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Tarkistus 13
Michèle Rivasi
Verts/ALE-ryhmän puolesta
Corinne Lepage

Luonnos lainsäädäntöpäätöslauselmaksi
Johdanto-osan 1 a viite (uusi)

Luonnos lainsäädäntöpäätöslauselmaksi Tarkistus

– toteaa, että Euroopan 
atomienergiayhteisön 
perustamissopimuksessa ei edelleenkään 
tunnusteta parlamentin asemaa 
lainsäädäntövallan käyttäjänä,

Or. fr

Tarkistus 14
Michèle Rivasi
Verts/ALE-ryhmän puolesta
Corinne Lepage

Luonnos lainsäädäntöpäätöslauselmaksi
Johdanto-osan 2 viite

Luonnos lainsäädäntöpäätöslauselmaksi Tarkistus

– ottaa huomioon Euroopan 
atomienergiayhteisön 
perustamissopimuksen 7 artiklan, jonka 
mukaisesti neuvosto on kuullut 
parlamenttia (C7 0032/2012),

– ottaa huomioon Euroopan 
atomienergiayhteisön 
perustamissopimuksen 7 artiklan, jonka 
mukaisesti neuvosto on pelkästään kuullut 
parlamenttia (C7-0032/2012),

Or. fr

Tarkistus 15
Laurence J.A.J. Stassen

Luonnos lainsäädäntöpäätöslauselmaksi
1 kohta
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Luonnos lainsäädäntöpäätöslauselmaksi Tarkistus

1. hyväksyy komission ehdotuksen 
sellaisena kuin se on tarkistettuna;

1. hylkää komission ehdotuksen;

Or. nl

Tarkistus 16
Michèle Rivasi
Verts/ALE-ryhmän puolesta
Corinne Lepage

Luonnos lainsäädäntöpäätöslauselmaksi
1 kohta

Luonnos lainsäädäntöpäätöslauselmaksi Tarkistus

1. hyväksyy komission ehdotuksen 
sellaisena kuin se on tarkistettuna;

1. hylkää komission ehdotuksen;

Or. fr

Tarkistus 17
Jean-Pierre Audy

Luonnos lainsäädäntöpäätöslauselmaksi
1 kohta

Luonnos lainsäädäntöpäätöslauselmaksi Tarkistus

1. hyväksyy komission ehdotuksen
sellaisena kuin se on tarkistettuna;

1. antaa myönteisen lausunnon komission 
ehdotuksesta sellaisena kuin se on 
tarkistettuna;

Or. fr

Tarkistus 18
Michèle Rivasi
Verts/ALE-ryhmän puolesta
Corinne Lepage

Luonnos lainsäädäntöpäätöslauselmaksi
1 a kohta (uusi)
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Luonnos lainsäädäntöpäätöslauselmaksi Tarkistus

1 a. kehottaa komissiota muuttamaan 
ehdotusta siten, että Euratom lopettaa 
ITER-koereaktorin rakentamisen ja 
irtisanoo ITER-sopimuksen; 

Or. en

Tarkistus 19
Jean-Pierre Audy

Ehdotus päätökseksi
Johdanto-osan 1 kappale

Komission teksti Tarkistus

(1) Euroopan atomienergiayhteisö 
(Euratom), Kiinan kansantasavalta, Intian 
tasavalta, Japani, Korean tasavalta, 
Venäjän federaatio ja Amerikan 
yhdysvallat allekirjoittivat 21 päivänä 
marraskuuta 2006 sopimuksen ITER-
hankkeen yhteisestä toteutuksesta 
vastaavan fuusioenergia-alan 
kansainvälisen ITER-organisaation 
perustamisesta, jäljempänä ’ITER-
sopimus’. ITER-sopimuksella perustetaan 
fuusioenergia-alan kansainvälinen ITER-
organisaatio, jäljempänä ’ITER-
organisaatio’, jolla on täysi vastuu ITER-
laitteistojen rakentamisesta, käytöstä, 
hyödyntämisestä ja deaktivoinnista.

(1) Euroopan atomienergiayhteisö 
(Euratom), Kiinan kansantasavalta, Intian 
tasavalta, Japani, Korean tasavalta, 
Venäjän federaatio ja Amerikan 
yhdysvallat allekirjoittivat 21 päivänä 
marraskuuta 2006 sopimuksen ITER-
hankkeen (kansainvälinen 
lämpöydinkoereaktori) yhteisestä 
toteutuksesta vastaavan fuusioenergia-alan 
kansainvälisen ITER-organisaation 
perustamisesta, jäljempänä ’ITER-
sopimus’. ITER-sopimuksella perustetaan 
fuusioenergia-alan kansainvälinen ITER-
organisaatio, jäljempänä ’ITER-
organisaatio’, jolla on täysi vastuu ITER-
laitteistojen rakentamisesta, käytöstä, 
hyödyntämisestä ja deaktivoinnista.

Or. fr

Tarkistus 20
Michèle Rivasi
Verts/ALE-ryhmän puolesta
Corinne Lepage

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

(2 a) ITER-sopimuksessa mahdollistetaan 
osapuolten vetäytyminen sopimuksesta.

Or. fr

Tarkistus 21
António Fernando Correia de Campos

Ehdotus päätökseksi
Johdanto-osan 3 kappale

Komission teksti Tarkistus

(3) Osana neuvotteluja, joissa pyrittiin 
saamaan muiden ITER-sopimuksen 
osapuolten tuki ITER-hankkeen 
sijoittamiselle Eurooppaan, Euroopan 
atomienergiayhteisön ja Japanin 
hallituksen välillä tehtiin vuonna 2007 
sopimus laajemman lähestymistavan 
toimien yhteisestä toteuttamisesta 
fuusioenergiatutkimuksen alalla. 
Sopimuksessa sovittiin täydentävien 
yhteisten fuusiotutkimustoimien 
toteuttamisesta Japanin alueella, jotta 
voidaan varmistaa ITERin suuritehoisen 
toiminnan nopea aloittaminen. Laajemman 
lähestymistavan toimista ja muista ITERiin 
liittyvistä toimista huolehtii ITERiä ja 
fuusioenergian kehittämistä varten 
perustettu eurooppalainen yhteisyritys. 
Laajemman lähestymistavan toimien 
rahoitus hoidetaan pääasiassa ITERiä ja 
fuusioenergian kehittämistä varten 
perustetun eurooppalaisen yhteisyrityksen 
eräiden jäsenten tekemillä 
luontoissuorituksilla. Jäljelle jäävä osa 
Euratomin rahoitusosuudesta katetaan 
Euratomin talousarviosta.

