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Muudatusettepanek 13
Michèle Rivasi
fraktsiooni Verts/ALE nimel
Corinne Lepage

Seadusandliku resolutsiooni projekt
Volitus 1 a (uus)

Seadusandliku resolutsiooni projekt Muudatusettepanek

– võttes arvesse asjaolu, et Euroopa 
Aatomienergiaühenduse 
asutamislepingus ei ole Euroopa 
Parlamendile endiselt antud 
kaasseadusandja õigusi,

Or. fr

Muudatusettepanek 14
Michèle Rivasi
fraktsiooni Verts/ALE nimel
Corinne Lepage

Seadusandliku resolutsiooni projekt
Volitus 2

Seadusandliku resolutsiooni projekt Muudatusettepanek

– võttes arvesse Euroopa 
Aatomienergiaühenduse asutamislepingu 
artiklit 7, mille alusel nõukogu konsulteeris 
Euroopa Parlamendiga (C7–0032/2012),

– võttes arvesse Euroopa 
Aatomienergiaühenduse
asutamislepingu artiklit 7, mille alusel 
nõukogu üksnes konsulteeris Euroopa 
Parlamendiga (C7–0032/2012),

Or. fr

Muudatusettepanek 15
Laurence J.A.J. Stassen

Seadusandliku resolutsiooni projekt
Punkt 1
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Seadusandliku resolutsiooni projekt Muudatusettepanek

1. kiidab komisjoni ettepaneku muudetud 
kujul heaks;

1. lükkab komisjoni ettepaneku tagasi;

Or. nl

Muudatusettepanek 16
Michèle Rivasi
fraktsiooni Verts/ALE nimel
Corinne Lepage

Seadusandliku resolutsiooni projekt
Punkt 1

Seadusandliku resolutsiooni projekt Muudatusettepanek

1. kiidab komisjoni ettepaneku muudetud 
kujul heaks;

1. lükkab komisjoni ettepaneku tagasi;

Or. fr

Muudatusettepanek 17
Jean-Pierre Audy

Seadusandliku resolutsiooni projekt
Punkt 1

Seadusandliku resolutsiooni projekt Muudatusettepanek

1. kiidab komisjoni ettepaneku muudetud 
kujul heaks;

1. toetab komisjoni ettepanekut muudetud 
kujul;

Or. fr

Muudatusettepanek 18
Michèle Rivasi
fraktsiooni Verts/ALE nimel
Corinne Lepage

Seadusandliku resolutsiooni projekt
Punkt 1 a (uus)
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Seadusandliku resolutsiooni projekt Muudatusettepanek

1 a. kutsub komisjoni üles muutma oma 
ettepanekut, et Euratom peataks 
katsereaktori ITER ehitamise ja taganeks 
ITERi lepingust;

Or. en

Muudatusettepanek 19
Jean-Pierre Audy

Ettepanek võtta vastu otsus
Põhjendus 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(1) ITER-projekti ühiseks elluviimiseks 
loodava ITERi Rahvusvahelise 
Termotuumaenergeetika Organisatsiooni 
asutamislepingu (edaspidi „ITERi leping”) 
allkirjastasid 21. novembril 2006 Euroopa 
Aatomienergiaühendus (Euratom), Hiina 
Rahvavabariik, India Vabariik, Jaapan, 
Korea Vabariik, Venemaa Föderatsioon ja 
Ameerika Ühendriigid. ITERi lepinguga 
asutatakse ITERi Rahvusvaheline 
Termotuumaenergeetika Organisatsioon
(edaspidi „ITERi organisatsioon”), mis 
vastutab täies ulatuses ITERi rajatiste 
ehitamise, käitamise, kasutamise ja 
inaktiveerimise eest.

(1) ITER-projekti ühiseks elluviimiseks 
loodava ITERi (rahvusvahelise 
katsetermotuumareaktori) Rahvusvahelise 
Termotuumaenergeetika Organisatsiooni 
asutamislepingu (edaspidi „ITERi leping”) 
allkirjastasid 21. novembril 2006 Euroopa 
Aatomienergiaühendus (Euratom), Hiina 
Rahvavabariik, India Vabariik, Jaapan, 
Korea Vabariik, Venemaa Föderatsioon ja 
Ameerika Ühendriigid. ITERi lepinguga 
asutatakse ITERi Rahvusvaheline 
Termotuumaenergeetika Organisatsioon
(edaspidi „ITERi organisatsioon”), mis 
vastutab täies ulatuses ITERi rajatiste 
ehitamise, käitamise, kasutamise ja 
inaktiveerimise eest.

Or. fr

Muudatusettepanek 20
Michèle Rivasi
fraktsiooni Verts/ALE nimel
Corinne Lepage

Ettepanek võtta vastu otsus
Põhjendus 2 a (uus)
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(2 a) ITERi leping võimaldab osalistel 
sellest lepingust taganeda.

Or. fr

Muudatusettepanek 21
António Fernando Correia de Campos

Ettepanek võtta vastu otsus
Põhjendus 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(3) Läbirääkimistel eesmärgiga saavutada 
teiste ITERi lepinguosaliste toetus ITERile 
Euroopas asukoha kindlaksmääramisele 
sõlmiti 2007. aastal Euroopa 
Aatomienergiaühenduse ja Jaapani 
valitsuse vahel tuumasünteesiuuringutele 
laiema lähenemisviisi meetmete ühist 
rakendamist käsitlev leping, milles on 
sätestatud täiendavad ühised 
tuumasünteesialased teadusuuringud 
Jaapani territooriumil, selleks et tagada 
ITERi kõrgjõudlusega toimimise kiire 
algus. Laiema lähenemisviisi meetmed ja 
muud ITERiga seotud meetmed võetakse 
ITERi ja tuumasünteesienergeetika 
arendamise Euroopa ühisettevõtte kaudu.
Laiema lähenemisviisi meetmete 
rahastamine tagatakse peamiselt 
mitterahaliste osamaksetega mõnelt ITERi 
ja tuumasünteesienergeetika arendamise 
Euroopa ühisettevõtte liikmesriigilt, samal 
ajal kui ülejäänud osa Euratomi osalusest 
kaetakse Euratomi eelarvest.

