
PR\903020ET.doc PE489.630v01-00

ET Ühinenud mitmekesisuses ET

EUROOPA PARLAMENT 2009–2014

Tööstuse, teadusuuringute ja energeetikakomisjon

2011/0400(NLE)

1.6.2012

*
RAPORTI PROJEKT
Ettepanek võtta vastu nõukogu määrus Euroopa Aatomienergiaühenduse 
teadus- ja koolitusprogrammi (2014–2018) kohta, millega täiendatakse 
teadusuuringute ja innovatsiooni raamprogrammi „Horisont 2020”
(COM(2011)0812 – C7-0009/2012 – 2011/0400(NLE))

Tööstuse, teadusuuringute ja energeetikakomisjon

Raportöör: Peter Skinner



PE489.630v01-00 2/36 PR\903020ET.doc

ET

PR_NLE-CN_art55am

Kasutatud tähised

* Konsulteerimiskord
*** 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.

Õigusakti projektiga muudetava olemasoleva õigusakti kohta tehtud iga 
muudatusettepaneku päis sisaldab kolmandat ja neljandat rida, millel 
märgitakse vastavalt olemasolev õigusakt ja selle asjaomane säte. 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 määrus Euroopa Aatomienergiaühenduse teadus-
ja koolitusprogrammi (2014–2018) kohta, millega täiendatakse teadusuuringute ja 
innovatsiooni raamprogrammi „Horisont 2020”
(COM(2011)0812 – C7-0009/2012 – 2011/0400(NLE))

(Konsulteerimine)

Euroopa Parlament,

– võttes arvesse komisjoni ettepanekut nõukogule (COM(2011)0812),

– võttes arvesse Euratomi asutamislepingu artiklit 7, mille alusel nõukogu konsulteeris 
Euroopa Parlamendiga (C7-0009/2012),

– võttes arvesse kodukorra artiklit 55,

– võttes arvesse tööstuse, teadusuuringute ja energeetikakomisjoni raportit ning 
eelarvekomisjoni ja õiguskomisjoni arvamusi (A7–0000/2012),

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

Põhjendus 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(4) Olenemata tuumaenergia võimalikust 
mõjust energiavarustusele ja majanduse 
arengule, võivad tõsised tuumaõnnetused 
ohustada inimeste tervist. Seepärast tuleks 
Euratomi teadus- ja koolitusprogrammi 
puhul pöörata võimalikult suurt tähelepanu 
tuumaohutusele ja vajaduse korral 
julgeolekuaspektidele.

(4) Olenemata tuumaenergia võimalikust 
mõjust energiavarustusele ja majanduse 
arengule, võivad tõsised tuumaõnnetused, 
tuumaenergia levik ja tuumaterrorism
ohustada inimeste tervist. Seepärast tuleks 
Euratomi teadus- ja koolitusprogrammi 
puhul pöörata võimalikult suurt tähelepanu 
tuumaohutusele ja vajaduse korral 
julgeolekuaspektidele. Lisaks tuleb 
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tähelepanu pöörata kolmandatele 
riikidele, kellel on ELiga ühine piir, ja 
piiriülese tuumaohutuse aspektidele, mis 
määrab liidu lisandväärtuse. 

Or. en

Selgitus

Alati on oluline rõhutada tuumaenergia leviku ja tuumaterrorismiga seotud võimalikke ohte. 
Arvesse võttes radioaktiivsuse omadusi, on samuti oluline tähelepanu pöörata 
tuumarajatistele, mis asuvad küll väljaspool ELi territooriumi, kuid mis võivad sellele mõju 
avaldada.

Muudatusettepanek 2

Põhjendus 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(5) Kuna kõikides liikmesriikides on 
tuumarajatised või seal kasutatakse 
radioaktiivseid materjale eelkõige 
meditsiinilisel otstarbel, on nõukogu 2. 
detsembri 2008. aasta järeldustes 
tunnistanud jätkuvat vajadust tuumaalase 
pädevuse järele, tagades selle eelkõige 
teadusuuringualase ning ühenduse tasandil 
koordineeritava asjakohase hariduse ja 
koolitusega.

(5) Kuna kõikides liikmesriikides on 
tuumarajatised või seal kasutatakse 
radioaktiivseid materjale eelkõige 
meditsiinilisel otstarbel, on nõukogu 2. 
detsembri 2008. aasta järeldustes 
tunnistanud jätkuvat vajadust tuumaalase 
pädevuse järele, tagades selle eelkõige 
teadusuuringualase ning ühenduse tasandil 
koordineeritava asjakohase hariduse ja 
koolituse ning paranenud 
töötingimustega.

Or. en

Selgitus

Arvesse võttes väikest, kuid võimalikku ohtu, et tuumavaldkonnas tegutsevad teadlased ja 
töötajad puutuvad kokku ohtlike materjalidega, tuleb meeles pidada, et EL ei tohi piirata oma 
ohutusstandardite arendamist. 

Muudatusettepanek 3

Põhjendus 6
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(6) ITERi projekti7 ühiseks rakendamiseks 
ettenähtud ITERi Rahvusvahelise 
Termotuumaenergeetika Organisatsiooni 
asutamislepingu sõlmimisega on ühendus 
võtnud kohustuse osaleda ITERi 
ehitamises ja selle edasises kasutamises. 
Ühenduse osalust haldab ITERi ja 
Tuumasünteesienergeetika Arendamise 
Euroopa Ühisettevõte (edaspidi 
„ühisettevõte Fusion for Energy”), mis 
loodi nõukogu 27. märtsi 2007. aasta 
otsusega. Ühisteevõtte Fusion for Energy, 
sh ITERi tegevust reguleeritakse eraldi 
õigusaktiga.

(6) ITERi projekti7 ühiseks rakendamiseks 
ettenähtud ITERi Rahvusvahelise 
Termotuumaenergeetika Organisatsiooni 
asutamislepingu sõlmimisega on ühendus 
võtnud kohustuse osaleda ITERi 
ehitamises ja selle edasises kasutamises. 
Ühenduse osalust haldab ITERi ja 
Tuumasünteesienergeetika Arendamise 
Euroopa Ühisettevõte (edaspidi 
„ühisettevõte Fusion for Energy”), mis 
loodi nõukogu 27. märtsi 2007. aasta 
otsusega. Ühisettevõtte Fusion for Energy, 
sh ITERi tegevust reguleeritakse eraldi 
õigusaktiga. Samas tuleb ITERi projekti 
rahastamine kindlustada mitmeaastase 
finantsraamistikuga.

Or. en

Selgitus

Ehkki ITERi projektiga tegeldakse mitme erineva õigusakti raames, on Euroopa Parlamendi 
vastutada komisjonile ja nõukogule märku anda, et projekti rahastamine peaks olema tagatud 
mitmeaastase finantsraamistiku raames, nagu see varem on olnud. Komisjon ei ole esitanud 
ühtki loogilist põhjust selle mitmeaastasest finantsraamistikust välja jätmiseks.

Muudatusettepanek 4

Põhjendus 6 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(6a) Selleks et täiendada ELi järgnevate 
aastakümnete prioriteede, peab 
tuumalõhustumise uuringute 
raamprogramm toetama ELi 
olemasolevaid eesmärke ja ettepanekuid, 
nagu energiatehnoloogia strateegiline 
kava (SET-kava) ja „Energia tegevuskava 
aastani 2050“. Lisaks peaks nimetatud 
raamprogramm toetama säästva 
tuumaenergia Euroopa tööstusalgatust 
(ESNII). Samuti peab raamprogramm 
täiendama ELi laiemaid ettepanekuid 
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koostöö kohta kolmandate riikidega nii 
palju kui võimalik.

Or. en

Selgitus

On oluline, et raamistik toimiks ELi kokkulepitud ja väljatöötatud prioriteetide täiendina. 
Lisaks peaks nimetatud raamprogramm enam toetama säästva tuumaenergia Euroopa 
tööstusalgatust (ESNII), mis algatati 2010. aasta novembris.

