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Menettelyjen symbolit

* 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

Palstoina esitettävät parlamentin tarkistukset

Poistettava teksti merkitään vasempaan palstaan lihavoidulla kursiivilla.
Tekstiä korvattaessa muutosmerkinnät tehdään molempiin palstoihin 
lihavoidulla kursiivilla. Uusi teksti merkitään oikeaan palstaan lihavoidulla 
kursiivilla.

Tarkistuksen tunnistetietojen ensimmäisellä ja toisella rivillä ilmoitetaan 
käsiteltävänä olevan säädösesityksen kohta, jota tarkistetaan. Jos tarkistus 
koskee olemassa olevaa säädöstä, jota säädösesityksellä muutetaan, 
tunnistetietojen kolmannella rivillä ilmoitetaan muutettavan säädöksen 
tyyppi ja numero ja neljännellä rivillä tarkistettavan tekstinkohdan 
paikannus.

Konsolidoituna tekstinä esitettävät parlamentin tarkistukset

Uusi teksti merkitään lihavoidulla kursiivilla. Poistettava teksti merkitään 
symbolilla ▌tai yliviivauksella. Tekstiä korvattaessa muutosmerkinnät 
tehdään siten, että uusi teksti lihavoidaan ja kursivoidaan ja korvattava 
teksti poistetaan tai viivataan yli. 
Parlamentin yksiköiden tekemiä lopullisen tekstin teknisiä muutoksia ei 
merkitä.
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LUONNOS EUROOPAN PARLAMENTIN 
LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI

ehdotuksesta neuvoston asetukseksi tutkimuksen ja innovoinnin puiteohjelmaa 
”Euroopan horisontti” täydentävän Euroopan atomienergiayhteisön tutkimus- ja 
koulutusohjelman perustamisesta vuosiksi 2021–2025
(COM(2018)0437 – C8-0380/2018 – 2018/0226(NLE))

(Kuuleminen)

Euroopan parlamentti, joka

– ottaa huomioon komission ehdotuksen neuvostolle (COM(2018)0437),

– ottaa huomioon Euroopan atomienergiayhteisön perustamissopimuksen 7 artiklan, jonka 
mukaisesti neuvosto on kuullut parlamenttia (C8-0380/2018),

– ottaa huomioon työjärjestyksen 78 c artiklan,

– ottaa huomioon teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunnan mietinnön (A8-0000/2018),

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

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 5 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(5 a) Ohjelma on keskeinen osa unionin 
pyrkimyksiä ylläpitää ja vahvistaa 
tieteellistä ja teollista johtoasemaa 
energiateknologioiden alalla. 
Fissiotutkimus muodostaa jatkossakin 
erottamattoman osan Euratom-ohjelmaa, 
jotta voidaan tukea olemassa olevan 
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fissiovoiman turvallista käyttöä ja 
helpottaa energiajärjestelmän irrottamista 
hiilestä.

Or. en

Tarkistus 2

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 7 kappale

Komission teksti Tarkistus

(7) Ohjelmalla olisi tuettava ydinalan 
tutkimusta ja edistettävä siten Euroopan 
parlamentin ja neuvoston asetuksella (EU) 
N:o [...] perustetun tutkimuksen ja 
innovoinnin puiteohjelman ”Euroopan 
horisontti”3, jäljempänä ’Euroopan 
Horisontti -ohjelma’, tavoitteiden 
saavuttamista ja helpotettava Eurooppa 
2030 -strategian täytäntöönpanoa sekä 
eurooppalaisen tutkimusalueen 
vahvistamista.

(7) Ohjelmalla olisi tuettava ydinalan 
tutkimusta ja edistettävä siten Euroopan 
parlamentin ja neuvoston asetuksella (EU) 
N:o [...] perustetun tutkimuksen ja 
innovoinnin puiteohjelman ”Euroopan 
horisontti”, jäljempänä ’Euroopan 
Horisontti -ohjelma’, tavoitteiden 
saavuttamista erityisesti edistämällä 
huippuosaamista ja tieteen avoimuutta ja 
helpotettava Eurooppa 2030 -strategian 
täytäntöönpanoa sekä eurooppalaisen 
tutkimusalueen vahvistamista.

__________________ __________________

3 Euroopan parlamentin ja neuvoston 
asetus (EU) N:o [...], annettu … päivänä 
…kuuta …, tutkimuksen ja innovoinnin 
puiteohjelmasta ”Euroopan horisontti” 
(2021-2027) ja asetuksen (EU) N:o 
1291/2013 kumoamisesta (EUVL ...).