(3) Läbirääkimistel eesmärgiga saavutada 
teiste ITERi lepinguosaliste toetus ITERile 
Euroopas asukoha kindlaksmääramisele 
sõlmiti 2007. aastal Euroopa 
Aatomienergiaühenduse ja Jaapani 
valitsuse vahel tuumasünteesiuuringutele 
laiema lähenemisviisi meetmete ühist 
rakendamist käsitlev leping, milles on 
sätestatud täiendavad ühised 
tuumasünteesialased teadusuuringud 
Jaapani territooriumil, selleks et tagada 
ITERi kõrgjõudlusega toimimise kiire 
algus. Laiema lähenemisviisi meetmed ja 
muud ITERiga seotud meetmed võetakse 
ITERi ja tuumasünteesienergeetika 
arendamise Euroopa ühisettevõtte kaudu.
Laiema lähenemisviisi meetmete 
rahastamine tagatakse peamiselt 
mitterahaliste osamaksetega mõnelt ITERi 
ja tuumasünteesienergeetika arendamise 
Euroopa ühisettevõtte liikmesriigilt, samal 
ajal kui ülejäänud osa Euratomi osalusest 
kaetakse Euratomi eelarvest. 2012. aasta 
Euroopa termotuumasünteesi arendamise 
kokkuleppe (EFDA) 
tuumasünteesienergia kasutuselevõtu 
tegevuskavas on esile toodud vajadus 
keskse tähtsusega projektide pideva 
rahalise toetamise järele ning teadus- ja 
arendustegevuse järele keskse tähtsusega 
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valdkondades kuni kuupäevani, mil ITER 
alustab tegevust, et lahendada teaduslikud 
ja tehnilised väljakutsed, millega kaasneb 
tuumasünteesienergia kasutuselevõtt.

Or. en

Muudatusettepanek 22
Michèle Rivasi
fraktsiooni Verts/ALE nimel
Corinne Lepage

Ettepanek võtta vastu otsus
Põhjendus 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(4) ITERi ehitamise hinnangulised kulud
suurenesid võrreldes 2001. aasta esialgse 
hinnanguga, millel põhines ITERi leping.
12. juuli 2010. aasta järeldustes ITER-
projekti seisu ja võimaliku edasise 
tegevuse kohta piiras Euroopa Liidu 
Nõukogu Euroopa osalust ITERi 
ehitusetapis 6,6 miljardile eurole 
2008. aasta väärtuses. Vastavalt 
kõnealustele järeldustele rahastavad 
Euroopa osalust Euratom (80 %) ja 
Prantsusmaa (20 %) ning see hõlmab 
ehituskulusid, jooksvaid kulusid ja 
ettenägematuid kulusid. Nende järelduste 
tulemusel tegi komisjon ettepaneku muuta 
17. mai 2006. aasta institutsioonidevahelist 
kokkulepet eelarvedistsipliini ja 
usaldusväärse finantsjuhtimise kohta 
seoses mitmeaastase raamistikuga 
ajavahemikuks 2007–2013, selleks et 
võimaldada ITERile ajavahemikul 2012–
2013 lisaraha.

(4) ITERi ehitamise hinnangulised kulud
olid ainuüksi 2010. aastal peaaegu kolm 
korda suuremad kui 2001. aasta esialgne 
hinnang, millel põhines ITERi leping, 
ning need kasvasid järsult natuke 
vähemalt kui 5,9 miljardilt eurolt (2008. 
aasta väärtuses) 2001. aastal umbes 16 
miljardile eurole 2010. aastal (2008. aasta 
väärtuses). 12. juuli 2010. aasta järeldustes 
ITER-projekti seisu ja võimaliku edasise 
tegevuse kohta piiras Euroopa Liidu 
Nõukogu Euroopa osalust ITERi 
ehitusetapis (45 % kogusummast) 
6,6 miljardile eurole 2008. aasta väärtuses. 
Vastavalt kõnealustele järeldustele 
rahastavad Euroopa osalust Euratom 
(80 %) ja Prantsusmaa (20 %) ning see 
hõlmab ehituskulusid, jooksvaid kulusid ja 
ettenägematuid kulusid, hõlmates 2011. 
aasta märtsis Jaapanis toimunud 
looduskatastroofi rahalisi ja eelarvelisi 
tagajärgi ITERile ning asjaolu, et ITER 
peab läbima tuumareaktorite stressitestid. 
Nende järelduste tulemusel tegi komisjon 
ettepaneku muuta 17. mai 2006. aasta 
institutsioonidevahelist kokkulepet 
eelarvedistsipliini ja usaldusväärse 
finantsjuhtimise kohta seoses mitmeaastase 
raamistikuga ajavahemikuks 2007–2013, 
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selleks et võimaldada ITERile 
ajavahemikul 2012–2013 lisaraha.

Or. fr

Muudatusettepanek 23
Laurence J.A.J. Stassen

Ettepanek võtta vastu otsus
Põhjendus 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(4) ITERi ehitamise hinnangulised kulud 
suurenesid võrreldes 2001. aasta esialgse 
hinnanguga, millel põhines ITERi leping.
12. juuli 2010. aasta järeldustes ITER-
projekti seisu ja võimaliku edasise 
tegevuse kohta piiras Euroopa Liidu 
Nõukogu Euroopa osalust ITERi 
ehitusetapis 6,6 miljardile eurole
2008. aasta väärtuses. Vastavalt 
kõnealustele järeldustele rahastavad 
Euroopa osalust Euratom (80 %) ja 
Prantsusmaa (20 %) ning see hõlmab 
ehituskulusid, jooksvaid kulusid ja 
ettenägematuid kulusid. Nende järelduste 
tulemusel tegi komisjon ettepaneku muuta 
17. mai 2006. aasta institutsioonidevahelist 
kokkulepet eelarvedistsipliini ja 
usaldusväärse finantsjuhtimise kohta 
seoses mitmeaastase raamistikuga 
ajavahemikuks 2007–2013, selleks et 
võimaldada ITERile ajavahemikul 2012–
2013 lisaraha.

(4) ITERi ehitamise hinnangulised kulud 
suurenesid võrreldes 2001. aasta esialgse 
hinnanguga, millel põhines ITERi leping.
12. juuli 2010. aasta järeldustes ITER-
projekti seisu ja võimaliku edasise 
tegevuse kohta kehtestas Euroopa Liidu 
Nõukogu Euroopa osaluseks ITERi 
ehitusetapis mitte vähem kui 6,6 miljardit 
eurot 2008. aasta väärtuses. Vastavalt 
kõnealustele järeldustele rahastavad 
Euroopa osalust Euratom (80 %) ja 
Prantsusmaa (20 %) ning see hõlmab 
ehituskulusid, jooksvaid kulusid ja 
ettenägematuid kulusid. Nende järelduste 
tulemusel tegi komisjon ettepaneku muuta 
17. mai 2006. aasta institutsioonidevahelist 
kokkulepet eelarvedistsipliini ja 
usaldusväärse finantsjuhtimise kohta 
seoses mitmeaastase raamistikuga 
ajavahemikuks 2007–2013, selleks et 
võimaldada ITERile ajavahemikul 2012–
2013 lisaraha.

Or. nl

Muudatusettepanek 24
Elisabetta Gardini

Ettepanek võtta vastu otsus
Põhjendus 4 a (uus)
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(4 a) ITERi rahastamise 
maksimumsummat tuleks järgida ja seda 
ei tohiks rikkuda. Mis tahes ülekulud ei 
tohiks ohustada liidu muu poliitika 
rahastamist ja edukat rakendamist. 