Muudatusettepanek 5

Põhjendus 7

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(7) Selleks et tuumasünteesienergia 
muutuks äriotstarbelise energiatootmise 
üheks usaldusväärseks võimaluseks, tuleb 
ITERi ehitamine kõigepealt edukalt ja 
õigel ajal lõpule viia ning alustada selle 
käitamist. Samuti tuleb kehtestada 
ambitsioonikad, kuid realistlikud suunised 
2050. aastaks seatud 
elektritootmiseesmärkide saavutamiseks. 
Kõnealuste sihtide saavutamiseks tuleb 
Euroopa tuumasünteesiprogrammile uus 
suund anda. Rohkem tuleks keskenduda 
ITERi toetatavale tegevusele. Selline 
ratsionaliseerimine ei tohiks kahjustada
Euroopa juhtivat rolli 
tuumasünteesiuuringutes.

(7) Selleks et tuumasünteesienergia 
muutuks äriotstarbelise energiatootmise 
üheks usaldusväärseks võimaluseks, tuleb 
ITERi ehitamine kõigepealt edukalt ja 
õigel ajal lõpule viia ning alustada selle 
käitamist ja jätkata olemasolevate seotud 
või kõrvalprojektide tegevuse, näiteks 
Euroopa ühistoroidkambri (JET), 
toetamist. Samuti tuleb kehtestada 
ambitsioonikad, kuid realistlikud suunised 
2050. aastaks seatud 
elektritootmiseesmärkide saavutamiseks. 
Kõnealuste sihtide saavutamiseks tuleb 
Euroopa tuumasünteesiprogrammile uus 
suund anda. Rohkem tuleks keskenduda 
ITERi toetatavale tegevusele, sealhulgas 
selle rahastamisele mitmeaastases 
finantsraamistikus täielikul ja läbipaistval 
viisil. Mitmeaastase finantsraamistikuga 
rahastamise garanteeriks komitee 
kohustuse tagada projekti pika-ajaline 
edu ning ennetaks kulude astmelist kasvu 
edaspidi. Euroopa juhtiva rolli säilitamine 
tuumasünteesiuuringutes on 
raamprogrammi oluline eesmärk.

Or. en
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Selgitus

Lisaks ITERile on ka teisi olulisi tuumasünteesienergeetika projekte nagu näiteks JET, mis on 
tegutsenud juba aastaid ning on oluliseks tulevikku suunatud tuumasünteesienergeetika 
projektiks enne ITERi käivitamist. ITERi projekti eduks on oluline, et kõnealused uuringud 
jätkuksid.

Muudatusettepanek 6

Põhjendus 8

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(8) Teadusuuringute Ühiskeskus (edaspidi 
„JRC”) peaks jätkuvalt tagama tarbijale 
orienteeritud sõltumatu teadus- ja 
tehnoloogiaalase toetuse ühenduse poliitika 
sõnastamisele, väljatöötamisele, 
rakendamisele ja jälgimisele eelkõige 
tuumaohutuse ja -julgeolekuga seotud 
teadusuuringute ja koolitustegevuse 
valdkonnas.

(8) Teadusuuringute Ühiskeskus (edaspidi 
„JRC”) peaks jätkuvalt tagama tarbijale 
orienteeritud sõltumatu teadus- ja 
tehnoloogiaalase toetuse ühenduse poliitika 
ja kui see on asjakohane, siis ka 
rahvusvahelise poliitika sõnastamisele, 
väljatöötamisele, rakendamisele ja 
jälgimisele eelkõige tuumaohutuse ja -
julgeolekuga seotud teadusuuringute ja 
koolitustegevuse valdkonnas.

Or. en

Muudatusettepanek 7

Põhjendus 10

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(10) Kui iga liikmesriigi asi on otsustada, 
kas kasutada tuumaenergiat või mitte, siis 
liidu ülesanne on kõikide liikmesriikide 
huvides välja töötada raamistik, millega 
toetatakse valdkonnaüleseid 
tuumalõhustumistehnoloogia alaseid 
ühiseid teadusuuringuid ning teadmiste 
loomist ja säilitamist, pöörates erilist rõhku 
ohutusele, julgeolekule, kiirguskaitsele ja 
tuumarelva leviku tõkestamisele. Selleks 
on vaja sõltumatut teaduslikku 
tõendusmaterjali ja selles osas võib JRC 
anda olulise panuse. Sellist vajadust on 

(10) Kui iga liikmesriigi asi on otsustada, 
kas kasutada tuumaenergiat või mitte, siis 
liidu ülesanne on kõikide liikmesriikide 
huvides välja töötada raamistik, millega 
toetatakse valdkonnaüleseid 
tuumalõhustumistehnoloogia alaseid 
ühiseid teadusuuringuid ning teadmiste 
loomist ja säilitamist, pöörates erilist rõhku 
ohutusele, julgeolekule, kiirguskaitsele, 
sealhulgas otse tuumamaterjaliga kokku 
puutuvate töötajate parematele 
töötingimustele, tuumarajatiste 
dekomisjoneerimisele ja tuumarelva leviku 
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tunnistatud komisjoni teatises „Euroopa 
2020 – strateegiline juhtalgatus 
„Innovaatiline liit””9, milles teatati 
kavatsusest tugevdada JRC kaudu 
poliitiliste otsuste tegemiseks vajalikke 
teaduslikke tõendusmaterjale. JRC teeb 
ettepaneku seada kõnealuse ülesande 
lahendamisel tuumaohutuse ja -julgeoleku 
alastes teadusuuringutes kesksele kohale 
liidu poliitilised prioriteedid.

tõkestamisele. Selleks on vaja sõltumatut 
teaduslikku tõendusmaterjali ja selles osas 
võib JRC anda olulise panuse. Sellist 
vajadust on tunnistatud komisjoni teatises 
„Euroopa 2020 – strateegiline juhtalgatus 
„Innovaatiline liit””9, milles teatati 
kavatsusest tugevdada JRC kaudu 
poliitiliste otsuste tegemiseks vajalikke 
teaduslikke tõendusmaterjale. JRC teeb 
ettepaneku seada kõnealuse ülesande
lahendamisel tuumaohutuse ja -julgeoleku 
alastes teadusuuringutes kesksele kohale 
liidu poliitilised prioriteedid.

Or. en

Selgitus

Lisaks vajalikele töötingimuste standarditele on oluline meeles pidada, et tuumarajatiste 
dekomisjoneerimine on samuti tulevikule mõeldes elulise tähtsusega.

Muudatusettepanek 8

Põhjendus 11

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(11) Võttes arvesse Euratomi programmi 
eesmärki tihendada teaduse ja ühiskonna 
vahelisi suhteid ning suurendada üldsuse 
usaldust teaduse vastu, peaks programmiga 
suurendatama kodanike ja 
kodanikuühiskonna teadlikkust 
teadusuuringute ja innovatsiooni 
küsimustes ning töötatama välja 
vastutustundlikud uurimis- ja 
innovatsioonialased tegevuskavad, mille 
abil lahendatakse kodanike ja 
kodanikuühiskonna probleeme ja mis 
vastavad nende ootustele, ning 
lihtsustatama nende osalemist Euratomi 
programmi kohases tegevuses.

(11) Võttes arvesse Euratomi programmi 
eesmärki tihendada teaduse ja ühiskonna 
vahelisi suhteid ning suurendada üldsuse 
usaldust teaduse vastu, peaks programmiga 
suurendatama kodanike ja 
kodanikuühiskonna teadlikkust 
teadusuuringute ja innovatsiooni 
küsimustes ning töötatama välja 
vastutustundlikud uurimis- ja 
innovatsioonialased tegevuskavad, mille 
abil lahendatakse kodanike ja 
kodanikuühiskonna probleeme ja mis 
vastavad nende ootustele, ning 
lihtsustatama nende osalemist Euratomi 
programmi kohases tegevuses. See peaks 
hõlmama teadus- ja uuringualase 
karjääri järgmisele teadlaste põlvkonnale 
atraktiivsemaks muutmist, eriti juhul, kui 
nad kuuluvad alaesindatud 
valdkondadesse.
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Or. en

Selgitus

Ehkki ELis on tuumauuringute valdkonnas palju eksperte, on oluline kaasata järgmise 
põlvkonna teadlased tuumauuringutesse. Praegu on naised nii kõnealuses valdkonna 
teadlaste kui muude rühmade seas alaesindatud ning sellega tuleb tegeleda.