(3) Osana neuvotteluja, joissa pyrittiin 
saamaan muiden ITER-sopimuksen 
osapuolten tuki ITER-hankkeen 
sijoittamiselle Eurooppaan, Euroopan 
atomienergiayhteisön ja Japanin 
hallituksen välillä tehtiin vuonna 2007 
sopimus laajemman lähestymistavan 
toimien yhteisestä toteuttamisesta 
fuusioenergiatutkimuksen alalla. 
Sopimuksessa sovittiin täydentävien 
yhteisten fuusiotutkimustoimien 
toteuttamisesta Japanin alueella, jotta 
voidaan varmistaa ITERin suuritehoisen 
toiminnan nopea aloittaminen. Laajemman 
lähestymistavan toimista ja muista ITERiin 
liittyvistä toimista huolehtii ITERiä ja 
fuusioenergian kehittämistä varten 
perustettu eurooppalainen yhteisyritys. 
Laajemman lähestymistavan toimien 
rahoitus hoidetaan pääasiassa ITERiä ja 
fuusioenergian kehittämistä varten 
perustetun eurooppalaisen yhteisyrityksen 
eräiden jäsenten tekemillä 
luontoissuorituksilla. Jäljelle jäävä osa 
Euratomin rahoitusosuudesta katetaan 
Euratomin talousarviosta. Euroopan 
fuusiokehityssopimukseen (EFDA) 
liittyvässä, fuusioenergian toteuttamista 
koskevassa vuoden 2012 
etenemissuunnitelmassa todetaan, että 
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päähankkeiden rahoittamista ja pääaloja 
koskevaa tutkimus- ja kehittämistoimintaa 
on jatkettava kunnes ITERin toiminta 
käynnistyy, jotta voitaisiin ratkaista 
fuusioenergian toteuttamisen tiellä olevat 
tieteelliset ja teknologiset haasteet. 

Or. en

Tarkistus 22
Michèle Rivasi
Verts/ALE-ryhmän puolesta
Corinne Lepage

Ehdotus päätökseksi
Johdanto-osan 4 kappale

Komission teksti Tarkistus

(4) ITERin arvioidut rakennuskustannukset 
ovat kasvaneet verrattuna vuonna 2001 
tehtyyn alkuperäiseen arvioon, johon 
ITER-sopimus perustuu. Euroopan unionin 
neuvosto antoi 12 päivänä heinäkuuta 2010 
ITER-hankkeen tilannetta ja mahdollisia 
jatkotoimia koskevat päätelmät, joissa se 
rajasi Euroopan rahoituksen ITERin 
rakennusvaiheelle 6,6 miljardiin euroon 
vuoden 2008 hinnoin. Päätelmien mukaan 
Euroopan osuuden rahoittavat Euratom (80 
%) ja Ranska (20 %), ja siihen sisältyvät 
rakennuskustannukset, käyttökustannukset 
ja satunnaiset kulut. Näiden päätelmien 
johdosta komissio ehdotti, että 
talousarviota koskevasta kurinalaisuudesta 
ja moitteettomasta varainhoidosta 17 
päivänä toukokuuta 2006 tehtyä 
toimielinten välistä sopimusta muutetaan 
vuosien 2007–2013 monivuotisen 
rahoituskehyksen osalta, jotta ITER-
hankkeeseen voidaan osoittaa lisävaroja 
vuosille 2012–2013.

(4) Vuonna 2010 arvioitiin, että jo pelkät 
ITERin rakennuskustannukset ovat 
käytännössä kolminkertaistuneet 
verrattuna vuonna 2001 tehtyyn 
alkuperäiseen arvioon, johon ITER-
sopimus perustuu, ja että ne ovat 
kasvaneet vuoden 2001 vähän alle 5,9 
miljoonasta eurosta (vuoden 2008 
hinnoin) vuoden 2010 noin 16 miljardiin 
euroon (vuoden 2008 hinnoin). Euroopan 
unionin neuvosto antoi 12 päivänä 
heinäkuuta 2010 ITER-hankkeen tilannetta 
ja mahdollisia jatkotoimia koskevat 
päätelmät, joissa se rajasi Euroopan 
rahoituksen ITERin rakennusvaiheelle (45 
prosenttia kokonaismäärästä) 6,6 
miljardiin euroon vuoden 2008 hinnoin. 
Päätelmien mukaan Euroopan osuuden 
rahoittavat Euratom (80 %) ja Ranska (20 
%), ja siihen sisältyvät 
rakennuskustannukset, käyttökustannukset 
ja satunnaiset kulut, mukaan luettuina 
taloudelliset seuraukset, joita ITER-
hankkeelle aiheutuu Japanissa 
maaliskuussa 2011 tapahtuneesta 
luonnonkatastrofista ja sen seurauksena 
pakollisesta ydinreaktoreiden 
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stressitestien tekemisestä. Näiden 
päätelmien johdosta komissio ehdotti, että 
talousarviota koskevasta kurinalaisuudesta 
ja moitteettomasta varainhoidosta 17 
päivänä toukokuuta 2006 tehtyä 
toimielinten välistä sopimusta muutetaan 
vuosien 2007–2013 monivuotisen 
rahoituskehyksen osalta, jotta ITER-
hankkeeseen voidaan osoittaa lisävaroja 
vuosille 2012–2013.

Or. fr

Tarkistus 23
Laurence J.A.J. Stassen

Ehdotus päätökseksi
Johdanto-osan 4 kappale

Komission teksti Tarkistus

(4) ITERin arvioidut rakennuskustannukset 
ovat kasvaneet verrattuna vuonna 2001 
tehtyyn alkuperäiseen arvioon, johon 
ITER-sopimus perustuu. Euroopan unionin 
neuvosto antoi 12 päivänä heinäkuuta 2010 
ITER-hankkeen tilannetta ja mahdollisia 
jatkotoimia koskevat päätelmät, joissa se 
rajasi Euroopan rahoituksen ITERin
rakennusvaiheelle 6,6 miljardiin euroon
vuoden 2008 hinnoin. Päätelmien mukaan 
Euroopan osuuden rahoittavat Euratom (80 
%) ja Ranska (20 %), ja siihen sisältyvät 
rakennuskustannukset, käyttökustannukset 
ja satunnaiset kulut. Näiden päätelmien 
johdosta komissio ehdotti, että 
talousarviota koskevasta kurinalaisuudesta 
ja moitteettomasta varainhoidosta 17 
päivänä toukokuuta 2006 tehtyä 
toimielinten välistä sopimusta muutetaan 
vuosien 2007–2013 monivuotisen 
rahoituskehyksen osalta, jotta ITER-
hankkeeseen voidaan osoittaa lisävaroja 
vuosille 2012–2013.

(4) ITERin arvioidut rakennuskustannukset 
ovat kasvaneet verrattuna vuonna 2001 
tehtyyn alkuperäiseen arvioon, johon 
ITER-sopimus perustuu. Euroopan unionin 
neuvosto antoi 12 päivänä heinäkuuta 2010 
ITER-hankkeen tilannetta ja mahdollisia 
jatkotoimia koskevat päätelmät, joissa se 
vahvisti Euroopan rahoituksen ITERin 
rakennusvaiheelle olevan vähintään 6,6 
miljardia euroa vuoden 2008 hinnoin. 
Päätelmien mukaan Euroopan osuuden 
rahoittavat Euratom (80 %) ja Ranska (20
%), ja siihen sisältyvät 
rakennuskustannukset, käyttökustannukset 
ja satunnaiset kulut. Näiden päätelmien 
johdosta komissio ehdotti, että 
talousarviota koskevasta kurinalaisuudesta 
ja moitteettomasta varainhoidosta 17 
päivänä toukokuuta 2006 tehtyä 
toimielinten välistä sopimusta muutetaan 
vuosien 2007–2013 monivuotisen 
rahoituskehyksen osalta, jotta ITER-
hankkeeseen voidaan osoittaa lisävaroja 
vuosille 2012–2013.