Or. en

Muudatusettepanek 25
Michèle Rivasi
fraktsiooni Verts/ALE nimel
Corinne Lepage

Ettepanek võtta vastu otsus
Põhjendus 4 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(4 a) ITERi ehituse 2010. aasta 
kuluprognoose ei ole arvukatest 
ülekuludest hoolimata veel muudetud.

Or. fr

Muudatusettepanek 26
Elisabetta Gardini

Ettepanek võtta vastu otsus
Põhjendus 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(5) Ajavahemikuks pärast 2013. aastat 
tegi komisjon oma teatises „Euroopa 
2020. aasta strateegia aluseks olev 
eelarve” ettepaneku rahastada ITER-
projekti väljaspool mitmeaastast 
raamistikku. Seepärast tuleks 
ajavahemikuks 2014–2018 luua ITER-
projekti täiendav teadusprogramm.

(5) ITER-projekt peaks kindlustama 
Euroopa juhtpositsiooni tuumasünteesi 
valdkonnas, viies õigeaegselt ellu esitatud 
ehitus- ja kasutuselevõtualased 
eesmärgid. Kolmandad riigid, kes on 
sõlminud Euratomiga koostöölepingud, 
millega seotakse omavahel vastavad 
juhitava termotuumasünteesi alased 
teadusuuringud, peaksid samuti saama 
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panustada mis tahes täiendavasse 
programmi.

Or. en

Muudatusettepanek 27
Kent Johansson, Nils Torvalds

Ettepanek võtta vastu otsus
Põhjendus 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(5) Ajavahemikuks pärast 2013. aastat tegi 
komisjon oma teatises „Euroopa 
2020. aasta strateegia aluseks olev eelarve” 
ettepaneku rahastada ITER-projekti
väljaspool mitmeaastast raamistikku.
Seepärast tuleks ajavahemikuks 2014–2018 
luua ITER-projekti täiendav 
teadusprogramm.

(5) Ajavahemikuks pärast 2013. aastat tegi 
komisjon oma teatises „Euroopa 2020. 
aasta strateegia aluseks olev eelarve” 
ettepaneku rahastada ITER-projekti
mitmeaastase finantsraamistiku 
ülemmääradest suuremas ulatuses, et 
võimalikud ülekulud ei ohustaks liidu 
muu poliitika rahastamist ja edukat 
rakendamist, eelkõige teadusuuringute 
valdkonnas, ning säilitada samal ajal täiel 
määral mõlema eelarvepädeva 
institutsiooni õigused. Seepärast tuleks 
ajavahemikuks 2014–2018 luua ITER-
projekti täiendav teadusprogramm.

Or. en

Selgitus

Sellise lahenduse (ITERi seadmine väljapoole mitmeaastast finantsraamistikku, st selle 
ülemmäärade ületamine) eelis oleks see, et niiviisi välditakse võimalikke ümberpaigutamisi 
ITER-projekti kasuks muude ELi programmide, eelkõige teadusprogrammide arvelt rubriigi 
1a alt (peamiselt „Horisont 2020”), nagu on juhtunud varem.

Muudatusettepanek 28
Michèle Rivasi
fraktsiooni Verts/ALE nimel
Corinne Lepage

Ettepanek võtta vastu otsus
Põhjendus 5
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(5) Ajavahemikuks pärast 2013. aastat tegi 
komisjon oma teatises „Euroopa 
2020. aasta strateegia aluseks olev eelarve” 
ettepaneku rahastada ITER-projekti 
väljaspool mitmeaastast raamistikku.
Seepärast tuleks ajavahemikuks 2014–2018 
luua ITER-projekti täiendav 
teadusprogramm.

(5) Ajavahemikuks pärast 2013. aastat tegi 
komisjon oma teatises „Euroopa 
2020. aasta strateegia aluseks olev eelarve”
õigustatult ettepaneku rahastada ITER-
projekti väljaspool mitmeaastast
finantsraamistikku, et vältida kattumisi 
ELi programmidega, näiteks 
teadusuuringute, hariduse ja VKEde 
konkurentsivõime parandamise alaste 
programmidega. Seepärast tuleks 
ajavahemikuks 2014–2018 luua ITER-
projekti täiendav teadusprogramm, et 
võimaldada liikmesriikidel osaleda ITERi 
rahastamises vabatahtlikkuse alusel 
vastavalt piirangutele, mis on kehtestatud 
eespool mainitud nõukogu 12. juuli 2010. 
aasta järeldustes.

Or. fr

Muudatusettepanek 29
Michèle Rivasi
fraktsiooni Verts/ALE nimel
Corinne Lepage

Ettepanek võtta vastu otsus
Põhjendus 5 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(5 a) Euroopa osalus ITERi ehitamise ja 
käitamisega seotud kumulatiivsetes 
kogukuludes, mis hõlmavad ka 
ettenägematuid kulusid, ei ületa mingilgi 
juhul summat, mille määras kindlaks 
nõukogu 12. juulil 2010. aastal. 
Edaspidised eelarve ülekulud ei mõjuta 
Euroopa maksumaksjat või Euroopa 
eelarvet mingilgi viisil, kujul või vormis. 
Komisjon viib võimalikult kiiresti läbi ka 
hindamise selle kohta, kui palju läheb 
maksma ITERi tegevuse lõpetamine ja 
dekomisjoneerimine.
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Or. fr

Muudatusettepanek 30
Laurence J.A.J. Stassen

Ettepanek võtta vastu otsus
Põhjendus 6

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(6) ITER-projekti täiendavat 
teadusprogrammi tuleks rahastada
liikmesriikide osamaksetest, mis 
põhinevad sissenõudmismääral, mida 
kohaldatakse iga liikmesriigi 
kogurahvatulu suhtes, nagu see on 
määratletud kogurahvatulu omavahendite 
osa arvutamiseks Euroopa Liidu 
üldeelarves. Kõnealused osamaksed 
tehakse Euroopa Liidu üldeelarvesse 
eespool nimetatud programmi jaoks. 
Kolmandad riigid, kes on sõlminud 
Euratomiga juhitava termotuumasünteesi 
alase koostöölepingu, mis seob nende 
vastavad uurimisprogrammid Euratomi 
programmidega, peaksid samuti saama 
kõnealusesse programmi panustada.

(6) ITER-projekti täiendavat 
teadusprogrammi tuleks rahastada ITERi 
olemasolevast eelarvest.

