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Muudatusettepaneku esitaja(d): Teresa Riera Madurell

Muudatusettepanek 6
Põhjendus 4 a (uus)

(4 a) Kõnealuse eriprogrammi raames 
rahastatavat teadustegevust teostatakse 
kooskõlas Århusi konventsiooniga, mis 
võeti hiljuti üle ühenduse õigusesse … 
Euroopa Parlamendi ja nõukogu … 
määrusega (EÜ) nr …/… keskkonnainfo 
kättesaadavuse ja keskkonnaasjade 
otsustamises üldsuse osalemise ning neis 
asjus kohtu poole pöördumise Århusi 
konventsiooni sätete rakendamise kohta 
ühenduse institutsioonide ja organite 
suhtes.
_________________
1 ELT …

Or. es
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Selgitus

Lisaks ilmselgele vajadusele järgida ühenduse mitmesugustes tekstides, eriti EURATOMi 
asutamislepingus, sisalduvaid eetika aluspõhimõtteid, tuleb tuumaenergiat toota ja käidelda –
eriti tuuma lõhustumise protsesside puhul – kooskõlas Århusi konventsiooni sätetega, mis 
võeti ühenduse õigusesse üle määrusega, mis on praegu kaasotsustamismenetluse lõpliku 
vastuvõtmise etapis.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Teresa Riera Madurell

Muudatusettepanek 7
Põhjendus 10

(10) Raamprogramm peaks kaasa aitama
säästva arengu edendamisele.

(10) Raamprogrammi eesmärgiks peaks 
olema säästva arengu edendamine ja rahu 
säilitamine.

Or. es

Selgitus

Tasub rõhutada, et raamprogramm ja EURATOMi eriprogramm tulenevad EURATOMi 
asutamislepingust, mis tagab rahvale turvalisuse kõrge taseme ning keelustab 
tsiviilkasutuseks mõeldud tuumamaterjalide kasutamise peamiselt sõjalisel otstarbel (vt 
asutamislepingu eeldeklaratsiooni ja selle artiklit 2).

Muudatusettepaneku esitaja(d): Teresa Riera Madurell

Muudatusettepanek 8
Põhjendus 12

(12) Asjakohased meetmed tuleks võtta ka 
rikkumiste ja pettuste vältimiseks ning 
vajalikke samme tuleks astuda 
kadumaläinud, valesti makstud või 
ebaõigesti kasutatud vahendite 
tagasinõudmiseks vastavalt nõukogu 25. 
juuni 2002. aasta määrusele (EÜ, Euratom) 
nr 1605/2002, mis käsitleb Euroopa 
ühenduste üldeelarve suhtes kohaldatavat 
finantsmäärust, komisjoni 23. detsembri 
2002. aasta määrusele (EÜ, Euratom) nr 
2342/2002, millega kehtestatakse 
finantsmääruse üksikasjalikud 
rakenduseeskirjad ja selle tulevastele 
muudatustele, nõukogu 18. detsembri 1995. 
aasta määrusele (EÜ, Euratom) nr 2988/95 

(12) Asjakohased meetmed tuleks võtta ka 
rikkumiste ja pettuste vältimiseks ning 
vajalikke samme tuleks astuda 
kadumaläinud, valesti makstud või 
ebaõigesti kasutatud vahendite 
tagasinõudmiseks vastavalt nõukogu 25. 
juuni 2002. aasta määrusele (EÜ, Euratom) 
nr 1605/2002, mis käsitleb Euroopa 
ühenduste üldeelarve suhtes kohaldatavat 
finantsmäärust, komisjoni 23. detsembri 
2002. aasta määrusele (EÜ, Euratom) nr 
2342/2002, millega kehtestatakse 
finantsmääruse üksikasjalikud 
rakenduseeskirjad ja selle tulevastele 
muudatustele, nõukogu 18. detsembri 1995. 
aasta määrusele (EÜ, Euratom) nr 2988/95 



