Alejo Vidal-Quadras

Johdanto-osan 1 a viite (uusi)

Komission teksti Tarkistus

ottaa huomioon Tšekin tasavallan, Viron 
tasavallan, Kyproksen tasavallan, Latvian 
tasavallan, Liettuan tasavallan, Unkarin 
tasavallan, Maltan tasavallan, Puolan 
tasavallan, Slovenian tasavallan ja 
Slovakian tasavallan liittymisehdoista ja 
niiden sopimusten mukautuksista, joihin 
Euroopan unioni perustuu, tehdyn 
asiakirjan pöytäkirjan N:o 4.

Or. en

Tarkistus 30
Zigmantas Balčytis

Johdanto-osan 2 a kappale (uusi)
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Komission teksti Tarkistus

(2 a) Ignalinan ydinvoimalaitoksen, jossa 
on kaksi Neuvostoliitolta perittyä 
RBMK-tyyppistä 1500 megawatin 
reaktoriyksikköä, ennenaikainen 
sulkeminen ja käytöstä poistaminen on 
ennennäkemätön haaste ja Liettualle 
poikkeuksellisen raskas taloudellinen 
taakka, joka ei ole suhteessa maan 
kokoon eikä sen taloudelliseen voimaan, 
ja toteaa, että pöytäkirjan N:o 4 
mukaisesti Ignalina-ohjelman mukainen 
unionin tuki jatkuu keskeytyksettä vuoden 
2006 jälkeen seuraavan rahoituskehyksen 
ajan. Jatkettu ohjelma perustuu samoihin 
tekijöihin ja periaatteisiin kuin vuosien 
2004–2006 ja vuosien 2007–2013 
ohjelmat.

Or. en

Tarkistus 31
Zigmantas Balčytis

Johdanto-osan 4 kappale

Komission teksti Tarkistus

(4) Liittymissopimuksen velvoitteiden 
mukaisesti ja yhteisön avustuksen tuella 
Bulgaria, Liettua ja Slovakia ovat 
sulkeneet ydinvoimalaitoksensa ja 
edistyneet huomattavasti niiden 
käytöstäpoistossa. Lisää työtä tarvitaan, 
jotta voidaan edetä varsinaisiin 
purkutoimiin ja saavuttaa peruuttamaton 
vaihe turvallisessa käytöstäpoistossa ja 
taata samalla korkeimpien mahdollisten 
turvallisuusnormien soveltaminen.
Saatavilla olevien arvioiden perusteella 
käytöstäpoiston loppuunsaattaminen 
edellyttää huomattavia lisävaroja.

(4) Liittymissopimuksen velvoitteiden 
mukaisesti ja yhteisön avustuksen tuella 
Bulgaria, Liettua ja Slovakia ovat 
sulkeneet ydinvoimalaitoksensa ja 
edistyneet huomattavasti niiden 
käytöstäpoistossa. Lisää työtä tarvitaan, 
jotta voidaan edetä varsinaiseen 
dekontaminaatioon, laitoksen 
purkamiseen ja käytetyn ydinpolttoaineen 
ja radioaktiivisen jätteen huoltoon ja
saavuttaa peruuttamaton vaihe
käytöstäpoistoprosessissa asianomaisten 
käytöstäpoistosuunnitelmien mukaisesti 
korkeimpia mahdollisia 
turvallisuusvaatimuksia soveltaen.
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Saatavilla olevien arvioiden perusteella 
käytöstäpoiston loppuunsaattaminen 
edellyttää huomattavia lisävaroja.

Or. en

Tarkistus 32
Algirdas Saudargas

Johdanto-osan 4 kappale

Komission teksti Tarkistus

(4) Liittymissopimuksen velvoitteiden 
mukaisesti ja yhteisön avustuksen tuella 
Bulgaria, Liettua ja Slovakia ovat 
sulkeneet ydinvoimalaitoksensa ja 
edistyneet huomattavasti niiden 
käytöstäpoistossa. Lisää työtä tarvitaan, 
jotta voidaan edetä varsinaisiin 
purkutoimiin ja saavuttaa peruuttamaton
vaihe turvallisessa käytöstäpoistossa ja 
taata samalla korkeimpien mahdollisten 
turvallisuusnormien soveltaminen.
Saatavilla olevien arvioiden perusteella 
käytöstäpoiston loppuunsaattaminen 
edellyttää huomattavia lisävaroja.

(4) Liittymissopimuksen velvoitteiden 
mukaisesti ja yhteisön avustuksen tuella 
Bulgaria, Liettua ja Slovakia ovat 
sulkeneet ydinvoimalaitoksensa ja 
edistyneet huomattavasti niiden 
käytöstäpoistossa. Lisää työtä tarvitaan, 
jotta voidaan edetä varsinaiseen
purkamiseen ja dekontaminaatioon, edetä 
vakaasti kohti lopullista käytöstäpoistoa ja 
taata samalla korkeimpien mahdollisten 
turvallisuusnormien soveltaminen. 
Saatavilla olevien arvioiden perusteella 
käytöstäpoiston loppuunsaattaminen 
edellyttää huomattavia lisävaroja.

Or. en

Tarkistus 33
Rolandas Paksas

Johdanto-osan 4 kappale

Komission teksti Tarkistus

(4) Liittymissopimuksen velvoitteiden 
mukaisesti ja yhteisön avustuksen tuella 
Bulgaria, Liettua ja Slovakia ovat 
sulkeneet ydinvoimalaitoksensa ja 
edistyneet huomattavasti niiden 

(4) Liittymissopimuksen velvoitteiden 
mukaisesti ja yhteisön avustuksen tuella 
Bulgaria, Liettua ja Slovakia ovat 
sulkeneet ydinvoimalaitoksensa ja 
edistyneet huomattavasti niiden 



PE496.524v01-00 6/81 AM\913763FI.doc

FI

käytöstäpoistossa. Lisää työtä tarvitaan, 
jotta voidaan edetä varsinaisiin 
purkutoimiin ja saavuttaa peruuttamaton 
vaihe turvallisessa käytöstäpoistossa ja 
taata samalla korkeimpien mahdollisten 
turvallisuusnormien soveltaminen. 
Saatavilla olevien arvioiden perusteella 
käytöstäpoiston loppuunsaattaminen 
edellyttää huomattavia lisävaroja.

käytöstäpoistossa. Lisää työtä tarvitaan, 
jotta voidaan edetä dekontaminaatioon, 
varsinaisiin purkutoimiin, laitoksen 
purkamiseen ja käytetyn ydinpolttoaineen 
ja radioaktiivisen jätteen huoltoon ja edetä
vakaasti kohti lopullista käytöstäpoistoa
asianomaisten käytöstäpoistosuunnitelmien 
mukaisesti mahdollisimman korkeita 
turvallisuusvaatimuksia soveltaen. 
Saatavilla olevien arvioiden perusteella 
käytöstäpoiston loppuunsaattaminen 
edellyttää huomattavia lisävaroja.

Or. en

Tarkistus 34
Ivailo Kalfin

Johdanto-osan 4 kappale

Komission teksti Tarkistus

(4) Liittymissopimuksen velvoitteiden 
mukaisesti ja yhteisön avustuksen tuella 
Bulgaria, Liettua ja Slovakia ovat 
sulkeneet ydinvoimalaitoksensa ja 
edistyneet huomattavasti niiden 
käytöstäpoistossa. Lisää työtä tarvitaan, 
jotta voidaan edetä varsinaisiin 
purkutoimiin ja saavuttaa peruuttamaton 
vaihe turvallisessa käytöstäpoistossa ja 
taata samalla korkeimpien mahdollisten 
turvallisuusnormien soveltaminen.
Saatavilla olevien arvioiden perusteella 
käytöstäpoiston loppuunsaattaminen 
edellyttää huomattavia lisävaroja.

(4) Liittymissopimuksen velvoitteiden 
mukaisesti ja yhteisön avustuksen tuella 
Bulgaria, Liettua ja Slovakia ovat 
sulkeneet ydinvoimalayksikkönsä ja 
edistyneet huomattavasti niiden 
käytöstäpoistossa. Lisää työtä tarvitaan, 
jotta voidaan edetä varsinaisiin 
purkutoimiin ja saavuttaa peruuttamaton 
vaihe turvallisessa käytöstäpoistossa ja 
taata samalla korkeimpien mahdollisten 
turvallisuusnormien soveltaminen.
Saatavilla olevien arvioiden perusteella 
käytöstäpoiston loppuunsaattaminen 
edellyttää huomattavia lisävaroja.

Or. en

Tarkistus 35
Andrey Kovatchev
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Johdanto-osan 4 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(4 a) Ignalinan ydinvoimalaitos, jossa on 
kaksi Neuvostoliitolta perittyä 
RBMK-tyyppistä 1500 megawatin 
reaktoriyksikköä, Kozloduyn ydinvoimala, 
jonka kokonaistuotanto on 1760 MW ja 
Bohunice V1 -ydinvoimala, jonka kahden 
reaktorin yhteinen teho on 880 MW, ovat 
aiheuttaneet suuren pitkäaikaisen 
rasituksen kolmen maan kansalaisille 
niiden energia-, rahoitus-, talous-, 
ympäristö- ja sosiaalisten vaikutusten 
vuoksi. Liettuassa voimalan sulkeminen 
aiheuttaa maalle poikkeuksellisen 
raskaan taloudellisen taakan, joka ei ole 
suhteessa maan kokoon eikä sen 
taloudelliseen voimaan.

Or. en

Tarkistus 36
Rolandas Paksas

Johdanto-osan 4 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(4 a) Ignalinan ydinvoimalaitoksen, jossa 
on kaksi Neuvostoliitolta perittyä 
RBMK-tyyppistä 1500 megawatin 
reaktoriyksikköä, ennenaikainen 
sulkeminen ja sitä seuraava käytöstä 
poistaminen on ennennäkemätön haaste 
ja Liettualle poikkeuksellisen raskas 
taloudellinen taakka, joka ei ole suhteessa 
maan kokoon eikä sen taloudelliseen 
voimaan, ja pöytäkirjassa N:o 4 todetaan, 
että Ignalina-ohjelman mukainen unionin 
tuki jatkuu keskeytyksettä vuoden 2006 
jälkeen seuraavan rahoituskehyksen 
voimassaoloajan. Jatkettu ohjelma 
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perustuu samoihin tekijöihin ja 
periaatteisiin kuin vuosien 2004–2006 
ohjelma ja vuosien 2007–2013 ohjelma.

Or. en

Tarkistus 37
Algirdas Saudargas

Johdanto-osan 4 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(4 a) Ignalinan ydinvoimalaitoksen, jossa 
on kaksi Neuvostoliitolta perittyä 
RBMK-tyyppistä 1500 megawatin 
reaktoriyksikköä, ennenaikainen 
sulkeminen ja sitä seuraava käytöstä 
poistaminen on ennennäkemätön haaste 
ja Liettualle poikkeuksellisen raskas 
taloudellinen taakka, joka ei ole suhteessa 
maan kokoon eikä sen taloudelliseen 
voimaan, ja Liettuan tasavallan, Viron 
tasavallan, Kyproksen tasavallan, Latvian 
tasavallan, Liettuan tasavallan, Unkarin 
tasavallan, Maltan tasavallan, Puolan 
tasavallan, Slovenian tasavallan ja 
Slovakian tasavallan liittymisasiakirjan 
pöytäkirjassa N:o 4 todetaan, että 
Ignalina-ohjelman mukainen unionin 
tuki jatkuu keskeytyksettä vuoden 2006 
jälkeen seuraavan rahoituskehyksen ajan. 
Jatkettu ohjelma perustuu samoihin 
tekijöihin ja periaatteisiin kuin vuosien 
2004–2006 ja 2007-2013 ohjelmat.

Or. en

Tarkistus 38
Andrey Kovatchev

Johdanto-osan 5 kappale
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Komission teksti Tarkistus

(5) Unioni on sitoutunut avustamaan 
Bulgariaa, Liettuaa ja Slovakiaa 
käytöstäpoistoa koskevasta prosessista 
johtuvan poikkeuksellisen raskaan taakan 
käsittelyssä sanotun kuitenkaan 
rajoittamatta periaatetta, jonka mukaan 
lopullinen vastuu käytöstäpoistosta on 
kyseessä olevilla jäsenvaltioilla. 
Liittymistä edeltävästä ajasta alkaen 
Bulgaria, Liettua ja Slovakia ovat saaneet 
unionilta huomattavaa taloudellista tukea, 
erityisesti vuosiksi 2007–2013 
perustettujen Kozloduy-, Ignalina- ja 
Bohunice-ohjelmien kautta. Näiden 
ohjelmien perusteella annettava unionin 
tuki päättyy vuonna 2013.

(5) Unioni on sitoutunut avustamaan 
Bulgariaa ja Slovakiaa käytöstäpoistosta 
johtuvan poikkeuksellisen taloudellisen 
taakan käsittelyssä. Liittymistä edeltävästä 
ajasta alkaen Bulgaria, Liettua ja Slovakia 
ovat saaneet unionilta huomattavaa 
taloudellista tukea, erityisesti 
vuosiksi 2007–2013 perustettujen 
Kozloduy-, Ignalina- ja Bohunice-
ohjelmien kautta. Näiden ohjelmien 
mukaisesti annettava unionin taloudellinen
tuki vuosiksi 2007–2013 päättyy vuonna 
2013.

Or. en

Tarkistus 39
Algirdas Saudargas

Johdanto-osan 5 kappale

Komission teksti Tarkistus

(5) Unioni on sitoutunut avustamaan 
Bulgariaa, Liettuaa ja Slovakiaa 
käytöstäpoistoa koskevasta prosessista 
johtuvan poikkeuksellisen raskaan taakan 
käsittelyssä sanotun kuitenkaan 
rajoittamatta periaatetta, jonka mukaan 
lopullinen vastuu käytöstäpoistosta on 
kyseessä olevilla jäsenvaltioilla. 
Liittymistä edeltävästä ajasta alkaen 
Bulgaria, Liettua ja Slovakia ovat saaneet 
unionilta huomattavaa taloudellista tukea, 
erityisesti vuosiksi 2007–2013 
perustettujen Kozloduy-, Ignalina- ja 
Bohunice-ohjelmien kautta. Näiden 
ohjelmien perusteella annettava unionin 
tuki päättyy vuonna 2013.

(5) Unioni on sitoutunut avustamaan 
Bulgariaa ja Slovakiaa käytöstäpoistosta 
johtuvan poikkeuksellisen taloudellisen 
taakan käsittelyssä. Liittymistä edeltävästä 
ajasta alkaen Bulgaria, Liettua ja Slovakia 
ovat saaneet unionilta huomattavaa 
taloudellista tukea, erityisesti 
vuosiksi 2007–2013 perustettujen 
Kozloduy-, Ignalina- ja Bohunice-
ohjelmien kautta. Näiden ohjelmien 
perusteella annettava unionin tuki päättyy 
vuonna 2013.
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Or. en

Tarkistus 40
Zigmantas Balčytis

Johdanto-osan 5 kappale

Komission teksti Tarkistus

(5) Unioni on sitoutunut avustamaan 
Bulgariaa, Liettuaa ja Slovakiaa 
käytöstäpoistoa koskevasta prosessista 
johtuvan poikkeuksellisen raskaan taakan 
käsittelyssä sanotun kuitenkaan 
rajoittamatta periaatetta, jonka mukaan 
lopullinen vastuu käytöstäpoistosta on 
kyseessä olevilla jäsenvaltioilla. 
Liittymistä edeltävästä ajasta alkaen 
Bulgaria, Liettua ja Slovakia ovat saaneet 
unionilta huomattavaa taloudellista tukea, 
erityisesti vuosiksi 2007–2013 
perustettujen Kozloduy-, Ignalina- ja 
Bohunice-ohjelmien kautta. Näiden 
ohjelmien perusteella annettava unionin 
tuki päättyy vuonna 2013.

(5) Unioni on sitoutunut avustamaan 
Bulgariaa ja Slovakiaa käytöstäpoistoa 
koskevasta prosessista johtuvan 
poikkeuksellisen taloudellisen taakan 
käsittelyssä. Liittymistä edeltävästä ajasta 
alkaen Bulgaria, Liettua ja Slovakia ovat 
saaneet unionilta huomattavaa taloudellista 
tukea, erityisesti vuosiksi 2007–2013 
perustettujen Kozloduy-, Ignalina- ja 
Bohunice-ohjelmien kautta. Näiden 
ohjelmien perusteella annettava unionin 
tuki päättyy vuonna 2013.

Or. en

Tarkistus 41
Rebecca Harms
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Johdanto-osan 5 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(5 a) EU:n tilintarkastustuomioistuimen 
päätelmien1 mukaan pääosa käytöstä 
poistamisesta on edelleen toteuttamatta 
Bulgariassa, Liettuassa ja Slovakiassa, 
sen loppuunsaattamisen määrärahoissa 
on edelleen merkittävä vaje (noin 
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2,5 miljardia euroa)ja käytöstä 
poistamisen merkittävissä 
infrastruktuurihankkeissa on ollut 
viivästyksiä ja kustannukset on ylitetty ja 
kustannusarviot ovat puutteellisia 
tärkeiden radioaktiivista jätettä koskevien 
tietojen ja sen käsittelyteknologian ja –
laitosten puuttumisen vuoksi. Niiden 
mukaan komissio on valvonnassaan 
keskittynyt määrärahojen käyttöön ja 
hankkeen täytäntöönpanoon sen sijaan, 
että se olisi keskittynyt ohjelman kaikkien 
tavoitteiden saavuttamiseen.
__________________
1Tilintarkastustuomioistuimen 
erityiskertomus 16/2011: Ydinvoimaloiden 
käytöstä poistamiseen tarkoitettu EU:n 
taloudellinen tuki Bulgarialle, Liettualle 
ja Slovakialle

Or. en

Tarkistus 42
Ivailo Kalfin

Johdanto-osan 5 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(5 a) Vuosiksi 2007–2013 perustetuissa 
ohjelmissa komission valvonta on 
keskittynyt ensisijaisesti määrärahojen 
toteutumiseen talousarviossa ja 
hankkeiden täytäntöönpanoon eikä 
niinkään siihen, missä määrin on edistytty 
hankkeiden tavoitteiden saavuttamisessa 
yleensä.

Or. en

Tarkistus 43
Zigmantas Balčytis
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Johdanto-osan 5 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(5 a) Vuosiksi 2007–2013 perustetuissa 
ohjelmissa komission valvonta on 
keskittynyt ensisijaisesti määrärahojen 
toteutumiseen talousarviossa ja 
hankkeiden täytäntöönpanoon eikä 
niinkään siihen, missä määrin on edistytty 
hankkeiden tavoitteiden saavuttamisessa 
yleensä.

Or. en

Tarkistus 44
Rebecca Harms
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Johdanto-osan 5 b kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(5 b) Panee syvästi huolestuneena 
merkille EU:n 
tilintarkastustuomioistuimen päätelmät, 
joiden mukaan ydinreaktoreiden 
ennenaikaisen sulkemisen vaikutusten 
laajoihin lieventämistoimiin on käytetty 
varoja, mutta lieventämisen vaikutuksista 
ei ole saatu tietoja, ja muistuttaa, että 
tähän saakka suuri osa EU:n 
myöntämästä rahoituksesta on käytetty 
energiahankkeisiin eikä rahoitusavun 
päätarkoituksena olevaan 
ydinvoimaloiden käytöstä poistamiseen. 
Koska varoja ei aina ole käytetty niiden 
käyttötarkoitukseen, tämän asetuksen 
mukaisella rahoitusavulla olisi tuettava 
vain ydinvoimaloiden käytöstä poistamista 
ja purkamista Bulgariassa, Liettuassa ja 
Slovakiassa. 
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Or. en

Tarkistus 45
Ivailo Kalfin

Johdanto-osan 6 kappale

Komission teksti Tarkistus

(6) Bulgariasta, Liettuasta ja Slovakiasta 
saatujen lisärahoituspyyntöjen perusteella 
komission ehdotuksessa seuraavasta 
monivuotisesta rahoituskehyksestä 
vuosille 2014–2010 “Eurooppa 2020 -
strategiaa tukeva talousarvio” Euroopan 
unionin yleisestä talousarviosta osoitettiin 
700 miljoonaa euroa ydinturvallisuuteen 
ja ydinvoimaloiden käytöstäpoistoon. 
Tästä määrästä osoitetaan 500 miljoonaa 
euroa vuoden 2011 hintoina, mikä on 
noin 553 miljoonaa euroa nykyisinä 
hintoina, uudelle ohjelmalle Bohunice V1 
-ydinvoimalaitoksen reaktoriyksiköiden 1 
ja 2 ja Ignalinan reaktoriyksiköiden 1 ja 2 
käytöstäpoiston tukemiseksi edelleen 
vuosina 2014–2017 ja Kozloduyn 
reaktoriyksiköiden 1–4 käytöstäpoiston 
tukemiseksi edelleen vuosina 2014–2020. 
Tästä uudesta ohjelmasta rahoitus olisi 
annettava asteittain alenevasti.