Or. nl

Muudatusettepanek 31
Evžen Tošenovský, Vicky Ford

Ettepanek võtta vastu otsus
Põhjendus 6

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(6) ITER-projekti täiendavat 
teadusprogrammi tuleks rahastada
liikmesriikide osamaksetest, mis
põhinevad sissenõudmismääral, mida 
kohaldatakse iga liikmesriigi 
kogurahvatulu suhtes, nagu see on 

(6) ITER-projekti täiendavat 
teadusprogrammi tuleks rahastada
mitmeaastase finantsraamistiku alusel. 
Rahastamine peaks tulema 
mitmeaastasest finantsraamistikust,
kehtestades samal ajal aastateks 2014–
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määratletud kogurahvatulu omavahendite 
osa arvutamiseks Euroopa Liidu 
üldeelarves. Kõnealused osamaksed 
tehakse Euroopa Liidu üldeelarvesse 
eespool nimetatud programmi jaoks. 
Kolmandad riigid, kes on sõlminud 
Euratomiga juhitava termotuumasünteesi 
alase koostöölepingu, mis seob nende 
vastavad uurimisprogrammid Euratomi 
programmidega, peaksid samuti saama 
kõnealusesse programmi panustada.

2018 ette nähtud liidu eelarvest 
eraldatavate vahendite maksimaalse 
summa, kusjuures ITER-projekti mis
tahes täiendav rahastamine ei tohiks 
seada ohtu muid mitmeaastase 
finantsraamistiku alamrubriiki 1a 
kuuluvaid projekte. Kolmandad riigid, kes 
on sõlminud Euratomiga juhitava 
termotuumasünteesi alase koostöölepingu,
mis seob nende vastavad 
uurimisprogrammid Euratomi 
programmidega, peaksid samuti saama 
kõnealusesse programmi panustada.

Or. en

Muudatusettepanek 32
Kent Johansson, Nils Torvalds

Ettepanek võtta vastu otsus
Põhjendus 6

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(6) ITER-projekti täiendavat 
teadusprogrammi tuleks rahastada
liikmesriikide osamaksetest, mis 
põhinevad sissenõudmismääral, mida 
kohaldatakse iga liikmesriigi 
kogurahvatulu suhtes, nagu see on 
määratletud kogurahvatulu omavahendite 
osa arvutamiseks Euroopa Liidu
üldeelarves. Kõnealused osamaksed 
tehakse Euroopa Liidu üldeelarvesse 
eespool nimetatud programmi jaoks. 
Kolmandad riigid, kes on sõlminud 
Euratomiga juhitava termotuumasünteesi 
alase koostöölepingu, mis seob nende 
vastavad uurimisprogrammid Euratomi 
programmidega, peaksid samuti saama 
kõnealusesse programmi panustada.

(6) ITER-projekti täiendavat 
teadusprogrammi tuleks rahastada
mitmeaastase finantsraamistiku 
ülemmääradest suuremas ulatuses ning 
selle rahastamise maksimumsumma 
tuleks eraldada liidu eelarvest 
mitmeaastast finantsraamistikku 
käsitlevas määruses. See 
maksimumsumma täiendab eelarvet, mille 
komisjon on ette näinud programmile 
„Horisont 2020” või muudele liidu 
programmidele. Kolmandad riigid, kes on 
sõlminud Euratomiga juhitava 
termotuumasünteesi alase koostöölepingu, 
mis seob nende vastavad 
uurimisprogrammid Euratomi 
programmidega, peaksid samuti saama 
kõnealusesse programmi panustada.

Or. en
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Selgitus

See rahastamine täiendab vahendeid, mille komisjon on ette näinud programmile „Horisont 
2020” või muudele liidu programmidele.

Muudatusettepanek 33
Michèle Rivasi
fraktsiooni Verts/ALE nimel
Corinne Lepage

Ettepanek võtta vastu otsus
Põhjendus 6

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(6) ITER-projekti täiendavat 
teadusprogrammi tuleks rahastada 
liikmesriikide osamaksetest, mis 
põhinevad sissenõudmismääral, mida 
kohaldatakse iga liikmesriigi 
kogurahvatulu suhtes, nagu see on 
määratletud kogurahvatulu omavahendite 
osa arvutamiseks Euroopa Liidu 
üldeelarves. Kõnealused osamaksed 
tehakse Euroopa Liidu üldeelarvesse 
eespool nimetatud programmi jaoks.
Kolmandad riigid, kes on sõlminud 
Euratomiga juhitava termotuumasünteesi 
alase koostöölepingu, mis seob nende 
vastavad uurimisprogrammid Euratomi 
programmidega, peaksid samuti saama 
kõnealusesse programmi panustada.

(6) ITER-projekti täiendavat 
teadusprogrammi tuleks rahastada 
liikmesriikide vabatahtlikest osamaksetest.
Kõnealused osamaksed tehakse Euroopa 
Liidu üldeelarvesse eespool nimetatud 
programmi jaoks. Kolmandad riigid, kes on 
sõlminud Euratomiga juhitava 
termotuumasünteesi alase koostöölepingu, 
mis seob nende vastavad 
uurimisprogrammid Euratomi 
programmidega, peaksid samuti saama 
kõnealusesse programmi panustada.

Or. fr

Muudatusettepanek 34
António Fernando Correia de Campos

Ettepanek võtta vastu otsus
Põhjendus 6 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(6 a) Hoolimata kulude piiramise 
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meetmetest, mille rakendamist tuleks 
jätkata, võivad ITER-projekti puhul 
jätkuvalt tekkida ülekulud selle teadusliku 
iseloomu ning ulatusliku ja tehnoloogilise 
riski tõttu. See ei tohiks seada ohtu liidu 
eelarve piiratud vahendeid ega liidu muu 
olulise poliitika rakendamist, nimelt 
rubriigis „Konkurentsivõime 
majanduskasvu ja tööhõive tagamiseks”. 
Liidu eelarveliste vahendite
sihtotstarbelist eraldamist kaitseks 
niisuguste ülekulude eest peavad toetama 
asjakohased õiguslikud tagatised.

Or. en

Muudatusettepanek 35
Bernd Lange

Ettepanek võtta vastu otsus
Põhjendus 6 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(6 a) Sellele vastavalt on selge, et ITER-
projekti ei rahastata ELi üldeelarvest, 
nagu on esitatud mitmeaastases 
finantsraamistikus. Selle rahastamine 
tuleb tagada eraldi ja eelkõige ei tohi see 
tuleneda kategooria 1a teadusuuringute 
eelarvest (Horisont 2020).

Or. de

Muudatusettepanek 36
Kent Johansson, Nils Torvalds

Ettepanek võtta vastu otsus
Põhjendus 7 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(7 a) Artiklis 3 sätestatud (…) suurust 
maksimumsummat ületavad kulud ei 
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tohiks kuidagi mõjutada muid liidu 
eelarvest rahastatavaid projekte ning 
nende katmiseks tuleks kasutada vajaduse 
korral ülemmäärasid ületavaid 
lisavahendeid.

