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LYHYET PERUSTELUT

Valmistelija kannattaa yleisellä tasolla tavoitteita, joihin ehdotuksella neuvoston asetukseksi 
naapuruus-, kehitys- ja kansainvälisen yhteistyön välinettä täydentävän, Euratomin 
perustamissopimukseen perustuvan eurooppalaisen ydinturvallisuusvälineen perustamisesta 
pyritään. Asetuksessa säädetään uusista toimista ja jatketaan ydinturvallisuuteen liittyvää 
yhteistyötä varten perustetusta välineestä (2014–2020) rahoitettuja EU:n toimenpiteitä.

EU:n on huolehdittava jatkuvuudesta korkeatasoisen ydinturvallisuuden ylläpitämisessä sen 
naapurustossa ja muualla maailmassa, kuten se tekee kaikissa 28 jäsenvaltiossaan. 
Tšernobylin (1986) ja Fukushiman (2011) ydinvoimalaonnettomuudet ovat vaikuttaneet 
maailmanlaajuisesti kansanterveyteen ja julkiseen politiikkaan, joten EU:n olisi edelleen 
hyödynnettävä pitkää kokemustaan ydinvoiman siviilikäytön alalla ja tuettava kansainvälisiä 
pyrkimyksiä varmistaa ydinturvallisuusnormien noudattaminen ja siihen liittyvät toimet.

Komission ehdotuksessa keskitytään rahoitusapuun ja liitännäistoimiin, joilla pyritään 
edistämään toimivaa ydinturvallisuutta ja ydinturvaa yleensä. Erityistavoitteina on toimivan 
ydinturvallisuuskulttuurin edistäminen sekä mahdollisimman tiukkojen ydinturvallisuus- ja 
säteilysuojeluvaatimusten täytäntöönpaneminen ja ydinturvallisuuden jatkuva parantaminen; 
käytetyn ydinpolttoaineen ja radioaktiivisen jätteen vastuullinen ja turvallinen huolto sekä 
ydinlaitosten käytöstä poistaminen ja entisten ydinlaitosalueiden kunnostaminen; sekä 
tehokkaan ja toimivan ydinmateriaalivalvonnan käyttöönotto.

EU:n ulkoisen toiminnan kontekstissa sitoutumisen ydinturvaan, ydinaseiden leviämisen 
estämiseen, ydinturvallisuuteen ja kestävän kehityksen tavoitteisiin kuten myös EU:n yleisten 
etujen olisi merkittävässä määrin ohjattava tämän asetuksen nojalla toteutettavien toimien 
suunnittelua Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 3 artiklan 5 kohdassa, 8 artiklassa ja 
21 artiklassa vahvistettuja ulkoisen toiminnan periaatteita noudattaen.

Tällä välineellä olisi jatkossakin turvattava EU:n ulkopoliittiset edut, tarpeet ja prioriteetit, 
jotka perustuvat sen tekemiin kumppanuussopimuksiin tai sen antamiin kansainvälisiin 
sitoumuksiin, Kansainvälisen atomienergiajärjestön (IAEA) ja G7-maiden 
ydinturvallisuusryhmän (NSSG) tuella.

Valmistelija painottaa Euroopan ulkosuhdehallinnon strategista roolia suunnittelussa ja 
ohjelmasyklin hallinnassa, sillä se koordinoi toimenpiteitä ja varmistaa niiden yhtenäisyyden 
ja johdonmukaisuuden muiden EU:n toimien kanssa (esim. nykyinen vakautta ja rauhaa 
edistävä väline tai tuleva NDICI-asetus) kansainvälisten yleissopimusten ja sopimusten 
hengen ja kirjaimen mukaisesti, reagoi joustavasti kansainväliseen kehitykseen (esim. Irania 
koskeva yhteinen kattava toimintasuunnitelma) ja tukee EU:n poliittista vuoropuhelua ja 
vipuvaikutusta kumppaneiden, varsinkin EU:n välittömässä läheisyydessä sijaitsevien 
maiden, kanssa.

Valmistelija korostaa EU:n toiminnan lisäarvoa verrattuna yksittäisten EU:n jäsenvaltioiden 
mahdolliseen toimintaan sekä poliittista vipuvaikutusta, joka sen on mahdollista saavuttaa.