(6) Bulgariasta, Liettuasta ja Slovakiasta 
saatujen lisärahoituspyyntöjen perusteella 
ohjelman täytäntöönpanomäärärahoihin 
vuosiksi 2014–2020 olisi sisällytettävä 
unionin riittävä taloudellinen 
osallistuminen siten, että se vastaa kunkin 
käytöstäpoistosuunnitelman huomattavaa 
rahoitusvajetta. 

Or. en

Tarkistus 46
Andrey Kovatchev

Johdanto-osan 6 kappale

Komission teksti Tarkistus

(6) Bulgariasta, Liettuasta ja Slovakiasta 
saatujen lisärahoituspyyntöjen perusteella 

(6) Bulgariasta, Liettuasta ja Slovakiasta 
saatujen lisärahoituspyyntöjen perusteella 
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komission ehdotuksessa seuraavasta 
monivuotisesta rahoituskehyksestä 
vuosille 2014–2010 “Eurooppa 2020 -
strategiaa tukeva talousarvio” Euroopan 
unionin yleisestä talousarviosta osoitettiin 
700 miljoonaa euroa ydinturvallisuuteen ja 
ydinvoimaloiden käytöstäpoistoon. Tästä 
määrästä osoitetaan 500 miljoonaa euroa 
vuoden 2011 hintoina, mikä on noin 
553 miljoonaa euroa nykyisinä hintoina, 
uudelle ohjelmalle Bohunice V1 -
ydinvoimalaitoksen reaktoriyksiköiden 1 ja 
2 ja Ignalinan reaktoriyksiköiden 1 ja 2 
käytöstäpoiston tukemiseksi edelleen
vuosina 2014–2017 ja Kozloduyn 
reaktoriyksiköiden 1–4 käytöstäpoiston 
tukemiseksi edelleen vuosina 2014–2020. 
Tästä uudesta ohjelmasta rahoitus olisi 
annettava asteittain alenevasti.

komission ehdotuksessa seuraavasta 
monivuotisesta rahoituskehyksestä vuosille 
2014–2010: “Eurooppa 2020 -strategiaa 
tukeva talousarvio” Euroopan unionin 
yleisestä talousarviosta osoitettiin 
700 miljoonaa euroa ydinturvallisuuteen ja 
ydinvoimaloiden käytöstäpoistoon. Tästä 
määrästä osoitetaan 500 miljoonaa euroa 
vuoden 2011 hintoina, mikä on noin 
553 miljoonaa euroa nykyisinä hintoina, 
uudelle ohjelmalle Bohunice V1 
-ydinvoimalaitoksen reaktoriyksiköiden 
1 ja 2 ja Ignalinan reaktoriyksiköiden 1 ja 
2 ja Kozloduyn reaktoriyksiköiden 
1-4 käytöstäpoiston tukemiseksi edelleen 
vuosina 2014–2020.

Or. en

Tarkistus 47
Marian-Jean Marinescu

Johdanto-osan 6 kappale

Komission teksti Tarkistus

(6) Bulgariasta, Liettuasta ja Slovakiasta 
saatujen lisärahoituspyyntöjen perusteella 
komission ehdotuksessa seuraavasta 
monivuotisesta rahoituskehyksestä 
vuosille 2014–2010 “Eurooppa 2020 -
strategiaa tukeva talousarvio” Euroopan 
unionin yleisestä talousarviosta osoitettiin 
700 miljoonaa euroa ydinturvallisuuteen ja 
ydinvoimaloiden käytöstäpoistoon. Tästä 
määrästä osoitetaan 500 miljoonaa euroa 
vuoden 2011 hintoina, mikä on noin 
553 miljoonaa euroa nykyisinä hintoina,
uudelle ohjelmalle Bohunice V1 -
ydinvoimalaitoksen reaktoriyksiköiden 1 ja 
2 ja Ignalinan reaktoriyksiköiden 1 ja 2 
käytöstäpoiston tukemiseksi edelleen 

(6) Bulgariasta, Liettuasta ja Slovakiasta 
saatujen lisärahoituspyyntöjen perusteella 
komission ehdotuksessa seuraavasta 
monivuotisesta rahoituskehyksestä vuosille 
2014–2010: “Eurooppa 2020 -strategiaa 
tukeva talousarvio” Euroopan unionin 
yleisestä talousarviosta osoitettiin 
700 miljoonaa euroa ydinturvallisuuteen ja 
ydinvoimaloiden käytöstäpoistoon. Tästä 
määrästä osoitetaan 500 miljoonaa euroa 
vuoden 2011 hintoina, mikä on noin 
553 miljoonaa euroa nykyisinä hintoina, 
uudelle ohjelmalle Bohunice V1 
-ydinvoimalaitoksen reaktoriyksiköiden 
1 ja 2 ja Ignalinan reaktoriyksiköiden 1 ja 
2 käytöstäpoiston tukemiseksi edelleen 
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vuosina 2014–2017 ja Kozloduyn 
reaktoriyksiköiden 1–4 käytöstäpoiston 
tukemiseksi edelleen vuosina 2014–2020. 
Tästä uudesta ohjelmasta rahoitus olisi 
annettava asteittain alenevasti.

vuosina 2014–2017 ja Kozloduyn 
reaktoriyksiköiden 1–4 käytöstäpoiston 
tukemiseksi edelleen vuosina 2014–2020. 
Tästä uudesta ohjelmasta rahoitus olisi 
annettava asteittain alenevasti.
Käytöstäpoiston on määrä edetä 
käytöstäpoistosuunnitelman mukaisesti 
siten, että keskitytään tärkeimpiin 
käytöstäpoistohankkeisiin ja tavoitteena 
on saavuttaa prosessin peruuttamaton 
vaihe. 

Or. en

Tarkistus 48
Rebecca Harms
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Johdanto-osan 6 kappale

Komission teksti Tarkistus

(6) Bulgariasta, Liettuasta ja Slovakiasta 
saatujen lisärahoituspyyntöjen perusteella 
komission ehdotuksessa seuraavasta 
monivuotisesta rahoituskehyksestä 
vuosille 2014–2010 “Eurooppa 2020 -
strategiaa tukeva talousarvio” Euroopan 
unionin yleisestä talousarviosta osoitettiin 
700 miljoonaa euroa ydinturvallisuuteen ja 
ydinvoimaloiden käytöstäpoistoon. Tästä 
määrästä osoitetaan 500 miljoonaa euroa 
vuoden 2011 hintoina, mikä on noin 
553 miljoonaa euroa nykyisinä hintoina, 
uudelle ohjelmalle Bohunice V1 -
ydinvoimalaitoksen reaktoriyksiköiden 1 ja 
2 ja Ignalinan reaktoriyksiköiden 1 ja 2 
käytöstäpoiston tukemiseksi edelleen 
vuosina 2014–2017 ja Kozloduyn 
reaktoriyksiköiden 1–4 käytöstäpoiston 
tukemiseksi edelleen vuosina 2014–2020. 
Tästä uudesta ohjelmasta rahoitus olisi 
annettava asteittain alenevasti.

(6) Bulgariasta, Liettuasta ja Slovakiasta 
saatujen lisärahoituspyyntöjen perusteella 
komission ehdotuksessa seuraavasta 
monivuotisesta rahoituskehyksestä vuosille 
2014–2010: “Eurooppa 2020 -strategiaa 
tukeva talousarvio” Euroopan unionin 
yleisestä talousarviosta osoitettiin 
700 miljoonaa euroa ydinturvallisuuteen ja 
ydinvoimaloiden käytöstäpoistoon. Tästä 
määrästä osoitetaan 500 miljoonaa euroa 
vuoden 2011 hintoina, mikä on noin 
553 miljoonaa euroa nykyisinä hintoina, 
uudelle ohjelmalle Bohunice V1 
-ydinvoimalaitoksen reaktoriyksiköiden 
1 ja 2 ja Ignalinan reaktoriyksiköiden 1 ja 
2 käytöstäpoiston tukemiseksi edelleen ja
Kozloduyn reaktoriyksiköiden 
1-4 käytöstäpoiston tukemiseksi edelleen 
vuosina 2014–2020. Tästä uudesta 
ohjelmasta rahoitus olisi annettava 
asteittain alenevasti.

Or. en
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Perustelu

Tarkistuksen tarkoituksena on selventää syitä, joiden perusteella Slovakiaa ja Liettuaa 
koskevat avustusohjelmat lopetetaan jo vuonna 2017.

Tarkistus 49
Zigmantas Balčytis

Johdanto-osan 6 kappale

Komission teksti Tarkistus

(6) Bulgariasta, Liettuasta ja Slovakiasta 
saatujen lisärahoituspyyntöjen perusteella 
komission ehdotuksessa seuraavasta 
monivuotisesta rahoituskehyksestä 
vuosille 2014–2010 “Eurooppa 2020 -
strategiaa tukeva talousarvio” Euroopan 
unionin yleisestä talousarviosta osoitettiin 
700 miljoonaa euroa ydinturvallisuuteen ja 
ydinvoimaloiden käytöstäpoistoon. Tästä 
määrästä osoitetaan 500 miljoonaa euroa 
vuoden 2011 hintoina, mikä on noin 
553 miljoonaa euroa nykyisinä hintoina, 
uudelle ohjelmalle Bohunice V1 -
ydinvoimalaitoksen reaktoriyksiköiden 1 ja 
2 ja Ignalinan reaktoriyksiköiden 1 ja 2 
käytöstäpoiston tukemiseksi edelleen 
vuosina 2014–2017 ja Kozloduyn 
reaktoriyksiköiden 1–4 käytöstäpoiston 
tukemiseksi edelleen vuosina 2014–2020. 
Tästä uudesta ohjelmasta rahoitus olisi 
annettava asteittain alenevasti.

(6) Unionin sitoumusten ja Bulgariasta, 
Liettuasta ja Slovakiasta saatujen 
lisärahoituspyyntöjen perusteella 
komission ehdotuksessa seuraavasta 
monivuotisesta rahoituskehyksestä vuosille 
2014–2010: “Eurooppa 2020 -strategiaa 
tukeva talousarvio” Euroopan unionin 
yleisestä talousarviosta osoitettiin 
700 miljoonaa euroa ydinturvallisuuteen ja 
ydinvoimaloiden käytöstäpoistoon. Tästä 
määrästä osoitetaan 500 miljoonaa euroa 
vuoden 2011 hintoina, mikä on noin 
553 miljoonaa euroa nykyisinä hintoina, 
uudelle ohjelmalle Bohunice V1 
-ydinvoimalaitoksen reaktoriyksiköiden 
1 ja 2 ja Ignalinan reaktoriyksiköiden 1 ja 
2 käytöstäpoiston tukemiseksi edelleen 
vuosina 2014–2017 ja Kozloduyn 
reaktoriyksiköiden 1–4 käytöstäpoiston 
tukemiseksi edelleen vuosina 2014–2020. 
Tästä uudesta ohjelmasta rahoitus olisi 
annettava asteittain alenevasti.

Or. en

Tarkistus 50
Algirdas Saudargas

Johdanto-osan 6 kappale
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Komission teksti Tarkistus

(6) Bulgariasta, Liettuasta ja Slovakiasta 
saatujen lisärahoituspyyntöjen perusteella 
komission ehdotuksessa seuraavasta 
monivuotisesta rahoituskehyksestä 
vuosille 2014–2010 “Eurooppa 2020 -
strategiaa tukeva talousarvio” Euroopan 
unionin yleisestä talousarviosta osoitettiin 
700 miljoonaa euroa ydinturvallisuuteen ja 
ydinvoimaloiden käytöstäpoistoon. Tästä 
määrästä osoitetaan 500 miljoonaa euroa 
vuoden 2011 hintoina, mikä on noin 
553 miljoonaa euroa nykyisinä hintoina, 
uudelle ohjelmalle Bohunice V1 -
ydinvoimalaitoksen reaktoriyksiköiden 1 ja 
2 ja Ignalinan reaktoriyksiköiden 1 ja 2 
käytöstäpoiston tukemiseksi edelleen 
vuosina 2014–2017 ja Kozloduyn 
reaktoriyksiköiden 1–4 käytöstäpoiston 
tukemiseksi edelleen vuosina 2014–2020. 
Tästä uudesta ohjelmasta rahoitus olisi 
annettava asteittain alenevasti.

(6) Unionin sitoumusten ja Bulgariasta, 
Liettuasta ja Slovakiasta saatujen 
lisärahoituspyyntöjen perusteella 
komission ehdotuksessa seuraavasta 
monivuotisesta rahoituskehyksestä vuosille 
2014–2010: “Eurooppa 2020 -strategiaa 
tukeva talousarvio” Euroopan unionin 
yleisestä talousarviosta osoitettiin 
700 miljoonaa euroa ydinturvallisuuteen ja 
ydinvoimaloiden käytöstäpoistoon. Tästä 
määrästä osoitetaan 500 miljoonaa euroa 
vuoden 2011 hintoina, mikä on noin 
553 miljoonaa euroa nykyisinä hintoina, 
uudelle ohjelmalle Bohunice V1 
-ydinvoimalaitoksen reaktoriyksiköiden 
1 ja 2 ja Ignalinan reaktoriyksiköiden 1 ja 
2 käytöstäpoiston tukemiseksi edelleen 
vuosina 2014–2017 ja Kozloduyn 
reaktoriyksiköiden 1–4 käytöstäpoiston 
tukemiseksi edelleen vuosina 2014–2020.
Tästä uudesta ohjelmasta rahoitus olisi 
annettava asteittain alenevasti.

Or. en

Tarkistus 51
Alejo Vidal-Quadras

Johdanto-osan 6 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(6 a) Liettuan tapauksessa pöytäkirjassa 
N:o 4 määrätään, että "Ignalina-ohjelma 
jatkuu tätä varten keskeytyksettä vuoden 
2006 jälkeen" ja että "jatketun Ignalina-
ohjelman mukaisten keskimääräisten 
kokonaismäärärahojen on oltava 
tarkoituksenmukaiset seuraavien 
rahoitusnäkymien voimassaolokautena". 
Bulgarian osalta sen sijaan vuoden 2005 
liittymisasiakirjan 30 artiklassa viitataan 
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vain vuosiin 2007–2009 ja Slovakian 
osalta vuoden 2003 liittymissopimuksessa 
viitataan vain vuosiin 2004–2006. Näin 
ollen rahoitus perustuu Bulgarian ja 
Slovenian osalta Euratom-sopimuksen 
203 artiklaan, kun taas Liettuan osalta 
rahoitus perustuu pöytäkirjaan N:o 4. 

Or. en

Tarkistus 52
Eduard Kukan, Alajos Mészáros, Jan Březina, Evžen Tošenovský, András Gyürk

Johdanto-osan 6 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(6 a) Ohjelmille osoitettujen 
määrärahojen määrää sekä 
ohjelmointikautta ja määrärahojen 
jakamista Kozloduy-, Ignalina- ja 
Bohunice-ohjelmien kesken voidaan 
tarkistaa väli- ja 
loppuarviointikertomusten tulosten 
perusteella, jotta ei vaaranneta 
korkeimpien turvallisuusnormien 
noudattamista ja peruuttamattoman 
vaiheen saavuttamista 
käytöstäpoistoprosessissa. 

Or. en

Tarkistus 53
Andrey Kovatchev

Johdanto-osan 7 kappale

Komission teksti Tarkistus

(7) Tämän asetuksen kattamalla tuella on 
varmistettava käytöstäpoiston saumaton 
jatkuminen ja keskityttävä toimenpiteisiin, 

(7) Tämän asetuksen mukaisella tuella olisi 
varmistettava käytöstäpoiston 
keskeytyksetön jatkuminen ja keskityttävä 
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joilla saavutetaan peruuttamaton vaihe 
turvallisessa käytöstäpoistossa, sillä se tuo 
unionille suurimman lisäarvon, ja 
varmistettava samalla siirtyminen kohti 
jäsenvaltioiden antamaa rahoitusta 
käytöstäpoiston loppuunsaattamisen 
osalta. Lopullinen vastuu 
ydinturvallisuudesta pysyy kyseisillä 
jäsenvaltioilla, mikä tarkoittaa myös 
lopullista vastuuta ydinturvallisuuden – ja 
käytöstäpoiston – rahoittamisesta. Tämä 
asetus ei vaikuta valtiontukimenettelyihin, 
joita tulevaisuudessa mahdollisesti 
toteutetaan perussopimuksen 107 ja 108 
artiklan mukaisesti.

toimenpiteisiin, joilla saavutetaan vakaa 
edistyminen kohti käytöstäpoistoprosessin 
loppuun saattamista mahdollisimman 
korkeita turvallisuusvaatimuksia 
soveltaen, koska tällaiset toimenpiteet 
tuovat unionille suurimman lisäarvon, 
vaikka lopullinen vastuu 
ydinturvallisuudesta pysyykin kyseisillä 
jäsenvaltioilla. Tämä asetus ei vaikuta 
valtiontukimenettelyihin, joita 
tulevaisuudessa mahdollisesti toteutetaan 
Euroopan unionin toiminnasta tehdyn 
sopimuksen 107 ja 108 artiklan mukaisesti.

Or. en

Tarkistus 54
Zigmantas Balčytis

Johdanto-osan 7 kappale

Komission teksti Tarkistus

(7) Tämän asetuksen kattamalla tuella on 
varmistettava käytöstäpoiston saumaton 
jatkuminen ja keskityttävä toimenpiteisiin, 
joilla saavutetaan peruuttamaton vaihe
turvallisessa käytöstäpoistossa, sillä se tuo
unionille suurimman lisäarvon, ja 
varmistettava samalla siirtyminen kohti 
jäsenvaltioiden antamaa rahoitusta 
käytöstäpoiston loppuunsaattamisen 
osalta. Lopullinen vastuu 
ydinturvallisuudesta pysyy kyseisillä 
jäsenvaltioilla, mikä tarkoittaa myös 
lopullista vastuuta ydinturvallisuuden – ja 
käytöstäpoiston – rahoittamisesta. Tämä 
asetus ei vaikuta valtiontukimenettelyihin, 
joita tulevaisuudessa mahdollisesti 
toteutetaan perussopimuksen 107 ja 108 
artiklan mukaisesti.

(7) Tämän asetuksen mukaisella tuella olisi 
varmistettava käytöstäpoiston 
keskeytyksetön jatkuminen ja keskityttävä 
toimenpiteisiin, joilla saavutetaan vakaa 
edistyminen kohti käytöstäpoistoprosessin 
loppuun saattamista mahdollisimman 
korkeita turvallisuusvaatimuksia 
soveltaen, sillä tällaiset toimenpiteet 
tuovat unionille suurimman lisäarvon, 
vaikka lopullinen vastuu 
ydinturvallisuudesta pysyykin kyseisillä 
jäsenvaltioilla. Tämä asetus ei vaikuta 
valtiontukimenettelyihin, joita 
tulevaisuudessa mahdollisesti toteutetaan 
perussopimuksen 107 ja 108 artiklan 
mukaisesti.

Or. en



PE496.524v01-00 20/81 AM\913763FI.doc

FI

Tarkistus 55
Algirdas Saudargas

Johdanto-osan 7 kappale

Komission teksti Tarkistus

(7) Tämän asetuksen kattamalla tuella on 
varmistettava käytöstäpoiston saumaton 
jatkuminen ja keskityttävä toimenpiteisiin, 
joilla saavutetaan peruuttamaton vaihe
turvallisessa käytöstäpoistossa, sillä se tuo
unionille suurimman lisäarvon, ja 
varmistettava samalla siirtyminen kohti 
jäsenvaltioiden antamaa rahoitusta 
käytöstäpoiston loppuunsaattamisen 
osalta. Lopullinen vastuu 
ydinturvallisuudesta pysyy kyseisillä 
jäsenvaltioilla, mikä tarkoittaa myös 
lopullista vastuuta ydinturvallisuuden – ja 
käytöstäpoiston – rahoittamisesta. Tämä 
asetus ei vaikuta valtiontukimenettelyihin, 
joita tulevaisuudessa mahdollisesti 
toteutetaan perussopimuksen 107 ja 108 
artiklan mukaisesti.