3 Euroopan parlamentin ja neuvoston 
asetus (EU) N:o [...], annettu … päivänä 
…kuuta …, tutkimuksen ja innovoinnin 
puiteohjelmasta ”Euroopan horisontti” 
(2021-2027) ja asetuksen (EU) N:o 
1291/2013 kumoamisesta (EUVL ...).

Or. en

Tarkistus 3

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 8 kappale

Komission teksti Tarkistus

(8) Ohjelmassa olisi pyrittävä 
synergioihin Euroopan horisontti -

(8) Ohjelmassa olisi pyrittävä 
synergioihin ja tiiviimpään
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ohjelman ja muiden unionin ohjelmien 
kanssa, mikä kattaa konseptin ja strategisen 
suunnittelun, hankkeiden valinnan, 
hallinnoinnin, viestinnän, tulosten 
levittämisen ja hyödyntämisen, seurannan, 
tilintarkastuksen ja hallinnon. Jotta voidaan 
välttää päällekkäisyyksiä ja kaksinkertaista 
työtä ja lisätä unionin rahoituksen 
vipuvaikutusta, muista unionin ohjelmista 
voidaan tehdä siirtoja Euroopan horisontti -
ohjelman toimiin. Tällöin siirroissa 
noudatetaan Euroopan horisontti -ohjelman 
sääntöjä.

mukauttamiseen Euroopan horisontti -
ohjelman ja muiden unionin ohjelmien 
kanssa, mikä kattaa konseptin ja strategisen 
suunnittelun, hankkeiden valinnan, 
hallinnoinnin, viestinnän, tulosten 
levittämisen ja hyödyntämisen, seurannan, 
tilintarkastuksen ja hallinnon. Jotta voidaan 
välttää päällekkäisyyksiä ja kaksinkertaista 
työtä ja lisätä unionin rahoituksen 
vipuvaikutusta, muista unionin ohjelmista 
voidaan tehdä siirtoja Euroopan horisontti -
ohjelman toimiin. Tällöin siirroissa 
noudatetaan Euroopan horisontti -ohjelman 
sääntöjä.

Or. en

Tarkistus 4

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 19 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(19 a) Sen varmistamiseksi, että ohjelma 
säilyy kaikilta osin unionin strategisten ja 
poliittisten tavoitteiden mukaisena, 
Euroopan parlamenttia olisi kuultava 
kaikissa asianomaisissa ohjelman 
täytäntöönpanon ja arvioinnin vaiheissa.

Or. en

Tarkistus 5

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 19 b kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(19 b) Kun otetaan huomioon, että 
Euroopan parlamentti on talousarviota 
koskevissa asioissa lainsäädäntövallan 
käyttäjä, ja jotta voidaan varmistaa 
unionin tutkimus- ja kehityspolitiikkojen 
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johdonmukainen suunnittelu ja 
täytäntöönpano, Euratomin tutkimus- ja 
koulutusohjelma olisi myös 
vastaisuudessa hyväksyttävä tavallista 
lainsäätämisjärjestystä noudattaen.

Or. en

Tarkistus 6

Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Ohjelman toteuttamiseen varatut
rahoituspuitteet ovat 1 675 000 000 euroa 
käypinä hintoina.

1. Rahoituspuitteet ohjelman 
toteuttamiseksi ovat [XXX] euroa kiinteinä
hintoina.

Or. en

Tarkistus 7

Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 2 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

Edellä 1 kohdassa tarkoitetun määrän 
ohjeellinen jakautuminen on seuraava:

Edellä 1 kohdassa tarkoitetun määrän 
jakautuminen on seuraava:

Or. en

Tarkistus 8

Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 2 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) 724 563 000 euroa fuusioenergian 
tutkimukseen ja kehittämiseen;

a) 43 prosenttia fuusioenergian 
tutkimukseen ja kehittämiseen; 
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Or. en

Tarkistus 9

Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 2 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

b) 330 930 000 euroa ydinfissioon, 
ydinturvallisuuteen ja säteilysuojeluun;

b) 25 prosenttia ydinfissioon, 
ydinturvallisuuteen ja säteilysuojeluun;

Or. en

Tarkistus 10

Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 2 kohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

c) 619 507 000 euroa Yhteisen 
tutkimuskeskuksen toteuttamiin suoriin 
toimiin.

c) 32 prosenttia Yhteisen 
tutkimuskeskuksen toteuttamiin suoriin 
toimiin.