Muudatusettepanek 9

Põhjendus 13

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(13) Euratomi programm peaks aitama 
muuta teadlase elukutse liidus 
populaarsemaks. Piisavalt tähelepanu 
tuleks pöörata Euroopa teadlaste hartale ja 
teadlaste töölevõtmise juhendile ning 
muudele Euroopa teadusruumiga seoses 
kindlaksmääratud asjakohastele 
võrdlusraamistikele ja samal ajal tuleks 
silmas pidada nende vabatahtlikku laadi.

(13) Euratomi programm peaks aitama 
edendada teadlase elukutse liidus 
populaarsemaks muutmist, üldeesmärgiga 
tõsta teaduse nähtavust ühiskonnas, aga 
ka ennetada oskustööliste nappust ning 
ajude äravoolu EList kolmandatesse 
riikidesse. Kuna praegu on ELis palju 
eksperte, on väga oluline õpetada välja 
uue põlvkonna tuumateadlased igas 
uuringute valdkonnas. Lisaks aitab 
Euratomi projekt tagada Euroopa 
lisandväärtuse kõigile, kes tahavad 
osaleda tuumauuringutes. Piisavalt 
tähelepanu tuleks pöörata Euroopa 
teadlaste hartale ja teadlaste töölevõtmise 
juhendile ning muudele Euroopa 
teadusruumiga seoses kindlaksmääratud 
asjakohastele võrdlusraamistikele ja samal 
ajal tuleks silmas pidada nende 
vabatahtlikku laadi.

Or. en

Muudatusettepanek 10

Põhjendus 16

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(16) Suurem mõju peaks saavutatama ka 
sellega, et Euratomi programm ja 

(16) Suurem mõju peaks saavutatama ka 
sellega, et Euratomi programm ja 
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erasektori rahalised vahendid ühendatakse 
avaliku ja erasektori partnerlussuhetega 
põhivaldkondades, kus tänu 
teadusuuringutele ja innovatsioonile oleks 
võimalik saavutada liidu üldisemad 
konkurentsivõimeeesmärgid. Erilist 
tähelepanu tuleks pöörata väikeste ja 
keskmise suurusega ettevõtjate 
kaasamisele.

erasektori rahalised vahendid ühendatakse 
avaliku ja erasektori partnerlussuhetega 
põhivaldkondades, kus tänu 
teadusuuringutele ja innovatsioonile oleks 
võimalik saavutada liidu üldisemad 
konkurentsivõime-eesmärgid. Erilist 
tähelepanu tuleks pöörata väikeste ja 
keskmise suurusega ettevõtjate kaasamisele 
(VKEdele). Vajadus suurendada 
ühenduse rahastamisvahenditest VKEdele 
antavat osa peab kehtima vaid 
tuumauuringute valdkonnas tegutsevate 
VKEde kohta. Euratomi raamprogrammis 
peaks toetama VKEsid igas 
innovatsiooniahela staadiumis, eriti 
tegevuses, mis on turule kõige lähemal, 
muuhulgas innovaatiliste 
finantsinstrumentide kasutamise kaudu. 
Toetus peaks hõlmama sihtotstarbelist 
VKEde rahastamise vahendit ja
läbivaadatud rahastamisvahendeid 
sobilikeks meetmeteks, mis vallandaksid 
VKEde kogu innovatsioonipotentsiaali 
ning on kättesaadavad „Horisont 2020“ 
rahastamisprogrammi ja muude sarnaste 
programmide (nt ettevõtete ning väikese ja 
keskmise suurusega ettevõtjate 
konkurentsivõime programm (2014-
2020)) kaudu.

Or. en

Selgitus

Horisont 2020 eesmärk on parandada VKEde olukorda ELis. VKEd on töökohtade loomise 
võtmeks ELis, kuid sageli on neil raskusi pääseda ligi ELi rahastamisfondidele, mis on 
eelkõige suunatud haldusasutustele, lisaks on VKEd alaesindatud tuumauuringu valdkonnas. 
Tagamaks mõistlik tööstuse, VKEde ja teadusringkondade esindajate tasakaal, tuleks 
sõltumatute ekspertide rühmade nimetamisel võtta sobivaid meetmeid. VKEdele ei tule tagada 
üksnes juurdepääs neile suunatud instrumentidele, vaid lihtsustamise tagajärjel peaks VKEde 
potentsiaal tõusma.

Muudatusettepanek 11

Põhjendus 17
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(17) Euratomi programmiga tuleks 
parandada ühishuvidel ja vastastikusel 
kasul põhinevat koostööd kolmandate 
riikidega, seda eelkõige ohutuse 
valdkonnas.

(17) Euratomi programmiga tuleks eriti 
keskenduda tuumarajatistele kolmandates 
riikides, millel on ELiga ühine piir, eriti 
juhul, kui tegemist on piirkonnaga, kus 
esineb sageli looduskatastroofe. 
Rahvusvaheline koostöö 
tuumaenergeetika valdkonnas peaks 
sisaldama vajalikke vahendeid, et 
kindlustada vastastikused 
finantskohustused. See peab hõlmama 
koostöölepinguid ja vastastikuseid 
finantskohustusi.

Or. en

Selgitus

2012. aastal Seoulis toimunud tuumaohutusalasel tippkohtumisel ütles president Van 
Rompuy, et ta sooviks näha „ülemaailmset ohutuskultuuri“ levikut. Oluline on, et EL aitaks 
kaasa kõigile katsetele tõsta tuumaohutusalaseid standardeid maailmas.

Muudatusettepanek 12

Põhjendus 19

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(19) Euroopa Ülemkogu kohtumisel 4. 
veebruaril 2011 tunnistati vajadust võtta 
kasutusele uus lähenemisviis seoses liidu 
teadusuuringute rahastamise kontrollimise 
ja riskijuhtimisega ning nõuti tasakaalu 
saavutamist usalduse ja kontrolli ning 
riskide võtmise ja nende vältimise vahel. 
Euroopa Parlament kutsus oma 11. 
novembri 2010. aasta resolutsioonis 
teadusuuringute raamprogrammide11 

rakendamise lihtsustamise kohta üles 
pragmaatiliselt lihtsustama haldus- ja 
finantskorda ning märkis, et liidu 
teadusuuringute rahastamise juhtimine 
peaks rohkem põhinema osalejate 
usaldusel ja riskitaluvusel.

(19) Euroopa Ülemkogu kohtumisel 4. 
veebruaril 2011 tunnistati vajadust võtta 
kasutusele uus lähenemisviis seoses liidu 
teadusuuringute rahastamise kontrollimise 
ja riskijuhtimisega ning nõuti tasakaalu 
saavutamist usalduse ja kontrolli ning 
riskide võtmise ja nende vältimise vahel. 
Euroopa Parlament on esitanud mitu 
üleskutset administratiiv- ja 
rahastamisalase lihtsustamise 
elluviimiseks. Parlament kutsus oma 11. 
novembri 2010. aasta resolutsioonis 
teadusuuringute raamprogrammide11 

rakendamise lihtsustamise kohta üles 
pragmaatiliselt lihtsustama haldus- ja 
finantskorda ning märkis, et liidu 
teadusuuringute rahastamise juhtimine 
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peaks rohkem põhinema osalejate 
usaldusel ja riskitaluvusel. Lisaks peaks 
Euratomi programm arvesse võtma 
teadlaste ühenduse tähelepanekuid ja 
soovitusi, nagu on märgitud ekspertgrupi 
12. novembri 2010. aasta lõpparuandes 7. 
raamprogrammi vahehindamise kohta ja 
komisjoni 9. veebruari 2011. aasta 
rohelises raamatus „Probleemid ja 
võimalused: Liidu teadusuuringute ja 
innovatsiooni rahastamise ühise 
strateegilise raamistiku arendamine”. 

Or. en

Selgitus

Raamprogramm peaks järgima „Horisont 2020” lihtsustuse kava ja järgib 
osalemiseeskirjade määrust. Loodetavasti vabastab see VKEd, ülikoolid ja teised suurest 
osast administratiivsest koormusest, mis kaasnes varasemate raamprogrammidega, teeb 
projektide ettepanekute ettevalmistamise ja haldamise lihtsamaks ning lisaks tuleb kaaluda 
teatud tüüpi osalejate võimalikku välja jätmist (näiteks ülikoolid ja mittetulundusühingud, mis 
on juba vastu võtnud täieliku kuluarvestuse süsteemi). 