(7) Tämän asetuksen mukaisella tuella olisi 
varmistettava käytöstäpoiston 
keskeytyksetön jatkuminen ja keskityttävä 
toimenpiteisiin, joilla saavutetaan vakaa 
edistyminen kohti käytöstäpoistoprosessin 
loppuun saattamista mahdollisimman 
korkeita turvallisuusvaatimuksia 
soveltaen, sillä tällaiset toimenpiteet tuovat 
unionille suurimman lisäarvon, vaikka
lopullinen vastuu ydinturvallisuudesta 
pysyykin kyseisillä jäsenvaltioilla. Tämä 
asetus ei vaikuta valtiontukimenettelyihin, 
joita tulevaisuudessa mahdollisesti 
toteutetaan perussopimuksen 107 ja 
108 artiklan mukaisesti.

Or. en

Tarkistus 56
Alejo Vidal-Quadras

Johdanto-osan 7 kappale

Komission teksti Tarkistus

(7) Tämän asetuksen kattamalla tuella on 
varmistettava käytöstäpoiston saumaton 
jatkuminen ja keskityttävä toimenpiteisiin, 
joilla saavutetaan peruuttamaton vaihe 
turvallisessa käytöstäpoistossa, sillä se tuo 
unionille suurimman lisäarvon, ja 
varmistettava samalla siirtyminen kohti 

(7) Tämän asetuksen mukaisella tuella olisi 
varmistettava käytöstäpoiston 
keskeytyksetön jatkuminen ja keskityttävä 
toimenpiteisiin, joilla saavutetaan vakaa 
edistyminen kohti käytöstäpoistoprosessin 
loppuun saattamista mahdollisimman 
korkeita turvallisuusvaatimuksia 
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jäsenvaltioiden antamaa rahoitusta 
käytöstäpoiston loppuunsaattamisen 
osalta. Lopullinen vastuu 
ydinturvallisuudesta pysyy kyseisillä 
jäsenvaltioilla, mikä tarkoittaa myös 
lopullista vastuuta ydinturvallisuuden – ja 
käytöstäpoiston – rahoittamisesta. Tämä 
asetus ei vaikuta valtiontukimenettelyihin, 
joita tulevaisuudessa mahdollisesti 
toteutetaan perussopimuksen 107 ja 108 
artiklan mukaisesti.

soveltaen, sillä tällaiset toimenpiteet 
tuovat unionille suurimman lisäarvon.
Lopullinen vastuu ydinturvallisuudesta 
pysyy kyseisillä jäsenvaltioilla, mikä 
tarkoittaa myös lopullista vastuuta 
ydinturvallisuuden – ja käytöstäpoiston –
rahoittamisesta. Tämä asetus ei vaikuta 
valtiontukimenettelyihin, joita 
tulevaisuudessa mahdollisesti toteutetaan 
Euroopan unionin toiminnasta tehdyn 
sopimuksen 107 ja 108 artiklan mukaisesti.

Or. en

Tarkistus 57
Rebecca Harms
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Johdanto-osan 7 kappale

Komission teksti Tarkistus

(7) Tämän asetuksen kattamalla tuella on 
varmistettava käytöstäpoiston saumaton 
jatkuminen ja keskityttävä toimenpiteisiin, 
joilla saavutetaan peruuttamaton vaihe 
turvallisessa käytöstäpoistossa, sillä se tuo 
unionille suurimman lisäarvon, ja 
varmistettava samalla siirtyminen kohti 
jäsenvaltioiden antamaa rahoitusta 
käytöstäpoiston loppuunsaattamisen osalta. 
Lopullinen vastuu ydinturvallisuudesta 
pysyy kyseisillä jäsenvaltioilla, mikä 
tarkoittaa myös lopullista vastuuta 
ydinturvallisuuden – ja käytöstäpoiston –
rahoittamisesta. Tämä asetus ei vaikuta 
valtiontukimenettelyihin, joita 
tulevaisuudessa mahdollisesti toteutetaan 
perussopimuksen 107 ja 108 artiklan 
mukaisesti.

(7) Tämän asetuksen kattamalla tuella on 
varmistettava vain käytöstäpoiston 
saumaton jatkuminen ja keskityttävä 
toimenpiteisiin, joilla saavutetaan 
peruuttamaton vaihe turvallisessa 
käytöstäpoistossa ja purkamisessa, sillä se 
tuo unionille suurimman lisäarvon, ja 
varmistettava samalla siirtyminen kohti 
jäsenvaltioiden antamaa rahoitusta 
purkamisen loppuunsaattamisen osalta. 
Lopullinen vastuu ydinturvallisuudesta 
pysyy kyseisillä jäsenvaltioilla, mikä 
tarkoittaa myös lopullista vastuuta 
ydinturvallisuuden – ja käytöstäpoiston –
rahoittamisesta.

Or. en
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Tarkistus 58
Marian-Jean Marinescu

Johdanto-osan 7 kappale

Komission teksti Tarkistus

(7) Tämän asetuksen kattamalla tuella on 
varmistettava käytöstäpoiston saumaton 
jatkuminen ja keskityttävä toimenpiteisiin, 
joilla saavutetaan peruuttamaton vaihe 
turvallisessa käytöstäpoistossa, sillä se tuo 
unionille suurimman lisäarvon, ja 
varmistettava samalla siirtyminen kohti 
jäsenvaltioiden antamaa rahoitusta 
käytöstäpoiston loppuunsaattamisen osalta. 
Lopullinen vastuu ydinturvallisuudesta 
pysyy kyseisillä jäsenvaltioilla, mikä 
tarkoittaa myös lopullista vastuuta 
ydinturvallisuuden – ja käytöstäpoiston –
rahoittamisesta. Tämä asetus ei vaikuta 
valtiontukimenettelyihin, joita 
tulevaisuudessa mahdollisesti toteutetaan 
perussopimuksen 107 ja 108 artiklan 
mukaisesti.

(7) Tämän asetuksen kattamalla tuella on 
varmistettava käytöstäpoiston saumaton 
jatkuminen ja keskityttävä toimenpiteisiin, 
joilla saavutetaan peruuttamaton vaihe 
turvallisessa käytöstäpoistossa, sillä se tuo 
unionille suurimman lisäarvon, ja 
varmistettava samalla siirtyminen kohti 
jäsenvaltioiden antamaa rahoitusta 
käytöstäpoiston loppuunsaattamisen osalta. 
Lopullinen vastuu ydinturvallisuudesta 
pysyy kyseisillä jäsenvaltioilla, mikä 
tarkoittaa myös lopullista vastuuta 
ydinturvallisuuden – ja käytöstäpoiston –
rahoittamisesta. Tämän velvoitteen 
noudattamatta jättäminen aiheuttaa 
vaaran unionin kansalaisille. Tämä asetus 
ei vaikuta valtiontukimenettelyihin, joita 
tulevaisuudessa mahdollisesti toteutetaan 
perussopimuksen 107 ja 108 artiklan 
mukaisesti.

Or. en

Tarkistus 59
Rebecca Harms
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Johdanto-osan 7 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(7 a) Koska säteilytetyn ydinpolttoaineen 
ja erittäin radioaktiivisen jätteen 
loppuvarastoinnissa ja säteilytetyn 
ydinpolttoaineen ja erittäin 
radioaktiivisen jätteen kolmansissa 
maissa tapahtuvan jälleenkäsittelyn 
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lopettamisessa ei ole juurikaan edistytty, 
unioni pitää tarpeellisena antaa 
rahoitustukea tämän kehityksen 
nopeuttamiseksi.

Or. en

Tarkistus 60
Andrey Kovatchev

Johdanto-osan 10 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(10 a) Tämän asetuksen mukaisten 
käytöstäpoistotoimien kustannukset olisi 
määritettävä kansainvälisesti 
tunnustettujen 
käytöstäpoistokustannusten arviointia 
koskevien standardien mukaisesti, kuten 
ydinenergiajärjestön, Kansainvälisen 
atomienergiajärjestön ja komission 
yhdessä julkaiseman kansainvälisen 
käytöstäpoiston kustannusrakenteen 
mukaisesti.

Or. en

Tarkistus 61
Vladko Todorov Panayotov

Johdanto-osan 11 kappale

Komission teksti Tarkistus

(11) Komissio varmistaa 
käytöstäpoistoprosessin etenemisen 
tehokkaan valvonnan taatakseen 
mahdollisimman suuren lisäarvon unionille 
tämän asetuksen nojalla osoitetusta 
rahoituksesta, vaikka lopullinen vastuu 
käytöstäpoistosta jää jäsenvaltioille. Tähän 

(11) Komissio varmistaa 
käytöstäpoistoprosessin etenemisen 
tehokkaan valvonnan taatakseen 
mahdollisimman suuren lisäarvon unionille 
tämän asetuksen nojalla osoitetusta 
rahoituksesta, vaikka lopullinen vastuu 
käytöstäpoistosta jää jäsenvaltioille. Tähän 
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valvontaan kuuluu tuloksellisuuden 
tehokas mittaaminen ja korjaavien 
toimenpiteiden arviointi ohjelman aikana.

valvontaan kuuluu tuloksellisuuden 
tehokas mittaaminen ja korjaavien 
toimenpiteiden arviointi ohjelman aikana. 
Valvonta perustuu komission ennalta 
määrittämiin selkeisiin määrällisiin ja 
laadullisiin suoritustasoindikaattoreihin.

Or. en

Perustelu

Asianmukaisten määrällisten ja laadullisten suorituskykyindikaattoreiden on oltava tiedossa 
ennakolta ja niitä on sovellettava yhdenmukaisesti kolmessa mainitussa jäsenvaltiossa.

Tarkistus 62
Marian-Jean Marinescu

Johdanto-osan 11 kappale

Komission teksti Tarkistus

(11) Komissio varmistaa 
käytöstäpoistoprosessin etenemisen 
tehokkaan valvonnan taatakseen 
mahdollisimman suuren lisäarvon unionille 
tämän asetuksen nojalla osoitetusta 
rahoituksesta, vaikka lopullinen vastuu 
käytöstäpoistosta jää jäsenvaltioille. Tähän 
valvontaan kuuluu tuloksellisuuden 
tehokas mittaaminen ja korjaavien 
toimenpiteiden arviointi ohjelman aikana.

(11) Komissio varmistaa 
käytöstäpoistoprosessin etenemisen 
tehokkaan valvonnan taatakseen 
mahdollisimman suuren lisäarvon unionille 
tämän asetuksen nojalla osoitetusta 
rahoituksesta, vaikka lopullinen vastuu 
käytöstäpoistosta jää jäsenvaltioille. Tähän 
valvontaan kuuluu tuloksellisuuden 
tehokas mittaaminen käyttökelpoisten 
suoritustasoindikaattoreiden avulla 
mitattavien selkeiden ennalta asetettujen 
tavoitteiden avulla sekä korjaavien 
toimenpiteiden arviointi ohjelman aikana.

Or. en

Tarkistus 63
Marian-Jean Marinescu

Johdanto-osan 12 kappale
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Komission teksti Tarkistus

(12) Unionin taloudelliset edut on 
suojattava koko menojakson ajan 
oikeasuhteisilla toimenpiteillä, muun 
muassa sääntöjenvastaisuuksien 
ehkäisemisellä, havaitsemisella ja 
tutkimisella, menetettyjen, aiheettomasti 
maksettujen tai väärinkäytettyjen varojen 
takaisinmaksulla ja tarvittaessa 
seuraamuksilla.

(12) Unionin taloudelliset edut on 
suojattava koko menojakson ajan 
oikeasuhteisilla toimenpiteillä, muun 
muassa sääntöjenvastaisuuksien 
ehkäisemisellä, havaitsemisella ja 
tutkimisella, menetettyjen, aiheettomasti 
maksettujen tai väärinkäytettyjen varojen 
takaisinmaksulla ja tarvittaessa 
seuraamuksilla. Olisi sovellettava 
samankaltaisia mekanismeja, joita 
käytetään koheesiopolitiikan yhteisessä 
hallinnoinnissa.

Or. en

Tarkistus 64
Zigmantas Balčytis

Johdanto-osan 13 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(13 a) Ignalina-ohjelman rahoitusosuus 
voi joidenkin toimenpiteiden osalta olla 
jopa 100 prosenttia 
kokonaiskustannuksista. Olisi pyrittävä 
kaikin tavoin jatkamaan liittymistä 
valmistelevan tuen ja vuosina 2007–2013 
annetun tuen yhteydessä vakiintunutta 
Liettuan käytöstäpoistotoimien 
yhteisrahoituskäytäntöä sekä tarvittaessa 
hankkimaan yhteisrahoitusta muista 
lähteistä.

Or. en

Tarkistus 65
Rebecca Harms
Verts/ALE-ryhmän puolesta
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1 artikla

Komission teksti Tarkistus

Tällä asetuksella perustetaan 
ydinvoimaloiden käytöstäpoiston 
monivuotinen avustusohjelma 
vuosiksi 2014–2010, jäljempänä ’ohjelma’, 
jossa vahvistetaan säännöt Kozloduyn 
(reaktoriyksiköt 1–4; Kozloduy-ohjelma), 
Ignalinan (reaktoriyksiköt 1 ja 2; Ignalina-
ohjelma) ja Bohunice V1:n 
(reaktoriyksiköt 1 ja 2; Bohunice-ohjelma) 
ydinvoimalaitosten reaktoriyksiköiden 
käytöstä poistamiseen liittyville 
toimenpiteille annettavalle unionin 
taloudelliselle tuelle.

Tällä asetuksella perustetaan 
ydinvoimaloiden käytöstäpoiston 
monivuotinen avustusohjelma vuosiksi 
2014–2020, jäljempänä ’ohjelma’, jossa 
vahvistetaan säännöt vain Kozloduyn 
(reaktoriyksiköt 1–4; Kozloduy-ohjelma), 
Ignalinan (reaktoriyksiköt 1 ja 2; Ignalina-
ohjelma) ja Bohunice V1:n 
(reaktoriyksiköt 1 ja 2; Bohunice-ohjelma) 
ydinvoimalaitosten reaktoriyksiköiden 
käytöstä poistamiseen ydinvoimalaitosten 
reaktoriyksiköiden peruuttamattomaan
käytöstä poistamiseen liittyville 
toimenpiteille annettavalle unionin 
taloudelliselle tuelle.

Or. en

Tarkistus 66
Zigmantas Balčytis

1 artikla

Komission teksti Tarkistus

Tällä asetuksella perustetaan 
ydinvoimaloiden käytöstäpoiston 
monivuotinen avustusohjelma 
vuosiksi 2014–2010, jäljempänä ’ohjelma’, 
jossa vahvistetaan säännöt Kozloduyn 
(reaktoriyksiköt 1–4; Kozloduy-ohjelma), 
Ignalinan (reaktoriyksiköt 1 ja 2; Ignalina-
ohjelma) ja Bohunice V1:n 
(reaktoriyksiköt 1 ja 2; Bohunice-ohjelma) 
ydinvoimalaitosten reaktoriyksiköiden 
käytöstä poistamiseen liittyville 
toimenpiteille annettavalle unionin 
taloudelliselle tuelle.

Tällä asetuksella perustetaan 
ydinvoimaloiden käytöstäpoiston 
monivuotinen avustusohjelma vuosiksi 
2014–2020, jäljempänä ’ohjelma’, jossa 
vahvistetaan säännöt Kozloduyn 
(reaktoriyksiköt 1–4; Kozloduy-ohjelma), 
Ignalinan (reaktoriyksiköt 1 ja 2); ja 
Bohunice V 1:n (reaktoriyksiköt 1 ja 2; 
(Bohunice-ohjelma) ydinvoimalaitosten 
reaktoriyksiköiden käytöstä poistamiseen 
liittyville toimenpiteille annettavalle 
unionin jatketulle taloudelliselle tuelle.

Or. en
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Tarkistus 67
Rebecca Harms
Verts/ALE-ryhmän puolesta

1 a artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

1 a artikla
Määritelmä

Käytöstä poistaminen kattaa lopullista 
sulkemista edeltävät valmistelutoimet 
(kuten käytöstäpoistosuunnitelman sekä 
lupa-asiakirjojen laadinnan sekä 
jätteidenkäsittelyn 
infrastruktuurihankkeet) ja kaikki 
reaktorien sulkemisen jälkeiset vaiheet, 
kuten käytettyjen polttoaine-elementtien 
poistamisen ja loppusijoittamisen, 
dekontaminaation, ydinvoimalaitoksen 
purkamisen, jäljellä olevan 
radioaktiivisen jätteen loppusijoittamisen 
sekä ympäristön kunnostamisen 
saastuneella alueella. 
Käytöstäpoistoprosessi päättyy, kun 
ydinvoimalaitos vapautetaan valvonnasta 
ja säteilyyn liittyvistä rajoituksista. 

Or. en

Perustelu

(On tärkeää tietää, mistä tässä yhteydessä on kysymys. Käytöstä poistamisen määritelmä on 
peräisin EU:n tilintarkastustuomioistuimen erityiskertomuksesta 16/2011: "Ydinvoimaloiden 
käytöstä poistamiseen tarkoitettu EU:n taloudellinen tuki Bulgarialle, Liettualle ja 
Slovakialle: saavutettu edistys ja tulevat haasteet")

Tarkistus 68
Gaston Franco

2 artikla – 1 kohta
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Komission teksti Tarkistus

1. Tämän ohjelman yleisenä tavoitteena on 
auttaa asianomaisia jäsenvaltioita 
saavuttamaan peruuttamaton vaihe 
Kozloduyn reaktoriyksiköiden 1–4 , 
Ignalinan reaktoriyksiköiden 1 ja 2 ja 
Bohunice V1:n reaktoriyksiköiden 1 ja 2 
käytöstäpoistoprosessissa kunkin 
ydinvoimalan käytöstäpoistosuunnitelman 
mukaisesti ja säilyttää samalla 
mahdollisimman korkea turvallisuustaso.

1. Tämän ohjelman yleisenä tavoitteena on 
auttaa asianomaisia jäsenvaltioita 
saavuttamaan peruuttamaton vaihe 
Kozloduyn reaktoriyksiköiden 1–4 , 
Ignalinan reaktoriyksiköiden 1 ja 2 ja 
Bohunice V1:n reaktoriyksiköiden 1 ja 2 
käytöstäpoistoprosessissa kunkin 
ydinvoimalan käytöstäpoistosuunnitelman 
mukaisesti ja säilyttää samalla 
mahdollisimman korkea turvallisuustaso 
perusnormien vahvistamisesta 
työntekijöiden ja väestön terveyden 
suojelemiseksi ionisoivasta säteilystä 
aiheutuvilta vaaroilta 13 päivänä 
toukokuuta 1996 annetun neuvoston 
direktiivin 96/29/Euratom ja Ydinlaitosten 
ydinturvallisuutta koskevan yhteisön 
kehyksen perustamisesta 25 päivänä 
kesäkuuta 2009 annetun neuvoston 
direktiivin 2009/71/Euratom mukaisesti.

Or. fr

Tarkistus 69
Rebecca Harms
Verts/ALE-ryhmän puolesta

2 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Tämän ohjelman yleisenä tavoitteena on 
auttaa asianomaisia jäsenvaltioita 
saavuttamaan peruuttamaton vaihe 
Kozloduyn reaktoriyksiköiden 1–4 , 
Ignalinan reaktoriyksiköiden 1 ja 2 ja 
Bohunice V1:n reaktoriyksiköiden 1 ja 2 
käytöstäpoistoprosessissa kunkin 
ydinvoimalan käytöstäpoistosuunnitelman 
mukaisesti ja säilyttää samalla 
mahdollisimman korkea turvallisuustaso.