Ennen kaikkea lausuntoluonnoksessa ehdotetaan säännöksiä, joilla kehitettäisiin EU:n 
valmiuksia edistää toimivaa ydinturvallisuuskulttuuria ja ottaa käyttöön mahdollisimman 
tiukat ydinturvallisuus- ja säteilysuojelunormit, erityisesti lähialueillaan. Ydinvoimala-
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alueiden seuranta ja valvonta on varmistettava heti voimaloiden perustamisesta alkaen EU:n 
tai alan muiden merkittävien kansainvälisten toimijoiden, kuten IAEA:n, perustamilla 
mekanismeilla. Tarkistuksilla pyritään ottamaan käyttöön ja rahoittamaan toimenpiteitä, joilla 
pannaan täytäntöön ydinvoimaloiden stressitestien suositukset, ja niissä säädetään 
asiaankuuluvista seurantamekanismeista, jotka koskevat EU:n lähialueilla rakenteilla olevia 
ydinvoimaloita. Lisäksi olisi asetettava ehtoja, eli kaiken tietylle maalle annettavan EU-tuen 
ehtona olisi oltava tietynasteinen yhteistyöhalukkuus ja avoimuus ydinturvallisuusasioissa. 
Konkreettisena esimerkkinä voidaan mainita Astravetsin ydinvoimala Valko-Venäjällä, jonka 
olisi kuuluttava tällaisen mekanismin piiriin.1

Edellä mainittujen uusien tuettavien alojen vuoksi valmistelija ehdottaa määrärahojen 
kasvattamista suunnitellusta 300 miljoonasta eurosta 350 miljoonaan euroon.

Valmistelija muistuttaa, että tämän eurooppalaista ydinturvallisuusvälinettä koskevan 
asetuksen 10 artiklan 2 kohdassa mainittu, kolmansille maille myönnettäviä lainoja varten 
perustettu ulkosuhdetoimien takuujärjestely rahoitetaan tästä asetuksesta mutta siihen 
sovelletaan NDICI-asetuksen sääntöjä (26 artiklan 2 kohta).

Euratomin perustamissopimuksen 203 artiklan mukaisesti Euroopan parlamenttia vain 
kuullaan, joten asiasta ei päätetä tavallisessa lainsäätämisjärjestyksessä.

TARKISTUKSET

Ulkoasiainvaliokunta pyytää asiasta vastaavaa teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokuntaa 
ottamaan huomioon seuraavat tarkistukset:

Tarkistus 1

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 2 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(2 a) Näin ollen sitoutumisen 
ydinturvaan, ydinaseiden leviämisen 
estämiseen, ydinturvallisuuteen ja 
kestävän kehityksen tavoitteisiin kuten 
myös unionin yleisten etujen olisi 
merkittävässä määrin ohjattava tämän 
asetuksen nojalla toteutettavien toimien 
suunnittelua.

                                               
1 Euroopan parlamentin päätöslauselma 24. marraskuuta 2016 Valko-Venäjän tilanteesta (2016/2934(RSP)), 15 
kohta. EUVL C 224, 27.6.2018, s. 135–139; https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/FI/TXT/?qid=1536682023489&uri=CELEX%3A52016IP0456
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Tarkistus 2

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 3 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(3 a) Ohjelman toissijaisiin tavoitteisiin 
olisi sisällyttävä vaarallisten 
ydinlaitosalueiden käytöstä poistamisen 
jälkeen työttömyyden koettelemien 
entisten työntekijöiden ja 
paikallisyhteisöjen oikeudenmukaisen 
siirtymän rahoittaminen.

Tarkistus 3

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 6 kappale

Komission teksti Tarkistus

(6) Yhteisön olisi jatkettava Euroopan 
atomienergiayhteisön 
perustamissopimuksen X luvun mukaisesti 
tiivistä yhteistyötä ydinturvallisuuden ja 
ydinmateriaalivalvonnan alalla 
Kansainvälisen atomienergiajärjestön 
(IAEA) kanssa sopimuksen toisen osaston 
III ja VII luvun tavoitteiden 
saavuttamiseksi.