AM\928808FI.doc 9/33 PE506.175v01-00

FI

Or. nl

Tarkistus 24
Elisabetta Gardini

Ehdotus päätökseksi
Johdanto-osan 4 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(4 a) ITER-rahoituksen enimmäismäärää 
olisi noudatettava, eikä sitä saisi ylittää. 
Mahdolliset kustannusten ylitykset eivät 
saisi vaarantaa unionin muiden 
toimintalinjojen rahoitusta eikä 
menestyksekästä täytäntöönpanoa. 

Or. en

Tarkistus 25
Michèle Rivasi
Verts/ALE-ryhmän puolesta
Corinne Lepage

Ehdotus päätökseksi
Johdanto-osan 4 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(4 a) Vuonna 2010 todettiin, että ITERin 
rakennuskustannusarvioita on 
tarkistettava edelleen, vaikka arviot olivat 
jo ylittyneet useaan otteeseen.

Or. fr

Tarkistus 26
Elisabetta Gardini

Ehdotus päätökseksi
Johdanto-osan 5 kappale
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Komission teksti Tarkistus

(5) Vuoden 2013 jälkeisen ajan osalta 
komissio ehdotti tiedonannossaan 
Eurooppa 2020 -strategiaa tukeva 
talousarvio, että ITER-hanke rahoitetaan 
monivuotisen rahoituskehyksen 
ulkopuolella. Tästä syystä olisi 
vahvistettava ITER-hankkeen 
lisätutkimusohjelma vuosille 2014–2018.

(5) ITER-hankkeen olisi vakiinnutettava 
unionin johtoasema fuusioalalla siten, 
että ilmoitetut rakentamis- ja 
hyödyntämistavoitteet saavutetaan ajoissa. 
Kolmansien maiden, jotka ovat tehneet 
Euratomin kanssa yhteistyösopimuksia 
hallitun ydinfuusion alalla ja assosioineet 
näin oman tutkimuksensa Euratomin 
tutkimuksiin, olisi voitava suorittaa 
osuuksia lisätutkimusohjelmaan.

Or. en

Tarkistus 27
Kent Johansson, Nils Torvalds

Ehdotus päätökseksi
Johdanto-osan 5 kappale

Komission teksti Tarkistus

(5) Vuoden 2013 jälkeisen ajan osalta 
komissio ehdotti tiedonannossaan 
Eurooppa 2020 -strategiaa tukeva 
talousarvio, että ITER-hanke rahoitetaan
monivuotisen rahoituskehyksen 
ulkopuolella. Tästä syystä olisi 
vahvistettava ITER-hankkeen 
lisätutkimusohjelma vuosille 2014–2018.

(5) Vuoden 2013 jälkeisen ajan osalta 
komissio ehdotti tiedonannossaan 
Eurooppa 2020 -strategiaa tukeva 
talousarvio, että ITER-hankkeelle olisi 
myönnettävä enemmän rahoitusta kuin
monivuotisen rahoituskehyksen 
enimmäismäärät sallivat, jotta voidaan 
varmistaa, että mahdolliset kustannusten 
ylitykset eivät vaaranna unionin 
toimintalinjojen rahoitusta ja 
menestyksekästä täytäntöönpanoa etenkin 
tutkimusalalla, säilyttäen kuitenkin 
kummankin budjettivallan käyttäjän 
täydet toimivaltuudet. Tästä syystä olisi 
vahvistettava ITER-hankkeen 
lisätutkimusohjelma vuosille 2014–2018.

Or. en

Perustelu

Ratkaisuna on ITER-hankkeen sijoittaminen monivuotisen rahoituskehyksen ulkopuolelle, eli 
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hanke voisi ylittää enimmäismäärät. Näin voitaisiin välttää ITER:in hyväksi muiden EU:n 
ohjelmien ja etenkin otsakkeeseen 1 a kuuluvien tutkimusohjelmien (lähinnä Horisontti 2020 
-ohjelman) kustannuksella tehtävät mahdolliset uudelleenkohdentamiset, joita on tehty 
aiemmin. 

Tarkistus 28
Michèle Rivasi
Verts/ALE-ryhmän puolesta
Corinne Lepage

Ehdotus päätökseksi
Johdanto-osan 5 kappale

Komission teksti Tarkistus

(5) Vuoden 2013 jälkeisen ajan osalta 
komissio ehdotti tiedonannossaan 
Eurooppa 2020 -strategiaa tukeva 
talousarvio, että ITER-hanke rahoitetaan 
monivuotisen rahoituskehyksen 
ulkopuolella. Tästä syystä olisi 
vahvistettava ITER-hankkeen 
lisätutkimusohjelma vuosille 2014–2018.

(5) Vuoden 2013 jälkeisen ajan osalta 
komissio ehdotti perustellusti 
tiedonannossaan Eurooppa 2020 -strategiaa 
tukeva talousarvio, että ITER-hanke 
rahoitetaan monivuotisen rahoituskehyksen 
ulkopuolella pyrkien välttämään 
päällekkäisyyksiä erityisesti tutkimusta, 
koulutusta ja pk-yritysten kilpailukyvyn 
parantamista koskevien unionin 
ohjelmien kanssa. Tästä syystä olisi 
vahvistettava ITER-hankkeen 
lisätutkimusohjelma vuosille 2014–2018 ja 
sallittava, että jäsenvaltiot suorittavat 
halutessaan ja vapaaehtoisesti ITERin 
rahoitusosuuksia edellä mainittujen, 
12 päivänä heinäkuuta 2010 annettujen 
neuvoston päätelmien mukaisissa 
rajoissa.

Or. fr

Tarkistus 29
Michèle Rivasi
Verts/ALE-ryhmän puolesta
Corinne Lepage

Ehdotus päätökseksi
Johdanto-osan 5 a kappale (uusi)



PE506.175v01-00 12/33 AM\928808FI.doc

FI

Komission teksti Tarkistus

(5 a) Euroopan kokonaisosuus kaikista 
ITERin rakennuskustannuksista, 
käyttökustannuksista ja satunnaisista 
kuluista ei saa missään tapauksessa 
ylittää 12 päivänä heinäkuuta 2010 
annetuissa Euroopan unionin neuvoston 
päätelmissä tarkoitettua määrää. Tulevat 
talousarvion ylitykset eivät saisi missään 
tapauksessa toteutua eurooppalaisten 
veronmaksajien eivätkä unionin 
talousarvion kustannuksella. Komission 
olisi teetettävä mahdollisimman pian 
arvio siitä, millaiset kustannukset ITER-
hankkeen lopettamisesta ja käytöstä 
poistamisesta aiheutuu. 

Or. fr

Tarkistus 30
Laurence J.A.J. Stassen

Ehdotus päätökseksi
Johdanto-osan 6 kappale

Komission teksti Tarkistus

(6) ITER-hankkeen lisätutkimusohjelma 
olisi rahoitettava jäsenvaltioiden 
osuuksilla käyttäen kunkin jäsenvaltion 
bruttokansantuloon sovellettavaa 
keräämisastetta, joka on määritelty 
Euroopan unionin yleiseen talousarvioon 
maksettavien bruttokansantuloon 
perustuvien omien varojen laskemiseksi.
Rahoitusosuudet suoritetaan Euroopan 
unionin yleiseen talousarvioon ja 
sidotaan tähän ohjelmaan. Kolmansien 
maiden, jotka ovat tehneet Euratomin 
kanssa yhteistyösopimuksen hallitun 
ydinfuusion alalla ja assosioineet näin 
omat tutkimusohjelmansa Euratomin 
ohjelmiin, olisi voitava suorittaa osuuksia 
tähän ohjelmaan.