Or. en

Tarkistus 11

Ehdotus asetukseksi
5 artikla – 1 kohta – c alakohta – 3 luetelmakohta

Komission teksti Tarkistus

– kansalaisten taloudellisen ja 
sosiaalisen hyvinvoinnin parantamiseen 
tähtäävien politiikkojen aktiivinen 
edistäminen.

– sitoutuminen demokratian 
periaatteisiin ja kansainvälisiin 
ihmisoikeusperiaatteisiin sekä 
kansalaisten taloudellisen ja sosiaalisen 
hyvinvoinnin parantamiseen tähtäävään 
politiikkaan.

Or. en
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Tarkistus 12

Ehdotus asetukseksi
14 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Arvioinnit on suoritettava riittävän 
ajoissa, jotta ne voidaan ottaa huomioon 
päätöksentekoprosessissa, joka koskee 
ohjelmaa, sen seuraajaa ja muita 
tutkimukseen ja innovointiin liittyviä 
aloitteita.

1. Arvioinnit on suoritettava 
vähintään joka toinen vuosi, jotta ne 
voidaan ottaa huomioon 
päätöksentekoprosessissa, joka koskee 
ohjelmaa, sen seuraajaa ja muita 
tutkimukseen ja innovointiin liittyviä 
aloitteita.

Or. en

Tarkistus 13

Ehdotus asetukseksi
14 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Ohjelman väliarviointi on 
suoritettava heti kun ohjelman 
toteuttamisesta on saatavilla riittävästi 
tietoa, kuitenkin viimeistään kolmen 
vuoden kuluttua siitä, kun ohjelman 
toteuttaminen on käynnistynyt. Sen on 
sisällettävä arvio aiempien Euratom-
ohjelmien pitkän aikavälin vaikutuksista, ja 
sen on muodostettava perusta ohjelman 
toteuttamisen mukauttamiseksi tarvittaessa.

2. Ohjelman väliarviointi on 
suoritettava heti kun ohjelman 
toteuttamisesta on saatavilla riittävästi 
tietoa, kuitenkin viimeistään kolmen 
vuoden kuluttua siitä, kun ohjelman 
toteuttaminen on käynnistynyt. Sen on 
sisällettävä arvio aiempien Euratom-
ohjelmien pitkän aikavälin vaikutuksista, ja 
sen on muodostettava perusta ohjelman 
jatkamisen ja toteuttamisen 
mukauttamiseksi tarvittaessa.

Or. en

Tarkistus 14

Ehdotus asetukseksi
14 artikla – 3 kohta
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Komission teksti Tarkistus

3. Komissio suorittaa ohjelman 
toteuttamisen päätyttyä, kuitenkin 
viimeistään neljän vuoden kuluttua 
1 artiklassa mainitun ajanjakson 
päättymisestä, ohjelman lopullisen 
arvioinnin. Sen on sisällettävä arvio 
aiempien ohjelmien pitkän aikavälin 
vaikutuksista.

3. Komissio suorittaa ohjelman 
toteuttamisen päätyttyä, kuitenkin 
viimeistään kahden vuoden kuluttua 
1 artiklassa mainitun ajanjakson 
päättymisestä, ohjelman lopullisen 
arvioinnin. Sen on sisällettävä arvio 
aiempien ohjelmien pitkän aikavälin 
vaikutuksista.

Or. en

Tarkistus 15

Ehdotus asetukseksi
Liite I – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

Erityistavoitteiden saavuttamiseksi 
ohjelmassa tuetaan monialaisia toimia, 
joilla varmistetaan tutkimustoimien 
synergia yhteisten haasteiden 
ratkaisemisessa. Euroopan horisontti -
ohjelman kanssa varmistetaan 
tarkoituksenmukaiset kytkökset ja 
rajapinnat, kuten yhteiset ehdotuspyynnöt. 
Ohjelmaan liittyviin tutkimus- ja 
innovointitoimiin voidaan saada 
rahoitustukea myös asetuksen [yhteisiä 
säännöksiä koskeva asetus] mukaisista 
rahastoista, sikäli kuin se on näiden 
rahastojen tavoitteiden ja sääntöjen 
mukaista.