(6) Yhteisön olisi jatkettava Euroopan 
atomienergiayhteisön 
perustamissopimuksen X luvun mukaisesti 
tiivistä yhteistyötä ydinturvallisuuden ja 
ydinmateriaalivalvonnan alalla 
Kansainvälisen atomienergiajärjestön 
(IAEA), Naton ja jäsenvaltioiden 
kansallisten viranomaisten kanssa 
sopimuksen toisen osaston III ja VII luvun 
tavoitteiden saavuttamiseksi. Välineen 
olisi myös edistettävä kansainvälistä
yhteistyötä ydinturvallisuutta ja 
radioaktiivisen jätteen hoitoa koskevien 
yleissopimusten perusteella.

Tarkistus 4

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 7 kappale

Komission teksti Tarkistus

(7) Tässä välineessä olisi säädettävä (7) Tässä välineessä olisi säädettävä 
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toimista näiden tavoitteiden saavuttamisen 
tueksi ja hyödynnettävä aiemmin asetuksen 
(EU) N:o 237/201424 nojalla tuettuja 
toimia, jotka liittyvät kolmansien maiden, 
erityisesti liittyvien maiden, 
ehdokasmaiden ja mahdollisten 
ehdokkaiden ydinturvallisuuteen ja 
ydinmateriaalivalvontaan.

toimista näiden tavoitteiden saavuttamisen 
tueksi ja hyödynnettävä aiemmin asetuksen 
(EU) N:o 237/201424 nojalla tuettuja 
toimia, jotka liittyvät kolmansien maiden, 
erityisesti liittyvien maiden, 
ehdokasmaiden ja mahdollisten 
ehdokkaiden sekä [NDICI-asetuksessa] 
tarkoitetun naapuruusalueen, jäljempänä 
’naapuruusalue’, sekä kumppanimaiden, 
joilla on assosiaatiosopimus tai 
kumppanuus- ja yhteistyösopimus 
unionin kanssa, ydinturvallisuuteen, 
turvalliseen radioaktiivisen jätteen 
hoitoon, entisten ydinlaitosalueiden 
turvalliseen käytöstä poistamiseen ja
kunnostamiseen sekä
ydinmateriaalivalvontaan.

__________________ __________________

24 Neuvoston asetus (Euratom) N:o 
237/2014, annettu 13 päivänä joulukuuta 
2013, välineen perustamisesta 
ydinturvallisuuteen liittyvää yhteistyötä 
varten (EUVL L 77, 15.3.2014, s. 109).

24 Neuvoston asetus (Euratom) N:o 
237/2014, annettu 13 päivänä joulukuuta 
2013, välineen perustamisesta 
ydinturvallisuuteen liittyvää yhteistyötä 
varten (EUVL L 77, 15.3.2014, s. 109).

Tarkistus 5

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 8 kappale

Komission teksti Tarkistus

(8) Tämän asetuksen täytäntöönpanon 
olisi tarvittaessa perustuttava
jäsenvaltioiden asianomaisten 
viranomaisten kuulemiseen ja 
kumppanimaiden kanssa käytävään 
vuoropuheluun.

(8) Tämän asetuksen täytäntöönpanon 
olisi perustuttava unionin ja
jäsenvaltioiden asianomaisten 
viranomaisten kuulemiseen ja 
kumppanimaiden kanssa käytävään 
vaikuttavaan ja tulossuuntautuneeseen 
vuoropuheluun. Kun tällaisella 
vuoropuhelulla ei pystytä ratkaisemaan 
unionin huolta ydinturvallisuudesta, 
ulkoinen rahoitus olisi keskeytettävä tai 
sitä ei pitäisi myöntää tämän asetuksen, 
[NDICI-asetuksen] eikä [IPA III 
-asetuksen] nojalla. Unionin olisi lisäksi 
oltava valmis vastaamaan jäsenvaltioiden 
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perusteltuihin huolenaiheisiin, jotka 
koskevat uusien, etenkin liittyvissä 
maissa, ehdokasmaissa ja mahdollisissa 
ehdokasmaissa sekä naapuruusalueella, 
rakenteilla olevien ydinvoimaloiden 
ydinturvallisuutta.