Or. en

Muudatusettepanek 37
Kent Johansson, Nils Torvalds

Ettepanek võtta vastu otsus
Põhjendus 7 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(7 b) Mõlemad eelarvepädevad 
institutsioonid peaksid nõustuma, et 
ITER-projektiga seotud täitmata maksete 
assigneeringute edasilükkamist või 
pikendamist tuleks vältida, ning nad 
peaksid kohustuma tegema koostööd 
sellise olukorra vältimiseks.

Or. en

Muudatusettepanek 38
Michèle Rivasi
fraktsiooni Verts/ALE nimel
Corinne Lepage

Ettepanek võtta vastu otsus
Põhjendus 8

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(8) Teadus- ja tehnikakomitee esitas 
komisjonile oma arvamuse seoses 
Euratomi teadus- ja koolitusprogrammiga
(2014–2018), mis annab oma panuse 
teadusuuringute ja innovatsiooni 
raamprogrammi „Horisont 2020”. ITERi 
tegevuse teaduslikku ja tehnilist sisu 
kõnealuse täiendava teadusprogrammi 

(8) Teadus- ja tehnikakomitee esitas 
komisjonile, kuid mitte parlamendile, oma 
arvamuse seoses Euratomi teadus- ja 
koolitusprogrammiga (2014–2018), mis 
annab oma panuse teadusuuringute ja 
innovatsiooni raamprogrammi „Horisont 
2020”.
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raames ei muudeta,

Or. fr

Muudatusettepanek 39
Maria Da Graça Carvalho, Elisabetta Gardini

Ettepanek võtta vastu otsus
Põhjendus 8 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(8 a) Mõlemad eelarvepädevad 
institutsioonid peaksid nõustuma, et 
ITER-projektiga seotud täitmata maksete
assigneeringute edasilükkamist või 
pikendamist tuleks vältida, ning nad 
peaksid kohustuma tegema koostööd 
sellise olukorra tekkimise vältimiseks.

Or. en

Muudatusettepanek 40
Peter Skinner, Vicky Ford, Evžen Tošenovský, Jan Březina

Ettepanek võtta vastu otsus
Põhjendus 8 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(8 a) Projektil „Joint European Torus” 
(JET) peaks olema keskne roll 
energiasüsteemide ümberkujundamisel, 
nagu on nõutud 2012. aasta Euroopa 
termotuumasünteesi arendamise 
kokkuleppe (EFDA) tuumasünteesi 
tegevuskavas esitatud prioriteetides.

Or. en

Muudatusettepanek 41
Michèle Rivasi



PE506.175v01-00 18/33 AM\928808ET.doc

ET

fraktsiooni Verts/ALE nimel
Corinne Lepage

 Ettepanek võtta vastu otsus
Artikkel 1 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

ITER-projekti täiendav teadusprogramm
(edaspidi „programm”) kehtestatakse 
ajavahemikuks 1. jaanuarist 2014 kuni 
31. detsembrini 2018. Selle kaudu 
rahastatakse tegevust, mis on vajalik 
selleks, et Euroopa 
Aatomienergiaühendus (Euratom) saaks 
panustada ITERi organisatsiooni, 
sealhulgas tegevust, mis on vajalik ITERi 
rajatiste ehitamiseks, käitamiseks ja 
kasutamiseks, ning ITERiga seotud 
tegevust. Programmi teaduslik ja 
tehnoloogiline eesmärk, aluspõhimõtted ja
meetmed on sätestatud lisas.

ITER-projekti täiendav teadusprogramm
(edaspidi „programm”) kehtestatakse 
ajavahemikuks 1. jaanuarist 2014 kuni 
31. detsembrini 2018. Selle kaudu 
rahastatakse tegevust, mis on seotud 
programmi aluspõhimõtete ja
meetmetega, mis on sätestatud lisas.

Or. fr

Muudatusettepanek 42
Kent Johansson, Nils Torvalds

Ettepanek võtta vastu otsus
Artikkel 2 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Vastavalt artiklile 3 rahastatakse 
programmi maksimaalselt 2 573 miljoni 
euro suuruse toetusega (jooksevväärtuses).

Vastavalt artiklile 3 rahastatakse 
programmi maksimaalselt 2 573 miljoni 
euro suuruse toetusega (jooksevväärtuses)
väljaspool mitmeaastase 
finantsraamistiku ülemmäärasid, lisaks 
eelarvele, mille komisjon on ette näinud 
programmile „Horisont 2020” või 
muudele liidu programmidele.

Or. en
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Selgitus

Sellise lahenduse (ITERi seadmine väljapoole mitmeaastast finantsraamistikku, st selle 
ülemmäärade ületamine) eelis oleks see, et niiviisi välditakse võimalikke ümberpaigutamisi 
ITER-projekti kasuks muude ELi programmide, eelkõige teadusprogrammide arvelt rubriigi 
1a alt (peamiselt „Horisont 2020”), nagu on juhtunud varem.

Muudatusettepanek 43
Michèle Rivasi
fraktsiooni Verts/ALE nimel
Corinne Lepage

Ettepanek võtta vastu otsus
Artikkel 2 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Vastavalt artiklile 3 rahastatakse 
programmi maksimaalselt 2 573 miljoni 
euro suuruse toetusega 
(jooksevväärtuses).

Vastavalt artiklile 3 rahastatakse 
programmi liikmesriikide vabatahtlikest 
osamaksetest.

Or. fr

Muudatusettepanek 44
Laurence J.A.J. Stassen

Ettepanek võtta vastu otsus
Artikkel 3 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Programmi rahastatakse liikmesriikide 
osamaksetest, mis põhinevad 
sissenõudmismääral, mida kohaldatakse 
iga liikmesriigi kogurahvatulu suhtes, 
nagu see on määratletud kogurahvatulu 
omavahendite osa arvutamiseks Euroopa 
Liidu üldeelarves. Kõnealuseid 
osamakseid käsitatakse programmi jaoks 
sihtotstarbelise välistuluna vastavalt 
Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse 
(EL) nr XX/2010 [uus finantsmäärus] 
artiklile XX.

Programmi rahastatakse ITERi 
olemasolevast eelarvest.
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Or. nl

Muudatusettepanek 45
António Fernando Correia de Campos

Ettepanek võtta vastu otsus
Artikkel 3 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Programmi rahastatakse liikmesriikide
osamaksetest, mis põhinevad 
sissenõudmismääral, mida kohaldatakse 
iga liikmesriigi kogurahvatulu suhtes, nagu 
see on määratletud kogurahvatulu 
omavahendite osa arvutamiseks Euroopa 
Liidu üldeelarves. Kõnealuseid osamakseid 
käsitatakse programmi jaoks 
sihtotstarbelise välistuluna vastavalt 
Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse
(EL) nr XX/2010 [uus finantsmäärus] 
artiklile XX.