Erityistavoitteiden saavuttamiseksi 
ohjelmassa tuetaan monialaisia toimia, 
joilla varmistetaan tutkimustoimien 
synergia yhteisten haasteiden 
ratkaisemisessa. Euroopan horisontti -
ohjelman kanssa varmistetaan 
tarkoituksenmukaiset kytkökset ja 
rajapinnat, kuten yhteiset ehdotuspyynnöt. 
Ohjelmaan liittyviin tutkimus- ja 
innovointitoimiin voidaan saada 
rahoitustukea myös asetuksen [yhteisiä 
säännöksiä koskeva asetus] mukaisista 
rahastoista tai muista unionin ohjelmista 
ja rahoitusvälineistä, sikäli kuin se on 
kyseisiä rahastoja, ohjelmia ja välineitä 
koskevien tavoitteiden ja sääntöjen 
mukaista.

Or. en

Tarkistus 16

Ehdotus asetukseksi
Liite I – 4 kohta
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Komission teksti Tarkistus

Komissio vahvistaa työohjelmien 
painopisteet omien poliittisten 
prioriteettiensa perusteella ottaen 
huomioon asiaankuuluvat lausunnot ja 
kannanotot, joita saadaan kansallisilta 
viranomaisilta ja ydintutkimuksen 
sidosryhmien muodostamilta elimiltä tai 
yhteenliittymiltä. Viimeksi mainittuja ovat 
muun muassa eurooppalaiset 
teknologiayhteisöt, järjestöt, aloitteet ja 
tekniset foorumit, jotka käsittelevät 
ydinjärjestelmiä ja -turvallisuutta, 
radioaktiivisen jätteen ja käytetyn 
ydinpolttoaineen huoltoa, säteilysuojelua ja 
pienten annosten aiheuttamaa riskiä, 
ydinmateriaalivalvontaa ja turva- ja 
varmuusjärjestelyjä sekä fuusiotutkimusta, 
tai muut ydinalan järjestöt ja foorumit.

Komissio vahvistaa työohjelmien 
painopisteet omien poliittisten 
prioriteettiensa perusteella ottaen 
huomioon asiaankuuluvat lausunnot ja 
kannanotot, joita saadaan kansallisilta 
viranomaisilta ja ydintutkimuksen 
sidosryhmien muodostamilta elimiltä tai 
yhteenliittymiltä. Viimeksi mainittuja ovat 
muun muassa eurooppalaiset 
teknologiayhteisöt, järjestöt, aloitteet ja 
tekniset foorumit, jotka käsittelevät 
ydinjärjestelmiä ja -turvallisuutta, 
radioaktiivisen jätteen ja käytetyn 
ydinpolttoaineen huoltoa, säteilysuojelua ja 
pienten annosten aiheuttamaa riskiä, 
ydinmateriaalivalvontaa ja turva- ja 
varmuusjärjestelyjä sekä fuusiotutkimusta, 
tai muut asiaankuuluvat järjestöt ja 
foorumit.

Or. en

Tarkistus 17

Ehdotus asetukseksi
Liite I – a kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

(1) Ydinturvallisuus: yhteisössä 
käytössä olevien reaktorijärjestelmien ja 
polttoainekiertojen turvallisuus tai, siinä 
laajuudessa kuin on tarpeen 
ydinturvallisuusalan laajan 
asiantuntemuksen säilyttämiseksi 
yhteisössä, sellaisten reaktorityyppien ja 
polttoainekiertojen turvallisuus, joita 
saatetaan käyttää tulevaisuudessa; 
tutkimuksessa keskitytään pelkästään 
turvallisuusnäkökohtiin, mukaan lukien 
kaikki polttoainekierron vaiheet, kuten 
partitio ja transmutaatio.

(1) Ydinturvallisuus: yhteisössä 
käytössä olevien reaktorijärjestelmien ja 
polttoainekiertojen turvallisuus tai, siinä 
laajuudessa kuin on tarpeen 
ydinturvallisuusalan laajan 
asiantuntemuksen säilyttämiseksi ja 
kehittämiseksi yhteisössä, sellaisten 
reaktorityyppien ja polttoainekiertojen 
turvallisuus, joita saatetaan käyttää 
tulevaisuudessa; tutkimuksessa keskitytään 
pelkästään turvallisuusnäkökohtiin, 
mukaan lukien kaikki polttoainekierron 
vaiheet, kuten partitio ja transmutaatio.

Or. en
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Tarkistus 18

Ehdotus asetukseksi
Liite I – a kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

(3) Käytöstäpoisto: ydinlaitosten 
käytöstä poistamisen ja 
ympäristövahinkojen korjaamisen 
teknologioiden kehittämistä ja arviointia 
tukeva tutkimus; käytöstäpoistoa koskevien 
parhaiden käytäntöjen ja tietämyksen 
jakamisen tukeminen.