(6) ITER-hankkeen lisätutkimusohjelma 
olisi rahoitettava ITERin nykyisestä 
talousarviosta.
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Or. nl

Tarkistus 31
Evžen Tošenovský, Vicky Ford

Ehdotus päätökseksi
Johdanto-osan 6 kappale

Komission teksti Tarkistus

(6) ITER-hankkeen lisätutkimusohjelma 
olisi rahoitettava jäsenvaltioiden 
osuuksilla käyttäen kunkin jäsenvaltion 
bruttokansantuloon sovellettavaa 
keräämisastetta, joka on määritelty 
Euroopan unionin yleiseen talousarvioon 
maksettavien bruttokansantuloon 
perustuvien omien varojen laskemiseksi. 
Rahoitusosuudet suoritetaan Euroopan 
unionin yleiseen talousarvioon ja 
sidotaan tähän ohjelmaan. Kolmansien 
maiden, jotka ovat tehneet Euratomin 
kanssa yhteistyösopimuksen hallitun 
ydinfuusion alalla ja assosioineet näin omat 
tutkimusohjelmansa Euratomin ohjelmiin, 
olisi voitava suorittaa osuuksia tähän 
ohjelmaan.

(6) ITER-hankkeen lisätutkimusohjelma 
olisi rahoitettava monivuotisesta 
rahoituskehyksestä. Rahoituksen olisi 
tultava monivuotisesta 
rahoituskehyksestä, ja unionin 
talousarviossa olisi vahvistettava ITER-
hankkeeseen vuosina 2014–2018 
maksettavien avustusten enimmäismäärä, 
joka on varattu nimenomaan tähän 
tarkoitukseen. ITER-hankkeen 
mahdollinen lisärahoitus ei saisi 
vaarantaa muita monivuotisen 
rahoituskehyksen otsakkeen 1 a mukaisia 
hankkeita. Kolmansien maiden, jotka ovat 
tehneet Euratomin kanssa 
yhteistyösopimuksen hallitun ydinfuusion 
alalla ja assosioineet näin omat 
tutkimusohjelmansa Euratomin ohjelmiin, 
olisi voitava suorittaa osuuksia tähän 
ohjelmaan.

Or. en

Tarkistus 32
Kent Johansson, Nils Torvalds

Ehdotus päätökseksi
Johdanto-osan 6 kappale

Komission teksti Tarkistus

(6) ITER-hankkeen lisätutkimusohjelma 
olisi rahoitettava jäsenvaltioiden 
osuuksilla käyttäen kunkin jäsenvaltion 

(6) ITER-hankkeen lisätutkimusohjelma 
olisi rahoitettava monivuotisen 
rahoituskehyksen enimmäismäärät 
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bruttokansantuloon sovellettavaa 
keräämisastetta, joka on määritelty 
Euroopan unionin yleiseen talousarvioon 
maksettavien bruttokansantuloon 
perustuvien omien varojen laskemiseksi.
Rahoitusosuudet suoritetaan Euroopan 
unionin yleiseen talousarvioon ja 
sidotaan tähän ohjelmaan. Kolmansien 
maiden, jotka ovat tehneet Euratomin 
kanssa yhteistyösopimuksen hallitun 
ydinfuusion alalla ja assosioineet näin omat 
tutkimusohjelmansa Euratomin ohjelmiin, 
olisi voitava suorittaa osuuksia tähän 
ohjelmaan.

ylittävällä osuudella, ja sen rahoitukseen 
unionin talousarviosta myönnettävä 
tarkoitukseensa sidottu enimmäismäärä 
olisi vahvistettava monivuotista 
rahoituskehystä koskevassa asetuksessa.
Tätä rahoitusta on pidettävä 
ylimääräisenä, eikä se liity varoihin, joita 
komissio on ehdottanut Horisontti 2020 
-ohjelmalle tai muille unionin ohjelmille.
Kolmansien maiden, jotka ovat tehneet 
Euratomin kanssa yhteistyösopimuksen 
hallitun ydinfuusion alalla ja assosioineet 
näin omat tutkimusohjelmansa Euratomin 
ohjelmiin, olisi voitava suorittaa osuuksia 
tähän ohjelmaan.

Or. en

Perustelu

Tätä rahoitusta on pidettävä ylimääräisenä, eikä se liity varoihin, joita komissio on 
ehdottanut Horisontti 2020 -ohjelmalle tai muille unionin ohjelmille.

Tarkistus 33
Michèle Rivasi
Verts/ALE-ryhmän puolesta
Corinne Lepage

Ehdotus päätökseksi
Johdanto-osan 6 kappale

Komission teksti Tarkistus

(6) ITER-hankkeen lisätutkimusohjelma
olisi rahoitettava jäsenvaltioiden osuuksilla 
käyttäen kunkin jäsenvaltion 
bruttokansantuloon sovellettavaa 
keräämisastetta, joka on määritelty 
Euroopan unionin yleiseen talousarvioon 
maksettavien bruttokansantuloon 
perustuvien omien varojen laskemiseksi.
Rahoitusosuudet suoritetaan Euroopan 
unionin yleiseen talousarvioon ja sidotaan 
tähän ohjelmaan. Kolmansien maiden, 
jotka ovat tehneet Euratomin kanssa 
yhteistyösopimuksen hallitun ydinfuusion 

(6) ITER-hankkeen lisätutkimusohjelma 
olisi rahoitettava vapaaehtoisuuteen 
perustuvilla jäsenvaltioiden osuuksilla.
Rahoitusosuudet suoritetaan Euroopan 
unionin yleiseen talousarvioon ja sidotaan
tähän ohjelmaan. Kolmansien maiden, 
jotka ovat tehneet Euratomin kanssa 
yhteistyösopimuksen hallitun ydinfuusion 
alalla ja assosioineet näin omat 
tutkimusohjelmansa Euratomin ohjelmiin, 
olisi voitava suorittaa osuuksia tähän 
ohjelmaan.
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alalla ja assosioineet näin omat 
tutkimusohjelmansa Euratomin ohjelmiin, 
olisi voitava suorittaa osuuksia tähän 
ohjelmaan.

Or. fr

Tarkistus 34
António Fernando Correia de Campos

Ehdotus päätökseksi
Johdanto-osan 6 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(6 a) Kustannusten hillitsemistä koskevia 
toimia olisi jatkettava, mutta ITER-hanke 
saattaa niistä huolimatta johtaa edelleen 
kustannusten ylittymiseen, mikä johtuu 
hankkeen tieteellisestä luonteesta ja 
mittavuudesta sekä teknologisista 
riskeistä. Tämä ei saisi vaarantaa unionin 
talousarvion rajallisia varoja eikä unionin 
muiden tärkeiden toimintalinjojen 
toteuttamista etenkään alaotsakkeessa 
”Kasvua ja työllisyyttä edistävä 
kilpailukyky”. Olisi saatava 
asianmukaiset oikeudelliset takeet siitä, 
että unionin talousarvio suojataan 
tällaiselta kustannusten ylittämiseltä 
sitomalla varat käyttötarkoitukseensa. 