Muudatusettepanek 13

Põhjendus 29 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(29 a) Lähtuvalt Lissaboni lepingu 
jõustumisest ja Euroopa Parlamendile 
antud olulisemast rollist 
eelarvemenetluste küsimustes, tuleks 
praegune õigusraamistik läbi vaadata.

Or. en

Selgitus

Lissaboni leping andis Euroopa Parlamendile koos nõukoguga võrdse otsustamisõiguse ELi 
eelarve vastuvõtmisel. 2011. aastal võttis Euroopa Parlament vastu 2011/0046(NLE), milles 
kutsuti üles alustama Euratomi projekti muutmise menetlust, et tugevdada selle sätteid teabe 
ning Euroopa Parlamendi kaasotsustamisõiguse kohta Euratomi uuringutes ja 
keskkonnakaitsealastes küsimustes, lihtsustamaks muuhulgas tulevasi eelarvemenetlusi.
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Muudatusettepanek 14

Artikkel 3 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Euratomi programmi üldeesmärk on 
suurendada tuumaohutust ja -julgeolekut 
ning kiirguskaitset ja aidata pikemas 
perspektiivis kaasa energiasüsteemi CO2-
heite ohutule, tõhusale ja turvalisele 
vähendamisele. Üldeesmärgi 
saavutamiseks rakendatakse I lisas 
täpsustatud tegevust otseste ja kaudsete 
meetmetena, et saavutada käesoleva artikli 
lõigetes 2 ja 3 sätestatud erieesmärgid.

1. Euratomi programmi üldeesmärk on 
suurendada tuumaohutust ja -julgeolekut 
ning kiirguskaitset ja aidata pikemas 
perspektiivis kaasa energiasüsteemi CO2-
heite ohutule, tõhusale ja turvalisele 
vähendamisele, aidata kaasa teistele 
tuumauuringutega seotud valdkondadele, 
näiteks meditsiiniuuringutele, ja tagada 
Euroopa tuumauuringutele pikaajaline 
tulevik. Üldeesmärgi saavutamiseks 
rakendatakse I lisas täpsustatud tegevust 
otseste ja kaudsete meetmetena, et 
saavutada käesoleva artikli lõigetes 2 ja 3 
sätestatud erieesmärgid.

Or. en

Muudatusettepanek 15

Artikkel 3 – lõige 2 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) toetada tuumasüsteemide ohutut 
toimimist;

(a) toetada kõigi tsiviiltuumasüsteemide 
ohutut toimimist;

Or. en

Muudatusettepanek 16

Artikkel 3 – lõige 2 – punkt d

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(d) parandada kiirguskaitset; (d) parandada kiirguskaitset; püüda 
säilitada otse tuumamaterjaliga kokku 
puutuvate töötajate töötingimuste kõrgeim 
tase;
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Or. en

Muudatusettepanek 17

Artikkel 3 – lõige 2 – punkt g

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(g) edendada innovatsiooni ja parandada 
tööstuse konkurentsivõimet;

(g) edendada innovatsiooni ja parandada 
ELi juhtpositsiooni tuumalõhkamis- ja 
tuumasünteesitööstuses;

Or. en

Selgitus

Praegu peetakse ELi juhtivaks nii tuumalõhkamise kui tuumasünteesi valdkonnas, on oluline 
seda positsiooni mitte kaotada ning seda kasutada uute teadlaste ja investeeringute 
meelitamiseks.

Muudatusettepanek 18

Artikkel 3 – lõige 2 – punkt g a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(g a) toetada „Horisont 2020” prioriteete: 
tipptasemel teadus, juhtpositsioon 
tööstuses ja sotsiaalsed väljakutsed;

Or. en

Selgitus

Tuumauuringud toetavad „Horisont 2020” kolme eesmärki: tipptasemel teadust, 
juhtpositsiooni tööstuses ja ühiskonnaprobleemidega tegelemist.

Muudatusettepanek 19

Artikkel 3 – lõige 3 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) suurendada tuumaohutust, sh: 
tuumkütuse ja tuumareaktorite ohutust, 

(a) suurendada tuumaohutust, sh: 
tuumkütuse ja tuumareaktorite ohutust, 
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tõhustada jäätmekäitlust ja 
dekomisjoneerimist ning parandada 
valmisolekut hädaolukorras;

tõhustada jäätmekäitlust ja 
dekomisjoneerimist, parandada 
valmisolekut hädaolukorras ning otse 
tuumamaterjaliga kokku puutuvate 
töötajate töötingimusi;

Or. en

Muudatusettepanek 20

Artikkel 3 – lõige 3 – punkt d

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(d) edendada teabehaldust, haridust ja 
koolitust;

(d) edendada teabehaldust, haridust ja 
koolitust, sealhulgas tõsta tuumateadlaste 
osakaalu ELi teadlaste seas ning kutsuda 
ELi teadlasi väljastpoolt;

Or. en

Muudatusettepanek 21

Artikkel 3 – lõige 3 – punkt e

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(e) toetada liidu tuumaohutus- ja -
julgeolekupoliitikat ning sellekohast 
õigusloomet.

(e) toetada liidu tuumaohutus- ja -
julgeolekupoliitikat ning sellekohast 
õigusloomet, sh töötada rahvusvaheliselt 
tunnustatud reaktorite 
tuumaohutusstandardite arendamise 
nimel; 

Or. en

Selgitus

Tuumalõhkamiste raamprogramm peaks samuti jätkuvalt toetama ELi töökorras 
näidisreaktoreid, mis näitavad teed tuleviku tuumareaktoritele.
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Muudatusettepanek 22

Artikkel 3 – lõige 3 – punkt e a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(e a) tegeleda igasuguse oskustööliste 
nappuse küsimusega tuumauuringute 
valdkonnas ning ennetada tulevaste 
oskustööliste ja ajude äravoolu EList;

Or. en

Muudatusettepanek 23

Artikkel 3 – lõige 3 – punkt e b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(e b) täiendada kõiki nõutud 
ohutusalaseid arenguid, lähtudes kõigi 
ELi ja kolmandate riikide reaktoritel 
tehtud vastupidavustestide tulemustest; 

Or. en

Selgitus

2011. aastal pärast Fukushima Dai-ichi õnnetust Jaapanis viidi läbi vastupidavustestid kõigis 
ELi tuumajaamades. On oluline, et raamprogrammis toetataks ELi pingutusi testidejärgselt 
tuumajaamade ohutust parandada.

Muudatusettepanek 24

Artikkel 3 – lõige 3 – punkt e c (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(e c) toetada „Horisont 2020” 
lihtsustamiskava, vähendades varasemate 
raamprogrammide halduskoormusi eriti 
VKEdele, ülikoolidele ja väiksematele 
teadusinstituutidele. 

Or. en
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Muudatusettepanek 25

Artikkel 3 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Euratomi programmi rakendamisel 
seatakse eesmärgiks tagada, et toetatavad 
prioriteedid ja tegevusvaldkonnad sobiksid 
muutuvate vajadustega ning et võetaks 
arvesse teaduse, tehnika, innovatsiooni, 
poliitika kujundamise, turgude ja 
ühiskonna muutumist.

4. Euratomi programmi rakendamisel 
seatakse eesmärgiks tagada, et toetatavad 
prioriteedid ja tegevusvaldkonnad sobiksid 
muutuvate vajadustega ning et võetaks 
arvesse teaduse, tehnika, innovatsiooni, 
poliitika kujundamise, turgude ja 
ühiskonna muutumist ning 
tuumaõnnetuste, kui tahes väike nende 
esinemise tõenäosus ka oleks, otseseid 
tagajärgi.

Or. en

Muudatusettepanek 26

Artikkel 4 – lõige 1 – esimene lõik – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Euratomi programmi rakendamiseks 
ettenähtud rahastamispaketi suurus on 
1 788,889 miljonit eurot. See summa 
jaguneb järgmiselt:

Euratomi programmi rakendamiseks 
ettenähtud rahastamispaketi suurus on 
[1 788,889 miljonit eurot]. See summa 
jaguneb järgmiselt:

Or. en

Muudatusettepanek 27

Artikkel 4 – lõige 1 – esimene lõik – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) tuumasünteesiuuringute ja sellekohase 
arendustegevuse programmiga seotud 
kaudsete meetmete jaoks 709,713 miljonit 
eurot;

(a) tuumasünteesiuuringute ja sellekohase 
arendustegevuse programmiga seotud 
kaudsete meetmete jaoks [709,713 miljonit 
eurot];
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Or. en

Muudatusettepanek 28

Artikkel 4 – lõige 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1a. ITERi projekt kaasatakse 
raamprogrammi ja seda rahastatakse 
täielikult ja läbipaistvalt mitmeaastasest 
finantsraamistikust. 

