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Kasutatud tähised

* nõuandemenetlus
*** nõusolekumenetlus

***I seadusandlik tavamenetlus (esimene lugemine)
***II seadusandlik tavamenetlus (teine lugemine)

***III seadusandlik tavamenetlus (kolmas lugemine)

(Märgitud menetlus põhineb õigusakti eelnõus esitatud õiguslikul alusel.)

Õigusakti eelnõu muudatusettepanekud

Euroopa Parlamendi muudatusettepanekutes märgistatakse õigusakti 
eelnõusse tehtud muudatused paksus kaldkirjas. Tavalises kaldkirjas
märgistus on mõeldud asjaomastele osakondadele ja tähistab neid õigusakti 
eelnõu osi, mille kohta on tehtud parandusettepanek lõpliku teksti 
vormistamiseks (nt ilmselged vead või väljajätmised mõnes keeleversioonis).
Selliste parandusettepanekute puhul on vaja vastavate osakondade 
nõusolekut.

Kui õigusakti eelnõus soovitakse muuta kehtivat õigusakti, märgitakse 
muudatusettepaneku päises kolmandale reale viide kehtivale õigusaktile ning 
neljandale reale viide muudetavale sättele. Kui Euroopa Parlament soovib 
muuta kehtivat sätet, mida õigusakti eelnõus ei muudeta, märgistatakse 
muutmata jäävad tekstiosad paksus kirjas. Väljajäetav tekstiosa tähistatakse 
sümboliga [...].
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EUROOPA PARLAMENDI SEADUSANDLIKU RESOLUTSIOONI PROJEKT

ettepaneku kohta võtta vastu nõukogu otsus, milles käsitletakse Euroopa 
Aatomienergiaühenduse tuumaenergiaalase teadus- ja koolitustegevuse 
raamprogrammi (2012–2013) raames kaudsete meetmete kaudu rakendatavat 
eriprogrammi 
(KOM(2011)0073 – C7-0075/2011 – 2011/0043(NLE)

(Konsulteerimine)

Euroopa Parlament,

– võttes arvesse komisjoni ettepanekut nõukogule (KOM(2011)0073);

– võttes arvesse Euroopa Aatomienergiaühenduse asutamislepingu artiklit 7, mille alusel 
nõukogu konsulteeris Euroopa Parlamendiga (C7-0075/2011);

– võttes arvesse kodukorra artiklit 55;

– võttes arvesse tööstuse, teadusuuringute ja energeetikakomisjoni raportit ja 
eelarvekomisjoni arvamust (A7-0000/2011),

1. kiidab komisjoni ettepaneku muudetud kujul heaks;

2. palub komisjonil ettepanekut vastavalt muuta, järgides Euroopa Liidu toimimise lepingu 
artikli 293 lõiget 2 ja Euroopa Aatomienergiaühenduse asutamislepingu artiklit 106a;

3. palub nõukogul Euroopa Parlamenti teavitada, kui nõukogu kavatseb Euroopa Parlamendi 
poolt heaks kiidetud teksti muuta;

4. palub nõukogul Euroopa Parlamendiga uuesti konsulteerida, kui nõukogu kavatseb 
komisjoni ettepanekut oluliselt muuta;

5. teeb presidendile ülesandeks edastada Euroopa Parlamendi seisukoht nõukogule ja 
komisjonile.

Muudatusettepanek 1

Ettepanek võtta vastu otsus
Artikkel 2 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

a) tuumasünteesiuuringud (sealhulgas 
ITER);

a) tuumasünteesiuuringud (sealhulgas
peamiselt ITER);

Or. en
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Muudatusettepanek 2

Ettepanek võtta vastu otsus
Artikkel 6 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Tööprogrammis võetakse arvesse 
liikmesriikide, assotsieerunud riikide ning
Euroopa ja rahvusvaheliste 
organisatsioonide asjaomast 
teadustegevust. Vajaduse korral seda 
ajakohastatakse.

2. Tööprogrammis võetakse arvesse nii
liikmesriikide, assotsieerunud riikide,
Euroopa ja rahvusvaheliste 
organisatsioonide kui ka tööstuse
asjaomast teadustegevust. Vajaduse korral 
seda ajakohastatakse.

Or. en

Muudatusettepanek 3

Ettepanek võtta vastu otsus
Artikkel 6 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Tööprogrammis määratakse kindlaks 
kriteeriumid, mille alusel hinnatakse 
rahastamiskavade kohaseid kaudseid 
meetmeid käsitlevaid taotlusi ja valitakse 
välja projektid. Need kriteeriumid on 
pädevus, mõju ja rakendamine.
Täiendavaid kriteeriume ning mis tahes
koefitsiente ja lävendeid võib hiljem 
tööprogrammis täpsustada või täiendada.