1. Tämän ohjelman yleisenä tavoitteena on 
auttaa asianomaisia jäsenvaltioita 
saavuttamaan peruuttamaton vaihe 
Kozloduyn reaktoriyksiköiden 1–4 , 
Ignalinan reaktoriyksiköiden 1 ja 2 ja 
Bohunice V1:n reaktoriyksiköiden 1 ja 2 
käytöstäpoisto- ja purkamisprosessissa, ja 
säilyttää samalla mahdollisimman korkea
työntekijöiden ja kansalaisten terveyden 
suojelun sekä ympäristönsuojelun taso.
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Or. en

Tarkistus 70
Algirdas Saudargas

2 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Tämän ohjelman yleisenä tavoitteena on 
auttaa asianomaisia jäsenvaltioita 
saavuttamaan peruuttamaton vaihe
Kozloduyn reaktoriyksiköiden 1–4 , 
Ignalinan reaktoriyksiköiden 1 ja 2 ja 
Bohunice V1:n reaktoriyksiköiden 1 ja 2 
käytöstäpoistoprosessissa kunkin 
ydinvoimalan käytöstäpoistosuunnitelman 
mukaisesti ja säilyttää samalla 
mahdollisimman korkea turvallisuustaso.

1. Tämän ohjelman yleisenä tavoitteena on 
toteuttaa vakaa edistyminen kohti 
Kozloduyn reaktorien 1–4, Ignalinan 
reaktorien 1 ja 2 ja Bohunice V1:n 
reaktorien1 ja 2 lopullista käytöstäpoistoa
kunkin ydinvoimalaitoksen käytöstäpoistoa 
koskevan suunnitelman mukaisesti ja 
säilyttää samalla mahdollisimman korkea 
turvallisuustaso.

Or. en

Tarkistus 71
Rolandas Paksas

2 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Tämän ohjelman yleisenä tavoitteena on 
auttaa asianomaisia jäsenvaltioita 
saavuttamaan peruuttamaton vaihe
Kozloduyn reaktoriyksiköiden 1–4 , 
Ignalinan reaktoriyksiköiden 1 ja 2 ja 
Bohunice V1:n reaktoriyksiköiden 1 ja 2 
käytöstäpoistoprosessissa kunkin 
ydinvoimalan käytöstäpoistosuunnitelman 
mukaisesti ja säilyttää samalla 
mahdollisimman korkea turvallisuustaso.

1. Tämän ohjelman yleisenä tavoitteena on 
toteuttaa vakaa edistyminen kohti 
Kozloduyn reaktorien 1–4, Ignalinan 
reaktorien 1 ja 2 ja Bohunice V1:n 
reaktorien1 ja 2 lopullista käytöstäpoistoa
kunkin ydinvoimalan käytöstäpoistoa 
koskevan suunnitelman mukaisesti ja 
säilyttää samalla mahdollisimman korkea 
turvallisuustaso.

Or. en
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Tarkistus 72
Zigmantas Balčytis

2 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Tämän ohjelman yleisenä tavoitteena on 
auttaa asianomaisia jäsenvaltioita 
saavuttamaan peruuttamaton vaihe
Kozloduyn reaktoriyksiköiden 1–4 , 
Ignalinan reaktoriyksiköiden 1 ja 2 ja 
Bohunice V1:n reaktoriyksiköiden 1 ja 2 
käytöstäpoistoprosessissa kunkin 
ydinvoimalan käytöstäpoistosuunnitelman 
mukaisesti ja säilyttää samalla 
mahdollisimman korkea turvallisuustaso.

1. Tämän ohjelman yleisenä tavoitteena on 
toteuttaa vakaa edistyminen kohti 
Kozloduyn reaktorien 1–4, Ignalinan 
reaktorien 1 ja 2 ja Bohunice V1:n 
reaktorien1 ja 2 lopullista käytöstäpoistoa
kunkin ydinvoimalan 
käytöstäpoistosuunnitelman mukaisesti ja 
säilyttää samalla mahdollisimman korkea 
turvallisuustaso.

Or. en

Tarkistus 73
Ivailo Kalfin

2 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Tämän ohjelman yleisenä tavoitteena on 
auttaa asianomaisia jäsenvaltioita 
saavuttamaan peruuttamaton vaihe 
Kozloduyn reaktoriyksiköiden 1–4 , 
Ignalinan reaktoriyksiköiden 1 ja 2 ja 
Bohunice V1:n reaktoriyksiköiden 1 ja 2 
käytöstäpoistoprosessissa kunkin 
ydinvoimalan käytöstäpoistosuunnitelman 
mukaisesti ja säilyttää samalla 
mahdollisimman korkea turvallisuustaso.

1. Tämän ohjelman yleisenä tavoitteena on 
auttaa asianomaisia jäsenvaltioita 
saavuttamaan peruuttamaton vaihe 
Kozloduyn reaktoriyksiköiden 1–4, 
Ignalinan reaktoriyksiköiden 1 ja 2 ja 
Bohunice V1:n reaktoriyksiköiden 1 ja 2 
käytöstäpoistoprosessissa kunkin 
ydinvoimalan käytöstäpoistosuunnitelman 
mukaisesti ja säilyttää samalla 
mahdollisimman korkea turvallisuustaso 
perusnormien vahvistamisesta 
työntekijöiden ja väestön terveyden 
suojelemiseksi ionisoivasta säteilystä 
aiheutuvilta vaaroilta 13 päivänä 
toukokuuta 1996 annetun neuvoston 
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direktiivin 96/29/Euratom1 ja Euratom ja 
ydinlaitosten ydinturvallisuutta koskevan 
yhteisön kehyksen perustamisesta 
25 päivänä kesäkuuta 2009 annetun 
neuvoston direktiivin 
2009/71/Euratom2.mukaisesti.

1 EYVL L 159, 29.6.1996, s. 1.
2 EUVL L 172, 2.7.2009, s. 18.

Or. en

Tarkistus 74
Andrey Kovatchev

2 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Tämän ohjelman yleisenä tavoitteena on 
auttaa asianomaisia jäsenvaltioita 
saavuttamaan peruuttamaton vaihe
Kozloduyn reaktoriyksiköiden 1–4 , 
Ignalinan reaktoriyksiköiden 1 ja 2 ja 
Bohunice V1:n reaktoriyksiköiden 1 ja 2 
käytöstäpoistoprosessissa kunkin 
ydinvoimalan käytöstäpoistosuunnitelman 
mukaisesti ja säilyttää samalla
mahdollisimman korkea turvallisuustaso.

1. Ohjelman yleisenä tavoitteena on auttaa 
asianomaisia jäsenvaltioita toteuttamaan 
vakaa edistyminen kohti Kozloduyn 
ydinvoimalan reaktoriyksiköiden 1–4 ja 
Bohunice V1 -ydinvoimalan 
reaktoriyksiköiden 1 ja 2 käytöstäpoistoa
käytöstäpoistosuunnitelmansa mukaisesti 
ja säilyttää mahdollisimman korkea 
turvallisuustaso käytöstäpoistoprosessin 
päättymiseen saakka.

Or. en

Tarkistus 75
Alejo Vidal-Quadras

2 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Tämän ohjelman yleisenä tavoitteena on 
auttaa asianomaisia jäsenvaltioita 
saavuttamaan peruuttamaton vaihe

1. Ohjelman yleisenä tavoitteena on auttaa 
asianomaisia jäsenvaltioita toteuttamaan 
vakaa edistyminen kohti Kozloduyn 
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Kozloduyn reaktoriyksiköiden 1–4 ,
Ignalinan reaktoriyksiköiden 1 ja 2 ja 
Bohunice V1:n reaktoriyksiköiden 1 ja 2 
käytöstäpoistoprosessissa kunkin 
ydinvoimalan käytöstäpoistosuunnitelman 
mukaisesti ja säilyttää samalla 
mahdollisimman korkea turvallisuustaso.

ydinvoimalan reaktoriyksiköiden 1–4 ja 
Bohunice V1 -ydinvoimalan 
reaktoriyksiköiden 1 ja 2 käytöstäpoistoa
käytöstäpoistosuunnitelmansa mukaisesti 
ja säilyttää mahdollisimman korkea 
turvallisuustaso käytöstäpoistoa koskevan 
EU:n lainsäädännön mukaisesti.

Or. en

Tarkistus 76
Zigmantas Balčytis

2 artikla – 2 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

2. Kozloduy-, Ignalina- ja Bohunice-
ohjelmien erityistavoitteet kunkin ohjelman 
rahoituskaudella ovat seuraavat:

2. Kozloduy-, Ignalina- ja 
Bohunice-ohjelmien tärkeimmät
erityistavoitteet kunkin ohjelman 
rahoituskaudella ovat seuraavat:

Or. en

Tarkistus 77
Rebecca Harms
Verts/ALE-ryhmän puolesta

2 artikla – 2 kohta – a alakohta – iii alakohta

Komission teksti Tarkistus

(iii) käytöstäpoistojätteen turvallinen 
huolto yksityiskohtaisen 
jätehuoltosuunnitelman mukaisesti, mikä 
mitataan pakatun jätteen määrän ja tyypin 
perusteella.

(iii) käytöstäpoistojätteen turvallinen 
huolto kansallisella tasolla, säteilytetty 
ydinpolttoaine ja erittäin radioaktiivinen 
jäte mukaan luettuna, yksityiskohtaisen 
kansallisen jätehuoltosuunnitelman 
mukaisesti, mikä mitataan pakatun jätteen 
määrän ja tyypin perusteella.

Or. en
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Tarkistus 78
Ivailo Kalfin

2 artikla – 2 kohta – a alakohta – iii alakohta

Komission teksti Tarkistus

(iii) käytöstäpoistojätteen turvallinen 
huolto yksityiskohtaisen 
jätehuoltosuunnitelman mukaisesti, mikä 
mitataan pakatun jätteen määrän ja tyypin 
perusteella.

(iii) yhteisön kehyksen perustamista 
käytetyn ydinpolttoaineen ja 
radioaktiivisen jätteen vastuullista ja 
turvallista huoltoa varten koskevan 
19 päivänä heinäkuuta 2011 annetun 
neuvoston direktiivin 2011/70/Euratom 1
mukaisesti käytöstäpoistojätteen 
turvallinen huolto ja säilyttäminen pitkällä 
aikavälillä yksityiskohtaisen 
jätehuoltosuunnitelman mukaisesti, mikä 
mitataan pakatun jätteen määrän ja tyypin 
perusteella;

1 EUVL L 199, 2.8.2011, s. 48.

Or. en

Tarkistus 79
Rebecca Harms
Verts/ALE-ryhmän puolesta

2 artikla – 2 kohta – a alakohta – iii a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(iii a) Kozloduyn yksikköjen 1–4 
käytöstäpoisto- ja purkamisjätteen 
turvallinen huolto kansallisella tasolla, 
säteilytetyn ydinpolttoaineen ja kaiken 
muun erittäin radioaktiivisen jätteen 
poistaminen mukaan luettuna, mikä 
mitataan pakatun ja hävitetyn jätteen 
määrän ja tyypin perusteella;

Or. en
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Tarkistus 80
Zigmantas Balčytis

2 artikla – 2 kohta – b alakohta – ii alakohta

Komission teksti Tarkistus

(ii) reaktoriyksiköiden turvallinen 
kunnossapito siihen asti kunnes polttoaine 
on kokonaan poistettu, mikä mitataan 
rekisteröityjen häiriöiden määrän 
perusteella;

(ii) reaktoriyksiköiden turvallinen 
kunnossapito, mikä mitataan 
rekisteröityjen häiriöiden määrän 
perusteella;

Or. en

Perustelu

Turvallisuuden varmistaminen on tärkeää koko käytöstä poistamisen ajan, ei ainoastaan 
polttoaineen poistamisen ajan. 

Tarkistus 81
Rebecca Harms
Verts/ALE-ryhmän puolesta

2 artikla – 2 kohta – b alakohta – iii alakohta

Komission teksti Tarkistus

(iii) purkamisen suorittaminen 
turbiinihallissa ja muissa 
oheisrakennuksissa ja käytöstäpoistojätteen 
turvallinen huolto yksityiskohtaisen 
jätehuoltosuunnitelman mukaisesti, mikä 
mitataan purettujen oheisjärjestelmien 
tyypin ja määrän ja pakatun jätteen 
määrän ja tyypin perusteella;

(iii) käytöstäpoistojätteen turvallinen 
huolto kansallisella tasolla, säteilytetty 
ydinpolttoaine ja erittäin radioaktiivinen 
jäte mukaan luettuna, yksityiskohtaisen 
kansallisen jätehuoltosuunnitelman 
mukaisesti, mikä mitataan pakatun jätteen 
määrän ja tyypin perusteella.

Or. en
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Tarkistus 82
Ivailo Kalfin

2 artikla – 2 kohta – b alakohta – iii alakohta

Komission teksti Tarkistus

(iii) purkamisen suorittaminen 
turbiinihallissa ja muissa 
oheisrakennuksissa ja käytöstäpoistojätteen 
turvallinen huolto yksityiskohtaisen 
jätehuoltosuunnitelman mukaisesti, mikä 
mitataan purettujen oheisjärjestelmien 
tyypin ja määrän ja pakatun jätteen määrän 
ja tyypin perusteella;

(iii) neuvoston direktiivin 
2011/70/Euratom mukainen purkamisen 
suorittaminen turbiinihallissa ja muissa 
oheisrakennuksissa ja käytöstäpoistojätteen 
turvallinen huolto ja säilyttäminen pitkällä 
aikavälillä yksityiskohtaisen 
jätehuoltosuunnitelman mukaisesti, mikä 
mitataan purettujen oheisjärjestelmien 
tyypin ja määrän ja pakatun jätteen määrän 
ja tyypin perusteella;

Or. en

Tarkistus 83
Rebecca Harms
Verts/ALE-ryhmän puolesta

2 artikla – 2 kohta – b alakohta – iii a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(iii a) Ignalinan yksikköjen 1–2 
käytöstäpoisto- ja purkamisjätteen 
turvallinen säilyttäminen kansallisessa 
varastossa, säteilytetty ydinpolttoaine ja 
erittäin radioaktiivinen jäte mukaan 
luettuna, mikä mitataan pakatun jätteen 
määrän ja tyypin perusteella;

Or. en

Tarkistus 84
Zigmantas Balčytis
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2 artikla – 2 kohta – b alakohta – iii a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(iii a) toimenpiteet unionin säännöstön 
mukaisia ympäristöuudistuksia varten ja 
Ignalinan ydinvoimalaitoksen kahden 
reaktorin tuotantokapasiteetin 
korvaamiseksi tarvittavan perinteisten 
energiamuotojen tuotantokapasiteetin 
uudenaikaistamistoimet;

Or. en

Perustelu

Nämä toimet on ennakoitu selkeästi pöytäkirjassa N:o 4.

Tarkistus 85
Zigmantas Balčytis

2 artikla – 2 kohta – b alakohta – iii b alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(iii b) muut kyseisen ydinvoimalaitoksen 
sulkemisesta ja käytöstä poistamisesta 
tehdystä päätöksestä johtuvat 
toimenpiteet, jotka vaikuttavat Liettuan 
energiantuotannon, -siirron ja -jakelun 
välttämättömään rakenneuudistukseen, 
ympäristön ennalleen saattamiseen, 
Liettuan energiantuotannon 
turvallisuuden lisäämiseen ja Liettuan 
energiatehokkuuden parantamiseen.

Or. en

Perustelu

Nämä toimet on ennakoitu selkeästi pöytäkirjassa N:o 4.
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Tarkistus 86
Rebecca Harms
Verts/ALE-ryhmän puolesta

2 artikla – 2 kohta – b alakohta – iii b alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(iii b) reaktoriydinten, 
reaktorirakennusten ja primaaripiirien 
purkaminen; 

Or. en

Tarkistus 87
Rebecca Harms
Verts/ALE-ryhmän puolesta

2 artikla – 2 kohta – c alakohta – iii alakohta

Komission teksti Tarkistus

(iii) käytöstäpoistojätteen turvallinen 
huolto yksityiskohtaisen 
jätehuoltosuunnitelman mukaisesti, mikä 
mitataan pakatun jätteen määrän ja tyypin 
perusteella.

(iii) käytöstäpoistojätteen turvallinen 
huolto kansallisella tasolla, säteilytetty 
ydinpolttoaine ja erittäin radioaktiivinen 
jäte mukaan luettuna, yksityiskohtaisen 
kansallisen jätehuoltosuunnitelman 
mukaisesti, mikä mitataan pakatun jätteen 
määrän ja tyypin perusteella.

Or. en

Tarkistus 88
Ivailo Kalfin

2 artikla – 2 kohta – c alakohta – iii alakohta

Komission teksti Tarkistus

(iii) käytöstäpoistojätteen turvallinen 
huolto yksityiskohtaisen 

(iii) neuvoston direktiivin 
2011/70/Euratom mukaisesti 
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jätehuoltosuunnitelman mukaisesti, mikä 
mitataan pakatun jätteen määrän ja tyypin 
perusteella.

käytöstäpoistojätteen turvallinen huolto ja 
säilyttäminen pitkällä aikavälillä
yksityiskohtaisen jätehuoltosuunnitelman 
mukaisesti, mikä mitataan pakatun jätteen 
määrän ja tyypin perusteella

Or. en

Tarkistus 89
Rebecca Harms
Verts/ALE-ryhmän puolesta

2 artikla – 2 kohta – c alakohta – iii a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(iii a) Bohunice VI:n yksikköjen 1 ja 2 
käytöstäpoisto- ja purkamisjätteen 
turvallinen huolto kansallisessa 
varastossa, säteilytetty ydinpolttoaine ja 
erittäin radioaktiivinen jäte mukaan 
luettuna, mikä mitataan pakatun jätteen 
määrän ja tyypin perusteella;

Or. en

Tarkistus 90
Rebecca Harms
Verts/ALE-ryhmän puolesta

2 artikla – 2 kohta – c alakohta – iii b alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(iii b) reaktoriydinten, 
reaktorirakennusten ja primaaripiirien 
purkaminen; 

Or. en
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Tarkistus 91
Andrey Kovatchev

2 artikla – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

2 a. kaikki 2 kohdassa tarkoitetut 
käytöstäpoisto-ohjelmat voivat myös 
käsittää toimenpiteitä, joilla käytöstä 
poistettavissa ydinreaktoriyksiköissä 
ylläpidetään mahdollisimman korkea 
turvallisuustaso, voimalan henkilöstön 
tukeminen mukaan luettuna.

Or. en

Tarkistus 92
Zigmantas Balčytis

2 artikla – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

2 a. 2  kohdan b alakohdassa mainittu 
Ignalina-ohjelma voi myös käsittää 
toimenpiteitä, joilla käytöstä poistettavissa 
ydinreaktoriyksiköissä ylläpidetään 
mahdollisimman korkea turvallisuustaso, 
voimalan henkilöstön tukeminen mukaan 
luettuna.

Or. en

Perustelu

Tämä sanamuoto on peräisin pöytäkirjan N:o 4 2.4 artiklasta ja se vastaa EU:n merkittävää 
sitoutumista varmistaa, että Ignalinan ydinvoimalan henkilöstöä tuetaan koko 
käytöstäpoistoprosessin ajan.

Tarkistus 93
Vladko Todorov Panayotov
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2 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Välitavoitteiden ja lopputavoitteiden 
määräajat määritetään 6 artiklan 
2 kohdassa tarkoitetussa asiakirjassa.

3. Yhteisen monivuotisen ohjelman 
välitavoitteet, odotetut kokonaistulokset, 
lopputavoitteiden määräajat ja 
suoritustasoindikaattorit määritetään 
31 päivänä. joulukuuta 2013 mennessä ja
yhteiset vuosittaiset työohjelmat
määritetään 6 artiklan 2 kohdassa 
tarkoitetussa asiakirjassa.

Or. en

Perustelu

Koko ohjelman tärkeimpien tavoitteiden, välitavoitteiden, määräaikojen ja 
suorituskykyindikaattorien olisi oltava tiedossa jo ennakolta johdonmukaisten ja 
optimaalisten tulosten ja suorituskyvyn varmistamiseksi.

Tarkistus 94
Ivailo Kalfin

3 artikla – 1 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Määrärahat tämän ohjelman 
toteuttamiselle vuosina 2014–2020 ovat
552 947 000 miljoonaa euroa nykyisinä 
hintoina.