Or. en

Selgitus

ITERi projekti peaks rahastama mitmeaastasest finantsraamistikust, et ennetada 
kõikvõimalikke projektist eemaldumisi, mis võivad kahjustada ühenduse huve. ITERi 
pikaajalise edu tagaks paremini selle rahastamine mitmeaastasest finantsraamistikust.

Muudatusettepanek 29

Artikkel 4 – lõige 1 – esimene lõik – punkt c

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(c) otseste meetmete jaoks 724,319 
miljonit eurot.

(c) otseste meetmete jaoks [724,319 
miljonit eurot].

Or. en

Selgitus

Kogusumma on mitmeaastase finantsraamistiku läbirääkimiste teema. Tuumasünteesile, 
tuumalõhustumisele ja otsestele meetmetele eraldatud kogusumma ei tohiks jääda alla 
käesolevas tekstis esitatud summadele, ometi ei sisalda tuumalõhustumiste summa ITERi 
projekti ning tuumasünteesile kavandatud summa tundub ebapiisav.

Muudatusettepanek 30

Artikkel 4 – lõige 1 – teine lõik
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Euratomi programmi kaudsete meetmete 
rakendamiseks ei kasuta komisjon oma 
halduskuludest rohkem kui 13,5 %.

Euratomi programmi kaudsete meetmete 
rakendamiseks ei kasuta komisjon oma 
halduskuludest rohkem kui [13,5 %].

Or. en

Selgitus

Kavandatav kulu on liiga kõrge. Sarnastes ettepanekutes ei ületa komisjoni halduskulud 
tavaliselt 8%. Komisjon ei ole esitanud ühtki põhjendust kõnealusele olulisele kulutõusule.

Muudatusettepanek 31

Artikkel 4 – lõige 4 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4 a. Ühendus kasutab rohkem 
tuumauuringute struktuurifonde ja tagab 
vastavuse kõnealuste fondide ja ühenduse 
uuringuprioriteetide vahel.

Or. en

Muudatusettepanek 32

Artikkel 8 – lõige 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2 a. Programmid, mille eesmärk on nii 
praeguste kui kavandatavate 
innovaatiliste teadusuuringute 
arendamine, peaksid lisama 
tuumauuringud oma rakendatavate 
uuringute kategooriate nimekirja. Eureka 
Eurostars Programm ja Marie Curie 
Actions peaksid laiendama oma 
osavõtueeskirju võimaldamaks 
tuumauuringute valdkonnas tegutsevatel 
VKEdel osaleda.
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Or. en

Selgitus

VKEd on ELi majandusele eluliselt olulise tähtsusega, kuid on tuumauuringute valdkonnas 
sageli alaesindatud. On vaja, et teatud ELi programmid, mis on mõeldud VKEde olukorra 
parandamiseks, ei jätaks välja tuumauuringute valdkonnas tegutsevaid ettevõtjaid.

Muudatusettepanek 33

Artikkel 9

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Euratomi programmiga edendatakse soolist 
võrdõiguslikkust ning tagatakse soolise 
võrdõiguslikkuse küsimuste 
arvessevõtmine teadusuuringutes ja 
innovatsioonis.

Euratomi programmiga edendatakse soolist 
võrdõiguslikkust ning tagatakse soolise 
võrdõiguslikkuse küsimuste 
arvessevõtmine ja sellega toetatakse
„Horisont 2020” eesmärki tegeleda soo 
kui valdkondadevahelise küsimusega, et 
vähendada erinevust meeste ja naiste 
osakaalus.

Or. en

Selgitus

Sihteesmärk on, et Euratomi tuumaprojektides ja tuumasünteesiprogrammis osalevatest 
doktoriõppe üliõpilastest ja teadlastest 20% oleks naised.

Muudatusettepanek 34

Artikkel 11 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Tööprogrammides võetakse arvesse 
teaduse, tehnika ja innovatsiooni olukorda 
riigis, liidus ja rahvusvahelisel tasandil 
ning asjakohaseid poliitilisi, turualaseid ja 
ühiskondlikke arengutendentse. 
Programme ajakohastatakse vajaduse 
korral.

3. Tööprogrammides võetakse arvesse 
teaduse, tehnika ja innovatsiooni olukorda 
riigis, liidus ja rahvusvahelisel tasandil 
ning asjakohaseid poliitilisi, turualaseid ja 
ühiskondlikke arengutendentse. 
Programme ajakohastatakse vajaduse 
korral, pidades silmas „Horisont 2020” 
sihte ja eesmärke.

Or. en
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Muudatusettepanek 35

Artikkel 14

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Erilist tähelepanu pööratakse selle 
tagamisele, et väikesed ja keskmise 
suurusega ettevõtjad (VKEd) osaleksid 
Euratomi programmis ja et innovatsioon 
neid mõjutaks. VKEde osalemise 
kvantitatiivne ja kvalitatiivne hindamine on 
hindamis- ja järelevalvemenetluse üks osa.

1. Erilist tähelepanu pööratakse selle 
tagamisele, et väikesed ja keskmise 
suurusega ettevõtjad (VKEd) osaleksid 
Euratomi programmis ja et innovatsioon 
neid mõjutaks. VKEde osalemise 
kvantitatiivne ja kvalitatiivne hindamine on 
hindamis- ja järelevalvemenetluse üks osa.

2. Võttes arvesse VKEde sektori olulisust 
Euroopa majanduses ja nende praegust 
alaesindatust tuumatööstuses, toetatakse 
raamprogrammis kooskõlas „Horisont 
2020” eesmärkidega VKEdele määratud 
halduskoormuse vähendamiseks tehtavaid 
jõupingutusi.

Or. en

Selgitus

VKEde tähtsust peaks rõhutama, kuna nad on olulised Euroopa majandusele ning nad 
kannatavad kriisi tõttu tõsise ohu käes.

Muudatusettepanek 36

Artikkel 16 – lõige 1 – esimene lõik – punkt c a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(c a) võidelda tuumarelvade leviku ja 
salakaubanduse kõigi vormide vastu.

Or. en

Selgitus

Tuleks toetada kõiki rahvusvahelisi pingutusi võitluses tuumarelvade leviku ja 
salakaubandusega. Vaja on koostada ühised rahvusvahelised ohutusstandardid, kuid EL 
peaks jätkama kõigi jõupingutuste toetamist, et luua ühised rahvusvahelised standardid, mis 
sarnaneksid praegu ELis kehtivatele.
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Muudatusettepanek 37

Artikkel 16 – lõige 1 – esimene lõik – punkt c b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(c b) toetada rahvusvaheliste 
ohutusstandardite loomiseks tehtavaid 
ühiseid rahvusvahelisi jõupingutusi.

Or. en

Selgitus

Vaja on koostada ühised rahvusvahelised ohutusstandardid, kuid EL peaks jätkama kõigi 
jõupingutuste toetamist, et luua ühised rahvusvahelised standardid, mis sarnaneksid praegu 
ELis kehtivatele.

Muudatusettepanek 38

Artikkel 16 – lõige 1 – esimene lõik – punkt c c (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(c c) aidata kaasa teadmiste vahetamisele.

Or. en

Selgitus

Vaja on koostada ühised rahvusvahelised ohutusstandardid, kuid EL peaks jätkama kõigi 
jõupingutuste toetamist, et luua ühised rahvusvahelised standardid, mis sarnaneksid praegu 
ELis kehtivatele.

Muudatusettepanek 39

Artikkel 16 – lõige 2 – kolmas lõik a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Erilist tähelepanu tuleks juhtida kõigile 
reaktoritele ja tuumarajatistele, mis 
asuvad kolmandates riikides, kuid ELi 
liikmesriikide territooriumide lähedal, 
eriti kui tegu on geograafiliselt ja 
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geoloogiliselt ohtlike piirkondadega.