Tarkistus 6

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 8 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(8 a) Tämän välineen osana unioni 
voisi rahoittaa sääntelyelimiä, jotka 
suorittavat ydinturvallisuusalalla 
annettuun unionin säännöstöön 
perustuvia stressitestejä ja niihin liittyviä 
täytäntöönpanotoimenpiteitä, etenkin kun 
ne koskevat liittyvissä maissa, 
ehdokasmaissa ja mahdollisissa 
ehdokasmaissa sekä naapuruusalueella 
rakenteilla olevia ydinvoimaloita.

Tarkistus 7

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 9 kappale

Komission teksti Tarkistus

(9) Yhteisön ulkoisen toiminnan 
tuloksia olisi aina kun se on mahdollista ja 
asianmukaista seurattava ja arvioitava 
ennalta määritetyillä, läpinäkyvillä, 
maakohtaisilla ja mitattavissa olevilla 
indikaattoreilla, jotka on mukautettu 
välineen erityispiirteisiin ja tavoitteisiin ja 
joiden olisi suotavaa perustua 
kumppanimaan tuloskehykseen.

(9) Yhteisön ulkoisen toiminnan 
tuloksia olisi aina kun se on mahdollista ja 
asianmukaista seurattava ja arvioitava 
ennalta määritetyillä, läpinäkyvillä, 
maakohtaisilla ja mitattavissa olevilla 
indikaattoreilla, jotka on mukautettu 
välineen erityispiirteisiin ja tavoitteisiin ja 
joiden olisi suotavaa perustua 
kumppanimaan tuloskehykseen. Unionin 
olisi perustettava ja rahoitettava 
tarvittavia säännöllisiä 
seurantamekanismeja (esimerkiksi 
unionin asiantuntijaryhmät tai 



PE627.713v04-00 8/17 AD\1169245FI.docx

FI

tarkastuskäynnit), joiden avulla valvotaan 
uusien, etenkin sen välittömässä 
läheisyydessä naapuruusalueella 
rakenteilla olevien ydinvoimaloiden 
stressitestien suositusten 
täytäntöönpanoa.

Tarkistus 8

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 18 kappale

Komission teksti Tarkistus

(18) Viittauksia neuvoston päätöksen 
2010/427/EU32 9 artiklassa tarkoitettuihin
unionin välineisiin olisi pidettävä 
viittauksina tähän asetukseen ja siinä 
viitattuihin asetuksiin. Komission olisi 
varmistettava, että tämä asetus pannaan 
täytäntöön kyseisessä päätöksessä 
säädetyn Euroopan ulkosuhdehallinnon 
aseman mukaisesti.

(18) Unionin ulkoasioiden ja 
turvallisuuspolitiikan korkean edustajan 
olisi taattava unionin ulkoisen toiminnan 
yleinen poliittinen koordinointi ja 
varmistettava sen yhtenäisyys, 
johdonmukaisuus ja tehokkuus erityisesti 
tämän asetuksen välityksellä. Euroopan 
ulkosuhdehallinnon olisi edistettävä 
tämän asetuksen ohjelmasuunnittelua ja 
hallinnointisykliä 2 artiklassa 
vahvistettujen tavoitteiden perusteella.

_________________

32 Neuvoston päätös 2010/427/EU, 
annettu 26 päivänä heinäkuuta 2010, 
Euroopan ulkosuhdehallinnon 
organisaatiosta ja toiminnasta (EUVL L 
201, 3.8.2010, s. 30).

Tarkistus 9

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Tämän asetuksen tavoitteena on 
täydentää [NDICI-asetuksen] nojalla 
rahoitettavia ydinalan yhteistyötoimia 
erityisesti, jotta voidaan edistää 
ydinturvallisuuden ja säteilysuojelun
korkeaa tasoa ja tehokkaan ja toimivan 
ydinmateriaalivalvonnan soveltamista 
kolmansissa maissa yhteisön toiminnan 

1. Tämän asetuksen tavoitteena on 
täydentää [NDICI-asetuksen] nojalla 
rahoitettavia ydinalan yhteistyötoimia 
erityisesti, jotta voidaan edistää 
ydinturvallisuuden, säteilysuojelun ja
avoimuusvaatimusten korkeaa tasoa sekä
tehokkaan ja toimivan 
ydinmateriaalivalvonnan soveltamista 
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pohjalta ja tämän asetuksen säännösten 
mukaisesti.

kolmansissa maissa yhteisön toiminnan 
pohjalta ja tämän asetuksen säännösten 
mukaisesti. Tässä asetuksessa tarkoitettu 
unionin tarjoama yhteistyö 
ydinturvallisuuden ja 
ydinmateriaalivalvonnan alalla ei tähtää 
ydinenergian suosimiseen, eikä sitä ole 
siten tulkittava toimenpiteeksi, jonka 
tarkoituksena on edistää tämän 
energianlähteen käyttöä kolmansissa 
maissa.