3. Tööprogrammis määratakse kindlaks 
kriteeriumid, mille alusel hinnatakse 
rahastamiskavade kohaseid kaudseid 
meetmeid käsitlevaid taotlusi ja valitakse 
välja projektid. Need kriteeriumid on 
pädevus, mõju ja rakendamine.
Täiendavaid kriteeriume, koefitsiente ja 
lävendeid, mis on selgelt põhjendatud,
võib hiljem tööprogrammis täpsustada või 
täiendada.

Or. en

Muudatusettepanek 4

Ettepanek võtta vastu otsus
Lisa – jaotis I A – punkt 1 – lõik 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

ITERi ehitust toetav teadus- ja 
arendustegevus viiakse läbi 

ITERi ehitust toetav teadus- ja 
arendustegevus viiakse läbi 
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tuumasünteesiühingutes ja Euroopa 
tööstusharudes. See hõlmab koostisosade ja 
süsteemide arendamist ja testimist.

tuumasünteesiühingutes ja Euroopa 
tööstusharudes. See hõlmab koostisosade ja
töökindlate süsteemide arendamist, 
testimist ja heakskiitmist.

Or. en

Muudatusettepanek 5

Ettepanek võtta vastu otsus
Lisa – jaotis I A – punkt 4 – taane 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

– tuumasünteesienergia tootmise 
sotsioloogiliste ja majanduslike aspektide 
uurimine ning teavitusmeetmete 
rakendamine, et tõsta üldsuse teadlikkust 
tuumasünteesi valdkonnas.

– tuumasünteesienergia tootmise 
sotsioloogiliste ja majanduslike aspektide 
uurimine ning teavitusmeetmete 
rakendamine, et tõsta üldsuse teadlikkust 
tuumasünteesi valdkonnas. Eritähelepanu 
pööratakse sellele, et üldsusele edastataks 
tõest teavet. Teabevahetuseks ja 
programmi tõhustamiseks rakendatakse 
erimeetmeid.

Or. en

Muudatusettepanek 6

Ettepanek võtta vastu otsus
Lisa – jaotis I B – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Peamine eesmärk on eelkõige parandada 
tuumalõhustumise ning tööstuses ja 
meditsiinis kasutatava kiirguse ohutustaset, 
ressursside kasutamise tõhusust ja 
kulutasuvust. Tuumalõhustumise ja 
kiirguskaitse valdkonna kaudseid 
meetmeid rakendatakse viies allpool 
kirjeldatud tegevusvaldkonnas. Eelkõige 
sellised valdkonnad nagu energeetika, 
Euroopa standardid, haridus ja koolitus, 
keskkonnakaitse, tervishoid, 

Peamine eesmärk on eelkõige parandada 
tuumalõhustumise ning tööstuses ja 
meditsiinis kasutatava kiirguse ohutustaset, 
ressursside kasutamise tõhusust ja 
kulutasuvust. Tuumalõhustumise ja 
kiirguskaitse valdkonna kaudseid 
meetmeid rakendatakse viies allpool 
kirjeldatud tegevusvaldkonnas. Eelkõige 
sellised valdkonnad nagu energeetika, 
Euroopa standardid, haridus ja koolitus, 
keskkonnakaitse, tervishoid, 
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materjaliteadus, valitsemine, ühine 
infrastruktuur, turvalisus ja ohutuskultuur 
on märkimisväärselt seotud 
teadustegevusega, mis on hõlmatud liidu 
seitsmenda raamprogrammiga, mis on 
vastu võetud Euroopa Parlamendi ja 
nõukogu otsusega nr 1982/2006/EÜ.
Rahvusvaheline koostöö on paljude 
tegevusvaldkondade tegevuse oluline osa,
eelkõige kõrgtehnoloogilise tuumasüsteemi 
valdkonnas, millega tegeleb IV põlvkonna 
rahvusvaheline foorum.

materjaliteadus, valitsemine, ühine 
infrastruktuur, turvalisus ja ohutuskultuur 
on märkimisväärselt seotud 
teadustegevusega, mis on hõlmatud liidu 
seitsmenda raamprogrammiga, mis on 
vastu võetud Euroopa Parlamendi ja 
nõukogu otsusega nr 1982/2006/EÜ. 
Rahvusvaheline koostöö on paljude 
tegevusvaldkondade tegevuse oluline osa, 
eelkõige kõrgtehnoloogilise tuumasüsteemi 
valdkonnas, millega tegeleb IV põlvkonna 
rahvusvaheline foorum. Euroopas praegu 
töötavate tuumajaamade tavapärane 
kavandatud kasutusiga on 40 aastat ning 
seda on võimalik pikendada. III 
põlvkonna ja tulevikukindla IV põlvkonna 
tehnoloogia eesmärk on saavutada 60-
aastane või pikemgi kasutusiga ning 
vähendada samal ajal vananemisest 
tulenevaid käitus- ja hoolduskulusid.

