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* Kuulemismenettely
*** Hyväksyntämenettely

***I Tavallinen lainsäätämisjärjestys (ensimmäinen käsittely)
***II Tavallinen lainsäätämisjärjestys (toinen käsittely)

***III Tavallinen lainsäätämisjärjestys (kolmas käsittely)

(Menettely määräytyy säädösesityksessä ehdotetun oikeusperustan mukaan.)

Tarkistukset säädösesitykseen

Parlamentin tarkistuksissa ehdotetut säädösesityksen muutokset merkitään 
lihavoidulla kursiivilla. Pelkkää kursivointia käytetään kiinnittämään asiasta 
vastaavien yksiköiden huomio sellaisiin säädösesityksen osiin, jotka 
ehdotetaan korjattavaksi lopullisessa tekstissä (esimerkiksi selvästi 
virheelliset tai kyseisestä kieliversiosta pois jääneet kohdat).
Korjausehdotusten hyväksymisestä päättävät asiasta vastaavat yksiköt.

Säädösesityksellä muutettavaan olemassa olevaan säädökseen tehtävän 
tarkistuksen tunnistetiedoissa mainitaan kolmannella rivillä muutettavan 
säädöksen tyyppi ja numero ja neljännellä rivillä tarkistettavan tekstinkohdan 
paikannus. Kun parlamentin tarkistukseen sisältyy olemassa olevan 
säännöksen tai määräyksen tekstiä, johon säädösesityksessä ei ole ehdotettu 
muutoksia, kyseinen teksti lihavoidaan. Merkintä [...] tarkoittaa, että 
kyseisestä kohdasta on poistettu tekstiä.
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LUONNOS EUROOPAN PARLAMENTIN 
LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI

ehdotuksesta neuvoston asetukseksi tutkimuksen ja innovoinnin puiteohjelmaa 
Horisontti 2020 täydentävästä Euroopan atomienergiayhteisön tutkimus- ja 
koulutusohjelmasta (2014–2018)
(COM(2011)0812 – C7-0009/2012 – 2011/0400(NLE))

(Kuuleminen)

Euroopan parlamentti, joka

– ottaa huomioon komission ehdotuksen neuvostolle (COM(2011)0812),

– ottaa huomioon Euroopan atomienergiayhteisön perustamissopimuksen 7 artiklan, jonka 
mukaisesti neuvosto on kuullut parlamenttia (C7-0009/2012),

– ottaa huomioon työjärjestyksen 55 artiklan,

– ottaa huomioon teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunnan mietinnön sekä 
budjettivaliokunnan ja oikeudellisten asioiden valiokunnan lausunnot (A7-0000/2012),

1. hyväksyy komission ehdotuksen sellaisena kuin se on tarkistettuna;

2. pyytää komissiota muuttamaan ehdotustaan vastaavasti Euroopan unionin toiminnasta 
tehdyn sopimuksen 293 artiklan 2 kohdan ja Euroopan atomienergiayhteisön 
perustamissopimuksen 106 a artiklan mukaisesti;

3. pyytää neuvostoa ilmoittamaan parlamentille, jos se aikoo poiketa parlamentin 
hyväksymästä sanamuodosta;

4. pyytää tulla kuulluksi uudelleen, jos neuvosto aikoo tehdä huomattavia muutoksia 
komission ehdotukseen;

5. kehottaa puhemiestä välittämään parlamentin kannan neuvostolle ja komissiolle.

Tarkistus 1

Johdanto-osan 4 kappale

Komission teksti Tarkistus

(4) Ydinenergia voi potentiaalisesti 
vaikuttaa energiahuoltoon ja taloudelliseen 
kehitykseen, mutta toisaalta vakavat 
ydinonnettomuudet voivat vaarantaa 
ihmisten terveyden. Euratomin tutkimus- ja 
koulutusohjelmassa olisi sen vuoksi 
kiinnitettävä mahdollisimman suurta 
huomiota ydinturvallisuuden ja tarvittaessa 

(4) Ydinenergia voi potentiaalisesti 
vaikuttaa energiahuoltoon ja taloudelliseen 
kehitykseen, mutta toisaalta vakavat 
ydinonnettomuudet, ydinaseiden 
leviäminen ja ydinaseterrorismi voivat 
vaarantaa ihmisten terveyden. Euratomin 
tutkimus- ja koulutusohjelmassa olisi sen 
vuoksi kiinnitettävä mahdollisimman 
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turva- ja varmuusjärjestelyjen näkökohtiin. suurta huomiota ydinturvallisuuden ja 
tarvittaessa turva- ja varmuusjärjestelyjen 
näkökohtiin. Huomiota olisi myös 
kiinnitettävä unionin raja-naapureina 
oleviin kolmansiin maihin sekä 
ydinturvallisuuden rajatylittäviin 
näkökohtiin, joilla korostetaan unionin 
lisäarvoa.

Or. en

Perustelu

Kaikissa yhteyksissä on tärkeää korostaa ydinaseiden leviämiseen ja ydinaseterrorismiin 
liittyviä mahdollisia riskejä. Radioaktiivisuuden ominaispiirteet huomioon ottaen on myös 
tärkeää panna merkille eräät ydinlaitokset, jotka eivät sijaitse unionin alueella mutta joilla 
voisi olla vaikutusta siihen.

Tarkistus 2

Johdanto-osan 5 kappale

Komission teksti Tarkistus

(5) Koska kaikilla jäsenvaltioilla on 
ydinlaitoksia tai ne käyttävät 
radioaktiivisia materiaaleja erityisesti 
lääketieteellisiin tarkoituksiin, neuvosto on 
todennut 2 päivänä joulukuuta 2008 
antamissaan päätelmissä, että ydinalan 
osaamista on pidettävä jatkuvasti yllä 
erityisesti asianmukaisella koulutuksella, 
joka kytkeytyy tutkimukseen ja jota
koordinoidaan yhteisön tasolla.

(5) Koska kaikilla jäsenvaltioilla on 
ydinlaitoksia tai ne käyttävät 
radioaktiivisia materiaaleja erityisesti 
lääketieteellisiin tarkoituksiin, neuvosto on 
todennut 2 päivänä joulukuuta 2008 
antamissaan päätelmissä, että ydinalan 
osaamista on pidettävä jatkuvasti yllä 
erityisesti asianmukaisella koulutuksella, 
joka kytkeytyy tutkimukseen, sekä 
parantamalla työoloja, joita koordinoidaan 
yhteisön tasolla.

Or. en

Perustelu

Kun otetaan huomioon pieni mutta silti mahdollinen riski, että ydinvoimaa tutkivat ja sen 
parissa työskentelevät saattavat joutua alttiiksi haitallisille aineille, olisi muistettava, että 
unionin ei missään tilanteessa pitäisi luopua pyrkimyksistä parantaa asianomaisten 
turvastandardeja.
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Tarkistus 3

Johdanto-osan 6 kappale

Komission teksti Tarkistus

(6) Allekirjoittamalla sopimuksen ITER-
hankkeen yhteisestä toteutuksesta 
vastaavan fuusioenergia-alan 
kansainvälisen ITER-organisaation 
perustamisesta7 yhteisö on sitoutunut 
osallistumaan ITERin rakentamiseen ja 
tulevaan käyttöön. Yhteisön osuutta 
hallinnoidaan 27 päivänä maaliskuuta 2007 
tehdyllä neuvoston päätöksellä ITERiä ja 
fuusioenergian kehittämistä varten 
perustetun eurooppalaisen yhteisyrityksen, 
jäljempänä 'Fusion for Energy 
-yhteisyritys', kautta. Fusion for Energy 
-yhteisyrityksen toimia, mukaan lukien 
ITER, säännellään erillisellä säädöksellä.

(6) Allekirjoittamalla sopimuksen ITER-
hankkeen yhteisestä toteutuksesta 
vastaavan fuusioenergia-alan 
kansainvälisen ITER-organisaation 
perustamisesta7 yhteisö on sitoutunut 
osallistumaan ITERin rakentamiseen ja 
tulevaan käyttöön. Yhteisön osuutta 
hallinnoidaan 27 päivänä maaliskuuta 2007 
tehdyllä neuvoston päätöksellä ITERiä ja 
fuusioenergian kehittämistä varten 
perustetun eurooppalaisen yhteisyrityksen, 
jäljempänä 'Fusion for Energy 
-yhteisyritys', kautta. Fusion for Energy 
-yhteisyrityksen toimia, mukaan lukien
ITER, säännellään erillisellä säädöksellä.
ITER-hankkeen rahoitus on joka 
tapauksessa turvattava monivuotisen 
rahoituskehyksen kautta.