Jotta voidaan kattaa yksikköjen 
ennenaikaisen sulkemisen aiheuttamat 
tappiot ja täyttää korkeimmat 
turvallisuusvaatimukset, määrärahoihin 
tämän ohjelman toteuttamiselle vuosina 
2014–2020 sisällytetään unionin 
osallistuminen siten, että se vastaa kunkin 
käytöstäpoistosuunnitelman huomattavaa 
rahoitusvajetta.

Or. en

Perustelu

Pitkällä aikavälillä Bulgarian, Liettuan ja Slovakian käytöstäpoistamissuunnitelmien 
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täytäntöönpano edellyttää lisäresursseja ja yhteisrahoitusta, millä varmistetaan tehokas ja 
turvallinen käytöstä poistaminen. Edunsaajien ja hallintoviranomaisten olisi näin ollen 
määriteltävä yleinen rahoitussuunnitelma ja kaikki kustannukset, jotka olisi tarkistettava 
vuosittain. 

Tarkistus 95
Jaroslav Paška

3 artikla – 1 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Määrärahat tämän ohjelman toteuttamiselle 
vuosina 2014–2020 ovat 
552 947 000 miljoonaa euroa nykyisinä 
hintoina.

Määrärahat tämän ohjelman toteuttamiselle 
vuosina 2014–2020 ovat 
815 947 000 miljoonaa euroa nykyisinä 
hintoina.

Or. en

Tarkistus 96
Eduard Kukan, Jan Březina, Alajos Mészáros, András Gyürk

3 artikla – 1 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Määrärahat tämän ohjelman toteuttamiselle 
vuosina 2014–2020 ovat 
552 947 000 miljoonaa euroa nykyisinä 
hintoina.

Määrärahat tämän ohjelman toteuttamiselle 
vuosina 2014–2020 ovat [552 947 000] 
miljoonaa euroa nykyisinä hintoina.

Or. en

Tarkistus 97
Ivailo Kalfin

3 artikla – 1 kohta – 2 alakohta
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Komission teksti Tarkistus

Kyseinen määrä jaetaan Kozloduy-, 
Ignalina ja Bohunice-ohjelmien kesken 
seuraavasti:

Poistetaan.

(a) 208 503 000 euroa Kozloduy-
ohjelmalle vuosina 2014–2020;
(b) 229 629 000 euroa Ignalina-
ohjelmalle vuosina 2014–2017;
(c) 114 815 000 euroa Bohunice-
ohjelmalle vuosina 2014–2017.

Or. en

Tarkistus 98
Andrey Kovatchev

3 artikla – 1 kohta – 2 alakohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

(b) 229 629 000 euroa Ignalina-ohjelmalle 
vuosina 2014–2017;

(b) 229 629 000 euroa Ignalina-ohjelmalle 
vuosina 2014–2020;

Or. en

Tarkistus 99
Zigmantas Balčytis

3 artikla – 1 kohta – 2 alakohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

(b) 229 629 000 euroa Ignalina-ohjelmalle 
vuosina 2014–2017;

(b) 229 629 000 euroa Ignalina-ohjelmalle 
vuosina 2014–2020;

Or. en
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Tarkistus 100
Algirdas Saudargas

3 artikla – 1 kohta – 2 alakohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

(b) 229 629 000 euroa Ignalina-ohjelmalle 
vuosina 2014–2017;

(b) 229 629 000 euroa Ignalina-ohjelmalle 
vuosina 2014–2020;

Or. en

Tarkistus 101
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

3 artikla – 1 kohta – 2 alakohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

(b) 229 629 000 euroa Ignalina-ohjelmalle 
vuosina 2014–2017;

(b) [229.629.000] euroa Ignalina-
ohjelmalle vuosina 2014–2020;

Or. en

Tarkistus 102
Rolandas Paksas

3 artikla – 1 kohta – 2 alakohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

(b) 229 629 000 euroa Ignalina-ohjelmalle 
vuosina 2014–2017;

(b) [229.629.000] euroa Ignalina-
ohjelmalle vuosina 2014–2020;

Or. en

Tarkistus 103
Rebecca Harms
Verts/ALE-ryhmän puolesta
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3 artikla – 1 kohta – 2 alakohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

(b) 229 629 000 euroa Ignalina-ohjelmalle 
vuosina 2014–2017;

(b) [229.629.000] euroa Ignalina-
ohjelmalle vuosina 2014–2020;

Or. en

Perustelu

Tarkistuksen tarkoituksena on pyytää selvennystä syistä, joiden perusteella Liettuaa koskevat 
avustusohjelmat lopetetaan jo vuonna 2017.

Tarkistus 104
Alejo Vidal-Quadras

3 artikla – 1 kohta – 2 alakohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

(b) 229 629 000 euroa Ignalina-ohjelmalle 
vuosina 2014–2017;

(b) 229 629 000 euroa Ignalina-ohjelmalle 
vuosina 2014–2020;

Or. en

Tarkistus 105
Jaroslav Paška

3 artikla – 1 kohta – 2 alakohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

(c) 114 815 000 euroa Bohunice-
ohjelmalle vuosina 2014–2017.

(c) 377 815 000 euroa Bohunice-
ohjelmalle vuosina 2014–2017.

Or. en
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Perustelu

Slovakia is prepared to co-finance this process as well. But it is necessary to take into account 
that real costs for decommissioning are much higher as have been predicted before. 
According to this we propose to find the possibility of increasing a total amount of financial 
support for decommissioning process NPP Bohunice V1, for which we propose on the amount 
of 377 815 000 EUR at least. Moreover, Slovakia has implemented number of projects aimed 
at decommissioning of V1 Jaslovske Bohunice from its own national resources, amounting to 
263 millions EUR (e.g. for handling spent nuclear fuel and radioactive waste). At the same 
time, other countries have received EU financial support to the similar projects, which seems 
to create general imbalance.

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

Tarkistus 106
Andrey Kovatchev

3 artikla – 1 kohta – 2 alakohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

(c) 114 815 000 euroa Bohunice-ohjelmalle 
vuosina 2014–2017.

(c) 114 815 000 euroa Bohunice-ohjelmalle 
vuosina 2014–2020.

Or. en

Tarkistus 107
Rebecca Harms
Verts/ALE-ryhmän puolesta

3 artikla – 1 kohta – 2 alakohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

(c) 114 815 000 euroa Bohunice-ohjelmalle 
vuosina 2014–2017.

(c) [114 815 000] euroa Bohunice-
ohjelmalle vuosina 2014–2020.

Or. en

Perustelu

Tarkistuksen tarkoituksena on pyytää selvennystä syistä, joiden perusteella Liettuaa koskevat 
avustusohjelmat lopetetaan jo vuonna 2017.
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Tarkistus 108
Eduard Kukan, Jan Březina, Alajos Mészáros, András Gyürk

3 artikla – 1 kohta – 2 alakohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

(c) 114 815 000 euroa Bohunice-ohjelmalle 
vuosina 2014–2017.

(c) [114 815 000] euroa Bohunice-
ohjelmalle vuosina 2014–2017.

Or. en

Perustelu

Most recent cost analyses commissioned by Slovakia have shown insufficient financial 
support a GAP of 425 millions of EUR for decommissioning of V1 Jaslovske Bohunice. 
Therefore, we consider the amount of 114 mil EUR extremely low, taking under consideration 
impact and burden arising from shutting-down the V1 Jaslovske Bohunice. Moreover, 
Slovakia has implemented number of projects aimed at decommissioning of V1 Jaslovske 
Bohunice from its own national resources, amounting to 263 millions EUR (e.g. for handling 
spent nuclear fuel and radioactive waste). At the same time, other countries can apply for EU 
financial support to the similar projects, which seems to create general imbalance. In order to 
continue in dimensioning work and eliminate negative impacts on environment we propose to 
raise the Bohunice Programme 2014-2020 to minimum 300 millions EUR.

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

Tarkistus 109
Zigmantas Balčytis

3 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Komissio tarkistaa ohjelman suorituksen 
ja arvioi Kozloduy-, Ignalina- ja Bohunice-
ohjelmien edistymisen 2 artiklan 
3 kohdassa määritettyjen välitavoitteiden 
ja lopputavoitteen määräaikojen mukaisesti 
vuoden 2015 loppuun mennessä 
8 artiklassa tarkoitetun väliarvioinnin 
puitteissa. Tämän arvioinnin tulosten 
perusteella komissio voi tarkistaa 

2. Komissio tarkistaa ohjelman suorituksen 
ja arvioi Kozloduy-, Ignalina- ja Bohunice-
ohjelmien edistymisen 6 artiklassa
määritettyjen välitavoitteiden ja 
lopputavoitteen määräaikojen mukaisesti 
vuoden 2017 loppuun mennessä 
8 artiklassa tarkoitetun väliarvioinnin 
puitteissa. Tämän arvioinnin tulosten 
perusteella komissio voi tarkistaa 
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ohjelmalle osoitettujen määrärahojen 
määrää sekä ohjelmointikautta ja 
määrärahojen jakamista Kozloduy-, 
Ignalina- ja Bohunice-ohjelmien kesken.

ohjelmalle osoitettujen määrärahojen 
määrää sekä ohjelmointikautta ja 
määrärahojen jakamista Kozloduy-, 
Ignalina- ja Bohunice-ohjelmien kesken 
voidaan tarkistaa, jotta voidaan ottaa 
huomioon saavutettu edistys ja varmistaa, 
että ohjelmointi ja resurssien jakaminen 
perustuvat todellisiin maksutarpeisiin ja 
vastaanottokapasiteettiin.

Or. en

Perustelu

Tuloksellisuuden tarkastaminen vuoden kuluttua ohjelman käynnistämisestä on ennenaikaista 
(uusi monivuotinen rahoituskehys tulee voimaan vuonna 2014). Pöytäkirjassa 4 todetaan, että 
ohjelmointi ja resurssien jakaminen perustuvat todellisiin maksutarpeisiin ja 
vastaanottokapasiteettiin.

Tarkistus 110
Jaroslav Paška

3 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Komissio tarkistaa ohjelman suorituksen 
ja arvioi Kozloduy-, Ignalina- ja Bohunice-
ohjelmien edistymisen 2 artiklan 
3 kohdassa määritettyjen välitavoitteiden ja 
lopputavoitteen määräaikojen mukaisesti 
vuoden 2015 loppuun mennessä 
8 artiklassa tarkoitetun väliarvioinnin 
puitteissa. Tämän arvioinnin tulosten 
perusteella komissio voi tarkistaa 
ohjelmalle osoitettujen määrärahojen 
määrää sekä ohjelmointikautta ja 
määrärahojen jakamista Kozloduy-, 
Ignalina- ja Bohunice-ohjelmien kesken.

2. Komissio tarkistaa ohjelman suorituksen 
ja arvioi Kozloduy-, Ignalina- ja Bohunice-
ohjelmien edistymisen 2 artiklan 
3 kohdassa määritettyjen välitavoitteiden ja 
lopputavoitteen määräaikojen mukaisesti 
vuoden 2015 loppuun mennessä 
8 artiklassa tarkoitetun väliarvioinnin 
puitteissa. Tämän arvioinnin tulosten 
perusteella komissio voi tarkistaa 
ohjelmalle osoitettujen määrärahojen 
määrää sekä ohjelmointikautta ja 
määrärahojen jakamista Kozloduy-, 
Ignalina- ja Bohunice-ohjelmien kesken 
varmistaen, että korkeimpia 
turvallisuusnormeja ja käytöstä 
poistamisen vakaata edistymistä sitä 
koskevien suunnitelmien mukaisesti ei 
vaaranneta.
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Or. en

Perustelu

Me ehdotamme lauseketta, jonka tarkoituksena on ehkäistä käytöstä poistamista haittaavat 
ennakoimattomat tekijät.

Tarkistus 111
Rebecca Harms
Verts/ALE-ryhmän puolesta

3 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Komissio tarkistaa ohjelman suorituksen 
ja arvioi Kozloduy-, Ignalina- ja Bohunice-
ohjelmien edistymisen 2 artiklan 
3 kohdassa määritettyjen välitavoitteiden ja 
lopputavoitteen määräaikojen mukaisesti 
vuoden 2015 loppuun mennessä 
8 artiklassa tarkoitetun väliarvioinnin 
puitteissa. Tämän arvioinnin tulosten 
perusteella komissio voi tarkistaa 
ohjelmalle osoitettujen määrärahojen 
määrää sekä ohjelmointikautta ja 
määrärahojen jakamista Kozloduy-, 
Ignalina- ja Bohunice-ohjelmien kesken.

2. Komissio tarkistaa ohjelman suorituksen 
ja arvioi Kozloduy-, Ignalina- ja 
Bohunice-ohjelmien edistymisen 2 artiklan 
3 kohdassa määritettyjen välitavoitteiden ja 
lopputavoitteen määräaikojen mukaisesti 
vuoden 2015 loppuun mennessä 
8 artiklassa tarkoitetun väliarvioinnin 
puitteissa. Tämän arvioinnin tulosten 
perusteella komissio yhteistyössä unionin 
budjettivallan käyttäjien kanssa 
tarvittaessa tarkistaa ohjelmalle 
osoitettujen määrärahojen määrää sekä 
ohjelmointikautta ja määrärahojen 
jakamista Kozloduy-, Ignalina- ja 
Bohunice-ohjelmien kesken.

Or. en

Tarkistus 112
Marian-Jean Marinescu

3 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Komissio tarkistaa ohjelman suorituksen 
ja arvioi Kozloduy-, Ignalina- ja Bohunice-
ohjelmien edistymisen 2 artiklan 

2. Komissio tarkistaa ohjelman suorituksen 
ja arvioi Kozloduy-, Ignalina- ja Bohunice-
ohjelmien edistymisen 2 artiklan 
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3 kohdassa määritettyjen välitavoitteiden ja 
lopputavoitteen määräaikojen mukaisesti 
vuoden 2015 loppuun mennessä 
8 artiklassa tarkoitetun väliarvioinnin 
puitteissa. Tämän arvioinnin tulosten 
perusteella komissio voi tarkistaa 
ohjelmalle osoitettujen määrärahojen 
määrää sekä ohjelmointikautta ja 
määrärahojen jakamista Kozloduy-, 
Ignalina- ja Bohunice-ohjelmien kesken.

3 kohdassa määritettyjen välitavoitteiden ja 
lopputavoitteen määräaikojen mukaisesti 
vuoden 2015 loppuun mennessä 
8 artiklassa tarkoitetun väliarvioinnin 
puitteissa. Tämän arvioinnin tulosten 
perusteella komissio voi tarkistaa 
ohjelmalle osoitettujen määrärahojen 
määrää sekä ohjelmointikautta ja 
määrärahojen jakamista Kozloduy-, 
Ignalina- ja Bohunice-ohjelmien kesken 
vuosia 2014–2020 koskevaa monivuotista 
rahoituskehystä koskevien määräysten 
mukaisesti.

Or. en

Tarkistus 113
Andrey Kovatchev

3 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Komissio tarkistaa ohjelman suorituksen 
ja arvioi Kozloduy-, Ignalina- ja Bohunice-
ohjelmien edistymisen 2 artiklan 
3 kohdassa määritettyjen välitavoitteiden ja 
lopputavoitteen määräaikojen mukaisesti 
vuoden 2015 loppuun mennessä 
8 artiklassa tarkoitetun väliarvioinnin 
puitteissa. Tämän arvioinnin tulosten 
perusteella komissio voi tarkistaa 
ohjelmalle osoitettujen määrärahojen 
määrää sekä ohjelmointikautta ja 
määrärahojen jakamista Kozloduy-, 
Ignalina- ja Bohunice-ohjelmien kesken.

2. Komissio tarkistaa ohjelman suorituksen 
ja arvioi Kozloduy-, Ignalina- ja Bohunice-
ohjelmien edistymisen 2 artiklan 
3 kohdassa määritettyjen välitavoitteiden ja 
lopputavoitteen määräaikojen mukaisesti 
vuoden 2017 loppuun mennessä 
8 artiklassa tarkoitetun väliarvioinnin 
puitteissa. Tämän arvioinnin tulosten 
perusteella komissio voi tarkistaa 
ohjelmalle osoitettujen määrärahojen 
määrää sekä ohjelmointikautta ja 
määrärahojen jakamista Kozloduy-, 
Ignalina- ja Bohunice-ohjelmien kesken.

Or. en

Tarkistus 114
Algirdas Saudargas
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3 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Komissio tarkistaa ohjelman suorituksen 
ja arvioi Kozloduy-, Ignalina- ja Bohunice-
ohjelmien edistymisen 2 artiklan 
3 kohdassa määritettyjen välitavoitteiden ja 
lopputavoitteen määräaikojen mukaisesti 
vuoden 2015 loppuun mennessä 
8 artiklassa tarkoitetun väliarvioinnin 
puitteissa. Tämän arvioinnin tulosten 
perusteella komissio voi tarkistaa 
ohjelmalle osoitettujen määrärahojen 
määrää sekä ohjelmointikautta ja 
määrärahojen jakamista Kozloduy-, 
Ignalina- ja Bohunice-ohjelmien kesken.

2. Komissio tarkistaa ohjelman suorituksen 
ja arvioi Kozloduy-, Ignalina- ja Bohunice-
ohjelmien edistymisen 2 artiklan 
3 kohdassa määritettyjen välitavoitteiden ja 
lopputavoitteen määräaikojen mukaisesti 
vuoden 2017 loppuun mennessä 
8 artiklassa tarkoitetun väliarvioinnin 
puitteissa. Tämän arvioinnin tulosten 
perusteella komissio voi tarkistaa 
ohjelmalle osoitettujen määrärahojen 
määrää sekä ohjelmointikautta ja 
määrärahojen jakamista Kozloduy-, 
Ignalina- ja Bohunice-ohjelmien kesken.

Or. en

Tarkistus 115
Eduard Kukan, Alajos Mészáros, Jan Březina, Evžen Tošenovský, András Gyürk

3 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Komissio tarkistaa ohjelman suorituksen 
ja arvioi Kozloduy-, Ignalina- ja Bohunice-
ohjelmien edistymisen 2 artiklan 
3 kohdassa määritettyjen välitavoitteiden ja 
lopputavoitteen määräaikojen mukaisesti 
vuoden 2015 loppuun mennessä 
8 artiklassa tarkoitetun väliarvioinnin 
puitteissa. Tämän arvioinnin tulosten 
perusteella komissio voi tarkistaa 
ohjelmalle osoitettujen määrärahojen 
määrää sekä ohjelmointikautta ja 
määrärahojen jakamista Kozloduy-, 
Ignalina- ja Bohunice-ohjelmien kesken.

2. Komissio tarkistaa ohjelman suorituksen 
ja arvioi Kozloduy-, Ignalina- ja 
Bohunice-ohjelmien edistymisen 2 artiklan 
3 kohdassa määritettyjen välitavoitteiden ja 
lopputavoitteen määräaikojen mukaisesti 
vuoden 2017 loppuun mennessä 
8 artiklassa tarkoitetun väliarvioinnin 
puitteissa. Tämän arvioinnin tulosten 
perusteella komissio voi tarkistaa 
ohjelmalle osoitettujen määrärahojen 
määrää sekä ohjelmointikautta ja 
määrärahojen jakamista Kozloduy-, 
Ignalina- ja Bohunice-ohjelmien kesken.

Or. en
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Tarkistus 116
Ingeborg Gräßle

3 artikla – 3 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Kozloduy-, Ignalina-, ja Bohunice-
ohjelmien rahoitusosuus voi myös kattaa 
sellaisiin valmistelu-, seuranta-, valvonta-, 
tarkastus- ja arviointitoimiin liittyvät kulut, 
jotka ovat tarpeen ohjelman hallinnoinnissa 
ja sen tavoitteiden saavuttamisessa, 
erityisesti tutkimukset, asiantuntijoiden 
tapaamiset, tiedotus- ja viestintätoimet, 
mukaan luettuna Euroopan unionin 
poliittisia painopistealoja koskeva 
viestintä, mikäli ne liittyvät tämän 
asetuksen yleisiin tavoitteisiin, tietojen 
käsittelyyn ja vaihtoon tarkoitettuihin atk-
verkkoihin liittyvät kulut sekä kaikki muut 
komissiolle ohjelman hallinnoinnista 
johtuvat teknistä ja hallinnollista tukea 
koskevat kulut.