Or. en

Muudatusettepanek 40

Artikkel 17 – lõige 2 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) teadlikkuse tõstmiseks ettenähtud 
algatused ja Euratomi programmi alusel 
rahastamisele juurdepääsu lihtsustamine, 
eelkõige alaesindatud piirkondades või 
alaesindatud osalejaliikide jaoks;

(a) teadlikkuse tõstmiseks ettenähtud 
algatused ja Euratomi programmi alusel 
rahastamisele juurdepääsu lihtsustamine, 
eelkõige alaesindatud piirkondades või 
alaesindatud osalejaliikide jaoks ning eriti 
VKEde jaoks nende fondidele 
juurdepääsu lihtsustamiseks ja 
asjaomastes programmides osaluse 
tõstmiseks.

Or. en

Muudatusettepanek 41

Artikkel 17 – lõige 2 – punkt a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

 Osalemistingimuste lihtsustamise 
tõstmise katsed esitatakse kõigile 
osalejatele, sealhulgas VKEdele ja 
akadeemilistele institutsioonidele.

Or. en

Muudatusettepanek 42

Lisa I – osa 1 – teine lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Euratomi programmiga tugevdatakse Euratomi programmiga tugevdatakse 
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tuumaalast teadus- ja 
innovatsiooniraamistikku ning 
kooskõlastatakse liikmesriikide 
teadusalaseid jõupingutusi, vältides 
tegevuse dubleerimist, säilitades kriitilise 
massi põhivaldkondades ja tagades 
optimaalse rahastamise riiklikest 
vahenditest.

tuumaalast teadus- ja 
innovatsiooniraamistikku ning 
kooskõlastatakse liikmesriikide 
teadusalaseid jõupingutusi, vältides 
tegevuse dubleerimist, tagades ELi 
lisandväärtuse, säilitades põhilised 
oskused ja kriitilise massi 
põhivaldkondades ja tagades optimaalse 
rahastamise riiklikest vahenditest.

Or. en

Muudatusettepanek 43

Lisa I – osa 1 – kolmas lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Strateegia, mille alusel arendada 
tuumasünteesi kui üht usaldusväärset 
võimalust, kuidas kommertsotstarbel CO2-
vabalt energiat toota, peab järgima neid 
suuniseid ja tähiseid, mis on kehtestatud 
2050. aastaks seatud 
elektritootmiseesmärkide saavutamiseks. 
Kõnealuse strateegia rakendamiseks 
korraldatakse radikaalselt ümber liidu 
tuumasünteesialane töö (sh juhtimine,
rahastamine ja korraldamine), et tagada 
rõhuasetuse üleminek üksnes 
teadusuuringutelt selliste tulevikurajatiste 
nagu ITER, DEMO jm projekteerimisele, 
ehitamisele ja käitamisele. Selleks peavad 
kõik liidu tuumasünteesiringkonnad, 
komisjon ja liikmesriikide 
rahastamisasutused tegema omavahel 
tihedat koostööd.

Strateegia, mille alusel arendada 
tuumasünteesi kui üht usaldusväärset 
võimalust, kuidas kommertsotstarbel CO2-
vabalt energiat toota, peab järgima neid 
suuniseid ja tähiseid, mis on kehtestatud 
2050. aastaks seatud 
elektritootmiseesmärkide saavutamiseks. 
Kõnealuse strateegia rakendamiseks 
korraldatakse ümber liidu 
tuumasünteesialane töö (sh juhtimine ja 
korraldamine), et tagada rõhuasetuse 
üleminek üksnes teadusuuringutelt selliste 
tulevikurajatiste nagu ITER, DEMO jm 
projekteerimisele, ehitamisele ja 
käitamisele. Selleks peavad kõik liidu 
tuumasünteesiringkonnad, komisjon ja 
liikmesriigid tegema omavahel tihedat 
koostööd.

Or. en

Muudatusettepanek 44

Lisa I – osa 2 – punkt 2.1 – punkt e – sissejuhatav osa
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(e) Tuumasünteesi kui energiaallika 
otstarbekuse tõendamine olemasolevate ja 
tulevaste tuumasünteesirajatiste kasutamise 
abil (juhtpositsioon tööstuses, 
ühiskonnaprobleemid)

(e) Tuumasünteesi kui energiaallika 
otstarbekuse tõendamine olemasolevate ja 
tulevaste tuumasünteesirajatiste kasutamise 
abil (juhtpositsioon tööstuses, 
ühiskonnaprobleemid)

ITERi projekti kui rahvusvahelise 
teadustöö infrastruktuuri ühise 
elluviimise tugimeetmed: Ühendusel on 
eriline vastutus ITERi organisatsioonis 
projekti asukohana ja tal on juhtroll 
eelkõige seoses tegevuskoha 
ettevalmistamise, ITERi organisatsiooni 
loomise, juhtimise ja personaliga 
varustamise ning üldise tehnilise ja 
haldustoetusega.
Projekti haldamiseks lepiti tugimeetmetes 
kokku XXXX/XXX/EU.

Or. en

Muudatusettepanek 45

Lisa I – osa 2 – punkt 2.1 – punkt i – alapunkt a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Toetada kõiki jõupingutusi jätkata JETi 
tegevust pärast katseperioodi lõppu 2015. 
aastal ja toetada võimaluse korral kõiki 
jõupingutusi, mille eesmärk on 
rahvusvaheliste partnerite 
ligimeelitamine, tagamaks 
lisarahastamise. Kõnealused 
jõupingutused peaksid hõlmama 
vastastikuseid kokkuleppeid ELi osaluse 
kohta DEMOs ja teistes kavandatavates 
tuumasünteesireaktorites.

Or. en
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Selgitus

Kuna ITERi projekt ei ole töökorras enne aastat 2020, siis ei ole mõtet lõpetada JETi tegevust 
viis aastat enne ITERi varaseimat rakendamise päeva.

Muudatusettepanek 46

Lisa I – osa 2 – punkt 2.2 – esimene lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

JRC teadustegevuse eesmärk on toetada 
nõukogu direktiivide 2009/71/Euratom28 ja 
2011/70/Euratom29 rakendamist ning 
selliste nõukogu järelduste rakendamist, 
millega seatakse prioriteediks kõige 
rangemad tuumaohutus- ja -
julgeolekustandardid nii liidus kui ka 
rahvusvahelisel tasandil. Täpsemalt 
tähendab see, et JRCsse on koondatud 
vajalik võimekus ja asjatundlikkus, et 
aidata hinnata ja parandada tuumarajatiste 
ohutust ning tuumaenergia ja muude tuuma 
lõhustumisest erinevate rakenduste 
rahuotstarbelist kasutamist, tagada 
teadusbaas asjakohastele liidu 
õigusaktidele ning vajaduse korral oma 
ülesannete ja pädevuse piires reageerida 
tuumaõnnetustele ja -vahejuhtumitele. 
Selleks teostab JRC teadusuuringuid ja 
hindamisi, jagab võrdlusandmeid, koostab 
standardeid ning pakub sihtotstarbelist 
koolitust ja haridust. Vajaduse korral 
püütakse saavutada koostoime säästva 
tuumaenergia tehnoloogiaplatvormiga ja 
muude valdkonnaüleste algatustega.

JRC teadustegevuse eesmärk on toetada 
nõukogu direktiivide 2009/71/Euratom28 ja 
2011/70/Euratom29 rakendamist ning 
selliste nõukogu järelduste rakendamist, 
millega seatakse prioriteediks kõige 
rangemad tuumaohutus- ja -
julgeolekustandardid nii liidus kui ka 
rahvusvahelisel tasandil. Täpsemalt 
tähendab see, et JRCsse on koondatud 
vajalik võimekus ja asjatundlikkus, et 
aidata hinnata ja parandada tuumarajatiste 
ohutust ning tuumaenergia ja muude tuuma 
lõhustumisest erinevate rakenduste 
rahuotstarbelist kasutamist, tagada 
teadusbaas asjakohastele liidu 
õigusaktidele ning vajaduse korral oma 
ülesannete ja pädevuse piires reageerida 
tuumaõnnetustele ja -vahejuhtumitele. 
Selleks teostab JRC teadusuuringuid ja 
hindamisi, jagab võrdlusandmeid, koostab 
standardeid ning pakub sihtotstarbelist 
koolitust ja haridust. Vajaduse korral 
püütakse saavutada koostoime säästva 
tuumaenergia tehnoloogiaplatvormiga ja 
muude valdkonnaüleste algatustega. JRC 
peaks arvestama 2011. aastal vastavalt 
ELi määrusele kõigi olemasolevate 
tuumareaktoritega läbi viidud 
vastupidavustestide avaldatud tulemusi.