Or. en

Tarkistus 35
Bernd Lange

Ehdotus päätökseksi
Johdanto-osan 6 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(6 a) Edellä esitetyistä syistä on selvää, 
että ITER-hanketta ei rahoiteta unionin 
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yleisestä talousarviosta, joka määräytyy 
monivuotisen rahoituskehyksen 
perusteella. Rahoitus on turvattava 
itsenäisin keinoin, eikä sitä saisi hankkia 
alaotsakkeen 1 a eikä etenkään 
alaotsakkeeseen kuuluvan tutkimuksen 
talousarvion (Horisontti 2020 -ohjelma) 
kustannuksella.

Or. de

Tarkistus 36
Kent Johansson, Nils Torvalds

Ehdotus päätökseksi
Johdanto-osan 7 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(7 a) Tämän päätöksen 3 artiklassa 
vahvistetun (...) suuruisen 
enimmäismäärän mahdollisesti ylittävillä 
kustannuksilla ei saisi olla vaikutusta 
muihin unionin talousarviosta 
rahoitettaviin hankkeisiin, vaan ne olisi 
rahoitettava tapauksen mukaan 
myöntämällä enimmäismäärät ylittävää 
lisärahoitusta.

Or. en

Tarkistus 37
Kent Johansson, Nils Torvalds

Ehdotus päätökseksi
Johdanto-osan 7 b kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(7 b) Kummankin budjettivallan käyttäjän 
olisi sovittava, että ITER-hankkeeseen 
liittyvien käyttämättömien 
maksumäärärahojen lykkäämistä tai 
siirtämistä olisi vältettävä, ja niiden olisi 
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sitouduttava toimimaan yhteistyössä 
tällaisen tilanteen välttämiseksi.

Or. en

Tarkistus 38
Michèle Rivasi
Verts/ALE-ryhmän puolesta
Corinne Lepage

Ehdotus päätökseksi
Johdanto-osan 8 kappale

Komission teksti Tarkistus

(8) Tieteellis-tekninen komitea antoi 
komissiolle lausunnon tutkimuksen ja 
innovoinnin puiteohjelmaa ”Horisontti 
2020” täydentävästä Euratomin tutkimus-
ja koulutusohjelmasta (2014–2018). ITER-
toimien tieteellinen ja tekninen sisältö 
pysyy muuttumattomana tässä 
lisätutkimusohjelmassa,

(8) Tieteellis-tekninen komitea antoi 
parlamentin sivuuttaen komissiolle 
lausunnon tutkimuksen ja innovoinnin 
puiteohjelmaa ”Horisontti 2020” 
täydentävästä Euratomin tutkimus- ja 
koulutusohjelmasta (2014–2018).

Or. fr

Tarkistus 39
Maria Da Graça Carvalho, Elisabetta Gardini

Ehdotus päätökseksi
Johdanto-osan 8 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(8 a) Kummankin budjettivallan käyttäjän 
olisi sovittava, että ITER-hankkeeseen 
liittyvien käyttämättömien 
maksumäärärahojen lykkäämistä tai 
siirtämistä olisi vältettävä, ja niiden olisi 
sitouduttava toimimaan yhteistyössä, jotta 
tällaista tilannetta ei syntyisi.

Or. en



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

FI

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

Ehdotus päätökseksi
Johdanto-osan 8 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(8 a) Joint European Torus -hankkeen 
(JET) olisi oltava pääroolissa energia-
alan siirtymäprosessissa EFDA:n vuoden 
2012 etenemissuunnitelmassa 
ehdotettujen painopistetoimien 
mukaisesti.

Or. en

Tarkistus 41
Michèle Rivasi
Verts/ALE-ryhmän puolesta
Corinne Lepage

 Ehdotus päätökseksi
1 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

Vahvistetaan ITER-hankkeen 
lisätutkimusohjelma, jäljempänä ’ohjelma’, 
joka alkaa 1 päivänä tammikuuta 2014 ja 
päättyy 31 päivänä joulukuuta 2018. 
Ohjelmassa rahoitetaan toimia, joilla 
suoritetaan Euroopan 
atomienergiayhteisön (Euratom) osuus 
ITER-organisaatioon, mukaan lukien 
toimet, jotka ovat tarpeen ITER-
laitteistojen rakentamiseksi, käyttämiseksi 
ja hyödyntämiseksi, sekä ITERin 
liitännäistoimet. Ohjelman tieteellinen ja 
teknologinen tavoite, lähtökohdat ja 
toimet esitetään liitteessä.

Vahvistetaan ITER-hankkeen 
lisätutkimusohjelma, jäljempänä ’ohjelma’, 
joka alkaa 1 päivänä tammikuuta 2014 ja 
päättyy 31 päivänä joulukuuta 2018. 
Ohjelmassa rahoitetaan liitteessä esitettyjä 
ohjelman lähtökohtia ja toimia.

Or. fr
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Tarkistus 42
Kent Johansson, Nils Torvalds

Ehdotus päätökseksi
2 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

 Ohjelmalle annettavan rahoituksen 
enimmäismäärä on 2 573 miljoonaa euroa 
(käypinä hintoina) 3 artiklan mukaisesti.

Ohjelmalle annettavan rahoituksen 
enimmäismäärä on 2 573 miljoonaa euroa 
(käypinä hintoina) monivuotisen 
rahoituskehyksen enimmäismäärän 
lisäksi 3 artiklan mukaisesti, ja se 
täydentää komission Horisontti 2020 -
ohjelmalle ja muille unionin ohjelmille 
ehdottamia määrärahoja.

Or. en

Perustelu

Ratkaisuna on ITER-hankkeen sijoittaminen monivuotisen rahoituskehyksen ulkopuolelle, eli 
hanke voisi ylittää enimmäismäärät. Näin voitaisiin välttää ITERin hyväksi muiden EU:n 
ohjelmien ja etenkin otsakkeeseen 1 a kuuluvien tutkimusohjelmien (lähinnä Horisontti 2020 
-ohjelman) kustannuksella tehtävät mahdolliset uudelleenkohdentamiset, joita on tehty 
aiemmin. 

Tarkistus 43
Michèle Rivasi
Verts/ALE-ryhmän puolesta
Corinne Lepage

Ehdotus päätökseksi
2 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

Ohjelmalle annettavan rahoituksen 
enimmäismäärä on 2 573 miljoonaa 
euroa (käypinä hintoina) 3 artiklan 
mukaisesti.

Ohjelmaa rahoitetaan 3 artiklan 
mukaisesti jäsenvaltioiden vapaaehtoisilla 
osuuksilla.

Or. fr
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Tarkistus 44
Laurence J.A.J. Stassen

Ehdotus päätökseksi
3 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

 Ohjelma rahoitetaan jäsenvaltioiden 
osuuksilla käyttäen kunkin jäsenvaltion 
bruttokansantuloon sovellettavaa 
keräämisastetta, joka on määritelty 
Euroopan unionin yleiseen talousarvioon 
maksettavien bruttokansantuloon 
perustuvien omien varojen laskemiseksi.
Näitä osuuksia pidetään ohjelman 
ulkoisina käyttötarkoitukseensa sidottuina 
tuloina Euroopan parlamentin ja 
neuvoston asetuksen (EU) N:o 
XXXX/2012 [uusi varainhoitoasetus] 
XX artiklan mukaisesti.