Or. en

Perustelu

Vaikka ITER-hanketta käsitellään suurilta osin toisen säädöksen yhteydessä, Euroopan 
parlamentin velvollisuutena on antaa komissiolle ja Euroopan unionin neuvostolle signaali, 
että hankeen rahoitus on turvattava monivuotisesta rahoituskehyksestä, kuten on ollut 
aikaisemmin. Komission ei ole ehdottanut mitään järkevää syytä, jonka vuoksi hankkeen 
rahoitus olisi poistettava siitä.

Tarkistus 4

Johdanto-osan 6 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(6 a) Jotta voitaisiin täydentää muita 
unionin ensisijaisia painopisteitä 
seuraavina vuosikymmeninä, 
ydinfissiotutkimuksen puiteohjelmalla 
olisi tuettava nykyisiä tavoitteita ja 
ehdotuksia, kuten strategisia 
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teknologiasuunnitelmia (SET-
suunnitelma) sekä energia-alan 
etenemissuunnitelmaa. Näissä puitteissa 
olisi tuettava myös kestävää ydinfissiota 
koskevaa eurooppalaista 
teollisuusaloitetta (ESNII). Puiteohjelman 
avulla olisi myös täydennettävä 
mahdollisuuksien mukaan unionin 
laajempia ehdotuksia, jotka koskevat 
yhteistyötä kolmansien maiden kanssa.

Or. en

Perustelu

On tärkeää, että puiteohjelma toimii siten, että sillä täydennetään unionin sovittuja ja 
vahvistettuja painopistealueita. Puiteohjelmalla olisi myös tuettava entisestään kestävää 
ydinfissiota koskevaa eurooppalaista teollisuusaloitetta (ESNII), joka käynnistettiin 
marraskuussa 2010.

Tarkistus 5

Johdanto-osan 7 kappale

Komission teksti Tarkistus

(7) Jotta fuusiosta voi tulla uskottava 
vaihtoehto kaupallisessa 
energiantuotannossa, on ensinnäkin tarpeen 
huolehtia siitä, että ITERin rakentaminen 
saatetaan päätökseen ja sen toiminta 
aloitetaan onnistuneesti ja aikataulun 
mukaisesti. Toiseksi on tarpeen laatia 
kunnianhimoinen mutta realistinen 
etenemissuunnitelma sähkötuotannon 
aloittamiseksi vuoteen 2050 mennessä. 
Näiden tavoitteiden saavuttaminen 
edellyttää Euroopan fuusio-ohjelman 
uudelleensuuntaamista siten, että siinä 
keskitytään enemmän ITERiä tukeviin 
toimiin. Tämä rationalisointi olisi 
toteutettava vaarantamatta Euroopan 
johtajuutta fuusiotutkimusyhteisössä.

(7) Jotta fuusiosta voi tulla uskottava 
vaihtoehto kaupallisessa 
energiantuotannossa, on ensinnäkin tarpeen 
huolehtia siitä, että ITERin rakentaminen 
saatetaan päätökseen ja sen toiminta 
aloitetaan onnistuneesti ja aikataulun 
mukaisesti, ja jatkaa nykyisten Joint 
European Torus -yhteishankkeen (JET) 
kaltaisiin liitännäis- ja lisähankkeisiin 
liittyviä toimia. Toiseksi on tarpeen laatia 
kunnianhimoinen mutta realistinen 
etenemissuunnitelma sähkötuotannon 
aloittamiseksi vuoteen 2050 mennessä. 
Näiden tavoitteiden saavuttaminen 
edellyttää Euroopan fuusio-ohjelman 
uudelleensuuntaamista siten, että siinä 
keskitytään enemmän ITERiä tukeviin 
toimiin. Rahoituksen takaamisella 
monivuotisesta rahoituskehyksestä 
varmistetaan unionin sitoutuminen 
hankeen pitkän aikavälin menestykseen ja 
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estetään kustannuksien suhteeton kasvu 
sen jälkeen. Euroopan johtajuuden 
säilyttäminen fuusiotutkimusyhteisössä on 
yksi tämän puiteohjelman merkittävistä 
tavoitteista.

Or. en

Perustelu

ITERin lisäksi käynnissä on parhaillaankin muita merkittäviä fuusioenergiahankkeita, kuten 
JET-hanke, joka on ollut vuosia toiminnassa ja joka tuottaa jatkuvasti merkittäviä 
tutkimustuloksia fuusioenergian tulevaisuudesta ITERin suunniteltua alkamispäivää 
odotettaessa. ITER-hankkeen kannattavuuden kannalta on tärkeää, että tätä tutkimusta 
jatketaan.

Tarkistus 6

Johdanto-osan 8 kappale

Komission teksti Tarkistus

(8) Yhteisen tutkimuskeskuksen (JRC) 
olisi edelleen tarjottava riippumatonta 
asiakaslähtöistä tieteellistä ja teknologista 
tukea yhteisön politiikkojen laatimiselle, 
kehittämiselle, täytäntöönpanolle ja 
seurannalle erityisesti ydinturvallisuuteen 
ja turva- ja varmuusjärjestelyihin 
liittyvässä tutkimuksessa ja koulutuksessa.

(8) Yhteisen tutkimuskeskuksen (JRC) 
olisi edelleen tarjottava riippumatonta 
asiakaslähtöistä tieteellistä ja teknologista 
tukea yhteisön politiikkojen ja tarvittaessa 
kansainvälisten politiikkojen laatimiselle, 
kehittämiselle, täytäntöönpanolle ja 
seurannalle erityisesti ydinturvallisuuteen 
ja turva- ja varmuusjärjestelyihin 
liittyvässä tutkimuksessa ja koulutuksessa.

Or. en

Tarkistus 7

Johdanto-osan 10 kappale

Komission teksti Tarkistus

(10) Kukin jäsenvaltio päättää itse, 
hyödyntääkö se ydinvoimaa. Unionin 
tehtävänä on kehittää kaikkien 
jäsenvaltioidensa etua palveleva kehys, 
jolla tuetaan yhteistä 

(10) Kukin jäsenvaltio päättää itse, 
hyödyntääkö se ydinvoimaa. Unionin 
tehtävänä on kehittää kaikkien 
jäsenvaltioidensa etua palveleva kehys, 
jolla tuetaan yhteistä 
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ydinfissioteknologioiden 
pioneeritutkimusta ja niihin liittyvän 
tietämyksen luomista ja säilyttämistä ja 
jossa kiinnitetään erityistä huomiota 
turvallisuuteen, turva- ja 
varmuusjärjestelyihin, säteilysuojeluun ja 
ydinaseiden leviämisen estämiseen. Tämä 
edellyttää puolueetonta tutkimustietoa, 
jonka tuottamiseen JRC voi osallistua 
keskeisellä tavalla. Tämä tuodaan esille 
komission tiedonannossa Eurooppa 2020 
-strategian lippulaivahanke 
Innovaatiounioni9, jossa komissio ilmaisee 
aikeensa hankkia entistä vankempaa 
tutkimustietoa poliittisen päätöksenteon 
perustaksi hyödyntämällä JRC:tä. JRC 
aikoo vastata tähän haasteeseen 
keskittämällä ydinturvallisuutta ja turva- ja 
varmuusjärjestelyjä koskevan 
tutkimuksensa unionin politiikan 
painopisteisiin.

ydinfissioteknologioiden 
pioneeritutkimusta ja niihin liittyvän 
tietämyksen luomista ja säilyttämistä ja 
jossa kiinnitetään erityistä huomiota 
turvallisuuteen, turva- ja 
varmuusjärjestelyihin, säteilysuojeluun, 
myös niiden henkilöiden työolosuhteiden 
parantamiseen, jotka työskentelevät 
suoraan ydinaineiden, ydinvoiman 
käytöstäpoistamisen ja ydinaseiden 
leviämisen estämisen parissa. Tämä 
edellyttää puolueetonta tutkimustietoa, 
jonka tuottamiseen JRC voi osallistua 
keskeisellä tavalla. Tämä tuodaan esille 
komission tiedonannossa Eurooppa 2020 
-strategian lippulaivahanke 
Innovaatiounioni9, jossa komissio ilmaisee 
aikeensa hankkia entistä vankempaa 
tutkimustietoa poliittisen päätöksenteon 
perustaksi hyödyntämällä JRC:tä. JRC 
aikoo vastata tähän haasteeseen 
keskittämällä ydinturvallisuutta ja turva- ja 
varmuusjärjestelyjä koskevan 
tutkimuksensa unionin politiikan 
painopisteisiin.