Or. en

Selgitus

Lisaks peaks see olema kooskõlas praegu läbivaadatavate ELi määrustega, nagu näiteks 
tuumaohutusalase koostöö rahastamisvahend aastateks 2007–2013 XXXXX/XXXX/EU
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Muudatusettepanek 47

Lisa I – osa 2 – punkt 2.2 – punkt a – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) Tuumaohutuse suurendamine, sh 
tuumkütuse ja tuumareaktorite ohutuse 
suurendamine, jäätmekäitluse ja 
dekomisjoneerimise tõhustamine ning 
hädaolukorras valmisoleku parandamine

(a) Tuumaohutuse suurendamine, sh 
tuumkütuse ja tuumareaktorite ohutuse 
suurendamine, jäätmekäitluse ja 
dekomisjoneerimise tõhustamine, otse 
tuumamaterjaliga kokku puutuvate 
töötajate töötingimuste ning hädaolukorras 
valmisoleku parandamine

Or. en

Muudatusettepanek 48

Lisa I – osa 2 – punkt 2.2 – punkt c – esimene lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

JRC tugevdab veelgi tuumaohutuse- ja -
julgeolekualast teadusbaasi. Rõhk 
pannakse aktiniidide ning struktuursete ja 
tuumamaterjalide põhiomadusi 
käsitlevatele teadusuuringutele. Liidu 
standardimistegevuse toetamiseks näeb 
JRC ette tehnika tasemele vastavad 
tuumastandardid, võrdlusandmed ja -
mõõtmised, sh arendab ja rakendab 
asjakohaseid andmebaase ja 
hindamisvahendeid. JRC toetab 
meditsiiniliste rakenduste, eelkõige 
alfakiirgusel põhineva uut tüüpi vähiravi 
edasiarendamist.

JRC tugevdab veelgi tuumaohutuse- ja -
julgeolekualast teadusbaasi. Rõhk 
pannakse aktiniidide ning struktuursete ja 
tuumamaterjalide põhiomadusi 
käsitlevatele teadusuuringutele. Liidu 
standardimistegevuse toetamiseks näeb 
JRC ette tehnika tasemele vastavad 
tuumastandardid, võrdlusandmed ja -
mõõtmised, sh arendab ja rakendab 
asjakohaseid andmebaase ja 
hindamisvahendeid. JRC toetab 
meditsiiniliste rakenduste, eelkõige 
alfakiirgusel põhineva uut tüüpi vähiravi 
edasiarendamist. JRC peaks silmas 
pidama raamprogrammi „Horisont 2020” 
eesmärke ja vältima Euroopa 
oskustööliste nappust ja ajude äravoolu. 

Or. en
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Muudatusettepanek 49

Lisa I – osa 2 – punkt 2.2 – punkt e – esimene lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

JRC suurendab oma pädevust, et tagada 
sõltumatu teaduslik ja tehniline 
tõendusmaterjal, mis on vajalik liidu 
tuumaohutuse- ja -julgeolekualaste 
õigusaktide täiustamise tagamiseks.

JRC suurendab oma pädevust, et tagada 
sõltumatu teaduslik ja tehniline 
tõendusmaterjal, mis on vajalik liidu 
tuumaohutuse- ja -julgeolekualaste 
õigusaktide täiustamise tagamiseks ning 
paremate rahvusvaheliste standardite
toetamiseks.

Or. en

Muudatusettepanek 50

Lisa I – osa 2 – punkt 2.2 – punkt e – teine lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Arvestades asjaolu, et IV põlvkonna 
rahvusvahelisel foorumil (GIF) esindab 
Euratomi JRC, koordineerib ta jätkuvalt 
ühenduse panust kõnealusele foorumile. 
JRC püüab liidu tuumaohutus- ja -
julgeolekupoliitika edendamiseks teha ja 
edasi arendada rahvusvahelist 
teaduskoostööd põhiliste partnerriikidega 
ja rahvusvaheliste organisatsioonidega 
(IAEA, OECD/NEA).

Arvestades asjaolu, et IV põlvkonna 
rahvusvahelisel foorumil (GIF) esindab 
Euratomi JRC, koordineerib ta jätkuvalt 
ühenduse panust kõnealusele foorumile. 
JRC püüab liidu tuumaohutus- ja -
julgeolekupoliitika edendamiseks teha ja 
edasi arendada rahvusvahelist 
teaduskoostööd põhiliste partnerriikidega 
ja rahvusvaheliste organisatsioonidega 
(IAEA, OECD/NEA) ning toetada 
rahvusvahelisi jõupingutusi paremate 
standardite arendamiseks.

Or. en

Muudatusettepanek 51

Lisa I – osa 3 – esimene lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Euratomi programmi üldeesmärkide Euratomi programmi üldeesmärkide 
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saavutamiseks toetatakse täiendavat 
tegevust (otsene ja kaudne tegevus, 
koordineerimine ja ühise programmitöö 
stimuleerimine), tänu millele tagatakse 
ühiste probleemide lahendamiseks 
tehtavate teadusjõupingutuste koostoime 
(nt seoses materjalide, jahutustehnoloogia, 
tuumaalaste võrdlusandmete, 
modelleerimise ja simulatsiooni, 
kaugkäsitsemise, jäätmekäitluse, 
kiirguskaitsega).

saavutamiseks toetatakse täiendavat 
tegevust (otsene ja kaudne tegevus, 
töötajate kaitse, koordineerimine ja ühise 
programmitöö stimuleerimine), tänu 
millele tagatakse ühiste probleemide 
lahendamiseks tehtavate 
teadusjõupingutuste koostoime (nt seoses 
materjalide, jahutustehnoloogia, 
tuumaalaste võrdlusandmete, 
modelleerimise ja simulatsiooni, 
kaugkäsitsemise, jäätmekäitluse, 
kiirguskaitsega).

Or. en

Muudatusettepanek 52

Lisa I – osa 4 – teine lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Euratomi programmi abil võib rakendada 
laenurahastut ja omakapitalirahastut, mis 
on välja töötatud raamprogrammi 
„Horisont 2020” raames ja mille 
rakendusala laiendatakse artiklis 3 osutatud 
eesmärkide saavutamiseks.

Euratomi programmi abil võib rakendada 
laenurahastut ja omakapitalirahastut, mis 
on välja töötatud raamprogrammi 
„Horisont 2020” raames ja mille 
rakendusala laiendatakse artiklis 3 osutatud 
eesmärkide saavutamiseks ning VKEde 
väljapaistvuse ja osaluse tõstmiseks.

Or. en

Muudatusettepanek 53

Lisa II – osa 1 – punkt e

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(e) Tuumasünteesi kui energiaallika 
otstarbekuse tõendamine olemasolevate ja 
tulevaste tuumasünteesirajatiste kasutamise 
abil

(e) Tuumasünteesi kui energiaallika 
otstarbekuse tõendamine olemasolevate ja 
tulevaste tuumasünteesirajatiste kasutamise 
ning materjalide, tehnoloogiate ja 
kontseptuaalse projekteerimise abil

Or. en
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Muudatusettepanek 54

Lisa II – osa 2 – esimene lõik – punkt 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

tuumaohutuse suurendamine, sh 
tuumkütuse ja tuumareaktorite ohutuse 
suurendamine, jäätmekäitluse ja 
dekomisjoneerimise tõhustamine ning 
hädaolukorras valmisoleku parandamine;

tuumaohutuse suurendamine, sh 
tuumkütuse ja tuumareaktorite ohutuse 
suurendamine, jäätmekäitluse ja 
dekomisjoneerimine; töötajate kaitse ning 
hädaolukorras valmisoleku parandamine;

Or. en

Muudatusettepanek 55

Lisa II – osa 2 – esimene lõik – punkt 5 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Olulistes teadus- ja tehnikavaldkondades 
oskustööliste nappuse ennetamine

Or. en
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SELETUSKIRI

Introduction

The Horizon 2020 programme provides the Union with a chance to build all aspects of the 
framework programmes, this includes building on their successes and addressing their 
shortcomings. This is as true for atomic research as it is with all other aspects of research in 
the Union and beyond. 