Ohjelma rahoitetaan ITERin nykyisestä 
talousarviosta.

Or. nl

Tarkistus 45
António Fernando Correia de Campos

Ehdotus päätökseksi
3 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

 Ohjelma rahoitetaan jäsenvaltioiden 
osuuksilla käyttäen kunkin jäsenvaltion 
bruttokansantuloon sovellettavaa 
keräämisastetta, joka on määritelty 
Euroopan unionin yleiseen talousarvioon 
maksettavien bruttokansantuloon 
perustuvien omien varojen laskemiseksi. 
Näitä osuuksia pidetään ohjelman ulkoisina 
käyttötarkoitukseensa sidottuina tuloina 
Euroopan parlamentin ja neuvoston 
asetuksen (EU) N:o XXXX/2012 [uusi 
varainhoitoasetus] XX artiklan mukaisesti.

Ohjelma rahoitetaan monivuotisesta 
rahoituskehyksestä sen enimmäismäärien 
lisäksi, eli ylittyvä osuus hankitaan 
muualta kuin alaotsakkeesta 1 a. 
Mahdolliset 2 artiklassa määritellyn 
rahoituksen enimmäismäärän ylittävät 
kustannukset eivät vaikuta unionin 
talousarvioon ja ne rahoitetaan
jäsenvaltioiden osuuksilla käyttäen kunkin 
jäsenvaltion bruttokansantuloon 
sovellettavaa keräämisastetta, joka on 
määritelty Euroopan unionin yleiseen 
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talousarvioon maksettavien 
bruttokansantuloon perustuvien omien 
varojen laskemiseksi. Näitä osuuksia 
pidetään ohjelman ulkoisina 
käyttötarkoitukseensa sidottuina tuloina 
Euroopan parlamentin ja neuvoston 
asetuksen (EU) N:o XXXX/2012 [uusi 
varainhoitoasetus] XX artiklan mukaisesti.

Or. en

Tarkistus 46
Michèle Rivasi
Verts/ALE-ryhmän puolesta
Corinne Lepage

Ehdotus päätökseksi
3 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

 Ohjelma rahoitetaan jäsenvaltioiden 
osuuksilla käyttäen kunkin jäsenvaltion 
bruttokansantuloon sovellettavaa 
keräämisastetta, joka on määritelty 
Euroopan unionin yleiseen talousarvioon 
maksettavien bruttokansantuloon 
perustuvien omien varojen laskemiseksi. 
Näitä osuuksia pidetään ohjelman ulkoisina 
käyttötarkoitukseensa sidottuina tuloina 
Euroopan parlamentin ja neuvoston 
asetuksen (EU) N:o XXXX/2012 [uusi 
varainhoitoasetus] XX artiklan mukaisesti.

Ohjelma rahoitetaan vapaaehtoisuuteen 
perustuvilla jäsenvaltioiden osuuksilla. 
Näitä osuuksia pidetään ohjelman ulkoisina 
käyttötarkoitukseensa sidottuina tuloina 
Euroopan parlamentin ja neuvoston 
asetuksen (EU) N:o XXXX/2012 [uusi 
varainhoitoasetus] XX artiklan mukaisesti.

Or. fr

Tarkistus 47
Bernd Lange

Ehdotus päätökseksi
3 artikla – 1 kohta



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

FI

Komission teksti Tarkistus

Ohjelma rahoitetaan jäsenvaltioiden 
osuuksilla käyttäen kunkin jäsenvaltion 
bruttokansantuloon sovellettavaa 
keräämisastetta, joka on määritelty 
Euroopan unionin yleiseen talousarvioon 
maksettavien bruttokansantuloon 
perustuvien omien varojen laskemiseksi. 
Näitä osuuksia pidetään ohjelman ulkoisina 
käyttötarkoitukseensa sidottuina tuloina 
Euroopan parlamentin ja neuvoston 
asetuksen (EU) N:o XXXX/2012 [uusi 
varainhoitoasetus] XX artiklan mukaisesti.

Ohjelma rahoitetaan jäsenvaltioiden 
osuuksilla käyttäen kunkin jäsenvaltion 
bruttokansantuloon sovellettavaa 
keräämisastetta, joka on määritelty 
Euroopan unionin yleiseen talousarvioon 
maksettavien bruttokansantuloon 
perustuvien omien varojen laskemiseksi. 
Näitä osuuksia pidetään ohjelman ulkoisina 
käyttötarkoitukseensa sidottuina tuloina 
Euroopan parlamentin ja neuvoston 
asetuksen (EU) N:o XXXX/2012 [uusi 
varainhoitoasetus] XX artiklan mukaisesti.

Ohjelmaa ei saa rahoittaa monivuotisen 
rahoituskehyksen mukaisesta unionin 
yleisestä talousarviosta.

Or. de

Tarkistus 48
Laurence J.A.J. Stassen

Ehdotus päätökseksi
4 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

 Ohjelmaan voivat suorittaa osuuksia myös
kolmannet maat, jotka ovat tehneet 
Euratomin kanssa yhteistyösopimuksen 
hallitun ydinfuusion alalla ja assosioineet 
näin omat tutkimusohjelmansa Euratomin 
ohjelmiin, jäljempänä ’assosioituneet 
maat’.

Ohjelmaan voivat suorittaa osuuksia 
kolmannet maat, jotka ovat tehneet 
Euratomin kanssa yhteistyösopimuksen 
hallitun ydinfuusion alalla ja assosioineet 
näin omat tutkimusohjelmansa Euratomin 
ohjelmiin, jäljempänä ’assosioituneet 
maat’.

Or. nl

Tarkistus 49
Jean-Pierre Audy

Ehdotus päätökseksi
5 artikla – 2 a kohta (uusi)
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Komission teksti Tarkistus

Komissio antaa ennen 30 päivää 
kesäkuuta 2016 neuvostolle ja lausuntoa 
varten myös parlamentille väliarvion 
ITER-hankkeen lisätutkimusohjelman 
2014–2018 edistymisestä.

Or. fr

Tarkistus 50
Michèle Rivasi
Verts/ALE-ryhmän puolesta
Corinne Lepage

Ehdotus päätökseksi
6 artikla – 1 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. fr

Tarkistus 51
Jean-Pierre Audy

Ehdotus päätökseksi
6 artikla – 1 kohta – 1 alakohta
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Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. fr

Tarkistus 52
Jean-Pierre Audy

Ehdotus päätökseksi
6 artikla – 1 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. fr

Tarkistus 53
Jean-Pierre Audy

Ehdotus päätökseksi
6 artikla – 1 kohta – 4 alakohta
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Komission teksti Tarkistus

Tämän päätöksen täytäntöönpanosta 
seurauksena olevissa kolmansien maiden ja 
kansainvälisten järjestöjen kanssa tehdyissä 
yhteistyösopimuksissa, 
avustussopimuksissa, avustuspäätöksissä ja 
sopimuksissa on nimenomaisesti annettava 
komissiolle, tilintarkastustuomioistuimelle 
ja OLAFille valtuudet tehdä tällaisia 
tarkastuksia sekä paikalla suoritettavia 
todentamisia ja tarkastuksia, sanotun 
kuitenkaan rajoittamatta ensimmäisen ja 
toisen alakohdan soveltamista.