Kozloduy-, Ignalina-, ja Bohunice-
ohjelmien rahoitusosuus voi myös kattaa 
sellaisiin valmistelu-, seuranta-, valvonta-, 
tarkastus- ja arviointitoimiin liittyvät kulut, 
jotka ovat tarpeen ohjelman hallinnoinnissa 
ja sen tavoitteiden saavuttamisessa, 
erityisesti tutkimukset, asiantuntijoiden 
tapaamiset, tiedotus- ja viestintätoimet, 
mukaan luettuna Euroopan unionin 
poliittisia painopistealoja koskeva 
viestintä, mikäli ne liittyvät tämän 
asetuksen yleisiin tavoitteisiin, tietojen 
käsittelyyn ja vaihtoon tarkoitettuihin 
atk-verkkoihin liittyvät kulut sekä kaikki 
muut komissiolle ohjelman hallinnoinnista 
johtuvat teknistä ja hallinnollista tukea 
koskevat kulut.

Rahoitusosuus voi kattaa myös 
loppusijoituspaikan rakentamisen 
valmistelutyöt. 
Rahoitusosuudella ei voida kattaa 
sulkemisen ja käytöstäpoiston seurauksia 
koskevia toimia.

Or. de

Tarkistus 117
Silvia-Adriana Ţicău

3 artikla – 3 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Kozloduy-, Ignalina-, ja Bohunice-
ohjelmien rahoitusosuus voi myös kattaa 
sellaisiin valmistelu-, seuranta-, valvonta-, 

Kozloduy-, Ignalina-, ja 
Bohunice-ohjelmien rahoitusosuus voi 
myös kattaa sellaisiin valmistelu-, 
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tarkastus- ja arviointitoimiin liittyvät kulut, 
jotka ovat tarpeen ohjelman hallinnoinnissa 
ja sen tavoitteiden saavuttamisessa, 
erityisesti tutkimukset, asiantuntijoiden 
tapaamiset, tiedotus- ja viestintätoimet, 
mukaan luettuna Euroopan unionin 
poliittisia painopistealoja koskeva 
viestintä, mikäli ne liittyvät tämän 
asetuksen yleisiin tavoitteisiin, tietojen 
käsittelyyn ja vaihtoon tarkoitettuihin atk-
verkkoihin liittyvät kulut sekä kaikki muut 
komissiolle ohjelman hallinnoinnista 
johtuvat teknistä ja hallinnollista tukea
koskevat kulut.

seuranta-, valvonta-, tarkastus- ja 
arviointitoimiin liittyvät kulut, jotka ovat 
tarpeen ohjelman hallinnoinnissa ja sen 
tavoitteiden saavuttamisessa, erityisesti 
tutkimukset, asiantuntijoiden tapaamiset, 
koulutus-, tiedotus- ja viestintätoimet, 
mukaan luettuna Euroopan unionin 
poliittisia painopistealoja koskeva 
viestintä, mikäli ne liittyvät tämän 
asetuksen yleisiin tavoitteisiin, tietojen 
käsittelyyn ja vaihtoon tarkoitettuihin atk-
verkkoihin liittyvät kulut sekä kaikki muut 
komissiolle ohjelman hallinnoinnista 
johtuvat teknistä ja hallinnollista tukea 
koskevat kulut.

Or. ro

Tarkistus 118
Ivailo Kalfin

3 artikla – 3 kohta – 1 a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Yksikköjen ennenaikaisesta sulkemisesta 
johtuvien merkittävien tappioiden vuoksi 
olisi kaikin tavoin pyrittävä jatkamaan 
liittymistä valmistelevan tuen ja vuosina 
2007–2013 annetun tuen yhteydessä 
vakiintunutta käytäntöä, joka perustuu 
yhteisrahoitukseen kyseisten kolmen 
jäsenvaltion toteuttamissa 
käytöstäpoistotoimissa, sekä tarvittaessa 
hankkimaan yhteisrahoitusta muista 
lähteistä.

Or. en

Tarkistus 119
Ingeborg Gräßle
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3 artikla – 3 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

3 a. Sopimusten tulkintaa ja sopimusten 
myöntämistä koskevat erimielisyydet on 
ratkaistava välimiesmenettelyllä. 
Rakentamisen viivästyminen saattaa 
johtaa maksun lykkäämiseen ja lopullisen 
määrärahan vähentämiseen. Euroopan 
parlamentille toimitetaan edellä mainittua 
koskeva vuosittainen kertomus. 

Or. de

Tarkistus 120
Vladko Todorov Panayotov

4 artikla – 1 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

1. Bulgarian, Liettuan ja Slovakian on 
täytettävä seuraavat ennakkoehdot 
1 päivään tammikuuta 2014 mennessä:

1. Bulgarian, Liettuan ja Slovakian on 
täytettävä seuraavat ennakkoehdot 
1 päivään syyskuuta 2013 mennessä:

Or. en

Perustelu

Tarkoituksena on antaa komissiolle tarvittaessa muuttaa yhteisen monivuotisen ohjelman ja 
vuotta 2014 koskevan työohjelman yksityiskohtia.

Tarkistus 121
Zigmantas Balčytis

4 artikla – 1 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

(a) unionin säännöstön noudattaminen; Poistetaan.
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erityisesti ydinturvallisuuden alalla 
ydinturvallisuudesta annetun neuvoston 
direktiivin 2009/71/Euratom ja käytetyn 
ydinpolttoaineen ja radioaktiivisen jätteen 
huollosta annetun neuvoston 
direktiivin 2011/70/Euratom saattaminen 
osaksi kansallista lainsäädäntöä;

Or. en

Perustelu

Unionin säännöstön noudattamista koskevaa vaatimus on syrjivä asianomaisten maiden 
kannalta, koska kaikkien jäsenvaltioiden on noudatettava unionin säännöstöä. Näin ollen 
vaatimus olisi poistettava tarpeettomana. Asiaa koskevat direktiivit ja niiden noudattaminen 
mainitaan jo johdanto-osan 10 kohdassa. 

Tarkistus 122
Rolandas Paksas

4 artikla – 1 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

(a) unionin säännöstön noudattaminen; 
erityisesti ydinturvallisuuden alalla 
ydinturvallisuudesta annetun neuvoston 
direktiivin 2009/71/Euratom ja käytetyn 
ydinpolttoaineen ja radioaktiivisen jätteen 
huollosta annetun neuvoston
direktiivin 2011/70/Euratom saattaminen 
osaksi kansallista lainsäädäntöä;

Poistetaan.

Or. en

Perustelu

Kaikkien jäsenvaltioiden on noudatettava unionin säännöstöä. Se vaatimus ei koske 
yksinomaan Bulgariaa, Liettuaa ja Slovakiaa.

Tarkistus 123
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė
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4 artikla – 1 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

(a) unionin säännöstön noudattaminen; 
erityisesti ydinturvallisuuden alalla 
ydinturvallisuudesta annetun neuvoston 
direktiivin 2009/71/Euratom ja käytetyn 
ydinpolttoaineen ja radioaktiivisen jätteen 
huollosta annetun neuvoston 
direktiivin 2011/70/Euratom saattaminen 
osaksi kansallista lainsäädäntöä;

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 124
Alejo Vidal-Quadras

4 artikla – 1 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

(a) unionin säännöstön noudattaminen;
erityisesti ydinturvallisuuden alalla 
ydinturvallisuudesta annetun neuvoston 
direktiivin 2009/71/Euratom ja käytetyn 
ydinpolttoaineen ja radioaktiivisen jätteen 
huollosta annetun neuvoston 
direktiivin 2011/70/Euratom saattaminen 
osaksi kansallista lainsäädäntöä;

(a) unionin säännöstön noudattaminen;
erityisesti ydinturvallisuudesta annetun 
neuvoston direktiivin 2009/71/Euratom ja 
käytetyn ydinpolttoaineen ja 
radioaktiivisen jätteen huollosta annetun 
neuvoston direktiivin 2011/70/Euratom 
noudattaminen;

Or. en

Tarkistus 125
Zigmantas Balčytis

4 artikla – 1 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

(b) kansallisen säädöskehyksen (b) käytöstä poistamista koskevan 
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laatiminen, jotta kansallisten varojen 
oikea-aikaisesta keräämisestä voidaan 
antaa asianmukaiset säännökset
käytöstäpoiston turvallista 
loppuunsaattamista varten sovellettavien 
valtiontukisääntöjen mukaisesti;

strategisen asiakirjan 
(käytöstäpoistostrategian), joka kattaa 
käytöstäpoistoprosessin 
kokonaisuudessaan päätösvaiheeseen 
saakka, jossa määritetään 
käytöstäpoistomenettely, 
käytöstäpoistoprosessin peruuttamaton 
vaihe ja arvioidut kokonaiskustannukset 
(tässä asetuksessa tarkoitetun 
ydinreaktoriyksiköiden turvallisen 
käytöstäpoiston kustannukset) sekä toimet 
ja aikataulut (käytöstä poistamisen 
valmistelu, turvallinen toteuttaminen, 
polttoaineen poistaminen, toiminta- ja 
käytöstäpoistojätteen huolto, 
dekontaminaatio, purkaminen), 
mahdolliset rahoituslähteet ja 
rahoitusjärjestelyt sovellettavien 
valtiontukisääntöjen mukaisesti, ja 
mainitun asiakirjan hyväksyminen ja 
toimittaminen komissiolle.

Or. en

Tarkistus 126
Andrey Kovatchev

4 artikla – 1 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

(b) kansallisen säädöskehyksen
laatiminen, jotta kansallisten varojen 
oikea-aikaisesta keräämisestä voidaan 
antaa asianmukaiset säännökset
käytöstäpoiston turvallista 
loppuunsaattamista varten sovellettavien 
valtiontukisääntöjen mukaisesti;

(b) kokonaisrahoitussuunnitelman 
vahvistaminen kansallisessa kehyksessä, 
jossa määritellään kokonaiskustannukset 
ja suunnitellut rahoituslähteet, joita 
tarvitaan tässä asetuksessa tarkoitettuun 
ydinreaktoriyksiköiden turvalliseen 
käytöstäpoistoon, mukaan lukien käytetyn 
ydinpolttoaineen ja radioaktiivisen jätteen 
huolto.

Or. en
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Tarkistus 127
Rebecca Harms
Verts/ALE-ryhmän puolesta

4 artikla – 1 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

(b) kansallisen säädöskehyksen laatiminen, 
jotta kansallisten varojen oikea-aikaisesta
keräämisestä voidaan antaa 
asianmukaiset säännökset käytöstäpoiston
turvallista loppuunsaattamista varten
sovellettavien valtiontukisääntöjen 
mukaisesti;

(b) kansallisen säädöskehyksen laatiminen, 
jotta kansallisia varoja voidaan käyttää
oikea-aikaisesti ja asianmukaisesti
ydinvoimaloiden käytöstäpoistoon, 
radioaktiivinen jäte ja säteilytetty 
ydinpolttoaine mukaan luettuina, sekä
turvalliseen loppuunsaattamiseen
”saastuttaja maksaa” -periaatteen ja
sovellettavien valtiontukisääntöjen 
mukaisesti;

Or. en

Tarkistus 128
Zigmantas Balčytis

4 artikla – 1 kohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

(c) yksityiskohtaisen 
käytöstäpoistosuunnitelman
toimittaminen komissiolle.

(c) Komissiolle toimitettava vuosia 
2014-2020 koskeva yksityiskohtainen 
käytöstäpoistosuunnitelma, jossa 
määritetään käytöstäpoistoa, ennakoituja 
hankkeita sekä hankkeiden aikataulua, 
kustannusrakennetta ja yhteisrahoitusta
koskevat tärkeimmät tavoitteet ja tehtävät.
Suunnitelma laaditaan kansainvälisesti 
hyväksyttyjen käytöstäpoistoa koskevien 
kustannusarvioiden mukaisesti.

Or. en

Perustelu

Koska asetusluonnos koskee monivuotisen rahoituskehyksen voimassaoloaikaa, myös 
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strategisen asiakirja olisi koskettava monivuotisen rahoituskehyksen voimassaoloaikaa. 
Lisäksi käytöstäpoistosuunnitelmia olisi tarkistettava säännöllisin väliajoin kansainvälisen 
käytännön mukaisesti.

Tarkistus 129
Rebecca Harms
Verts/ALE-ryhmän puolesta

4 artikla – 1 kohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

(c) yksityiskohtaisen 
käytöstäpoistosuunnitelman toimittaminen 
komissiolle.

(c) yksityiskohtaisen 
käytöstäpoistosuunnitelman toimittaminen 
komissiolle, mukaan luettuina
konkreettiset välitavoitteet ja unionin 
lisäarvon asianmukaiset reunaehdot, 
jotka mahdollistavat todellisen 
edistymisen polttoaineen poistamisessa ja 
käytöstä poistamisessa ja varmistavat 
käytöstäpoiston peruuttamattomuuden.

Or. en

Tarkistus 130
Marian-Jean Marinescu

4 artikla – 1 kohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

(c) yksityiskohtaisen 
käytöstäpoistosuunnitelman toimittaminen 
komissiolle.

(c) Yksityiskohtaisen, luotettavan ja 
kattavan käytöstäpoistosuunnitelman 
toimittaminen komissiolle, mukaan 
luettuina täydellinen kustannusarvio, 
selkeät tiedot kansallisesta 
yhteisrahoituksesta ja kansallisen 
rahoituksen varmistaminen pitkällä 
aikavälillä.

Or. en
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Tarkistus 131
Andrey Kovatchev

4 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Komissio arvioi ennakkoehtojen 
täyttämisestä annetut tiedot laatiessaan 
6 artiklan 1 kohdassa tarkoitettua 
vuoden 2014 vuotuista toimintaohjelmaa. 
Se voi vuotuista toimintaohjelmaa 
hyväksyessään päättää keskeyttää unionin 
taloudellisen avun kokonaan tai osittain 
ennakkoehtojen tyydyttävästä 
täyttämisestä riippuen.

2. Komissio arvioi ennakkoehtojen 
täyttämisestä annetut tiedot laatiessaan 
6 artiklan 1 kohdassa tarkoitettua 
vuoden 2014 vuotuista toimintaohjelmaa. 
Jos komissio on esittänyt 1 kohdan a 
alakohdassa tarkoitettujen ehtojen 
noudattamatta jättämistä koskevan 
perustellun lausunnon tai jos 1 kohdan b 
tai c alakohdassa tarkoitettuja ehtoja ei 
ole noudatettu tyydyttävästi, päätös 
unionin taloudellisen avun
keskeyttämisestä osittain tai kokonaan 
voidaan tehdä 9 artiklan 2 kohdassa 
tarkoitettua tarkastelumenettelyä 
noudattaen. Tällainen päätös otetaan 
huomioon vuoden 2014 vuotuista 
toimintaohjelmaa hyväksyttäessä. 
Keskeytetyn tuen määrä määritellään 
6 artiklan 2 kohdassa tarkoitetussa 
säädöksessä esitettyjä perusteita 
noudattaen.

Or. en

Tarkistus 132
Zigmantas Balčytis

4 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Komissio arvioi ennakkoehtojen 
täyttämisestä annetut tiedot laatiessaan 
6 artiklan 1 kohdassa tarkoitettua 
vuoden 2014 vuotuista toimintaohjelmaa.

2. Komissio arvioi ennakkoehtojen 
täyttämisestä annetut tiedot laatiessaan 
6 artiklan 1 kohdassa tarkoitettua 
vuoden 2014 vuotuista toimintaohjelmaa.
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Se voi vuotuista toimintaohjelmaa 
hyväksyessään päättää keskeyttää unionin 
taloudellisen avun kokonaan tai osittain
ennakkoehtojen tyydyttävästä 
täyttämisestä riippuen.

Jos komissio on esittänyt perustellun 
lausunnon, jonka mukaan 1 kohdan b tai 
c alakohtaa ei ole noudatettu 
tyydyttävästi, päätös unionin taloudellisen 
avun keskeyttämisestä kokonaan tai 
osittain voidaan tehdä 9 artiklan 
2 kohdassa tarkoitettua 
tarkastelumenettelyä noudattaen. 

Or. en

Perustelu

Komission ei pitäisi tehdä yksipuolista päätöstä taloudellisen avun keskeyttämisestä. Myös 
jäsenvaltioiden pitäisi osallistua päätöksen tekemiseen. 

Tarkistus 133
Silvia-Adriana Ţicău

4 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Komissio arvioi ennakkoehtojen 
täyttämisestä annetut tiedot laatiessaan 
6 artiklan 1 kohdassa tarkoitettua 
vuoden 2014 vuotuista toimintaohjelmaa. 
Se voi vuotuista toimintaohjelmaa 
hyväksyessään päättää keskeyttää unionin 
taloudellisen avun kokonaan tai osittain 
ennakkoehtojen tyydyttävästä täyttämisestä 
riippuen.

2. Komissio arvioi ennakkoehtojen 
täyttämisestä annetut tiedot laatiessaan 
6 artiklan 1 kohdassa tarkoitettua 
vuoden 2014 vuotuista toimintaohjelmaa. 
Se voi vuotuista toimintaohjelmaa 
hyväksyessään päättää keskeyttää unionin 
taloudellisen avun kokonaan tai osittain 
ennakkoehtojen tyydyttävästä täyttämisestä 
riippuen edellyttäen, että keskeyttäminen 
ei vaaranna 1 artiklassa tarkoitettujen 
ydinvoimaloiden turvallisuutta.

Or. ro

Tarkistus 134
Vladko Todorov Panayotov

4 artikla – 2 kohta
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Komission teksti Tarkistus

2. Komissio arvioi ennakkoehtojen 
täyttämisestä annetut tiedot laatiessaan 
6 artiklan 1 kohdassa tarkoitettua 
vuoden 2014 vuotuista toimintaohjelmaa. 
Se voi vuotuista toimintaohjelmaa 
hyväksyessään päättää keskeyttää unionin 
taloudellisen avun kokonaan tai osittain 
ennakkoehtojen tyydyttävästä täyttämisestä 
riippuen.

2. Komissio arvioi ennakkoehtojen 
täyttämisestä annetut tiedot laatiessaan 
6 artiklan 1 kohdassa tarkoitettua yhteistä 
monivuotista ohjelmaa ja vuoden 2014 
vuotuista yhteistä toimintaohjelmaa. Se voi 
vuotuista toimintaohjelmaa hyväksyessään 
päättää keskeyttää unionin taloudellisen 
avun kokonaan tai osittain ennakkoehtojen 
tyydyttävästä täyttämisestä riippuen.

Or. en

Perustelu

Tarkistus on yhdenmukainen tarkistuksen 2 kanssa.

Tarkistus 135
Rebecca Harms
Verts/ALE-ryhmän puolesta

4 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Komissio arvioi ennakkoehtojen 
täyttämisestä annetut tiedot laatiessaan 
6 artiklan 1 kohdassa tarkoitettua 
vuoden 2014 vuotuista toimintaohjelmaa. 
Se voi vuotuista toimintaohjelmaa 
hyväksyessään päättää keskeyttää unionin 
taloudellisen avun kokonaan tai osittain 
ennakkoehtojen tyydyttävästä täyttämisestä 
riippuen.

2. Komissio arvioi ennakkoehtojen 
täyttämisestä annetut tiedot laatiessaan 
6 artiklan 1 kohdassa tarkoitettua 
vuoden 2014 vuotuista toimintaohjelmaa. 
Se päättää vuotuista toimintaohjelmaa 
hyväksyessään keskeyttää unionin 
taloudellisen avun kokonaan tai osittain 
ennakkoehtojen täydellisestä täyttämisestä 
riippuen.

Or. en

Tarkistus 136
Andrey Kovatchev
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5 a artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

5a artikla
Vuotuiset toimintaohjelmat

1. Kaudella 2014–2020 komissio hyväksyy 
kunkin vuoden alussa Kozloduy-, 
Bohunice- ja Ignalina-ohjelmille yhden 
yhteisen vuotuisen toimintaohjelman, 
jossa määritellään varojen käyttöä 
koskevat tavoitteet, odotetut tulokset, 
niihin liittyvät suoritustasoindikaattorit ja 
kunkin vuotuisen rahoitussitoumuksen 
aikataulu. Nämä 
täytäntöönpanosäädökset hyväksytään 
9 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua 
tarkastelumenettelyä noudattaen.