Programmi rahastatakse mitmeaastasest 
finantsraamistikust mitmeaastase 
finantsraamistiku ülemmääradest 
suuremas ulatuses, nimelt väljaspool 
rubriiki 1a. Artiklis 2 määratletud 
maksimaalset toetust ületavad kulud ei 
mõjuta kuidagi liidu eelarvet ning nende 
katmiseks kasutatakse liikmesriikide
osamakseid, mis põhinevad 
sissenõudmismääral, mida kohaldatakse 
iga liikmesriigi kogurahvatulu suhtes, nagu 
see on määratletud kogurahvatulu 
omavahendite osa arvutamiseks Euroopa 
Liidu üldeelarves. Kõnealuseid osamakseid 
käsitatakse programmi jaoks 
sihtotstarbelise välistuluna vastavalt 
Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse
(EL) nr XX/2010 [uus finantsmäärus] 
artiklile XX.

Or. en

Muudatusettepanek 46
Michèle Rivasi
fraktsiooni Verts/ALE nimel
Corinne Lepage

Ettepanek võtta vastu otsus
Artikkel 3 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Programmi rahastatakse liikmesriikide 
osamaksetest, mis põhinevad 

Programmi rahastatakse liikmesriikide
vabatahtlikest osamaksetest. Kõnealuseid 
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sissenõudmismääral, mida kohaldatakse 
iga liikmesriigi kogurahvatulu suhtes, 
nagu see on määratletud kogurahvatulu 
omavahendite osa arvutamiseks Euroopa 
Liidu üldeelarves. Kõnealuseid 
osamakseid käsitatakse programmi jaoks 
sihtotstarbelise välistuluna vastavalt 
Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse
(EL) nr XX/2010 [uus finantsmäärus] 
artiklile XX.

osamakseid käsitatakse programmi jaoks 
sihtotstarbelise välistuluna vastavalt 
Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse
(EL) nr XX/2010 [uus finantsmäärus] 
artiklile XX.

Or. fr

Muudatusettepanek 47
Bernd Lange

Ettepanek võtta vastu otsus
Artikkel 3 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Programmi rahastatakse liikmesriikide 
osamaksetest, mis põhinevad 
sissenõudmismääral, mida kohaldatakse 
iga liikmesriigi kogurahvatulu suhtes, nagu 
see on määratletud kogurahvatulu 
omavahendite osa arvutamiseks Euroopa 
Liidu üldeelarves. Kõnealuseid osamakseid 
käsitatakse programmi jaoks 
sihtotstarbelise välistuluna vastavalt 
Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse
(EL) nr XX/2010 [uus finantsmäärus] 
artiklile XX.

Programmi rahastatakse liikmesriikide 
osamaksetest, mis põhinevad 
sissenõudmismääral, mida kohaldatakse 
iga liikmesriigi kogurahvatulu suhtes, nagu 
see on määratletud kogurahvatulu 
omavahendite osa arvutamiseks Euroopa 
Liidu üldeelarves. Kõnealuseid osamakseid 
käsitatakse programmi jaoks 
sihtotstarbelise välistuluna vastavalt 
Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse
(EL) nr XX/2010 [uus finantsmäärus] 
artiklile XX.

Programmi ei rahastata mitmeaastases 
finantsraamistikus kindlaks määratud 
ELi üldeelarvest.

Or. de

Muudatusettepanek 48
Laurence J.A.J. Stassen

Ettepanek võtta vastu otsus
Artikkel 4 – lõik 1



PE506.175v01-00 22/33 AM\928808ET.doc

ET

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Kolmandad riigid, kes on sõlminud 
Euratomiga juhitava termotuumasünteesi 
alase koostöölepingu, mis seob nende 
vastavad uurimisprogrammid Euratomi 
programmidega (edaspidi „assotsieerunud 
riigid”), võivad samuti kõnealusesse 
programmi panustada.

Kolmandad riigid, kes on sõlminud 
Euratomiga juhitava termotuumasünteesi 
alase koostöölepingu, mis seob nende 
vastavad uurimisprogrammid Euratomi 
programmidega (edaspidi „assotsieerunud 
riigid”), võivad kõnealusesse programmi 
panustada.

Or. nl

Muudatusettepanek 49
Jean-Pierre Audy

Ettepanek võtta vastu otsus
Artikkel 5 – lõik 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Komisjon esitab enne 30. juunit 2016. 
aastal nõukogule ja arvamuse saamiseks 
ka Euroopa Parlamendile ITER-projekti 
täiendava teadusprogrammi (2014–2018) 
edusammude vahekokkuvõtte.

Or. fr

Muudatusettepanek 50
Michèle Rivasi
fraktsiooni Verts/ALE nimel
Corinne Lepage

Ettepanek võtta vastu otsus
Artikkel 6 – lõige 1 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

 Komisjon astub vajalikke samme, 
tagamaks, et käesoleva otsuse alusel 
rahastatavate meetmete rakendamisel 
kaitstakse Euroopa Liidu finantshuve 
pettuse, korruptsiooni ja muu 

(Ei puuduta eestikeelset versiooni.)
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ebaseadusliku tegevuse vastu 
ennetustegevusega, tõhusa kontrolliga ja 
alusetult väljamakstud summade 
sissenõudmisega ning eeskirjade eiramise 
tuvastamise korral tõhusate, 
proportsionaalsete ja hoiatavate 
karistustega.

Or. fr

Muudatusettepanek 51
Jean-Pierre Audy

Ettepanek võtta vastu otsus
Artikkel 6 – lõige 1 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. fr

Muudatusettepanek 52
Jean-Pierre Audy

Ettepanek võtta vastu otsus
Artikkel 6 – lõige 2 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Komisjonil või tema esindajatel ja 
kontrollikojal on õigus auditeerida 
dokumentide põhjal ja kohapealsete 

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

kohapealsete kontrollide alusel kõiki 
toetusesaajaid, töövõtjaid, alltöövõtjaid ja 
muid kolmandaid isikuid, keda on 
käesoleva otsuse alusel rahastatud liidu 
vahenditest.

Or. fr

Muudatusettepanek 53
Jean-Pierre Audy

Ettepanek võtta vastu otsus
Artikkel 6 – lõige 2 – lõik 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Ilma et see piiraks esimese ja teise lõigu 
kohaldamist, antakse kolmandate riikide ja 
rahvusvaheliste organisatsioonidega 
sõlmitud koostöölepingutega, 
toetuslepingutega ja toetuse määramise 
otsustega, samuti käesoleva otsuse 
rakendamisest tulenevate lepingutega 
komisjonile, kontrollikojale ja OLAFile 
selgesõnaliselt õigus selliseks 
auditeerimiseks ja kohapealseks 
kontrolliks.

Ilma et see piiraks esimese ja teise lõigu 
kohaldamist, antakse kolmandate riikide ja 
rahvusvaheliste organisatsioonidega 
sõlmitud koostöölepingutega, 
toetuslepingutega ja toetuse määramise 
otsustega, samuti käesoleva otsuse 
rakendamisest tulenevate lepingutega 
komisjonile, kontrollikojale ja OLAFile 
selgesõnaliselt õigus selliseks 
auditeerimiseks ja kohapealseks 
kontrolliks. Auditite tulemused 
edastatakse Euroopa Parlamendile.