Or. en

Perustelu

Tarpeellisten työolosuhteita koskevien vaatimusten lisäksi on tärkeää muistaa, että myös 
ydinvoiman käytöstäpoisto on tulevaisuuden kannalta erittäin tärkeää.

Tarkistus 8

Johdanto-osan 11 kappale

Komission teksti Tarkistus

(11) Jotta voitaisiin tiivistää tieteen ja 
yhteiskunnan välisiä suhteita ja vahvistaa 
kansalaisten luottamusta tieteeseen, 
Euratom-ohjelmassa olisi edesautettava 
kansalaisten ja kansalaisyhteiskunnan 
asiantuntevaa osallistumista tutkimus- ja 
innovaatiokysymyksiin edistämällä 
tiedekasvatusta, asettamalla tieteellinen 

(11) Jotta voitaisiin tiivistää tieteen ja 
yhteiskunnan välisiä suhteita ja vahvistaa 
kansalaisten luottamusta tieteeseen, 
Euratom-ohjelmassa olisi edesautettava 
kansalaisten ja kansalaisyhteiskunnan 
asiantuntevaa osallistumista tutkimus- ja 
innovaatiokysymyksiin edistämällä 
tiedekasvatusta, asettamalla tieteellinen 
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tietämys helpommin saataville, 
kehittämällä vastuullisia tutkimus- ja 
innovaatiolinjauksia, joissa otetaan 
huomioon kansalaisten ja 
kansalaisyhteiskunnan huolenaiheet ja 
odotukset, sekä helpottamalla kansalaisten 
osallistumista Euratom-ohjelman toimiin.

tietämys helpommin saataville, 
kehittämällä vastuullisia tutkimus- ja 
innovaatiolinjauksia, joissa otetaan 
huomioon kansalaisten ja 
kansalaisyhteiskunnan huolenaiheet ja 
odotukset, sekä helpottamalla kansalaisten 
osallistumista Euratom-ohjelman toimiin.
Myös tiede- ja tutkimusurista on tehtävä 
houkuttelevia tulevan tutkijasukupolven 
edustajille erityisesti, jos nämä kuuluvat 
tutkimuksen aliedustettuihin ryhmiin.

Or. en

Perustelu

Vaikka unionin ydintutkimuksen alalla on runsaasti asiantuntijoita, seuraava tutkijasukupolvi 
on saatava osallistumaan ydintutkimuksen tekemiseen. Nykytilanteessa naiset ovat 
aliedustettuina tutkijoiden mutta myös muiden ryhmien keskuudessa, mihin on puututtava.

Tarkistus 9

Johdanto-osan 13 kappale

Komission teksti Tarkistus

(13) Euratom-ohjelman olisi osaltaan 
lisättävä tutkijan ammatin houkuttelevuutta 
unionissa. Eurooppalainen tutkijoiden 
peruskirja ja tutkijoiden työhönoton 
säännöstö sekä eurooppalaisen 
tutkimusalueen puitteissa määritellyt muut 
asiaan liittyvät ohjeet olisi otettava 
asianmukaisesti huomioon kunnioittaen 
kuitenkin niiden vapaaehtoista luonnetta.

(13) Euratom-ohjelmalla olisi pyrittävä 
edistämään tutkijan ammatin 
houkuttelevuutta unionissa, sillä ohjelman 
yleisenä tavoitteena on paitsi lisätä tieteen 
näkyvyyttä yhteiskunnassa myös ehkäistä 
erityistaitojen puutetta unionissa tai 
"aivovuotoa" unionista kolmansiin 
maihin. Vaikka asiantuntijuutta on tänä 
päivänä runsaasti tarjolla unionissa, on 
elintärkeää tarjota uudelle 
ydinvoimatutkijoiden sukupolvelle 
koulutusta, joka kattaa kaikki 
ydintutkimuksen näkökohdat. Euratom-
ohjelmalla pyritään myös kaikilla tasoilla 
tarjoamaan eurooppalaista lisäarvoa 
kaikille niille, jotka pyrkivät 
osallistumaan ydintutkimukseen.
Eurooppalainen tutkijoiden peruskirja ja 
tutkijoiden työhönoton säännöstö sekä 
eurooppalaisen tutkimusalueen puitteissa 
määritellyt muut asiaan liittyvät ohjeet olisi 
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otettava asianmukaisesti huomioon 
kunnioittaen kuitenkin niiden vapaaehtoista 
luonnetta.

Or. en

Tarkistus 10

Johdanto-osan 16 kappale

Komission teksti Tarkistus

(16) Suurempaan vaikutukseen olisi myös 
pyrittävä yhdistämällä Euratom-ohjelman 
ja yksityisen sektorin rahoitusta julkisen ja 
yksityisen sektorin kumppanuuksissa 
keskeisillä aloilla, joilla tutkimus ja 
innovointi voivat edistää Euroopan 
laajempia kilpailukykytavoitteita. Erityistä 
huomiota olisi kiinnitettävä pienten ja 
keskisuurten yritysten osallistumiseen.

(16) Suurempaan vaikutukseen olisi myös 
pyrittävä yhdistämällä Euratom-ohjelman 
ja yksityisen sektorin rahoitusta julkisen ja 
yksityisen sektorin kumppanuuksissa 
keskeisillä aloilla, joilla tutkimus ja 
innovointi voivat edistää Euroopan 
laajempia kilpailukykytavoitteita. Erityistä 
huomiota olisi kiinnitettävä pienten ja 
keskisuurten yritysten (pk-yritysten)
osallistumiseen. Pk-yritysten 
mahdollisuuksia hyödyntää käytettävissä 
olevaa unionin rahoitusta on lisättävä ja 
samaa periaatetta on sovellettava myös 
niihin pk-yrityksiin, jotka toimivat 
ydintutkimuksen parissa, samalla tavoin 
kuin muihin aloihin. Euratom-
puiteohjelmalla olisi tuettava pk-yrityksiä 
kaikissa innovointiprosessin vaiheissa, ja 
sen avulla olisi tuettava etenkin 
markkinoihin lähemmin kytköksissä 
olevaa toimintaa muun muassa 
innovatiivisten rahoitusvälineiden käytön 
kautta. Tällaiseen tukeen olisi 
sisällytettävä pk-yrityksille kohdennettu 
väline ja kaikki tarkistetut 
rahoitusvälineet, joiden yhteydessä olisi 
säädettävä tarkoituksenmukaisista 
välineistä pk-yritysten täyden potentiaalin 
vapauttamiseksi ja jotka tulevat käyttöön 
Horisontti 2020 -rahoitusohjelman sekä 
yritysten kilpailukykyä ja pieniä ja 
keskisuuria yrityksiä koskevan 
ohjelman (2014–2020) (COSME) 
kaltaisten ohjelmien sekä muiden 
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samankaltaisten ohjelmien kautta.

Or. en

Perustelu

Horisontti 2020 -puiteohjelmalla pyritään parantamaan pk-yritysten tilannetta kaikkialla 
unionissa. Pk-yritykset ovat tärkeitä työpaikkojen luomisen kannalta kaikkialla unionissa, 
mutta usein niiden on vaikea saada käyttöönsä unionin rahoitusta, mikä on seurausta 
hallinnollisesta rasituksesta, ja usein ne ovat ydintutkimuksen alalla aliedustettuina. 
Riippumattomien asiantuntijoiden ryhmiä nimettäessä olisi huolehdittava asianmukaisin 
toimenpitein siitä, että ryhmissä on riittävän tasapainoisesti teollisuuden, pk-yritysten ja 
tiedeyhteisön edustajia. Erityisen tärkeää on huolehtia siitä, että pk-yrityksillä on 
mahdollisuuksia saada käyttöönsä pk-yrityksille kohdennettuja välineitä mutta myös siitä, että 
yksinkertaistamisella lisätään pk-yritysten potentiaalia.