Tämän päätöksen täytäntöönpanosta 
seurauksena olevissa kolmansien maiden ja 
kansainvälisten järjestöjen kanssa tehdyissä 
yhteistyösopimuksissa, 
avustussopimuksissa, avustuspäätöksissä ja 
sopimuksissa on nimenomaisesti annettava 
komissiolle, tilintarkastustuomioistuimelle 
ja OLAFille valtuudet tehdä tällaisia 
tarkastuksia sekä paikalla suoritettavia 
todentamisia ja tarkastuksia, sanotun 
kuitenkaan rajoittamatta ensimmäisen ja 
toisen alakohdan soveltamista. 
Todentamisten tuloksista ilmoitetaan 
Euroopan parlamentille.

Or. fr

Tarkistus 54
Maria Da Graça Carvalho, Elisabetta Gardini

Ehdotus päätökseksi
6 artikla – 2 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

Komissio varmistaa asianmukaisin 
toimenpitein, että tämän päätöksen 
mukaisesti rahoitettavia toimia 
toteutettaessa unionin taloudellisia etuja 
suojataan petoksia, lahjontaa ja muuta 
laitonta toimintaa ehkäisevillä 
toimenpiteillä, tehokkailla tarkastuksilla ja, 
jos sääntöjenvastaisuuksia havaitaan, 
perimällä aiheettomasti maksetut määrät 
takaisin sekä soveltuvin osin käyttämällä 
tehokkaita, oikeasuhteisia ja ennalta 
ehkäiseviä seuraamuksia. Komissio 
toteuttaa myös asianmukaisia 
toimenpiteitä, joilla varmistetaan riittävä 
riskienvalvonta ja vältetään kustannusten 
ylittyminen.

Or. en
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Tarkistus 55
Kent Johansson, Nils Torvalds

Ehdotus päätökseksi
6 artikla – 2 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

2. Komissio varmistaa asianmukaisin 
toimenpitein, että tämän päätöksen 
mukaisesti rahoitettavia toimia 
toteutettaessa unionin taloudellisia etuja 
suojataan petoksia, lahjontaa ja muuta 
laitonta toimintaa ehkäisevillä 
toimenpiteillä, tehokkailla tarkastuksilla ja, 
jos sääntöjenvastaisuuksia havaitaan, 
perimällä aiheettomasti maksetut määrät 
takaisin sekä soveltuvin osin käyttämällä 
tehokkaita, oikeasuhteisia ja ennalta 
ehkäiseviä seuraamuksia. Komissio 
toteuttaa myös asianmukaisia 
toimenpiteitä, joilla varmistetaan riittävä 
riskienvalvonta ja vältetään kustannusten 
ylittyminen.

Or. en

Tarkistus 56
Maria Da Graça Carvalho, Elisabetta Gardini

Ehdotus päätökseksi
6 artikla – 2 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

Komissiolla ja sen edustajilla sekä 
tilintarkastustuomioistuimella on valtuudet 
tehdä kaikkien unionilta tämän päätöksen 
mukaisesti rahoitusta saaneiden 
avustuksensaajien, toimeksisaajien, 
alihankkijoiden ja muiden kolmansien 
osapuolten osalta asiakirjoihin perustuvia 
ja paikalla suoritettavia todentamisia ja 
tarkastuksia. Komissio tiedottaa Euroopan 
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parlamentille säännöllisesti ohjelman 
kehittymisestä ja erityisesti kustannus- ja 
aikataulukysymyksistä.

Or. en

Tarkistus 57
Elisabetta Gardini

Ehdotus päätökseksi
6 artikla – 2 kohta – 2 a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

ITER-hankkeen lisärahoitusta ei kateta 
edellä mainitusta talousarviosta. Lisäksi 
mahdollinen ilmoitetun enimmäismäärän 
ylittävä lisärahoitus ei saa viedä varoja 
rinnakkaisten hankkeiden rahoituksesta.

Or. en

Tarkistus 58
Michèle Rivasi
Verts/ALE-ryhmän puolesta
Corinne Lepage

Ehdotus päätökseksi
Liite – Tieteellinen ja teknologinen tavoite – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

ITER-hankkeen lisätutkimusohjelman 
tavoitteena on ITERin toteuttaminen 
merkittävänä askeleena kohti 
prototyyppireaktorien luomista turvallisia, 
kestäviä, ympäristöä kunnioittavia ja 
taloudellisesti elinkelpoisia 
fuusiovoimalaitoksia varten.

ITER-hankkeen lisätutkimusohjelman 
tavoitteena on ITERin toteuttaminen. 

Or. fr
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Tarkistus 59
Laurence J.A.J. Stassen

Ehdotus päätökseksi
Liite – Tieteellinen ja teknologinen tavoite – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

 ITER-hankkeen lisätutkimusohjelman 
tavoitteena on ITERin toteuttaminen 
merkittävänä askeleena kohti 
prototyyppireaktorien luomista turvallisia, 
kestäviä, ympäristöä kunnioittavia ja 
taloudellisesti elinkelpoisia
fuusiovoimalaitoksia varten.

ITER-hankkeen lisätutkimusohjelman 
tavoitteena on ITERin toteuttaminen 
merkittävänä askeleena kohti 
prototyyppireaktorien luomista turvallisia, 
ympäristöystävällisiä ja taloudellisesti 
kannattavia fuusiovoimalaitoksia varten.

Or. nl

Tarkistus 60
Michèle Rivasi
Verts/ALE-ryhmän puolesta
Corinne Lepage

Ehdotus päätökseksi
Liite – Tieteellinen ja teknologinen tavoite – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

Tavoitteen saavuttamiseksi noudatetaan 
strategiaa, jonka ensimmäisenä 
päätavoitteena on ITERin rakentaminen 
(ITER on mittava koelaitos, jolla 
demonstroidaan fuusioenergian tieteellistä 
ja teknistä toteutettavuutta). Tämän 
jälkeen on määrä rakentaa 
demonstraatiofuusiovoimalaitos.

ITERin mahdollinen rakentaminen (ITER 
on mittava koelaitos, jolla demonstroidaan 
fuusioenergian tieteellistä ja teknistä 
toteutettavuutta) on toteutettava
vapaaehtoisuuteen perustuvilla 
jäsenvaltioiden osuuksilla lisäohjelmalle 
asetetuissa rajoissa ja rahoituksen 
kannalta 12 päivänä heinäkuuta 2010 
annettujen ITER-ohjelman edistymistä 
koskevien neuvoston päätelmien 
mukaisissa rajoissa. 

Or. fr

Tarkistus 61
Peter Skinner, Vicky Ford, Evžen Tošenovský, Jan Březina
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Ehdotus päätökseksi
Liite – Tieteellinen ja teknologinen tavoite – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

Tavoitteen saavuttamiseksi noudatetaan 
strategiaa, jonka ensimmäisenä 
päätavoitteena on ITERin rakentaminen 
(ITER on mittava koelaitos, jolla 
demonstroidaan fuusioenergian tieteellistä 
ja teknistä toteutettavuutta). Tämän jälkeen 
on määrä rakentaa 
demonstraatiofuusiovoimalaitos.