2. Kaudella 2014–2020 komissio laatii 
kunkin vuoden lopussa kertomuksen 
edellisinä vuosina toteutetun työn 
edistymisestä. Tämä kertomus toimitetaan 
Euroopan parlamentille ja neuvostolle, ja 
se toimii perustana seuraavan yhteisen 
vuotuisen toimintaohjelman 
hyväksymiselle.

Or. en

Tarkistus 137
Andrey Kovatchev

6 artikla – otsikko

Komission teksti Tarkistus

Vuotuiset toimintaohjelmat ja
täytäntöönpanomenettelyt

Täytäntöönpanomenettelyt

Or. en
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Tarkistus 138
Andrey Kovatchev

6 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Komissio hyväksyy Kozloduy-, 
Ignalina- ja Bohunice-ohjelmille yhden 
yhteisen vuotuisen toimintaohjelman, 
jossa määritellään varojen käyttöä 
koskevat tavoitteet, odotetut tulokset, 
niihin liittyvät indikaattorit ja kunkin 
vuotuisen rahoitussitoumuksen aikataulu.

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 139
Vladko Todorov Panayotov

6 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Komissio hyväksyy Kozloduy-, 
Ignalina- ja Bohunice-ohjelmille yhden 
yhteisen vuotuisen toimintaohjelman, jossa 
määritellään varojen käyttöä koskevat 
tavoitteet, odotetut tulokset, niihin liittyvät 
indikaattorit ja kunkin vuotuisen 
rahoitussitoumuksen aikataulu.

1. Kaudella 2013–2020 komissio hyväksyy 
kunkin vuoden lopussa Kozloduy-, 
Ignalina- ja Bohunice-ohjelmille yhden 
yhteisen vuotuisen toimintaohjelman, jossa 
määritellään varojen käyttöä koskevat 
tavoitteet, odotetut tulokset, niihin liittyvät 
suoritustasoindikaattorit ja kunkin 
vuotuisen rahoitussitoumuksen aikataulu. 
Seuraava vuotuinen työohjelma 
hyväksytään edellisen vuoden 
työohjelman täytäntöönpanoa koskevan 
arviointikertomuksen perusteella.

Or. en

Perustelu

Tarkistuksella varmistetaan, että työohjelmalla jatketaan vuonna 2013 päättyvän 
rahoituskauden aikana toteutettuja toimia.
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Tarkistus 140
Silvia-Adriana Ţicău

6 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Komissio hyväksyy Kozloduy-, 
Ignalina- ja Bohunice-ohjelmille yhden 
yhteisen vuotuisen toimintaohjelman, jossa 
määritellään varojen käyttöä koskevat 
tavoitteet, odotetut tulokset, niihin liittyvät 
indikaattorit ja kunkin vuotuisen 
rahoitussitoumuksen aikataulu.

1. Komissio hyväksyy jäsenvaltioilta 
saatujen tietojen perusteella Kozloduy-, 
Ignalina- ja Bohunice-ohjelmille yhden 
yhteisen vuotuisen toimintaohjelman, jossa 
määritellään varojen käyttöä koskevat 
tavoitteet, odotetut tulokset, niihin liittyvät 
indikaattorit ja kunkin vuotuisen 
rahoitussitoumuksen aikataulu.

Or. ro

Tarkistus 141
Zigmantas Balčytis

6 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Komissio hyväksyy Kozloduy-, 
Ignalina- ja Bohunice-ohjelmille yhden
yhteisen vuotuisen toimintaohjelman, 
jossa määritellään varojen käyttöä koskevat 
tavoitteet, odotetut tulokset, niihin liittyvät 
indikaattorit ja kunkin vuotuisen 
rahoitussitoumuksen aikataulu.

1. Komissio hyväksyy Kozloduy-, 
Ignalina- ja Bohunice-ohjelmia koskevat
erilliset vuotuiset toimintaohjelmat, jossa 
määritellään varojen käyttöä koskevat 
tavoitteet, odotetut tulokset, niihin liittyvät 
indikaattorit ja kunkin vuotuisen 
rahoitussitoumuksen aikataulu.

Or. en

Tarkistus 142
Andrey Kovatchev

6 artikla – 2 kohta
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Komission teksti Tarkistus

2. Komissio hyväksyy viimeistään 
31 päivänä joulukuuta 2014 
yksityiskohtaiset täytäntöönpanomenettelyt 
ohjelman keston ajaksi. 
Täytäntöönpanomenettelyt vahvistavassa 
asiakirjassa määritellään myös 
yksityiskohtaisemmin Kozloduy-, Ignalina-
ja Bohunice-ohjelmien odotetut tulokset, 
toimet ja vastaavat 
suoritustasoindikaattorit. Asiakirjassa 
vahvistetaan 4 artiklan 1 kohdan 
c alakohdassa tarkoitetut tarkistetut 
yksityiskohtaiset 
käytöstäpoistosuunnitelmat, joiden 
perusteella edistymistä ja odotettujen 
tulosten oikea-aikaista saavuttamista 
seurataan.

2. Komissio hyväksyy viimeistään 
31 päivänä joulukuuta 2014 
yksityiskohtaiset täytäntöönpanomenettelyt 
ohjelman keston ajaksi. Nämä 
täytäntöönpanosäädökset hyväksytään 
9 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua 
tarkastelumenettelyä noudattaen. 
Täytäntöönpanomenettelyt vahvistavassa 
säädöksessä määritellään myös 
yksityiskohtaisemmin Kozloduy- ja 
Bohunice-ohjelmien tavoitteet, odotetut 
tulokset, välitavoitteet, lopputavoitteet ja
määräajat sekä vastaavat 
suoritustasoindikaattorit. Säädös sisältää 
4 artiklan 1 kohdan c alakohdassa 
tarkoitetun tarkistetun yksityiskohtaisen 
käytöstäpoistosuunnitelman, jonka 
perusteella edistymistä ja odotettujen 
tulosten oikea-aikaista saavuttamista 
seurataan.

Or. en

Tarkistus 143
Zigmantas Balčytis

6 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Komissio hyväksyy viimeistään 
31 päivänä joulukuuta 2014 
yksityiskohtaiset täytäntöönpanomenettelyt 
ohjelman keston ajaksi. 
Täytäntöönpanomenettelyt vahvistavassa 
asiakirjassa määritellään myös 
yksityiskohtaisemmin Kozloduy-, Ignalina-
ja Bohunice-ohjelmien odotetut tulokset, 
toimet ja vastaavat 
suoritustasoindikaattorit. Asiakirjassa 
vahvistetaan 4 artiklan 1 kohdan 
c alakohdassa tarkoitetut tarkistetut 

2. Komissio hyväksyy viimeistään 
31 päivänä joulukuuta 2014 
yksityiskohtaiset täytäntöönpanomenettelyt 
ohjelmien keston ajaksi. 
Täytäntöönpanomenettelyt vahvistavassa 
asiakirjassa määritellään myös 
yksityiskohtaisemmin Kozloduy-, Ignalina-
ja Bohunice-ohjelmien odotetut tulokset, 
toimet ja vastaavat 
suoritustasoindikaattorit. Asiakirjassa 
vahvistetaan 4 artiklan 1 kohdan 
c alakohdassa tarkoitetut tarkistetut 
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yksityiskohtaiset 
käytöstäpoistosuunnitelmat, joiden 
perusteella edistymistä ja odotettujen 
tulosten oikea-aikaista saavuttamista 
seurataan.

yksityiskohtaiset 
käytöstäpoistosuunnitelmat, joiden 
perusteella edistymistä ja odotettujen 
tulosten oikea-aikaista saavuttamista 
seurataan.

Or. en

Tarkistus 144
Vladko Todorov Panayotov

6 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Komissio hyväksyy viimeistään 
31 päivänä joulukuuta 2014 
yksityiskohtaiset täytäntöönpanomenettelyt 
ohjelman keston ajaksi. 
Täytäntöönpanomenettelyt vahvistavassa 
asiakirjassa määritellään myös 
yksityiskohtaisemmin Kozloduy-, Ignalina-
ja Bohunice-ohjelmien odotetut tulokset, 
toimet ja vastaavat 
suoritustasoindikaattorit. Asiakirjassa 
vahvistetaan 4 artiklan 1 kohdan 
c alakohdassa tarkoitetut tarkistetut 
yksityiskohtaiset 
käytöstäpoistosuunnitelmat, joiden 
perusteella edistymistä ja odotettujen 
tulosten oikea-aikaista saavuttamista 
seurataan.

2. Komissio hyväksyy viimeistään 
1 päivänä kesäkuuta 2014 
yksityiskohtaiset täytäntöönpanomenettelyt 
ohjelman keston ajaksi. 
Täytäntöönpanomenettelyt vahvistavassa 
asiakirjassa määritellään myös 
yksityiskohtaisemmin Kozloduy-, Ignalina-
ja Bohunice-ohjelmien odotetut yleiset ja 
erityiset välitavoitteet ja tulokset, toimet,
vastaavat suoritustasoindikaattorit ja
määräajat. Asiakirjassa vahvistetaan 
4 artiklan 1 kohdan c alakohdassa 
tarkoitetut tarkistetut yksityiskohtaiset 
käytöstäpoistosuunnitelmat, joiden 
perusteella edistymistä ja odotettujen 
tulosten oikea-aikaista saavuttamista 
seurataan.

Or. en

Perustelu

Tarkistuksella varmistetaan, että työohjelmalla jatketaan vuonna 2013 päättyvän 
rahoituskauden aikana toteutettuja toimia. Jäsenvaltiot saavat ajoissa tiedon 
suoritusindikaattoreista, joilla niiden edistymistä arvioidaan.

Tarkistus 145
Zigmantas Balčytis
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6 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Komissio hyväksyy viimeistään 
31 päivänä joulukuuta 2014 
yksityiskohtaiset täytäntöönpanomenettelyt 
ohjelman keston ajaksi. 
Täytäntöönpanomenettelyt vahvistavassa 
asiakirjassa määritellään myös 
yksityiskohtaisemmin Kozloduy-, Ignalina-
ja Bohunice-ohjelmien odotetut tulokset, 
toimet ja vastaavat 
suoritustasoindikaattorit. Asiakirjassa 
vahvistetaan 4 artiklan 1 kohdan 
c alakohdassa tarkoitetut tarkistetut 
yksityiskohtaiset 
käytöstäpoistosuunnitelmat, joiden 
perusteella edistymistä ja odotettujen 
tulosten oikea-aikaista saavuttamista 
seurataan.

2. Komissio hyväksyy viimeistään 
31 päivänä joulukuuta 2014 
täytäntöönpanosäädöksin
yksityiskohtaiset täytäntöönpanomenettelyt 
ohjelmien keston ajaksi 9 artiklan 
2 kohdassa tarkoitettua 
tarkastelumenettelyä noudattaen. 
Täytäntöönpanomenettelyt vahvistavassa 
asiakirjassa määritellään myös 
yksityiskohtaisemmin Kozloduy-, Ignalina-
ja Bohunice-ohjelmien odotetut tulokset, 
toimet ja vastaavat 
suoritustasoindikaattorit. Asiakirjassa 
vahvistetaan 4 artiklan 1 kohdan 
c alakohdassa tarkoitetut tarkistetut 
yksityiskohtaiset 
käytöstäpoistosuunnitelmat, joiden 
perusteella edistymistä ja odotettujen 
tulosten oikea-aikaista saavuttamista 
seurataan.

Or. en

Tarkistus 146
Silvia-Adriana Ţicău

6 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Komissio hyväksyy viimeistään 
31 päivänä joulukuuta 2014
yksityiskohtaiset täytäntöönpanomenettelyt 
ohjelman keston ajaksi. 
Täytäntöönpanomenettelyt vahvistavassa 
asiakirjassa määritellään myös 
yksityiskohtaisemmin Kozloduy-, Ignalina-
ja Bohunice-ohjelmien odotetut tulokset, 
toimet ja vastaavat 

2. Komissio hyväksyy viimeistään 
31 päivänä joulukuuta 2013
yksityiskohtaiset täytäntöönpanomenettelyt 
ohjelman keston ajaksi. 
Täytäntöönpanomenettelyt vahvistavassa 
asiakirjassa määritellään myös 
yksityiskohtaisemmin Kozloduy-, Ignalina-
ja Bohunice-ohjelmien odotetut tulokset, 
toimet ja vastaavat 
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suoritustasoindikaattorit. Asiakirjassa 
vahvistetaan 4 artiklan 1 kohdan
c alakohdassa tarkoitetut tarkistetut 
yksityiskohtaiset 
käytöstäpoistosuunnitelmat, joiden 
perusteella edistymistä ja odotettujen 
tulosten oikea-aikaista saavuttamista 
seurataan.

suoritustasoindikaattorit. Asiakirjassa 
vahvistetaan 4 artiklan 1 kohdan 
c alakohdassa tarkoitetut tarkistetut 
yksityiskohtaiset 
käytöstäpoistosuunnitelmat, joiden 
perusteella edistymistä ja odotettujen 
tulosten oikea-aikaista saavuttamista 
seurataan.

Or. ro

Tarkistus 147
Rebecca Harms
Verts/ALE-ryhmän puolesta

6 artikla – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

2 a. Komissio varmistaa tämän asetuksen 
täytäntöönpanon ja antaa 1 kohdassa 
tarkoitettuja yhteisiä vuosittaisia 
työohjelmia koskevan vuotuisen 
edistymiskertomuksen Euroopan 
parlamentille ja neuvostolle. Komissio 
laatii väliarvioinnin 8 artiklan 1 kohdan 
mukaisesti.

Or. en

Tarkistus 148
Andrey Kovatchev

6 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Edellä 1 ja 2 kohdassa tarkoitetut 
vuotuiset toimintaohjelmat ja 
täytäntöönpanomenettelyt vahvistavat 
asiakirjat hyväksytään 9 artiklan 
2 kohdassa tarkoitetun 
tarkastusmenettelyn mukaisesti.

Poistetaan.
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Or. en

Tarkistus 149
Zigmantas Balčytis

8 artikla – otsikko

Komission teksti Tarkistus

Arviointi Väliarviointi

Or. en

Tarkistus 150
Andrey Kovatchev

8 artikla – otsikko

Komission teksti Tarkistus

Arviointi Väliarviointi

Or. en

Tarkistus 151
Ivailo Kalfin

8 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Komissio laatii viimeistään vuoden 2015 
lopussa tulosten ja vaikutusten tasolla 
arviointikertomuksen kaikkien 
toimenpiteiden tavoitteiden 
saavuttamisesta, resurssien käytön 
tehokkuudesta ja unionille koituvasta 
lisäarvosta mahdollisesti päättääkseen 
toimenpiteiden muuttamisesta tai 

1. Komissio laatii tiiviissä yhteistyössä 
edunsaajien kanssa viimeistään 
vuoden 2015 lopussa tulosten ja 
vaikutusten tasolla 
väliarviointikertomuksen kaikkien 
toimenpiteiden tavoitteiden 
saavuttamisesta, resurssien käytön 
tehokkuudesta ja unionille koituvasta 
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keskeyttämisestä. Arvioinnissa käsitellään 
lisäksi yksinkertaistamista koskevia 
mahdollisuuksia, sisäistä ja ulkoista 
johdonmukaisuutta ja kaikkien tavoitteiden 
asiaankuuluvuutta. Siinä otetaan huomioon 
edeltävien toimenpiteiden pitkän aikavälin 
vaikutusta koskevan arvioinnin tulokset.

lisäarvosta mahdollisesti päättääkseen 
toimenpiteiden muuttamisesta tai 
keskeyttämisestä. Tämän arvioinnin 
tulosten perusteella komissio voi arvioida 
ohjelmalle osoitettujen määrärahojen 
tarkoituksenmukaisuutta ja jakautumista 
Kozloduy-, Ignalina- ja Bohunice-
ohjelmien kesken. Arvioinnissa käsitellään 
lisäksi yksinkertaistamista koskevia 
mahdollisuuksia, sisäistä ja ulkoista 
johdonmukaisuutta ja kaikkien tavoitteiden 
asiaankuuluvuutta. Siinä otetaan huomioon 
edeltävien toimenpiteiden pitkän aikavälin 
vaikutusta koskevan arvioinnin tulokset.

Or. en

Tarkistus 152
Andrey Kovatchev

8 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Komissio laatii viimeistään vuoden 2015
lopussa tulosten ja vaikutusten tasolla 
arviointikertomuksen kaikkien 
toimenpiteiden tavoitteiden 
saavuttamisesta, resurssien käytön 
tehokkuudesta ja unionille koituvasta 
lisäarvosta mahdollisesti päättääkseen 
toimenpiteiden muuttamisesta tai 
keskeyttämisestä. Arvioinnissa käsitellään 
lisäksi yksinkertaistamista koskevia
mahdollisuuksia, sisäistä ja ulkoista 
johdonmukaisuutta ja kaikkien
tavoitteiden asiaankuuluvuutta. Siinä 
otetaan huomioon edeltävien 
toimenpiteiden pitkän aikavälin 
vaikutusta koskevan arvioinnin tulokset.

1. Komissio laatii tiiviissä yhteistyössä 
edunsaajien ja jäsenvaltioiden kanssa
viimeistään vuoden 2017 lopussa tulosten 
ja vaikutusten tasolla 
väliarviointikertomuksen kaikkien 
toimenpiteiden tavoitteiden 
saavuttamisesta, resurssien käytön 
tehokkuudesta ja unionille koituvasta 
lisäarvosta mahdollisesti päättääkseen 
toimenpiteiden muuttamisesta tai 
keskeyttämisestä. Arvioinnissa käsitellään 
lisäksi tiettyjen tavoitteiden tarkistamisen
mahdollisuuksia ja yksityiskohtaisia 
täytäntöönpanomenettelyjä.

Or. en
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Tarkistus 153
Alejo Vidal-Quadras

8 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Komissio laatii viimeistään
vuoden 2015 lopussa tulosten ja 
vaikutusten tasolla arviointikertomuksen
kaikkien toimenpiteiden tavoitteiden 
saavuttamisesta, resurssien käytön 
tehokkuudesta ja unionille koituvasta 
lisäarvosta mahdollisesti päättääkseen 
toimenpiteiden muuttamisesta tai 
keskeyttämisestä. Arvioinnissa käsitellään 
lisäksi yksinkertaistamista koskevia 
mahdollisuuksia, sisäistä ja ulkoista 
johdonmukaisuutta ja kaikkien tavoitteiden 
asiaankuuluvuutta. Siinä otetaan huomioon 
edeltävien toimenpiteiden pitkän aikavälin 
vaikutusta koskevan arvioinnin tulokset.

1. Komissio laatii Slovakian osalta 
vuoden 2015 ja Bulgarian ja Liettuan 
osalta vuoden 2017 lopussa tulosten ja 
vaikutusten tasolla 
väliarviointikertomuksen kaikkien 
toimenpiteiden tavoitteiden 
saavuttamisesta, resurssien käytön 
tehokkuudesta ja unionille koituvasta 
lisäarvosta mahdollisesti päättääkseen 
toimenpiteiden muuttamisesta tai 
keskeyttämisestä. Arvioinnissa käsitellään 
lisäksi yksinkertaistamista koskevia 
mahdollisuuksia, sisäistä ja ulkoista 
johdonmukaisuutta ja kaikkien tavoitteiden 
asiaankuuluvuutta. Siinä otetaan huomioon 
edeltävien toimenpiteiden pitkän aikavälin 
vaikutusta koskevan arvioinnin tulokset.