Tarkistus 11

Johdanto-osan 17 kappale

Komission teksti Tarkistus

(17) Euratom-ohjelmassa olisi edistettävä 
kolmansien maiden kanssa tehtävää 
yhteistyötä erityisesti turvallisuuden alalla 
yhteisen edun ja vastavuoroisen hyödyn 
pohjalta.

(17) Ohjelmassa olisi erityisesti otettava 
huomioon kaikki unionin rajanaapureina 
olevissa kolmansissa maissa sijaitsevat 
ydinlaitokset erityisesti, jos ne sijaitsevat 
luonnonkatastrofeille alttiilla alueilla.
Ydinenergiaa koskevaan yhteistyöhön 
olisi sisällytettävä vastavuoroisten 
taloudellisten velvoitteiden turvaamiseen 
tarkoitetut asianmukaiset välineet. Tähän 
on sisällytettävä yhteistyösopimukset ja 
vastavuoroiset taloudelliset velvoitteet.

Or. en

Perustelu

Soulissa vuonna 2012 järjestetyssä ydinturvallisuutta käsittelevässä huippukokouksessa Van 
Rompuy ilmaisi toiveen maailmanlaajuisen turvallisuuskulttuurin luomisesta. On tärkeää, että 
unioni osallistuu kaikkiin pyrkimyksiin tiukentaa ydinturvastandardeja maailmanlaajuisesti.

Tarkistus 12

Johdanto-osan 19 kappale
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Komission teksti Tarkistus

(19) Eurooppa-neuvosto totesi 4 päivänä 
helmikuuta 2011, että unionin 
tutkimusrahoituksessa on tarpeen omaksua 
uusi lähestymistapa valvontaan ja 
riskinhallintaan, ja peräänkuulutti 
uudenlaista tasapainoa yhtäältä 
luottamuksen ja valvonnan sekä toisaalta 
riskinoton ja riskien välttämisen välille. 
Euroopan parlamentti peräänkuulutti 
tutkimuspuiteohjelmien täytäntöönpanon 
yksinkertaistamisesta 11 päivänä 
marraskuuta 2010 antamassaan 
päätöslauselmassa11 hallinnoinnin ja 
rahoituksen käytännön yksinkertaistamista 
ja totesi, että unionin tutkimusrahoituksen 
hallinnoinnin olisi oltava osallistujiin päin 
selvemmin luottamukseen perustuvaa ja 
riskisietoisempaa.

(19) Eurooppa-neuvosto totesi 4 päivänä 
helmikuuta 2011, että unionin 
tutkimusrahoituksessa on tarpeen omaksua 
uusi lähestymistapa valvontaan ja 
riskinhallintaan, ja peräänkuulutti 
uudenlaista tasapainoa yhtäältä
luottamuksen ja valvonnan sekä toisaalta 
riskinoton ja riskien välttämisen välille. 
Euroopan parlamentti on useaan 
otteeseen peräänkuuluttanut hallinnon ja 
rahoituksen käytäntöjen 
yksinkertaistamista. Euroopan parlamentti 
peräänkuulutti tutkimuspuiteohjelmien 
täytäntöönpanon yksinkertaistamisesta 
11 päivänä marraskuuta 2010 antamassaan 
päätöslauselmassa11 hallinnoinnin ja 
rahoituksen käytännön yksinkertaistamista 
ja totesi, että unionin tutkimusrahoituksen 
hallinnoinnin olisi oltava osallistujiin päin 
selvemmin luottamukseen perustuvaa ja 
riskisietoisempaa. Euratom-ohjelmassa 
olisi myös otettava asianmukaisesti 
huomioon tutkijayhteisön ilmaisemat 
huolet ja suositukset sellaisina kuin ne 
ovat ilmaistuina 12 päivänä 
marraskuuta 2010 päivätyssä 
asiantuntijaryhmän tekemässä 
seitsemännen puiteohjelman 
väliarvioinnissa sekä 9 päivänä 
helmikuuta 2011 annetussa komission 
vihreässä kirjassa aiheesta "Haasteista 
mahdollisuuksiin: yhteinen strategiakehys 
EU:n tutkimus- ja 
innovointirahoitukselle".

Or. en

Perustelu

Puiteohjelmassa on noudatettava Horisontti 2020 -puiteohjelman yksinkertaistamisesitystä 
sekä osallistumissääntöjä koskevaa asetusta. Toiveena on, että tällä tavalla vapautetaan pk-
yritykset, yliopistot ja muut suuresta osasta aikaisempiin puiteohjelmiin liittyneestä 
hallinnollisesta rasituksesta ja helpotetaan ehdotusten valmistelemista ja hankkeiden 
hallinnointia. Lisäksi olisi myös tarkasteltava mahdollisuutta myöntää poikkeuksia 
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tietyntyyppisille osallistujille, kuten yliopistoille ja voittoa tavoittelemattomille järjestöille, 
jotka ovat jo hyväksyneet täydellisen kustannusohjelman.

Tarkistus 13

Johdanto-osan 29 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(29 a) Lissabonin sopimuksen 
voimaantulon sekä Euroopan unionin 
talousarvioon liittyvän roolin 
vahvistamisen seurauksena voimassa 
olevasta lainsäädäntökehyksestä olisi 
keskusteltava.

Or. en

Perustelu

Lissabonin sopimuksen tultua voimaan parlamentti voi päättää EU:n talousarvion 
hyväksymisestä tasavertaisena neuvoston kanssa. Euroopan parlamentti hyväksyi 
vuonna 2011 päätöksen 2011/0046(NLE), jossa kehotettiin aloittamaan menettely Euratom-
sopimuksen muuttamiseksi, jotta voitaisiin vahvistaa määräyksiä, jotka koskevat parlamentin 
oikeutta tietoon ja yhteispäätökseen myös Euratomin tutkimuksen ja ympäristönsuojelun 
aloilla, muun muassa tulevien talousarviomenettelyjen helpottamiseksi.

Tarkistus 14

3 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Euratom-ohjelman yleisenä tavoitteena 
on parantaa ydinturvallisuutta, turva- ja 
varmuusjärjestelyjä ja säteilysuojelua sekä 
edistää pitkällä aikavälillä 
energiajärjestelmän irtautumista hiilestä 
turvallisella, tehokkaalla ja varmalla 
tavalla. Yleinen tavoite toteutetaan 
liitteessä I määritetyillä suorilla ja 
epäsuorilla toimilla, joilla pyritään tämän 
artiklan 2 ja 3 kohdassa määriteltyihin 
erityistavoitteisiin.

1. Euratom-ohjelman yleisenä tavoitteena 
on parantaa ydinturvallisuutta, turva- ja 
varmuusjärjestelyjä ja säteilysuojelua sekä 
edistää pitkällä aikavälillä 
energiajärjestelmän irtautumista hiilestä 
turvallisella, tehokkaalla ja varmalla 
tavalla, myötävaikuttaa muihin 
ydintutkimukseen liittyviin 
tutkimusaloihin, kuten lääketieteelliseen 
tutkimukseen, ja varmistaa Euroopan 
ydintutkimuksen tulevaisuus pitkällä 
aikavälillä. Yleinen tavoite toteutetaan 
liitteessä I määritetyillä suorilla ja 
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epäsuorilla toimilla, joilla pyritään tämän 
artiklan 2 ja 3 kohdassa määriteltyihin 
erityistavoitteisiin.

Or. en

Tarkistus 15

3 artikla – 2 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

(a) tukea ydinjärjestelmien turvallista 
käyttöä;

(a) tukea kaikkien nykyisten 
siviiliydinjärjestelmien turvallista käyttöä;

Or. en

Tarkistus 16

3 artikla – 2 kohta – d alakohta

Komission teksti Tarkistus

(d) edistää säteilysuojelua; (d) edistää säteilysuojelua ja pyrkiä siihen, 
että ydinaineiden kanssa suoraan 
kosketuksissa olevien työntekijöiden 
työolot säilytetään mahdollisimman 
korkeatasoisina;

Or. en

Tarkistus 17

3 artikla – 2 kohta – g alakohta

Komission teksti Tarkistus

(g) edistää innovointia ja teollisuuden
kilpailukykyä;

(g) edistää innovointia ja Euroopan 
johtoasemaa teollisuudessa fission ja 
fuusion alalla;

Or. en
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Perustelu

Tänä päivänä unionia pidetään johtavana fuusion ja fission alan asiantuntijana. On tärkeää, 
ettei tätä asemaa menetetä ja että sitä voidaan hyödyntää uusien tutkijoiden ja investointien 
houkuttelemiseksi.