Tarkistus 10

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 2 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) toimivan 
ydinturvallisuuskulttuurin edistäminen 
sekä mahdollisimman tiukkojen 
ydinturvallisuus- ja 
säteilysuojeluvaatimusten täytäntöön 
paneminen ja ydinturvallisuuden jatkuva 
parantaminen;

a) toimivan ydinturvallisuus- ja 
säteilysuojelukulttuurin edistäminen sekä 
mahdollisimman tiukkojen 
ydinturvallisuus- ja 
säteilysuojeluvaatimusten täytäntöön 
paneminen ja ydinturvallisuuden jatkuva 
parantaminen; ydinlaitoksen varhainen 
sulkeminen, kun sitä ei voida saattaa 
vastaamaan kaikilta osin kansainvälisesti 
hyväksyttyjä ydinturvallisuusvaatimuksia;

Tarkistus 11

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 2 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

b) käytetyn ydinpolttoaineen ja 
radioaktiivisen jätteen vastuullinen ja 
turvallinen huolto sekä ydinlaitosten 
käytöstä poistaminen ja entisten 
ydinlaitosalueiden kunnostaminen;

b) radioaktiivisen jätteen, mukaan 
lukien käytetty ydinpolttoaine,
vastuullinen ja turvallinen huolto (eli 
esikäsittely, käsittely, jälleenkäsittely, 
varastointi ja loppusijoitus) sekä 
ydinlaitosten käytöstä poistaminen ja 
entisten ydinlaitosalueiden ja perinteisten 
uraanikaivosalueiden tai upotettujen 
radioaktiivisten esineiden tai materiaalien
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kunnostaminen;

Perustelu

Koska ydinturvallisuuteen liittyvää yhteistyötä koskevasta välineestä annetun neuvoston 
asetuksen 237/2014 liite, jossa esitettiin yksityiskohtaisesti edellytykset ja ensisijaiset 
yhteistyöalat, jätetään pois, on tärkeää esittää tarkemmin tämän uuden asetuksen 2 artiklassa 
vahvistetut tavoitteet. Tällä tarkistuksella pyritään yksinkertaisesti sisällyttämään tekstiin 
uudelleen joitakin säännöksiä, jotka olivat osa nykyistä ydinturvallisuuteen liittyvää 
yhteistyötä koskevasta välineestä annettua neuvoston asetusta 237/2014.

Tarkistus 12

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 2 kohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

c) tehokkaan ja toimivan
ydinmateriaalivalvonnan käyttöönotto.

c) tehokkaan, toimivan ja 
läpinäkyvän ydinmateriaalivalvonnan 
käyttöönotto, johon osallistuvat myös 
leviämisen torjunnasta vastaavat 
kansalliset viranomaiset, mukaan lukien 
ydinvoimaloiden kattavien riski- ja 
turvallisuusarviointien (”stressitestien”) 
rahoittaminen, tällaisten unionin 
säännöstöön perustuvien stressitestien 
perusteella annettujen suositusten 
täytäntöönpano ja asiaan liittyvät 
seurantatoimenpiteet, etenkin liittyvissä 
maissa, ehdokasmaissa ja mahdollisissa 
ehdokasmaissa sekä naapuruusalueella.

Tarkistus 13

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 2 kohta – c a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

c a) kansalaisille tiedottaminen siitä, 
miten ohjelmalla on parannettu 
ydinturvallisuutta ja poistettu 
onnistuneesti käytöstä entisiä 
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ydinlaitosalueita.

Tarkistus 14

Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

Kokonaismääräraha tämän asetuksen 
täytäntöönpanoa varten ajanjaksolla 2021–
2027 on 300 miljoonaa euroa käypinä 
hintoina.