Or. en

Muudatusettepanek 7

Ettepanek võtta vastu otsus
Lisa – jaotis I B – lõik 1a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Kõikidele tuumarajatistele ja 
tuumaenergialastele tegevustele 
kohaldatavate ohutusstandardite osas on 
selgelt vaja tihendada koostööd 
Rahvusvahelise 
Aatomienergiaagentuuriga. Neid 
standardeid peaksid laialdaselt 
rakendama projekteerijad, tootjad ning 
elektrienergia tootmise, meditsiini- ja 
tööstus- ning teadus- ja haridusvaldkonna 
asjaosalised.

Or. en
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Muudatusettepanek 8

Ettepanek võtta vastu otsus
Lisa – jaotis I B – punkt 1 – pealkiri

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Geoloogiline lõppladustamine 1. Ladustamine, sealhulgas geoloogiline 
lõppladustamine

Or. en

Muudatusettepanek 9

Ettepanek võtta vastu otsus
Lisa – jaotis I B – punkt 1 – Eesmärk

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Luua rakenduslike teadusuuringute abil 
usaldusväärne teaduslik ja tehniline alus 
tutvustamaks kasutatud tuumkütuse ja 
pikaealiste radioaktiivsete jäätmete 
geoloogilistes formatsioonides 
lõppladustamise tehnoloogiat ja ohutust, et 
toetada Euroopa ühise seisukoha 
väljaarendamist seoses jäätmekäitluse ja 
jäätmete kõrvaldamisega.

Luua rakenduslike teadusuuringute abil 
usaldusväärne teaduslik ja tehniline alus 
tutvustamaks kasutatud tuumkütuse ja 
pikaealiste radioaktiivsete jäätmete, sh 
meditsiinis, tööstuses, põllumajanduses, 
teadus- ja haridusvaldkonnas 
kasutatavate tsiviilotstarbeliste tuuma- ja 
radioisotoopgeneraatorite kasutuselt 
kõrvaldamisel tekkivate püsijäätmete 
geoloogilistes formatsioonides 
lõppladustamise tehnoloogiat ja ohutust, et 
toetada Euroopa ühise seisukoha 
väljaarendamist seoses jäätmekäitluse ja 
jäätmete kõrvaldamisega.

Or. en

Muudatusettepanek 10

Ettepanek võtta vastu otsus
Lisa – jaotis I B– punkt 1 – Tegevused

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Geoloogiline lõppladustamine: Geoloogiline lõppladustamine:
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projekteerimisuuringud ja lõppladustamise 
kontseptsiooni tutvustamine, 
lõppladustamiskoha kivimite kohapealne 
iseloomustus (nii üldistes kui ka 
kohaspetsiifilistes maa-alustes 
uurimislaboratooriumides), 
ladustamiskeskkonna mõistmine, 
asjaomaste protsesside uuringud lähiväljas
(jäätmete vorm ja projekteeritud kaitsed) ja 
kaugväljas (aluspõhjakivim ja biosfääri 
uuringud), usaldusväärsete meetodite 
arendamine toimimise ja ohutuse 
hindamiseks ning üldsuse heakskiiduga 
seotud juhtimis- ja sotsiaalküsimuste 
uurimine.

projekteerimisuuringud ja lõppladustamise 
kontseptsiooni tutvustamine, 
lõppladustamiskoha kivimite kohapealne 
iseloomustus (nii üldistes kui ka 
kohaspetsiifilistes maa-alustes 
uurimislaboratooriumides), 
ladustamiskeskkonna mõistmine, 
asjaomaste protsesside uuringud lähiväljas
(jäätmete vorm ja projekteeritud kaitsed) ja 
kaugväljas (aluspõhjakivim ja biosfääri 
uuringud), usaldusväärsete meetodite 
arendamine toimimise ja ohutuse 
hindamiseks ning üldsuse heakskiiduga 
seotud juhtimis- ja sotsiaalküsimuste 
uurimine. Selleks et tagada 
ettenägematute sündmuste korral parem 
lõppladustamine, tuleb kasutusele võtta 
töökindlad süsteemid, mis tagavad töö 
jätkumise ka vähendatud võimsusel.

Or. en