Tarkistus 18

3 artikla – 2 kohta – g a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(g a) tukea Horisontti 2020 
-puiteohjelmassa esitettyjä ensisijaisia 
painopistealueita: huipputason tiedettä, 
teollisuuden johtoasemaa ja 
yhteiskunnallisiin haasteisiin 
vastaamista;

Or. en

Perustelu

Horisontti 2020 -puiteohjelman kaikkia kolmea tavoitetta eli huipputason saavuttamista 
tieteessä, teollisuuden johtoasemaa ja huomattaviin yhteiskunnallisiin haasteisiin vastaamista 
tuetaan ydintutkimuksella.

Tarkistus 19

3 artikla – 3 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

(a) parantaa ydinturvallisuutta, mukaan 
lukien ydinpolttoaineen ja reaktoreiden 
turvallisuus, ydinjätehuolto ja 
käytöstäpoisto sekä hätätilavalmius;

(a) parantaa ydinturvallisuutta, mukaan 
lukien ydinpolttoaineen ja reaktoreiden 
turvallisuus, ydinjätehuolto ja 
käytöstäpoisto, hätätilavalmius sekä 
työssään suoraan ydinaineiden kanssa 
kosketuksissa olevien henkilöiden 
työolojen parantaminen;

Or. en
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Tarkistus 20

3 artikla – 3 kohta – d alakohta

Komission teksti Tarkistus

(d) edistää tietämyksen hallintaa ja 
koulutusta;

(d) edistää tietämyksen hallintaa ja 
koulutusta, myös ydintutkimuksen 
hyödyntämistä eurooppalaisten 
tieteentekijöiden keskuudessa sekä 
unionin ulkopuolelta tulevien 
houkuttelemista;

Or. en

Tarkistus 21

3 artikla – 3 kohta – e alakohta

Komission teksti Tarkistus

(e) tukea unionin politiikkaa 
ydinturvallisuuden ja turva- ja 
varmuusjärjestelyjen aloilla sekä siihen 
liittyvän unionin lainsäädännön kehitystä.

(e) tukea unionin politiikkaa 
ydinturvallisuuden ja turva- ja 
varmuusjärjestelyjen aloilla sekä siihen 
liittyvän unionin lainsäädännön kehitystä, 
fissioreaktoreita koskevien 
kansainvälisesti tunnustettujen 
ydinturvastandardien laatimiseen 
tähtäävät toimet mukaan luettuina.

Or. en

Perustelu

Fissiota koskevalla puiteohjelmalla olisi jatkossakin tuettava käytössä olevia unionin 
demonstrointireaktoreita, joiden avulla valmistellaan fissioreaktoreiden käyttöä 
tulevaisuudessa.

Tarkistus 22

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

Komission teksti Tarkistus

(e a) puuttua ydinalan asiantuntemukseen 
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liittyvien erityistaitojen puutteeseen ja 
ehkäistä ydinalan tutkijoiden 
"aivovuotoa" tai alaan liittyvien taitojen 
katoa;

Or. en

Tarkistus 23

3 artikla – 3 kohta – e b alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(e b) ottaa huomioon kaikkien unionin 
alueella ja unionin naapurivaltioissa 
sijaitsevien ydinreaktoreiden osalta 
toteutettujen stressitestien tuloksena 
annetut ehdotukset turvallisuuden 
parantamiseksi vaatimusten mukaisesti;

Or. en

Perustelu

Japanissa Fukushiman Dai-ichi-ydinvoimalassa vuonna 2011 sattuneen onnettomuuden 
seurauksena stressitestit suoritettiin kaikissa unionin ydinvoimaloissa. On tärkeää, että 
puiteohjelmalla tuetaan kaikkia unionin toimia, joiden avulla pyritään parantamaan 
voimaloiden turvallisuutta näissä testeissä saatujen tulosten seurauksena.

Tarkistus 24

3 artikla – 3 kohta – e c alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(e c) tukea Horisontti 2020 
-puiteohjelman yksinkertaistamisesitystä 
ja vähentää erityisesti pk-yritysten, 
yliopistojen sekä pienempien 
tutkimuslaitosten hallinnollista rasitusta, 
joka johtuu aikaisemmista 
puiteohjelmista;

Or. en
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Tarkistus 25

3 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Euratom-ohjelman täytäntöönpanossa 
varmistetaan, että tuettavat 
painopistealueet ja toimet ovat 
merkityksellisiä muuttuvien tarpeiden 
kannalta ja että niissä otetaan huomioon 
tieteen, teknologian, innovoinnin, 
poliittisen päätöksenteon, markkinoiden ja 
yhteiskunnan muuttuva luonne.

4. Euratom-ohjelman täytäntöönpanossa 
varmistetaan, että tuettavat 
painopistealueet ja toimet ovat 
merkityksellisiä muuttuvien tarpeiden 
kannalta ja että niissä otetaan huomioon 
tieteen, teknologian, innovoinnin, 
poliittisen päätöksenteon, markkinoiden ja 
yhteiskunnan muuttuva luonne sekä 
ydinonnettomuuksien välittömät 
seuraukset, vaikka ne olisivat kuinka 
epätodennäköisiä.

Or. en

Tarkistus 26

4 artikla – 1 kohta – 1 alakohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

Euratom-ohjelman täytäntöönpanoa varten 
varatut rahoituspuitteet ovat 1 788,889 
miljoonaa euroa. Määrä jakautuu 
seuraavasti:

Euratom-ohjelman täytäntöönpanoa varten 
varatut rahoituspuitteet ovat 
[1 788.889 miljoonaa euroa]. Määrä 
jakautuu seuraavasti:

Or. en

Tarkistus 27

4 artikla – 1 kohta – 1 alakohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

(a) fuusion tutkimus- ja 
kehittämisohjelman epäsuorat toimet 
709,713 miljoonaa euroa;

(a) fuusion tutkimus- ja 
kehittämisohjelman epäsuorat toimet 
[709,713 miljoonaa euroa;]
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Or. en

Tarkistus 28

4 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

1 a. ITER-hanke on sisällytettävä 
puiteohjelmaan, ja sitä on rahoitettava 
kattavasti ja avoimesti monivuotisesta 
rahoituskehyksestä;

Or. en

Perustelu

ITER-hanketta olisi rahoitettava monivuotisesta rahoituskehyksestä, jotta vältettäisiin 
käsitykset, ettei hankkeeseen olla sitouduttu, mikä voitaisiin katsoa unionin edun kannalta 
vahingolliseksi. ITERin pitkän aikavälin menestys varmistettaisiin paremmin jatkamalla sen 
rahoittamista monivuotisesta rahoituskehyksestä.

Tarkistus 29

4 artikla – 1 kohta – 1 alakohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

(c) suorat toimet 724,319 miljoonaa euroa. (c) suorat toimet [724,319 miljoonaa 
euroa.]

Or. en

Perustelu

Kokonaissummaa käsitellään monivuotisesta rahoituskehyksestä käytävien neuvottelujen 
yhteydessä. Fuusioon, fissioon ja suoriin toimiin myönnettyjä lopullisia määriä ei tulisi laskea 
tässä luonnostekstissä esitetyistä määristä. Lisättäköön, että fissiota varten varattu summa ei 
sisällä ITERiä, ja näyttää myös siltä, ettei fissioon varattu summakaan ole riittävä.

Tarkistus 30

4 artikla – 1 kohta – 2 alakohta
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Komission teksti Tarkistus

Komission hallintomenojen osuus saa 
Euratom-ohjelman epäsuorien toimien 
toteutuksen yhteydessä olla enintään 
13,5 prosenttia.

Komission hallintomenojen osuus saa 
Euratom-ohjelman epäsuorien toimien 
toteutuksen yhteydessä olla enintään 
[13,5 prosenttia].

Or. en

Perustelu

Arvioitujen menojen määrä on liian korkea. Lähestulkoon samankaltaisissa ehdotuksissa 
komission hallintokustannukset eivät yleensä nouse kahdeksaa prosenttia korkeammiksi. 
Komissio ei ole esittänyt mitään perustelua tälle huomattavalle korotukselle.