Or. fr

Muudatusettepanek 54
Maria Da Graça Carvalho, Elisabetta Gardini

Ettepanek võtta vastu otsus
Artikkel 6 – lõige 1 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Komisjon astub vajalikke samme, 
tagamaks, et käesoleva otsuse alusel 
rahastatavate meetmete rakendamisel 
kaitstakse Euroopa Liidu finantshuve 
pettuse, korruptsiooni ja muu 

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

ebaseadusliku tegevuse vastu 
ennetustegevusega, tõhusa kontrolliga ja 
alusetult väljamakstud summade 
sissenõudmisega ning eeskirjade eiramise 
tuvastamise korral tõhusate, 
proportsionaalsete ja hoiatavate 
karistustega. Komisjon võtab ühtlasi 
kasutusele asjakohased meetmed, millega 
tagatakse piisav riskikontroll ja ülekulude 
vältimine.

Or. en

Muudatusettepanek 55
Kent Johansson, Nils Torvalds

Ettepanek võtta vastu otsus
Artikkel 6 – lõige 1 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

1. Komisjon astub vajalikke samme, 
tagamaks, et käesoleva otsuse alusel 
rahastatavate meetmete rakendamisel 
kaitstakse Euroopa Liidu finantshuve 
pettuse, korruptsiooni ja muu 
ebaseadusliku tegevuse vastu 
ennetustegevusega, tõhusa kontrolliga ja 
alusetult väljamakstud summade 
sissenõudmisega ning eeskirjade eiramise 
tuvastamise korral tõhusate, 
proportsionaalsete ja hoiatavate 
karistustega. Komisjon võtab ühtlasi 
kasutusele asjakohased meetmed, millega 
tagatakse piisav riskikontroll ja ülekulude 
vältimine.

Or. en

Muudatusettepanek 56
Maria Da Graça Carvalho, Elisabetta Gardini

Ettepanek võtta vastu otsus
Artikkel 6 – lõige 2 – lõik 1
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

Komisjonil või tema esindajatel ja 
kontrollikojal on õigus auditeerida 
dokumentide põhjal ja kohapealsete 
kontrollide alusel kõiki toetusesaajaid, 
töövõtjaid, alltöövõtjaid ja muid 
kolmandaid isikuid, keda on käesoleva 
otsuse alusel rahastatud liidu vahenditest.
Komisjon teavitab Euroopa Parlamenti 
korrapäraselt programmi edenemisest, 
pidades eelkõige silmas kulusid ja 
ajakava.

Or. en

Muudatusettepanek 57
Elisabetta Gardini

Ettepanek võtta vastu otsus
Artikkel 6 – lõige 2 – lõik 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

ITER-projekti täiendav rahastamine ei 
toimu eespool mainitud eelarvest. Peale 
selle ei kasutata esitatud ülemmäära 
ületavate ettenägematute 
rahastamisvajaduste katmiseks 
paralleelsete projektide vahendeid.

Or. en

Muudatusettepanek 58
Michèle Rivasi
fraktsiooni Verts/ALE nimel
Corinne Lepage

Ettepanek võtta vastu otsus
Lisa – teaduslik ja tehnoloogiline eesmärk – lõik 1
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

ITER-projekti täiendava teadusprogrammi 
eesmärk on rakendada ITER, millega 
liigutakse oluliselt lähemale ohutute, 
säästvate, keskkonnateadlike ja 
majanduslikult elujõuliste 
termotuumaelektrijaamade reaktorite 
prototüüpide loomisele.

ITER-projekti täiendava teadusprogrammi 
eesmärk on rakendada ITER.

Or. fr

Muudatusettepanek 59
Laurence J.A.J. Stassen

Ettepanek võtta vastu otsus
Lisa – teaduslik ja tehnoloogiline eesmärk – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

ITER-projekti täiendava teadusprogrammi 
eesmärk on rakendada ITER, millega 
liigutakse oluliselt lähemale ohutute,
säästvate, keskkonnateadlike ja 
majanduslikult elujõuliste
termotuumaelektrijaamade reaktorite 
prototüüpide loomisele.

ITER-projekti täiendava teadusprogrammi 
eesmärk on rakendada ITER, millega 
liigutakse oluliselt lähemale ohutute,
puhaste ja majanduslikult tulutoovate
termotuumaelektrijaamade reaktorite 
prototüüpide loomisele.

Or. nl

Muudatusettepanek 60
Michèle Rivasi
fraktsiooni Verts/ALE nimel
Corinne Lepage

Ettepanek võtta vastu otsus
Lisa – teaduslik ja tehnoloogiline eesmärk – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

 Eesmärgi saavutamiseks kasutatava 
strateegia esimene prioriteet on ehitada 
ITER (suur katserajatis, mis näitab 

ITERi (suur katserajatis, mis näitab 
termotuumasünteesi teaduslikku ja tehnilist 
teostatavust) ehitamist, kui see peaks teoks 
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termotuumasünteesi teaduslikku ja tehnilist 
teostatavust), pärast mida ehitatakse 
termotuumaelektrijaama näidis.

saama, tuleb rahastada liikmesriikide 
vabatahtlikest osamaksetest ning see peab 
jääma rangelt täiendava 
teadusprogrammi raamesse ning 
niisuguste eelarvete piiridesse, mille on 
nõukogu määranud kindlaks oma 12.
juuli 2010. aasta järeldustes ITER-
projekti seisu kohta.

Or. fr

Muudatusettepanek 61
Peter Skinner, Vicky Ford, Evžen Tošenovský, Jan Březina

Ettepanek võtta vastu otsus
Lisa – teaduslik ja tehnoloogiline eesmärk – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Eesmärgi saavutamiseks kasutatava 
strateegia esimene prioriteet on ehitada 
ITER (suur katserajatis, mis näitab 
termotuumasünteesi teaduslikku ja tehnilist 
teostatavust), pärast mida ehitatakse 
termotuumaelektrijaama näidis.

Eesmärgi saavutamiseks kasutatava 
strateegia esimene prioriteet on ehitada 
ITER (suur katserajatis, mis näitab 
termotuumasünteesi teaduslikku ja tehnilist 
teostatavust), pärast mida ehitatakse 
termotuumaelektrijaama näidis. Samuti 
tuleb arvesse võtta 2012. aasta Euroopa 
termotuumasünteesi arendamise 
kokkuleppe (EFDA) tuumasünteesi 
tegevuskavas esitatud prioriteete 
eesmärgiga tagada, et ITER etendab 
energiasüsteemide ümberkujundamisel 
keskset rolli.