Kokonaismääräraha tämän asetuksen 
täytäntöönpanoa varten ajanjaksolla 2021–
2027 on 350 miljoonaa euroa käypinä 
hintoina.

Tarkistus 15

Ehdotus asetukseksi
5 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

Assosiaatiosopimukset, kumppanuus- ja 
yhteistyösopimukset, monenväliset 
sopimukset ja muut sopimukset, joilla 
luodaan oikeudellisesti sitova suhde 
kumppanimaihin, sekä Eurooppa-
neuvoston ja neuvoston päätelmät, 
huippukokousten julkilausumat tai 
kumppanimaiden kanssa pidettyjen 
korkean tason kokousten päätelmät, 
komission tiedonannot tai komission ja 
unionin ulkoasioiden ja 
turvallisuuspolitiikan korkean edustajan 
yhteiset tiedonannot muodostavat yleisen 
toimintapoliittisen kehyksen tämän 
asetuksen täytäntöönpanoa varten.

Assosiaatiosopimukset, kumppanuus- ja 
yhteistyösopimukset, monenväliset 
sopimukset ja muut sopimukset, joilla 
luodaan oikeudellisesti sitova suhde 
kumppanimaihin, sekä Eurooppa-
neuvoston ja neuvoston päätelmät, 
huippukokousten julkilausumat tai 
kumppanimaiden kanssa pidettyjen 
korkean tason kokousten päätelmät, 
komission tiedonannot tai komission ja
unionin ulkoasioiden ja 
turvallisuuspolitiikan korkean edustajan 
yhteiset tiedonannot ja ydinturvallisuuteen 
liittyvä unionin säännöstö muodostavat 
yleisen toimintapoliittisen kehyksen tämän 
asetuksen täytäntöönpanoa varten.

Tarkistus 16

Ehdotus asetukseksi
6 b artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Suuntaa-antavien monivuotisten 2. Suuntaa-antavien monivuotisten 
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ohjelmien tavoitteena on tarjota 
johdonmukainen kehys yhteisön ja 
asianomaisten kolmansien maiden tai 
alueiden keskinäiselle yhteistyölle 
yhteisön yleisen tarkoituksen ja 
soveltamisalan, tavoitteiden, periaatteiden 
ja politiikan mukaisesti ja siten, että se 
perustuu 5 artiklassa mainittuun 
toimintapoliittiseen kehykseen.

ohjelmien tavoitteena on tarjota 
johdonmukainen kehys yhteisön ja 
asianomaisten kolmansien maiden, 
alueiden tai kansainvälisten järjestöjen
keskinäiselle yhteistyölle yhteisön yleisen 
tarkoituksen ja soveltamisalan, 
tavoitteiden, periaatteiden ja politiikan 
mukaisesti ja siten, että se perustuu 5 
artiklassa mainittuun toimintapoliittiseen 
kehykseen.

Tarkistus 17

Ehdotus asetukseksi
6 artikla – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

2 a. Suuntaa-antavissa monivuotisissa 
ohjelmissa esitetään 5 artiklassa 
tarkoitetut yhteisön päämäärät ja 
tavoitteet kansainvälisissä järjestöissä 
hyödyntäen ohjelman tietämystä ja 
asiantuntemusta ydinturvallisuuden alalla 
asiaankuuluvissa kansainvälisissä 
järjestöissä.

Tarkistus 18

Ehdotus asetukseksi
7 artikla – 3 kohta – 1 alakohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) toimintasuunnitelmat, yksittäiset
toimenpiteet ja tukitoimenpiteet, joita 
unioni rahoittaa enintään 10 miljoonalla 
eurolla;

a) yksittäiset toimenpiteet ja 
tukitoimenpiteet, joita unioni rahoittaa 
enintään 10 miljoonalla eurolla;

Tarkistus 19

Ehdotus asetukseksi
8 artikla – 2 kohta – b a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus
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b a) menot, jotka liittyvät entisten 
työntekijöiden ja yhteisöjen 
oikeudenmukaisen siirtymän 
rahoittamiseen ydinlaitosalueiden
käytöstä poistamisen yhteydessä.