Tarkistus 31

4 artikla – 4 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

4 a. Unionin on lisättä rakennerahastojen 
ydintutkimukseen kohdistuvaa käyttöä ja 
varmistettava, että rahastojen käyttö on 
yhdenmukainen unionin 
tutkimusprioriteettien kanssa.

Or. en

Tarkistus 32

8 artikla – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

2 a. Nykyisen ja suunnitellun 
innovointitutkimuksen lisäämiseen 
tähtääviä ohjelmia olisi avattava siten, 
että niihin voitaisiin sisällyttää myös 
ydintutkimus osana sopivien 
tutkimusluokkien luetteloa. Eurekan 
Eurostars-ohjelman ja Marie Curie 
-toimien osallistumissääntöjä olisi 
lavennettava, jotta ydintutkimusta tekevät 
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pk-yritykset voisivat osallistua niihin.

Or. en

Perustelu

Pk-yritykset ovat Euroopan talouden kannalta elintärkeitä, mutta ydintutkimuksen alalla ne 
ovat usein aliedustettuina. On tärkeää, että ydintutkimusta tekevöt pk-yritykset eivät jää 
tiettyjen pk-yritysten tilanteen parantamiseen suunniteltujen unionin ohjelmien ulkopuolelle.

Tarkistus 33

9 artikla

Komission teksti Tarkistus

Euratom-ohjelmassa edistetään aidosti 
sukupuolten tasa-arvoa ja tutkimuksen ja 
innovoinnin sisällön 
sukupuoliulottuvuuden huomioon 
ottamista.

Euratom-ohjelmassa edistetään aidosti 
sukupuolten tasa-arvon ja 
sukupuoliulottuvuuden huomioon ottamista 
sekä tuetaan Horisontti 2020 
-puiteohjelman tavoitetta käsitellä 
sukupuolikysymystä monialaisena asiana, 
jotta sukupuolten välinen tasa-arvo 
toteutuisi.

Or. en

Perustelu

Toiveena on, että Euratomin fissiohankkeisiin osallistuvista väitöskirjaansa valmistelevista 
opiskelijoista sekä tohtorintutkinnon suorittaneista tutkijoista vähintään 20 prosenttia olisi 
naisia.

Tarkistus 34

11 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Työohjelmissa on otettava huomioon 
tieteen, teknologian ja innovoinnin nykytila 
unionin tasolla ja kansallisella ja 
kansainvälisellä tasolla sekä alan 
poliittisen, yhteiskunnallisen ja 
markkinakehityksen nykytila. Työohjelma 
päivitetään tarpeen mukaan.

3. Työohjelmissa on otettava huomioon 
tieteen, teknologian ja innovoinnin nykytila 
unionin tasolla ja kansallisella ja 
kansainvälisellä tasolla sekä alan 
poliittisen, yhteiskunnallisen ja 
markkinakehityksen nykytila. Työohjelma 
päivitetään tarpeen mukaan ottaen 
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huomioon Horisontti 2020 -puiteohjelman 
tavoitteet ja päämäärät.

Or. en

Tarkistus 35

14 artikla

Komission teksti Tarkistus

Erityistä huomiota kiinnitetään siihen, että 
varmistetaan pienten ja keskisuurten 
yritysten, jäljempänä 'pk-yritykset', riittävä 
osallistuminen ja innovaatiovaikutus 
Euratom-ohjelmaan. Pk-yritysten 
osallistumisesta on tehtävä määrällinen ja 
laadullinen arviointi osana arviointi- ja 
seurantajärjestelyjä.

1. Erityistä huomiota kiinnitetään siihen, 
että varmistetaan pienten ja keskisuurten 
yritysten, jäljempänä 'pk-yritykset', riittävä 
osallistuminen ja innovaatiovaikutus 
Euratom-ohjelmaan. Pk-yritysten 
osallistumisesta on tehtävä määrällinen ja 
laadullinen arviointi osana arviointi- ja 
seurantajärjestelyjä.

2. Puiteohjelmalla on tuettava kaikkia 
toimia, joilla pyritään vähentämään pk-
yrityksille langetettua hallinnollista 
taakkaa Horisontti 2020 -puiteohjelman 
tavoitteiden mukaisesti, sillä pk-yrityksillä 
on tärkeä asema Euroopan taloudessa, ja 
ne ovat aliedustettuina 
ydinvoimateollisuuden alalla.

Or. en

Perustelu

Pk-yritysten merkitystä on korostettava, koska ne ovat tärkeitä sekä Euroopan taloudelle ja 
koska ne ovat olleet alttiina huomattaville riskeille äskettäisen kriisin aikana.

Tarkistus 36

16 artikla – 1 kohta – 1 alakohta – c a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(c a) torjua kaikkia ydinaseiden 
leviämisen ja ydinmateriaalien kaupan 
muotoja;
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Or. en

Perustelu

Kaikkia kansainvälisiä pyrkimyksiä torjua ydinaseiden leviämistä ja ydinmateriaalien 
kauppaa olisi tuettava. Yhteisiä kansainvälisiä turvastandardeja ei ole vielä laadittu. Tästä 
huolimatta EU:n olisi jatkettava kaikkien sellaisten toimien tukemista, joilla tähdätään 
voimassa olevien unionin standardien kaltaisten yhteisten kansainvälisten standardien 
laatimiseen.

Tarkistus 37

16 artikla – 1 kohta – 1 alakohta – c b alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(c b) tukea yhteisten kansainvälisten 
turvastandardien laatimiseen tähtääviä 
toimia;

Or. en

Perustelu

Yhteisiä kansainvälisiä turvastandardeja ei ole vielä laadittu. Tästä huolimatta EU:n olisi 
jatkettava kaikkien sellaisten toimien tukemista, joilla tähdätään voimassa olevien unionin 
standardien kaltaisten yhteisten kansainvälisten standardien laatimiseen.

Tarkistus 38

16 artikla – 1 kohta – 1 alakohta – c c alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(c c) myötävaikuttaa tiedonvaihdon 
lisäämiseen.

Or. en

Perustelu

Yhteisiä kansainvälisiä turvastandardeja ei ole vielä laadittu. Tästä huolimatta EU:n olisi 
jatkettava kaikkien sellaisten toimien tukemista, joilla tähdätään voimassa olevien unionin 
standardienkaltaisten yhteisten kansainvälisten standardien laatimiseen.
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Tarkistus 39

16 artikla – 2 kohta – 3 a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Erityistä huomiota on kiinnitettävä
kaikkiin reaktoreihin ja 
ydinvoimalaitoksiin, jotka on sijoitettu 
kolmansiin maihin mutta jotka sijaitsevat 
maantieteellisesti erittäin lähellä 
jäsenvaltioiden aluetta, erityisesti, jos 
niiden sijainti on lähellä maantieteellisesti 
tai geologisesti vaarallisia paikkoja.

Or. en

Tarkistus 40

17 artikla – 2 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

(a) aloitteet, joiden tavoitteena on lisätä
tietoisuutta Euratom-ohjelmasta 
annettavasta rahoituksesta ja helpottaa sen 
hyödyntämistä erityisesti sellaisilla alueilla 
tai sen tyyppisten osallistujien 
keskuudessa, jotka ovat aliedustettuina;

(a) aloitteet, joiden tavoitteena on lisätä 
tietoisuutta Euratom-ohjelmasta 
annettavasta rahoituksesta ja helpottaa sen 
hyödyntämistä erityisesti sellaisilla alueilla 
tai sen tyyppisten osallistujien 
keskuudessa, jotka ovat aliedustettuina, ja 
erityisesti pk-yrityksissä, jotta voidaan 
helpottaa niiden mahdollisuuksia 
hyödyntää käytettävissä olevia varoja ja 
osallistumista tarkoituksenmukaisiin 
ohjelmiin.

Or. en

Tarkistus 41

17 artikla – 2 kohta – 1 a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Pyrkimyksistä helpottaa osallistumista 
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entisestään on ilmoitettava kaikille 
osallistujille, myös pk-yrityksille ja 
korkeakouluille.

Or. en

Tarkistus 42

Liite I – 1 osa – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

Euratom-ohjelmalla on lujitettava ydinalan 
tutkimuksen ja innovoinnin puitteita ja 
koordinoitava jäsenvaltioiden 
tutkimustoimia. Näin voidaan välttää 
päällekkäisyyksiä, saavuttaa kriittinen 
massa keskeisillä aloilla ja varmistaa 
julkisen rahoituksen optimaalinen käyttö.