Or. en

Tarkistus 154
Marian-Jean Marinescu

8 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Komissio laatii viimeistään vuoden 2015 
lopussa tulosten ja vaikutusten tasolla 
arviointikertomuksen kaikkien 
toimenpiteiden tavoitteiden 
saavuttamisesta, resurssien käytön 
tehokkuudesta ja unionille koituvasta 
lisäarvosta mahdollisesti päättääkseen 
toimenpiteiden muuttamisesta tai 
keskeyttämisestä. Arvioinnissa käsitellään 
lisäksi yksinkertaistamista koskevia 

1. Komissio laatii viimeistään vuoden 2015 
lopussa tulosten ja vaikutusten tasolla 
arviointikertomuksen kaikkien 
toimenpiteiden tavoitteiden 
saavuttamisesta, resurssien käytön 
tehokkuudesta ja unionille koituvasta 
lisäarvosta mahdollisesti päättääkseen 
vuosien 2014–2020 monivuotista 
rahoituskehystä koskevien määräysten 
mukaisesti toimenpiteiden muuttamisesta 
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mahdollisuuksia, sisäistä ja ulkoista 
johdonmukaisuutta ja kaikkien tavoitteiden 
asiaankuuluvuutta. Siinä otetaan huomioon 
edeltävien toimenpiteiden pitkän aikavälin 
vaikutusta koskevan arvioinnin tulokset.

tai keskeyttämisestä. Arvioinnissa 
käsitellään lisäksi yksinkertaistamista 
koskevia mahdollisuuksia, sisäistä ja 
ulkoista johdonmukaisuutta ja kaikkien 
tavoitteiden asiaankuuluvuutta. Siinä 
otetaan huomioon edeltävien 
toimenpiteiden pitkän aikavälin vaikutusta 
koskevan arvioinnin tulokset.

Or. en

Tarkistus 155
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

8 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Komissio laatii viimeistään vuoden 2015
lopussa tulosten ja vaikutusten tasolla 
arviointikertomuksen kaikkien 
toimenpiteiden tavoitteiden 
saavuttamisesta, resurssien käytön 
tehokkuudesta ja unionille koituvasta 
lisäarvosta mahdollisesti päättääkseen 
toimenpiteiden muuttamisesta tai 
keskeyttämisestä. Arvioinnissa käsitellään
lisäksi yksinkertaistamista koskevia 
mahdollisuuksia, sisäistä ja ulkoista 
johdonmukaisuutta ja kaikkien tavoitteiden 
asiaankuuluvuutta. Siinä otetaan huomioon 
edeltävien toimenpiteiden pitkän aikavälin 
vaikutusta koskevan arvioinnin tulokset.

1. Komissio laatii viimeistään vuoden 2017
lopussa tulosten ja vaikutusten tasolla 
väliarviointikertomuksen kaikkien 
toimenpiteiden tavoitteiden 
saavuttamisesta, resurssien käytön 
tehokkuudesta ja unionille koituvasta 
lisäarvosta mahdollisesti päättääkseen 
toimenpiteiden muuttamisesta tai 
keskeyttämisestä. Arvioinnissa käsitellään 
lisäksi yksinkertaistamista koskevia 
mahdollisuuksia, sisäistä ja ulkoista 
johdonmukaisuutta ja kaikkien tavoitteiden 
asiaankuuluvuutta. Siinä otetaan huomioon 
edeltävien toimenpiteiden pitkän aikavälin 
vaikutusta koskevan arvioinnin tulokset.

Or. en

Tarkistus 156
Eduard Kukan, Alajos Mészáros, Jan Březina, Evžen Tošenovský, András Gyürk

8 artikla – 1 kohta
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Komission teksti Tarkistus

1. Komissio laatii viimeistään vuoden 2015
lopussa tulosten ja vaikutusten tasolla 
arviointikertomuksen kaikkien 
toimenpiteiden tavoitteiden 
saavuttamisesta, resurssien käytön 
tehokkuudesta ja unionille koituvasta 
lisäarvosta mahdollisesti päättääkseen 
toimenpiteiden muuttamisesta tai 
keskeyttämisestä. Arvioinnissa käsitellään 
lisäksi yksinkertaistamista koskevia 
mahdollisuuksia, sisäistä ja ulkoista 
johdonmukaisuutta ja kaikkien tavoitteiden 
asiaankuuluvuutta. Siinä otetaan huomioon 
edeltävien toimenpiteiden pitkän aikavälin 
vaikutusta koskevan arvioinnin tulokset.

1. Komissio laatii viimeistään vuoden 2017
lopussa tulosten ja vaikutusten tasolla 
arviointikertomuksen kaikkien 
toimenpiteiden tavoitteiden 
saavuttamisesta, resurssien käytön 
tehokkuudesta ja unionille koituvasta 
lisäarvosta mahdollisesti päättääkseen 
toimenpiteiden muuttamisesta tai 
keskeyttämisestä. Arvioinnissa käsitellään 
lisäksi yksinkertaistamista koskevia 
mahdollisuuksia, sisäistä ja ulkoista 
johdonmukaisuutta ja kaikkien tavoitteiden 
asiaankuuluvuutta. Siinä otetaan huomioon 
edeltävien toimenpiteiden pitkän aikavälin 
vaikutusta koskevan arvioinnin tulokset.

Or. en

Tarkistus 157
Rolandas Paksas

8 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Komissio laatii viimeistään vuoden 2015
lopussa tulosten ja vaikutusten tasolla 
arviointikertomuksen kaikkien 
toimenpiteiden tavoitteiden 
saavuttamisesta, resurssien käytön 
tehokkuudesta ja unionille koituvasta 
lisäarvosta mahdollisesti päättääkseen 
toimenpiteiden muuttamisesta tai 
keskeyttämisestä. Arvioinnissa käsitellään 
lisäksi yksinkertaistamista koskevia 
mahdollisuuksia, sisäistä ja ulkoista 
johdonmukaisuutta ja kaikkien tavoitteiden 
asiaankuuluvuutta. Siinä otetaan huomioon 
edeltävien toimenpiteiden pitkän aikavälin 
vaikutusta koskevan arvioinnin tulokset.

1. Komissio laatii viimeistään vuoden 2017
lopussa tulosten ja vaikutusten tasolla 
arviointikertomuksen kaikkien 
toimenpiteiden tavoitteiden 
saavuttamisesta, resurssien käytön 
tehokkuudesta ja unionille koituvasta 
lisäarvosta mahdollisesti päättääkseen 
toimenpiteiden muuttamisesta tai 
keskeyttämisestä. Arvioinnissa käsitellään 
lisäksi yksinkertaistamista koskevia 
mahdollisuuksia, sisäistä ja ulkoista 
johdonmukaisuutta ja kaikkien tavoitteiden 
asiaankuuluvuutta. Siinä otetaan huomioon 
edeltävien toimenpiteiden pitkän aikavälin 
vaikutusta koskevan arvioinnin tulokset.

Or. en
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Tarkistus 158
Jaroslav Paška

8 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Komissio laatii viimeistään vuoden 2015
lopussa tulosten ja vaikutusten tasolla 
arviointikertomuksen kaikkien 
toimenpiteiden tavoitteiden 
saavuttamisesta, resurssien käytön 
tehokkuudesta ja unionille koituvasta 
lisäarvosta mahdollisesti päättääkseen 
toimenpiteiden muuttamisesta tai 
keskeyttämisestä. Arvioinnissa käsitellään 
lisäksi yksinkertaistamista koskevia 
mahdollisuuksia, sisäistä ja ulkoista 
johdonmukaisuutta ja kaikkien tavoitteiden 
asiaankuuluvuutta. Siinä otetaan huomioon 
edeltävien toimenpiteiden pitkän aikavälin 
vaikutusta koskevan arvioinnin tulokset.

1. Komissio laatii viimeistään vuoden 2017
lopussa tulosten ja vaikutusten tasolla 
arviointikertomuksen kaikkien 
toimenpiteiden tavoitteiden 
saavuttamisesta, resurssien käytön 
tehokkuudesta ja unionille koituvasta 
lisäarvosta mahdollisesti päättääkseen 
toimenpiteiden muuttamisesta tai 
keskeyttämisestä. Arvioinnissa käsitellään 
lisäksi yksinkertaistamista koskevia 
mahdollisuuksia, sisäistä ja ulkoista 
johdonmukaisuutta ja kaikkien tavoitteiden 
asiaankuuluvuutta. Siinä otetaan huomioon 
edeltävien toimenpiteiden pitkän aikavälin 
vaikutusta koskevan arvioinnin tulokset.

Or. en

Tarkistus 159
Algirdas Saudargas

8 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Komissio laatii viimeistään vuoden 2015
lopussa tulosten ja vaikutusten tasolla 
arviointikertomuksen kaikkien 
toimenpiteiden tavoitteiden 
saavuttamisesta, resurssien käytön 
tehokkuudesta ja unionille koituvasta 
lisäarvosta mahdollisesti päättääkseen 
toimenpiteiden muuttamisesta tai 
keskeyttämisestä. Arvioinnissa käsitellään 
lisäksi yksinkertaistamista koskevia 

1. Komissio laatii viimeistään vuoden 2017
lopussa tulosten ja vaikutusten tasolla 
arviointikertomuksen kaikkien 
toimenpiteiden tavoitteiden 
saavuttamisesta, resurssien käytön 
tehokkuudesta ja unionille koituvasta 
lisäarvosta mahdollisesti päättääkseen 
toimenpiteiden muuttamisesta tai 
keskeyttämisestä. Arvioinnissa käsitellään 
lisäksi yksinkertaistamista koskevia 
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mahdollisuuksia, sisäistä ja ulkoista 
johdonmukaisuutta ja kaikkien tavoitteiden 
asiaankuuluvuutta. Siinä otetaan huomioon 
edeltävien toimenpiteiden pitkän aikavälin 
vaikutusta koskevan arvioinnin tulokset.

mahdollisuuksia, sisäistä ja ulkoista 
johdonmukaisuutta ja kaikkien tavoitteiden 
asiaankuuluvuutta. Siinä otetaan huomioon 
edeltävien toimenpiteiden pitkän aikavälin 
vaikutusta koskevan arvioinnin tulokset.

Or. en

Tarkistus 160
Zigmantas Balčytis

8 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Komissio laatii viimeistään vuoden 2015 
lopussa tulosten ja vaikutusten tasolla 
arviointikertomuksen kaikkien 
toimenpiteiden tavoitteiden 
saavuttamisesta, resurssien käytön 
tehokkuudesta ja unionille koituvasta 
lisäarvosta mahdollisesti päättääkseen 
toimenpiteiden muuttamisesta tai 
keskeyttämisestä. Arvioinnissa käsitellään 
lisäksi yksinkertaistamista koskevia 
mahdollisuuksia, sisäistä ja ulkoista 
johdonmukaisuutta ja kaikkien tavoitteiden 
asiaankuuluvuutta. Siinä otetaan huomioon 
edeltävien toimenpiteiden pitkän aikavälin 
vaikutusta koskevan arvioinnin tulokset.

1. Komissio laatii viimeistään vuoden 2015 
lopussa tulosten ja vaikutusten tasolla 
väliarviointikertomuksen kaikkien 
toimenpiteiden tavoitteiden 
saavuttamisesta, resurssien käytön 
tehokkuudesta ja unionille koituvasta 
lisäarvosta mahdollisesti päättääkseen 
toimenpiteiden muuttamisesta tai 
keskeyttämisestä. Arvioinnissa käsitellään 
lisäksi yksinkertaistamista koskevia 
mahdollisuuksia, sisäistä ja ulkoista 
johdonmukaisuutta ja kaikkien tavoitteiden 
asiaankuuluvuutta. Siinä otetaan huomioon 
edeltävien toimenpiteiden pitkän aikavälin 
vaikutusta koskevan arvioinnin tulokset.

Or. en

Perustelu

Tulosten arviointi vain yhden vuoden kuluttua uuden monivuotisen rahoituskehyksen 
voimaantulon jälkeen olisi liian ennenaikaista ohjelman todellisten tulosten arvioimiseksi, ja 
näin ollen ehdotetaan vuotta 2017 (rahoituskauden 2014–2020 puoliväliä). 

Tarkistus 161
Rebecca Harms
Verts/ALE-ryhmän puolesta
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8 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Komissio laatii viimeistään vuoden 2015 
lopussa tulosten ja vaikutusten tasolla 
arviointikertomuksen kaikkien 
toimenpiteiden tavoitteiden 
saavuttamisesta, resurssien käytön 
tehokkuudesta ja unionille koituvasta 
lisäarvosta mahdollisesti päättääkseen 
toimenpiteiden muuttamisesta tai 
keskeyttämisestä. Arvioinnissa käsitellään 
lisäksi yksinkertaistamista koskevia 
mahdollisuuksia, sisäistä ja ulkoista 
johdonmukaisuutta ja kaikkien tavoitteiden 
asiaankuuluvuutta. Siinä otetaan huomioon 
edeltävien toimenpiteiden pitkän aikavälin 
vaikutusta koskevan arvioinnin tulokset.

1. Komissio laatii viimeistään vuoden 2015
lopussa tulosten ja vaikutusten tasolla 
väliarviointikertomuksen kaikkien 
toimenpiteiden tavoitteiden 
saavuttamisesta, resurssien käytön 
tehokkuudesta ja unionille koituvasta 
lisäarvosta mahdollisesti päättääkseen 
toimenpiteiden muuttamisesta tai 
keskeyttämisestä. Arvioinnissa käsitellään 
lisäksi yksinkertaistamista koskevia 
mahdollisuuksia, sisäistä ja ulkoista 
johdonmukaisuutta ja kaikkien tavoitteiden 
asiaankuuluvuutta. Siinä otetaan huomioon 
edeltävien toimenpiteiden pitkän aikavälin 
vaikutusta koskevan arvioinnin tulokset.

Or. en

Tarkistus 162
Rebecca Harms
Verts/ALE-ryhmän puolesta

8 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

1 a. Komissio laatii viimeistään 
31. joulukuuta 2018 toisen 
väliarviointikertomuksen, joka perustuu 
1 kohdassa mainittuihin kriteereihin. 
Myös toisessa väliarviointikertomuksessa 
tarkastellaan ohjelman tehokkuutta ja 
toimivuutta ja sen vaikutusta 
käytöstäpoistoon. Mainitun kertomuksen 
perusteella komissio antaa tarvittaessa 
ehdotukset ohjelman jatkamiseksi vuoden 
2020 jälkeen. 

Or. en
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Tarkistus 163
Andrey Kovatchev

8 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Komissio tekee jälkiarvioinnin tiiviissä 
yhteistyössä jäsenvaltioiden ja tuensaajien 
kanssa. Jälkiarvioinnissa tarkastellaan 
ohjelman tehokkuutta ja toimivuutta ja 
sen vaikutusta käytöstäpoistoon.

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 164
Zigmantas Balčytis

8 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Komissio tekee jälkiarvioinnin tiiviissä 
yhteistyössä jäsenvaltioiden ja tuensaajien 
kanssa. Jälkiarvioinnissa tarkastellaan 
ohjelman tehokkuutta ja toimivuutta ja sen
vaikutusta käytöstäpoistoon.

2. Komissio tekee jälkiarvioinnin tiiviissä 
yhteistyössä jäsenvaltioiden ja tuensaajien 
kanssa. Jälkiarvioinnissa tarkastellaan 
ohjelmien tehokkuutta ja toimivuutta ja 
niiden vaikutusta käytöstäpoistoon.

Or. en

Tarkistus 165
Jaroslav Paška

8 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Komissio tekee jälkiarvioinnin tiiviissä 
yhteistyössä jäsenvaltioiden ja tuensaajien

2. Komissio tekee jälkiarvioinnin tiiviissä 
yhteistyössä tuensaajajäsenvaltioiden
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kanssa. Jälkiarvioinnissa tarkastellaan 
ohjelman tehokkuutta ja toimivuutta ja sen 
vaikutusta käytöstäpoistoon.

kanssa. Jälkiarvioinnissa tarkastellaan 
ohjelman tehokkuutta ja toimivuutta ja sen 
vaikutusta käytöstäpoistoon.

Or. en

Perustelu

Hallinnollisen rasitteen vähentämiseksi ja tehokkuuden parantamiseksi ehdotamme. että 
jälkiarviointi toteutetaan läheisessä yhteistyössä vain tuensaajajäsenvaltioiden kanssa, mikä 
tarkoittaa komission ja tuensaajien läheistä yhteistyötä. Yhteistyö kaikkien jäsenvaltioiden 
kanssa varmistetaan siten, että kaikkien hankkeiden hyväksymisprosessit ja arviointien 
tulokset julkistetaan ja siten, että mainittujen arviointien tulokset välitetään kaikkia 
jäsenvaltioita edustaville Euroopan parlamentille ja neuvostolle. 

Tarkistus 166
Eduard Kukan, Alajos Mészáros, Jan Březina, Evžen Tošenovský, András Gyürk

8 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Komissio tekee jälkiarvioinnin tiiviissä 
yhteistyössä jäsenvaltioiden ja tuensaajien
kanssa. Jälkiarvioinnissa tarkastellaan 
ohjelman tehokkuutta ja toimivuutta ja sen 
vaikutusta käytöstäpoistoon.

2. Komissio tekee jälkiarvioinnin tiiviissä 
yhteistyössä tuensaajajäsenvaltioiden
kanssa. Jälkiarvioinnissa tarkastellaan 
ohjelman tehokkuutta ja toimivuutta ja sen 
vaikutusta käytöstäpoistoon.

Or. en

Tarkistus 167
Rebecca Harms
Verts/ALE-ryhmän puolesta

8 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Arvioinneissa otetaan huomioon 
edistyminen 2 artiklan 2 kohdassa 
määritettyihin suoritustasoindikaattoreihin 
verrattuna.

3. Arvioinneissa otetaan huomioon 
edistyminen 2 artiklan 2 kohdassa 
määritettyihin suoritustasoindikaattoreihin 
verrattuna ja verrattuna Bulgarian, 
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Liettuan ja Slovakian omaan kykyyn 
rahoittaa itse ydinvoimaloiden 
käytöstäpoisto viimeistään vuoden 2020 
jälkeen, 4 artiklan 1 kohdan 
b alakohdassa mainittu radioaktiivinen 
jäte ja säteilytetty ydinpolttoaine mukaan 
luettuina.

Or. en

Tarkistus 168
Rebecca Harms
Verts/ALE-ryhmän puolesta

8 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Komissio ilmoittaa näiden arviointien 
tuloksista Euroopan parlamentille ja 
neuvostolle.

4. Komissio toimittaa näiden arviointien 
tulokset Euroopan parlamentille ja 
neuvostolle.

Or. en

Tarkistus 169
Ivailo Kalfin

8 a artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

8 a artikla
Lopullinen arviointi vuosilta 2014-2020
1. Komissio toteuttaa jälkiarvioinnin 
tiiviissä yhteistyössä 
tuensaajajäsenvaltioiden kanssa. 
Jälkiarvioinnissa tarkastellaan ohjelman 
tehokkuutta ja vaikuttavuutta ja sen 
vaikutusta käytöstäpoistoon.
2. Komissio laatii tiiviissä yhteistyössä 
jäsenvaltioiden ja edunsaajien kanssa 
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ennen 31 päivää joulukuuta 2020 
loppuarviointikertomuksen ohjelman 
tehokkuudesta ja vaikuttavuudesta sekä 
rahoitettujen toimenpiteiden 
tehokkuudesta vaikutusten, resurssien 
käytön ja unionille koituvan lisäarvon 
kannalta.
3. Loppuarvioinnissa otetaan huomioon 
edistyminen 2 artiklan 2 kohdassa 
määritettyihin 
suoritustasoindikaattoreihin verrattuna.
4. Komissio ilmoittaa tämän arvioinnin 
tuloksista Euroopan parlamentille ja 
neuvostolle.
5. Komissio ottaa huomioon kyseisten 
jäsenvaltioiden käytöstäpoistoa koskevan 
asiantuntemuksen ja käytetyt strategiat ja 
tarkastelee siten mahdollisia keinoja 
yhdenmukaistaa käytöstäpoistoa koskevia 
lähestymistapoja unionissa siten, että 
voidaan varmistaa tiedon kerääminen 
ajoissa, jotta voidaan parantaa unionin 
ydinteollisuuden kilpailukykyä tällä 
alalla.

Or. en

Tarkistus 170
Zigmantas Balčytis

8 a artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

8 a artikla
Lopullinen arviointi

Komissio laatii tiiviissä yhteistyössä 
jäsenvaltioiden ja edunsaajien kanssa 
ennen 31 päivää joulukuuta 2020 
loppuarviointikertomuksen ohjelmien 
tehokkuudesta ja vaikuttavuudesta sekä 
rahoitettujen toimenpiteiden 
tehokkuudesta vaikutusten, resurssien 
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käytön ja unionille koituvan lisäarvon 
kannalta. Liettuan osalta 
arviointikertomuksessa määritetään 
unionin lisäavun tarve käytöstäpoiston 
lopulliseen vaiheeseen saakka, jonka 
ennakoidaan ajoittuvan vuoden 2029 
loppuun. 

Or. en