Or. en

Muudatusettepanek 62
Michèle Rivasi
fraktsiooni Verts/ALE nimel
Corinne Lepage

Ettepanek võtta vastu otsus
Lisa – aluspõhimõtted – lõik 1
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

 Termotuumasünteesil on potentsiaal 
aidata järgmise paari aastakümne jooksul 
oluliselt kaasa ELi säästvale ja turvalisele 
energiavarustuse tagamisele. Selle edukas 
väljatöötamine tagaks ohutu, säästva ja 
keskkonnahoidliku elektrienergia.

Termotuumasüntees toimub sügaval 
päikese ja tähtede tuumas ning aitab 
taastuvenergia tootmisega otseselt või 
kaudselt kaasa ohutu, säästva ja 
keskkonnahoidliku elektrienergia
tagamisele.

Or. fr

Muudatusettepanek 63
Laurence J.A.J. Stassen

Ettepanek võtta vastu otsus
Lisa – aluspõhimõtted – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Termotuumasünteesil on potentsiaal aidata 
järgmise paari aastakümne jooksul oluliselt 
kaasa ELi säästvale ja turvalisele 
energiavarustuse tagamisele. Selle edukas 
väljatöötamine tagaks ohutu, säästva ja
keskkonnahoidliku elektrienergia.

Termotuumasünteesil on potentsiaal aidata 
järgmise paari aastakümne jooksul oluliselt 
kaasa ELi säästvale ja turvalisele 
energiavarustuse tagamisele. Selle edukas 
väljatöötamine tagaks ohutu, puhta ja
majanduslikult tulutoova elektrienergia.

Or. nl

Muudatusettepanek 64
Peter Skinner, Evžen Tošenovský, Vicky Ford, Jan Březina

Ettepanek võtta vastu otsus
Lisa – aluspõhimõtted – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Termotuumasünteesil on potentsiaal aidata 
järgmise paari aastakümne jooksul oluliselt 
kaasa ELi säästvale ja turvalisele 
energiavarustuse tagamisele. Selle edukas 
väljatöötamine tagaks ohutu, säästva ja 
keskkonnahoidliku elektrienergia.

Termotuumasünteesil on potentsiaal aidata 
järgmise paari aastakümne jooksul oluliselt 
kaasa ELi säästvale ja turvalisele 
energiavarustuse tagamisele. Selle edukas 
väljatöötamine tagaks ohutu, säästva ja 
keskkonnahoidliku elektrienergia.
Tuumasünteesienergeetika 
kasutuselevõtmine on väga paljutõotav 
eesmärk, aga ka märkimisväärne 
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probleem, sest tuumasünteesienergeetika 
teostatavuse tõestamiseks vajavad endiselt 
veel lahendamist teatavad füüsikalised ja 
tehnilised küsimused. Mõne kõnealuse 
probleemi optimaalseimaks 
lahendamiseks on oluline, et liit teeks kõik 
endast oleneva, et toetada ja kasutada ära 
JET-rajatise jõupingutusi, et aidata 
ületada mis tahes teadmiste- või 
kogemustealast lõhet.

Or. en

Muudatusettepanek 65
Michèle Rivasi
fraktsiooni Verts/ALE nimel
Corinne Lepage

Ettepanek võtta vastu otsus
Lisa – aluspõhimõtted – lõik 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

ITER-projekti põhjustatud rahaliste ja 
eelarveliste vahendite tohutu kurnamise 
jätkumist ei saa lubada. Seetõttu tuleb 
ITERi ehitamine kas viia täielikult lõpule 
enne täiendava programmi lõppu või 
sellest tuleb üldse loobuda.

Or. fr

Muudatusettepanek 66
Michèle Rivasi
fraktsiooni Verts/ALE nimel
Corinne Lepage

Ettepanek võtta vastu otsus
Lisa – aluspõhimõtted – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

 Tuumasünteesialase teadus- ja 
arendustegevuse üleilmne mõõde kajastub 

välja jäetud
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ITER-projekti elluviimiseks loodava 
ITERi Rahvusvahelise
Termotuumaenergeetika Organisatsiooni 
asutamislepingus ning Jaapani valitsuse 
ja Euratomi vahelises lepingus, milles 
käsitletakse tuumasünteesiuuringute 
laiema lähenemisviisi meetmete ühist 
rakendamist, mis mõlemad täiendavad 
ITERi tegevust.

Or. fr

Muudatusettepanek 67
Michèle Rivasi
fraktsiooni Verts/ALE nimel
Corinne Lepage

Ettepanek võtta vastu otsus
Lisa – meetmed – lõik 2 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

b) tagada Euratomi panus laiema 
lähenemisviisi meetmetesse Jaapaniga;

välja jäetud

Or. fr

Muudatusettepanek 68
Michèle Rivasi
fraktsiooni Verts/ALE nimel
Corinne Lepage

Ettepanek võtta vastu otsus
Lisa – meetmed – lõik 2 – punkt c

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

c) vastavalt vajadusele muud meetmed, 
selleks et valmistada ette alus 
näidisreaktori ja sellega seotud rajatiste 
loomiseks.

välja jäetud

Or. fr
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Muudatusettepanek 69
Elisabetta Gardini

Ettepanek võtta vastu otsus
Lisa – meetmed – lõik 2 – punkt c

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

c) vastavalt vajadusele muud meetmed, 
selleks et valmistada ette alus 
näidisreaktori ja sellega seotud rajatiste 
loomiseks.

c) vastavalt vajadusele muud meetmed, 
selleks et valmistada ette alus 
näidisreaktori ja sellega seotud rajatiste 
loomiseks, eelkõige need, mis on vajalikud 
tuumasünteesi näidiselektrijaama 
(DEMO) ehitamise ja käitamisega seotud 
lahtiste küsimuste nõuetekohaseks 
lahendamiseks.

Or. en

Muudatusettepanek 70
Peter Skinner, Jan Březina, Vicky Ford, Evžen Tošenovský

Ettepanek võtta vastu otsus
Lisa – meetmed – lõik 2 – punkt c

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

c) vastavalt vajadusele muud meetmed, 
selleks et valmistada ette alus 
näidisreaktori ja sellega seotud rajatiste 
loomiseks.

c) vastavalt vajadusele muud meetmed, 
selleks et valmistada ette alus 
näidisreaktori ja sellega seotud rajatiste 
loomiseks. See hõlmab JETi kasutamise 
jätkamise tagamist kuupäevani, mil ITER 
hakkab täielikult toimima.

Or. en

Muudatusettepanek 71
Elisabetta Gardini

Ettepanek võtta vastu otsus
Lisa – meetmed – lõik 2 – punkt c a (uus)
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

c a) rakendada tööstuspoliitikat, mis sobib 
tööstuse, sealhulgas väikeste ja keskmise 
suurusega ettevõtjate kaasamiseks, et 
edendada konkurentsi ning valmistada 
Euroopa süsteemi ette tuumasünteesi 
ajastuks.

Or. en