Euratom-ohjelmalla on lujitettava ydinalan 
tutkimuksen ja innovoinnin puitteita ja 
koordinoitava jäsenvaltioiden 
tutkimustoimia. Näin voidaan välttää 
päällekkäisyyksiä, tarjota unionin 
lisäarvoa, saavuttaa avaintaidot ja
kriittinen massa keskeisillä aloilla ja 
varmistaa julkisen rahoituksen 
optimaalinen käyttö.

Or. en

Tarkistus 43

Liite I – 1 osa – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

Strategiassa, jonka tavoitteena on kehittää 
fuusio uskottavaksi vaihtoehdoksi 
kaupallisessa hiilettömässä 
energiantuotannossa, on noudatettava 
etenemissuunnitelmaa, jossa edetään 
välitavoitteiden kautta kohti 
sähköntuotantoa vuoteen 2050 mennessä. 
Tämän strategian toteuttamiseksi unionin 
fuusioon liittyvän työn rakennetta (mukaan 
lukien hallinto, rahoitus ja johto) on 
uudistettava perusteellisesti ja sen 
painopiste on siirrettävä puhtaasta 
tutkimuksesta tulevien laitteistojen, kuten 
ITERin, DEMOn, ja niiden jälkeisten 

Strategiassa, jonka tavoitteena on kehittää 
fuusio uskottavaksi vaihtoehdoksi 
kaupallisessa hiilettömässä 
energiantuotannossa, on noudatettava 
etenemissuunnitelmaa, jossa edetään 
välitavoitteiden kautta kohti 
sähköntuotantoa vuoteen 2050 mennessä. 
Tämän strategian toteuttamiseksi unionin 
fuusioon liittyvän työn rakennetta (mukaan 
lukien hallinto ja johto) on uudistettava ja 
sen painopiste on siirrettävä puhtaasta 
tutkimuksesta tulevien laitteistojen, kuten 
ITERin, DEMOn, ja niiden jälkeisten 
laitteistojen, suunnitteluun, rakentamiseen 
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laitteistojen, suunnitteluun, rakentamiseen 
ja käyttöön. Tämä edellyttää unionin koko 
fuusiotutkimusyhteisön, komission ja 
kansallisten rahoituselinten välistä tiivistä 
yhteistyötä.

ja käyttöön. Tämä edellyttää unionin koko 
fuusiotutkimusyhteisön, komission ja 
jäsenvaltioiden välistä tiivistä yhteistyötä.

Or. en

Tarkistus 44

Liite I – 2 osa – 2.1 kohta – e alakohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

(e) Eteneminen kohti fuusion 
energialähdekäytön toteutettavuuden 
demonstrointia hyödyntämällä nykyisiä ja 
tulevia fuusiolaitteita (Teollisuuden 
johtoasema; Yhteiskunnalliset haasteet)

(e) Eteneminen kohti fuusion 
energialähdekäytön toteutettavuuden 
demonstrointia hyödyntämällä nykyisiä ja 
tulevia fuusiolaitteita (Teollisuuden 
johtoasema; Yhteiskunnalliset haasteet)

Tuetaan toimia, jotka liittyvät ITERin 
yhteiseen toteuttamiseen kansainvälisenä 
tutkimusinfrastruktuurina. Hankkeen 
isäntänä unionilla on erityinen vastuu 
ITER-organisaatiossa ja se omaksuu 
johtavan roolin erityisesti sijoituspaikan 
valmistelussa, ITER-organisaation 
perustamisessa, johdon ja henkilöstön 
valinnassa sekä yleisen teknisen ja 
hallinnollisen tuen antamisessa.
Tuetaan hankkeen hallinnoimiseen 
tähtääviä toimia, joista on sovittu 
asetuksessa (EU) N:o XXX/XXX.

Or. en

Tarkistus 45

Liite I – 2 osa – 2.1 kohta – i alakohta – 1 a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Tuetaan kaikkia toimia, jotta voidaan 
jatkaa JET-hanketta senkin jälkeen, kun 
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sen kokeiluvaihe päättyy vuonna 2015, ja 
tuetaan mahdollisuuksien mukaan 
kaikkia toimia, joilla pyritään 
houkuttelemaan ulkomaisia 
yhteistyökumppaneita lisärahoituksen 
saamiseksi. Näihin toimiin olisi 
sisällytettävä vastavuoroisia sopimuksia 
EU:n tulevasta osallistumisesta DEMOon 
ja muihin suunniteltuihin 
fuusioreaktoreihin.

Or. en

Perustelu

ITER-hanke on tarkoitus käynnistää aikaisintaan vasta vuonna 2020, minkä vuoksi JET-
hankkeen toimintaa ei kannata lopettaa viisi vuotta ennen ITERin varhaisinta mahdollista 
käynnistyspäivämäärää.

Tarkistus 46

Liite I – 2 osa – 2.2 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

JRC:n ydinalan toimien tarkoituksena on 
tukea neuvoston 
direktiivien 2009/71/Euratom27 ja 
2011/70/Euratom28 täytäntöönpanoa sekä 
neuvoston päätelmiä, joissa keskeiseksi 
tavoitteeksi asetetaan mahdollisimman 
korkealuokkaisten ydinturvallisuutta ja 
turva- ja varmuusjärjestelyjä koskevien 
standardien aikaansaaminen unionissa ja 
kansainvälisesti. JRC:n tehtävänä on 
erityisesti saattaa käyttöön tarvittavat 
valmiudet ja asiantuntemus, jotta se voi 
antaa panoksensa ydinlaitosten, 
ydinenergian rauhanomaisen käytön sekä 
muiden, fissioon perustumattomien 
sovellusten turvallisuuden arviointiin ja 
parantamiseen, luoda tieteellistä perustaa 
tähän liittyvälle unionin lainsäädännölle 
sekä tarvittaessa reagoida tehtävänsä ja 
asiantuntemuksensa puitteissa 
ydinonnettomuuksiin ja vaaratilanteisiin. 
Tätä varten JRC tekee tutkimusta ja 

JRC:n ydinalan toimien tarkoituksena on 
tukea neuvoston direktiivien 
2009/71/Euratom28 ja 2011/70/Euratom29 

täytäntöönpanoa sekä neuvoston päätelmiä, 
joissa keskeiseksi tavoitteeksi asetetaan 
mahdollisimman korkealuokkaisten 
ydinturvallisuutta ja turva- ja 
varmuusjärjestelyjä koskevien standardien 
aikaansaaminen unionissa ja 
kansainvälisesti. JRC:n tehtävänä on 
erityisesti saattaa käyttöön tarvittavat 
valmiudet ja asiantuntemus, jotta se voi 
antaa panoksensa ydinlaitosten, 
ydinenergian rauhanomaisen käytön sekä 
muiden, fissioon perustumattomien 
sovellusten turvallisuuden arviointiin ja 
parantamiseen, luoda tieteellistä perustaa 
tähän liittyvälle unionin lainsäädännölle 
sekä tarvittaessa reagoida tehtävänsä ja 
asiantuntemuksensa puitteissa 
ydinonnettomuuksiin ja vaaratilanteisiin. 
Tätä varten JRC tekee tutkimusta ja 
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arviointeja, tuottaa referenssejä ja 
standardeja ja tarjoaa kohdennettua 
koulutusta. Tarpeen mukaan pyritään 
saamaan aikaan synergioita kestävän 
ydinenergian teknologiayhteisön 
(Sustainable Nuclear Energy Technology 
Platform, SNETP) ja muiden poikkialaisten 
aloitteiden kanssa.

arviointeja, tuottaa referenssejä ja 
standardeja ja tarjoaa kohdennettua 
koulutusta. Tarpeen mukaan pyritään 
saamaan aikaan synergioita kestävän 
ydinenergian teknologiayhteisön 
(Sustainable Nuclear Energy Technology 
Platform, SNETP) ja muiden poikkialaisten 
aloitteiden kanssa. JRC:n on otettava 
huomioon julkaistut tulokset, jotka saatiin 
kaikkia käytössä olevia reaktoreita 
koskevissa "stressitesteissä", jotka 
toteutettiin vuonna 2011 unionin 
asetusten mukaisesti.