The Commission's original intent was to use Horizon 2020 to bring together under a single 
programme for the first time, so it is only appropriate that it shall extends to nuclear research 
as well, as the contribution made by nuclear research to all aspects of Union research remains 
of vital importance. The three pillars of Horizon 2020 are to provide excellence in science, 
industrial leadership and tackle the grand societal challenges facing the union and its citizens, 
all of which are enhanced by the inclusion of nuclear research and researchers and their 
exclusion from the Horizon 2020 would handicap the Union in its pursuit of these goals. 

Whether or not one Member State or another chooses to use nuclear energy or not all Member 
States can and should benefit from nuclear research and can benefit from the added value 
being offered by the Euratom framework. At all levels Euratom must ensure the most efficient 
use of resources and avoid duplication of efforts in its pursuit of promoting excellence in the 
nuclear field. 

The ambition of Horizon 2020 in ought to be transmitted across the board into dealing with all 
aspects of nuclear research. Owing to the nature of the Euratom framework the European 
Parliament has dealt with the current Euratom framework those for 2012-2013 within the last 
few months under (2011/0046(NLE)), (2011/0043(NLE)), (2011/0045(NLE)) and 
(2011/0044(NLE)). The reduction in four reports being replaced by a single regulation 
represents a significant step in terms of simplification in itself which ought to be welcomed. 
With regards to the legal framework it is a consistent follow-on from adopted reports to call 
for a re-examination of the European Parliament's rights regarding future budgetary 
procedures, 

The Rapporteur notes that within the proposed financial envelope the proposed budget for 
fission looks small by comparison and does not amount to the increase in funding that has 
been allocated to other aspects of Horizon 2020. When considering the amount of funding that 
has been made available for renewable energy sources under various programmes whereas as 
fission as an acknowledged low-carbon technology has not received similar levels of support. 

It should also be recalled that the stress tests will likely issue their peer review results within 
the next months. While these will represent different aspects of nuclear safety it is important 
that the new challenges facing fission energy are kept in mind when considering the allocated 
budget. The projected 13.5% budget for administrative expenditure seems unjustifiably high 
and will need to be revised.
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ITER, JET & the future of fusion

The Commission's proposal initial proposal to leave ITER's funding outside of the Horizon 
2020 and the Multiannual Financial Framework the project, is not based on any logical or 
scientific or even sound budgetary concerns. It is important that Europe's leadership in the 
field of fusion research is not threatened and the long-term viability of the ITER project, in 
which so much has already been invested, ought not to be compromised by the Commission's 
lack of desire to include the extra funding in its overall budget. 

The inclusion of ITER within the MFF and the Horizon 2020 framework of funding will 
better enable a complete picture to emerge of the resources dedicated to it and reconfirm its 
place within the future of Union research and this aspect must be taken account in the 
Parliament's position.. 

The Rapporteur calls for continuing the support of existing allied and ancillary projects such 
as the Joint European Torus (JET), continues to provide the most accurate information on the 
work of fusion energy in Europe so far. 2015 will mark the end of its experimental phase, 
however if the Union is seriously committed to transforming all ITER research into useable 
energy it should support all efforts to provide for the longer term operationally of JET. 

Supporting the SET plan 

Nuclear research has a significant role to play in the realisation of the Strategic Energy 
Technology Plan (SET-Plan). In order to continue with the plan and to help fulfil two of the 
key pillars of Horizon 2020 (industrial leadership and grand societal challenges), the 
Rapporteur calls in his amendments that the work of the SET plan be continued throughout 
the period 2013 - 2018 and beyond. This shall include supporting the work of platforms and 
bodies such as the European Sustainable Nuclear Industrial Initiative, Sustainable Nuclear 
Energy Technology Platform and the Implementing Geological Disposal Technical Platform.

Cross-cutting measures

While the issue of simplification will be extensively discussed across the framework, in 
particular in the Rules of Participation, the Rapporteur would like to re-emphasize the need 
for simplification at all levels and welcomes the attempts included in the Commission 
proposal. The European Parliament has already attempted to introduce simplification from the 
previous framework reports on the FP7 Midterm-Review (2011/2043(INI)), on Simplifying 
the implementation of Research Framework Programmes (2010/2079(INI)) and on the Green 
Paper "From Challenges to Opportunities" (2011/2107(INI)), all of which were broadly 
supported within the Parliament and reflected feeling with businesses and academia. It is vital 
that the Commission take seriously the need for greater simplification and that the new 
approach reflect a change in Commission thinking in particular with regards to those without 
the resources to undertake the administrative burden, a more user-friendly approach so as to 
reward excellence wherever it is found, rather than jus those with the administrative 
capabilities. 
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In the interests of simplification consistency should be maintained across all different parts of 
the framework. The creation of central mediation service, open to beneficiaries and 
Commission officials, to provide clarity in cases of differing interpretation, should be 
considered. The proposed reduction in the audit threshold from €375,000 in FP7 to €325,000 
in Horizon 2020 would be likely to further increase costs bureaucracy and should be 
reconsidered. The option for institutions to use full economic costing methodology to claim 
real costs should be retained. While many of the improved re-imbursement methods are to be 
welcomed it is important that further clarity is provided over differing forms of re-
imbursement in order to prevent further confusion.

The societal aims of Horizon 2020, promoting a greater gender balance in researchers and 
enhancing mobility of researchers must be maintained throughout in this programme and 
should be matched by direct and indirect actions. 

Widening participation and SMEs

The Commission has sought to highlight the plight of SMEs throughout the Horizon 2020 
framework, which considering their importance to the European economy and their 
vulnerability in the wake of the financial crisis is quite appropriate. The underrepresentation 
of SMEs in many areas of nuclear research needs to be addressed. Appropriate measures 
should be taken at all levels to ensure an adequate balance between industry, including small 
& medium-sized enterprises (SMEs) and academia when appointing groups of independent 
experts. In particular SMEs must not only have access not only to the targeted SME 
instruments but that simplification ought to increase the potential of SMEs. 

Both the debt facility and the equity facility, foreseen to improve SME funding should be 
available for the Euratom programme to contribute. Further to the widening of participation 
existing facilities which fund SMEs such as the Eureka Stars programme, as well part of the 
Marie Curie Actions, which, as a previously highly successful programme ought to have its 
budget revised upwards. 

Making use of innovative financial instruments will be of crucial importance throughout the 
Horizon 2020 framework and accessing them should not be made difficult for SMEs. In its 
communications role the JRC should consider it as a direct action to increase the uptake by 
SMEs of Euratom and other funds and develop communications strategies to do so.

Preventing a 'Skills gap' or 'Brain drain'

In terms of the second pillar of Horizon 2020, industrial leadership, it is crucial that a 'skills 
shortage' in terms of nuclear be avoided and that all necessary training and expertise for all 
aspects of fission and fusion are kept within the Union. To address this risk, the Rapporteur 
proposes in his amendments the improvement of improved working conditions for 
researchers.

The role of the (European Research Council) ERC will be important in attracting and 
retaining excellent research in Europe and its role should be recognised. The budget for the 
ERC should not go below the proposed 77% increase. 
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International Co-operation 

The importance of international co-operation must be restated, not only for the agreeing and 
promotion of recognised improved safety measures but also to promote the access of the 
Union to nuclear industry to new emerging markets. 

In general the Horizon 2020 proposals contain a lack of clarity relating to international co-
operation and it is important that its importance is underlined and set in clear terms. There is 
also a need for collaboration with non-Union partners to be filtered down into internationally 
targeted calls, there should be a transparent mechanism for this to happen.

Among many of the reactors being built and planned for the next three decades many of them 
are in non-Union and non-OECD countries, which represents a great opportunity for 
European safety standards to be exported along with presenting opportunities for Union-
trained scientists and Union-based companies to take advantage and help bridge any 
expertise-gap for emerging nuclear states. However it also represents a great opportunity for 
many non-Union and non-OECD countries to become exposed to the safety standards and 
levels of excellence prevalent in the Union.

The Rapporteur has in his amendments highlighted several aspects that need to be taken into 
account in this matter, such as the potential impact of nuclear energy on nuclear proliferation 
and nuclear terrorism as well as cross-border aspects of nuclear safety. 

Further Union funds

Recognising the role that Structural Funds can play in helping to fund atomic research 
projects such as SUSEN in the Czech and the regions should also be encouraged to use ERDF 
funding to develop smart specialisation strategies to help develop regional clusters.