(3) Käytöstäpoisto: ydinlaitosten 
käytöstä poistamisen ja 
ympäristövahinkojen korjaamisen 
teknologioiden kehittämistä ja arviointia 
tukeva tutkimus; käytöstäpoistoa koskevien 
parhaiden käytäntöjen ja tietämyksen 
jakamisen tukeminen muun muassa 
yhdistämällä voimavaroja ja henkilöstöä
osaamiskeskuksiin.

Or. en

Tarkistus 19

Ehdotus asetukseksi
Liite II – alaotsikko 4 – taulukko

Komission teksti Tarkistus

Innovointia koskevat 
vaikutuspolkuindikaattorit

(Tarkistus ei vaikuta suomenkieliseen 
versioon.)

Euratom-ohjelmasta johtuva EU:n 
edistyminen kohti tavoitetta käyttää 3 
prosenttia BKT:stä tutkimukseen ja 
kehittämiseen

Or. en
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PERUSTELUT

Esittelijä on tyytyväinen komission ehdotukseen neuvoston päätökseksi Euratomin tutkimus-
ja koulutusohjelmasta vuosiksi 2021–2025. Ehdotus jatkaa aiempien ohjelmien vakiintuneesti 
viitoittamalla tiellä, mutta siinä käsitellään joitakin Euroopan parlamentin aiemmin 
ilmaisemia keskeisiä huolenaiheita, jotka koskevat ohjelman yksinkertaistamista ja parempaa 
yhteensovittamista laajemman Euroopan horisontti -tutkimusohjelman kanssa.

Esittelijä katsoo, että ydinturvallisuuden jatkuva kehittäminen on avainasemassa, kun 
hyödynnetään teknologian etuja ja minimoidaan siihen liittyviä riskejä. EU:n ikääntyvät 
ydinlaitokset edellyttävät tutkimusta niiden käytöstä poistamiseksi, mutta sen lisäksi tarvitaan 
uusia, turvallisempia ja tehokkaampia tapoja käyttää ja ylläpitää olemassa olevia reaktoreja.

Pariisin sopimuksen ilmastotavoitteiden saavuttamiseksi EU:n on hyödynnettävä kaikkia 
turvallisia ja kestäviä teknologioita ja innovaatioita. Ydinenergia on vähähiilinen 
energiamuoto, ja se on tärkeä osa eräiden jäsenvaltioiden energialähteiden yhdistelmää, ja se 
voi osaltaan edistää EU:n koko energiajärjestelmän irtautumista hiilestä. On kuitenkin 
olennaisen tärkeää, että olemassa olevat reaktorimallit toimivat turvallisesti ja että 
valmistellaan uutta teknologiaa. 

Eurooppa on maailmanlaajuisesti johtoasemassa ydinmateriaaleihin ja -jätteeseen liittyvissä 
tutkimus-, ydinturvallisuus- ja ydinturvakysymyksissä. Meidän olisi jatkossakin investoitava 
näiden alojen huipputason tutkimukseen, jotta voimme säilyttää ydinenergian turvalliseen 
käyttöön tarvittavat taidot ja tiedot. Lisäksi tarvitaan investointeja fuusioteknologian 
kehittämiseen ja sitoutumista fuusiota koskevan etenemissuunnitelman toteuttamiseen. Suurin 
osa tämän ohjelman määrärahoista olisi edelleen käytettävä fuusiotutkimukseen.

Koska ohjelma kuuluu Euratomin perustamissopimuksen soveltamisalaan, se poikkeaa 
edelleen EU:n yleisistä tiede- ja tutkimuskehysohjelmista. Esittelijä katsoo, että tämä erottelu 
on täysin mielivaltainen ja että synergiaa ja parempaa tieteellistä tutkimusta voitaisiin saada 
aikaan yhdistämällä nämä kaksi ohjelmaa toisiinsa. Erityisen tärkeää olisi laajentaa Euroopan 
parlamentin valvonta- ja lainsäädäntövalta Euratomin tutkimus- ja koulutusohjelmaan, sillä 
parlamenttihan on yhteislainsäätäjänä talousarvioasioissa.

Tämä ehdotus on kuitenkin oikeansuuntainen, koska se on tosiasiallisesti linjassa Euroopan 
horisontti -ohjelman sääntöjen ja edellytysten kanssa. Teknisen yhdenmukaistamisen ohella 
on myös olennaisen tärkeää, että samoja huippuosaamisen ja avoimen tieteen periaatteita 
noudatetaan molemmissa ohjelmissa.
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