Or. en

Perustelu

Tässä olisi myös noudatettava unionin asetuksia, joista käydään parhaillaan keskusteluja ja 
joita ovat muun muassa ydinturvallisuuteen liittyvä yhteistyön välinettä 2007–2013 koskeva 
asetus (EU) N:o XXXXX/XXXX.

Tarkistus 47

Liite I – 2 osa – 2.2 kohta – a alakohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

(a) Ydinturvallisuuden parantaminen, 
mukaan lukien ydinpolttoaineen ja 
reaktoreiden turvallisuus, ydinjätehuolto ja 
käytöstäpoisto sekä hätätilavalmius

(a) parantaa ydinturvallisuutta, mukaan 
lukien ydinpolttoaineen ja reaktoreiden 
turvallisuus, ydinjätehuolto ja 
käytöstäpoisto, työssään suoraan 
ydinaineiden kanssa kosketuksissa olevien 
henkilöiden työolojen parantaminen sekä
hätätilavalmius;

Or. en

Tarkistus 48

Liite I – 2 osa – 2.2 kohta – c alakohta – 1 alakohta
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Komission teksti Tarkistus

JRC kehittää edelleen tieteellistä perustaa 
ydinturvallisuuden ja turva- ja 
varmuusjärjestelyjen tueksi. Painopisteenä 
on aktinidien, rakennemateriaalien ja 
ydinaineiden perusominaisuuksien ja 
käyttäytymisen tutkimus. Unionin 
standardoinnin tueksi JRC tuottaa uusinta 
kehitystä edustavia ydinalan standardeja, 
referenssitietoja ja referenssimittauksia. 
Tähän sisältyy myös standardointia 
palvelevien tietokantojen ja 
arviointivälineiden kehittäminen ja 
toteuttaminen. JRC tukee lääketieteellisten 
sovellusten jatkokehittämistä ja erityisesti 
alfasäteilytykseen perustuvia uusia syövän 
hoitomuotoja.

JRC kehittää edelleen tieteellistä perustaa 
ydinturvallisuuden ja turva- ja 
varmuusjärjestelyjen tueksi. Painopisteenä 
on aktinidien, rakennemateriaalien ja 
ydinaineiden perusominaisuuksien ja 
käyttäytymisen tutkimus. Unionin 
standardoinnin tueksi JRC tuottaa uusinta 
kehitystä edustavia ydinalan standardeja, 
referenssitietoja ja referenssimittauksia. 
Tähän sisältyy myös standardointia 
palvelevien tietokantojen ja 
arviointivälineiden kehittäminen ja 
toteuttaminen. JRC tukee lääketieteellisten 
sovellusten jatkokehittämistä ja erityisesti 
alfasäteilytykseen perustuvia uusia syövän 
hoitomuotoja. JRC:n on otettava 
huomioon Horisontti 2012 -puiteohjelman 
tavoitteet sekä sen, että on vältettävä 
Euroopassa osaamisvajetta tai 
"aivovuotoa";

Or. en

Tarkistus 49

Liite I – 2 osa – 2.2 kohta – e alakohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

JRC ylläpitää osaamistaan voidakseen 
tarjota käyttöön puolueetonta tieteellistä ja 
teknistä tutkimustietoa, jota 
ydinturvallisuutta ja turva- ja 
varmuusjärjestelyjä koskevan unionin 
lainsäädännön kehitys edellyttää.

JRC ylläpitää osaamistaan voidakseen 
tarjota käyttöön puolueetonta tieteellistä ja 
teknistä tutkimustietoa, jota 
ydinturvallisuutta ja turva- ja 
varmuusjärjestelyjä koskevan unionin 
lainsäädännön kehitys edellyttää, ja tukee 
standardien tiukentamista 
kansainvälisesti.

Or. en
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Tarkistus 50

Liite I – 2 osa – 2.2 kohta – e alakohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

JRC, joka toimii Euratomin 
toimeenpanevana elimenä neljännen 
sukupolven reaktoreita käsittelevässä 
kansainvälisessä foorumissa (Generation 
IV International Forum, GIF), koordinoi 
edelleen yhteisön osuutta GIFissä. JRC 
jatkaa ja kehittää kansainvälistä 
tutkimusyhteistyötä keskeisten 
kumppanimaiden ja kansainvälisten 
organisaatioiden (IAEA, OECD/NEA) 
kanssa ydinturvallisuutta ja turva- ja 
varmuusjärjestelyjä koskevan unionin 
politiikan edistämiseksi.

JRC, joka toimii Euratomin 
toimeenpanevana elimenä neljännen 
sukupolven reaktoreita käsittelevässä 
kansainvälisessä foorumissa (Generation 
IV International Forum, GIF), koordinoi 
edelleen yhteisön osuutta GIFissä. JRC 
jatkaa ja kehittää kansainvälistä 
tutkimusyhteistyötä keskeisten 
kumppanimaiden ja kansainvälisten 
organisaatioiden (IAEA, OECD/NEA) 
kanssa ydinturvallisuutta ja turva- ja 
varmuusjärjestelyjä koskevan unionin 
politiikan edistämiseksi ja tukee 
kansainvälisiä pyrkimyksiä laatia 
tiukempia standardeja.

Or. en

Tarkistus 51

Liite I – 3 osa – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

Euratom-ohjelman yleisten tavoitteiden 
saavuttamiseksi ohjelmassa tuetaan myös 
täydentäviä toimia (suorat ja epäsuorat 
toimet, koordinointi ja yhteisen 
ohjelmasuunnittelun edistäminen), joilla 
varmistetaan tutkimustoimien synergia 
yhteisiin haasteisiin vastaamisessa (esim. 
materiaalit, jäähdyteteknologia, ydinalan 
referenssitiedot, mallintaminen ja 
simulointi, kauko-ohjattu käsittely, 
jätehuolto ja säteilysuojelu).

Euratom-ohjelman yleisten tavoitteiden 
saavuttamiseksi ohjelmassa tuetaan myös 
täydentäviä toimia (suorat ja epäsuorat 
toimet, työsuojelu, koordinointi ja yhteisen 
ohjelmasuunnittelun edistäminen), joilla 
varmistetaan tutkimustoimien synergia 
yhteisiin haasteisiin vastaamisessa (esim. 
materiaalit, jäähdyteteknologia, ydinalan 
referenssitiedot, mallintaminen ja 
simulointi, kauko-ohjattu käsittely, 
jätehuolto ja säteilysuojelu).

Or. en
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Tarkistus 52

Liite I – 4 osa – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

Euratom-ohjelmasta voidaan tukea 
Horisontti 2020 -puiteohjelmassa 
kehitettyä lainarahoitusvälinettä ja 
pääomarahoitusvälinettä, joita laajennetaan 
kattamaan 3 artiklassa tarkoitetut tavoitteet.

Euratom-ohjelmasta voidaan tukea 
Horisontti 2020 -puiteohjelmassa 
kehitettyä lainarahoitusvälinettä ja 
pääomarahoitusvälinettä, joita laajennetaan 
kattamaan 3 artiklassa tarkoitetut tavoitteet, 
ja sen avulla voidaan myös lisätä pk-
yritysten näkyvyyttä ja osallistumista.

Or. en

Tarkistus 53

Liite II – 1 osa – e kohta

Komission teksti Tarkistus

(e) Eteneminen kohti fuusion 
energialähdekäytön toteutettavuuden 
demonstrointia hyödyntämällä nykyisiä ja 
tulevia fuusiolaitteita ja kehittämällä 
materiaaleja, tekniikoita sekä alustavaa 
suunnittelua

Or. en

Tarkistus 54

Liite II – 2 osa – 1 kohta – 1 luetelmakohta

Komission teksti Tarkistus

Ydinturvallisuuden parantaminen, mukaan 
lukien ydinpolttoaineen ja reaktoreiden 
turvallisuus, ydinjätehuolto ja 
käytöstäpoisto sekä hätätilavalmius;

Ydinturvallisuuden parantaminen, mukaan 
lukien ydinpolttoaineen ja reaktoreiden 
turvallisuus, ydinjätehuolto ja 
käytöstäpoistaminen, työsuojelu sekä 
hätätilavalmius;

Or. en
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Tarkistus 55

Liite II – 2 osa – 1 kohta – 5 a luetelmakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Luonnontieteiden ja insinöörialojen 
erityistaitojen puutteen ehkäiseminen

Or. en
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EXPLANATORY STATEMENT

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.