Tarkistus 20

Ehdotus asetukseksi
11 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Kaikki tämän asetuksen nojalla 
rahoitettavat tavarat ja materiaalit voivat 
olla peräisin mistä tahansa 1 kohdassa 
tarkoitetusta maasta siinä vahvistetuin 
edellytyksin.

2. Kaikki tämän asetuksen nojalla 
rahoitettavat tavarat ja materiaalit voivat 
olla peräisin mistä tahansa 1 kohdassa ja 
11 a artiklassa tarkoitetusta maasta siinä 
vahvistetuin edellytyksin.

Tarkistus 21

Ehdotus asetukseksi
11 a artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

11 a artikla

Ehdot ja avun keskeyttäminen

1. Tämän asetuksen mukaisen 
unionin avun saaminen edellyttää, että 
kyseinen kumppanimaa noudattaa 
seuraavia:

a) asiaankuuluvat kansainväliset 
yleissopimukset Kansainvälisen 
atomienergiajärjestön puitteissa;

b) Espoossa Suomessa 25 päivänä 
tammikuuta 1991 hyväksytty yleissopimus 
valtioiden rajat ylittävien 
ympäristövaikutusten arvioinnista ja 
Århusissa Tanskassa 25. kesäkuuta 1998 
tehty yleissopimus tiedon saatavuudesta, 
yleisön osallistumisesta päätöksentekoon 
sekä oikeuden saatavuudesta 
ympäristöasioissa sekä niiden 
myöhemmät muutokset;
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c) ydinsulkusopimus ja sen 
lisäpöytäkirjat;

d) unionin kumppanuus- ja 
assosiaatiosopimuksiin sisältyvät 
sitoumukset;

e) sitoumukset panna täytäntöön 
stressitestit ja niihin liittyvät toimenpiteet.

2. Jos 1 kohdassa lueteltuja edellytyksiä ei 
noudateta, tämän asetuksen ja [NDICI-
asetuksen] tai [IPA III -asetuksen] 
mukaista unionin rahoitusapua harkitaan 
uudelleen, ja sitä voidaan rajoittaa tai se 
voidaan keskeyttää väliaikaisesti.

Tarkistus 22

Ehdotus asetukseksi
12 artikla – 2 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) laadittujen, käyttöönotettujen ja/tai 
tarkistettujen säädösten ja sääntelytoimien 
lukumäärä; ja

a) laaditut, käyttöönotetut ja/tai 
tarkistetut säädökset ja sääntelytoimet; ja

Tarkistus 23

Ehdotus asetukseksi
12 artikla – 2 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

b) ydinturvallisuuden korkeimmat 
vaatimukset täyttävien laitosten 
perustamiseksi tehtyjen suunnitteluun, 
toimintatapaan tai toteutettavuuteen 
liittyvien tutkimusten lukumäärä.

b) ydinturvallisuuden korkeimmat 
vaatimukset täyttävien laitosten 
perustamiseksi tehtyjen suunnitteluun, 
toimintatapaan tai toteutettavuuteen 
liittyvät tutkimukset.

Tarkistus 24

Ehdotus asetukseksi
12 artikla – 2 kohta – b a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus
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b a) ydinturvallisuuden ja 
radioaktiivisen jätteen hoidon 
parantamista koskevien korkeimpiin 
turvallisuusvaatimuksiin perustuvien 
toimenpiteiden täytäntöönpano, mukaan 
lukien kansainvälisen vertaisarvioinnin 
suositukset.

Tarkistus 25

Ehdotus asetukseksi
12 artikla – 2 kohta – b b alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

b b) missä määrin kumppanimaiden 
kansalaisille on tiedotettu ohjelmasta.

Tarkistus 26

Ehdotus asetukseksi
15 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

Tätä asetusta sovelletaan päätöksen 
2010/427/EU mukaisesti.

Unionin ulkoasioiden ja 
turvallisuuspolitiikan korkea edustaja 
takaa unionin ulkoisen toiminnan yleisen 
poliittisen koordinoinnin ja varmistaa sen 
yhtenäisyyden, johdonmukaisuuden ja 
tehokkuuden erityisesti tämän asetuksen 
välityksellä. Euroopan ulkosuhdehallinto 
edistää tämän asetuksen 
ohjelmasuunnittelua ja hallinnointisykliä 
2 artiklassa vahvistettujen tavoitteiden 
perusteella.
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