Tavoitteen saavuttamiseksi noudatetaan 
strategiaa, jonka ensimmäisenä 
päätavoitteena on ITERin rakentaminen 
(ITER on mittava koelaitos, jolla 
demonstroidaan fuusioenergian tieteellistä 
ja teknistä toteutettavuutta). Tämän jälkeen 
on määrä rakentaa 
demonstraatiofuusiovoimalaitos. On myös 
erittäin tärkeää toteuttaa EFDA:n vuoden 
2012 fuusioetenemissuunnitelmassa 
ehdotetut painopistetoimet, jotta voidaan 
varmistaa ITERin merkittävä rooli 
energia-alan siirtymäprosessissa.

Or. en

Tarkistus 62
Michèle Rivasi
Verts/ALE-ryhmän puolesta
Corinne Lepage

Ehdotus päätökseksi
Liite – Lähtökohdat – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

Fuusioenergia voi muutaman 
vuosikymmenen kuluttua olla merkittävä 
osatekijä EU:n kestävän ja varman 
energiansaannin turvaamisessa. Sen 
onnistunut kehittäminen loisi turvallisen, 
kestävän ja ympäristöä säästävän 
energialähteen.

Auringon ja tähtien ytimessä syntyvä 
fuusioenergia edistää välittömästi ja 
välillisesti uusiutuvia energiamuotoja, 
joista saadaan turvallista, kestävää ja 
ympäristöä säästävää energiaa.

Or. fr

Tarkistus 63
Laurence J.A.J. Stassen
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Ehdotus päätökseksi
Liite – Lähtökohdat – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

 Fuusioenergia voi muutaman 
vuosikymmenen kuluttua olla merkittävä 
osatekijä unionin kestävän ja varman 
energiansaannin turvaamisessa. Sen 
onnistunut kehittäminen loisi turvallisen, 
kestävän ja ympäristöä säästävän
energialähteen.

Fuusioenergia voi muutaman 
vuosikymmenen kuluttua olla merkittävä 
osatekijä unionin kestävän ja varman 
energiansaannin turvaamisessa. Sen 
onnistunut kehittäminen loisi turvallisen, 
ympäristöystävällisen ja taloudellisesti 
kannattavan energialähteen.

Or. nl

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

Ehdotus päätökseksi
Liite – Lähtökohdat – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

Fuusioenergia voi muutaman 
vuosikymmenen kuluttua olla merkittävä 
osatekijä EU:n kestävän ja varman 
energiansaannin turvaamisessa. Sen 
onnistunut kehittäminen loisi turvallisen, 
kestävän ja ympäristöä säästävän 
energialähteen.

Fuusioenergia voi muutaman 
vuosikymmenen kuluttua olla merkittävä 
osatekijä EU:n kestävän ja varman 
energiansaannin turvaamisessa. Sen 
onnistunut kehittäminen loisi turvallisen, 
kestävän ja ympäristöä säästävän 
energialähteen. Fuusioenergian 
valjastaminen käyttöön on erittäin 
lupaava tavoite mutta myös suuri haaste, 
sillä ratkaistavana on vielä fysiikkaan ja 
tekniikkaan liittyviä kysymyksiä ennen 
kuin voidaan demonstroida 
fuusioenergian toteutettavuus. Unionin 
on pyrittävä kaikin tavoin tukemaan ja 
hyödyntämään Joint European Taurus 
-hankkeen yhteydessä toteutettavia 
toimenpiteitä tietämys- ja kokemusvajeen 
poistamiseksi, jotta osaan edellä 
mainituista haasteista kyettäisiin 
vastaamaan parhaalla mahdollisella 
tavalla.

Or. en
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Tarkistus 65
Michèle Rivasi
Verts/ALE-ryhmän puolesta
Corinne Lepage

Ehdotus päätökseksi
Liite – Lähtökohdat – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

ITER-hanke ei voi niellä pohjattomana 
kuiluna loputtomiin unionin varoja. Siksi 
ITER-hankkeen rakentaminen on joko 
vietävä kokonaisuudessaan päätökseen 
ennen lisäohjelman päättymistä tai 
rakennustyöt on lopetettava kokonaan. 

Or. fr

Tarkistus 66
Michèle Rivasi
Verts/ALE-ryhmän puolesta
Corinne Lepage

Ehdotus päätökseksi
Liite – Lähtökohdat – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

Fuusioenergian tutkimus- ja kehitystyön 
kansainvälinen ulottuvuus perustuu 
sopimukseen ITER-hankkeen 
toteutuksesta vastaavan fuusioenergia-
alan kansainvälisen ITER-organisaation 
perustamisesta sekä Japanin hallituksen 
ja Euratomin sopimukseen laajemman 
lähestymistavan toimista 
fuusioenergiatutkimuksen alalla. 
Laajemman lähestymistavan toimet 
täydentävät ITER-toimia.

Poistetaan.

Or. fr



PE506.175v01-00 32/33 AM\928808FI.doc

FI

Tarkistus 67
Michèle Rivasi
Verts/ALE-ryhmän puolesta
Corinne Lepage

Ehdotus päätökseksi
Liite – Toimet – 2 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

b) Euratomin osuus Japanin kanssa 
toteutettavissa laajemman 
lähestymistavan toimissa;

Poistetaan.

Or. fr

Tarkistus 68
Michèle Rivasi
Verts/ALE-ryhmän puolesta
Corinne Lepage

Ehdotus päätökseksi
Liite – Toimet – 2 kohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

c) tarpeen mukaan muut toimet, joilla 
luodaan pohjaa demonstraatioreaktorin ja 
siihen liittyvien laitosten suunnittelulle.

Poistetaan.

Or. fr

Tarkistus 69
Elisabetta Gardini

Ehdotus päätökseksi
Liite – Toimet – 2 kohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

c) tarpeen mukaan muut toimet, joilla 
luodaan pohjaa demonstraatioreaktorin ja 
siihen liittyvien laitosten suunnittelulle.

c) tarpeen mukaan muut toimet, joilla 
luodaan pohjaa demonstraatioreaktorin ja 
siihen liittyvien laitosten suunnittelulle, ja 
etenkin toimet, joita tarvitaan 
demonstraatiofuusiovoimalan 
rakentamiseen ja toimintaan liittyvien 



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

FI

toistaiseksi avointen kysymysten 
asianmukaiseen ratkaisemiseen.

Or. en

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

Ehdotus päätökseksi
Liite – Toimet – 2 kohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

c) tarpeen mukaan muut toimet, joilla 
luodaan pohjaa demonstraatioreaktorin ja 
siihen liittyvien laitosten suunnittelulle.
Tämän osana varmistetaan, että JET-
hankkeen hyödyntämistä jatketaan, 
kunnes ITER toimii koko tehollaan.

Or. en

Tarkistus 71
Elisabetta Gardini

Ehdotus päätökseksi
Liite – Toimet – 2 kohta – c a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

c a) asianosaiselle teollisuudenalalle, 
myös pk-yrityksille, soveltuva 
teollisuuspolitiikka, jolla edistetään 
kilpailua ja valmistellaan unionin 
järjestelmän siirtymistä fuusiokauteen.

Or. en