AM\614625ET.doc 3/20 PE 374.089v01-00
Freelance-tõlge

ET

Euroopa ühenduste finantshuvide kaitse 
kohta, nõukogu 11. novembri 1996. aasta 
määrusele (EÜ, Euratom) nr 2185/95, mis 
käsitleb komisjoni tehtavat kohapealset 
kontrolli ja inspekteerimist, et kaitsta 
Euroopa ühenduste finantshuve pettuste ja 
igasuguse muu eeskirjade eiramiste eest, 
ning Euroopa Parlamendi ja nõukogu 
määrusele (EÜ) nr 1073/1999 Euroopa 
Pettustevastase Ameti (OLAF) juurdluste 
kohta.

Euroopa ühenduste finantshuvide kaitse 
kohta, nõukogu 11. novembri 1996. aasta 
määrusele (EÜ, Euratom) nr 2185/95, mis 
käsitleb komisjoni tehtavat kohapealset 
kontrolli ja inspekteerimist, et kaitsta 
Euroopa ühenduste finantshuve pettuste ja 
igasuguse muu eeskirjade eiramiste eest, 
ning Euroopa Parlamendi ja nõukogu 
määrusele (EÜ) nr 1073/1999 Euroopa 
Pettustevastase Ameti (OLAF) juurdluste 
kohta.

Igal juhul tuleb tagada, et kõik eespool 
nimetatud määruste vastu toime pandud 
pettuste või eeskirjade eiramise järel tagasi 
makstud rahalised vahendid suunduksid 
tagasi raamprogrammi ning neid 
kasutataks peamiselt teadustöötajate 
koolitamiseks ja uurimistulemuste 
levitamiseks.

Or. es

Selgitus

See täpsustus tuleb lisada seitsmenda raamprogrammi ja sellest tulenevate eriprogrammide 
eelarvekitsendusi silmas pidades.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Romana Jordan Cizelj

Muudatusettepanek 9
Põhjendus 12

(12) Asjakohased meetmed tuleks võtta ka 
rikkumiste ja pettuste vältimiseks ning 
vajalikke samme tuleks astuda 
kadumaläinud, valesti makstud või 
ebaõigesti kasutatud vahendite 
tagasinõudmiseks vastavalt nõukogu 25. 
juuni 2002. aasta määrusele (EÜ, Euratom) 
nr 1605/2002, mis käsitleb Euroopa 
ühenduste üldeelarve suhtes kohaldatavat 
finantsmäärust, komisjoni 23. detsembri 
2002. aasta määrusele (EÜ, Euratom) nr 
2342/2002, millega kehtestatakse 
finantsmääruse üksikasjalikud 
rakenduseeskirjad ja selle tulevastele 
muudatustele, nõukogu 18. detsembri 1995. 

(12) Asjakohased meetmed tuleks võtta ka 
rikkumiste ja pettuste vältimiseks ning 
vajalikke samme tuleks astuda 
kadumaläinud, valesti makstud või 
ebaõigesti kasutatud vahendite 
tagasinõudmiseks vastavalt nõukogu 25. 
juuni 2002. aasta määrusele (EÜ, Euratom) 
nr 1605/2002, mis käsitleb Euroopa 
ühenduste üldeelarve suhtes kohaldatavat 
finantsmäärust, komisjoni 23. detsembri 
2002. aasta määrusele (EÜ, Euratom) nr 
2342/2002, millega kehtestatakse 
finantsmääruse üksikasjalikud 
rakenduseeskirjad ja selle tulevastele 
muudatustele, nõukogu 18. detsembri 1995. 
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aasta määrusele (EÜ, Euratom) nr 2988/95 
Euroopa ühenduste finantshuvide kaitse 
kohta, nõukogu 11. novembri 1996. aasta 
määrusele (EÜ, Euratom) nr 2185/95, mis 
käsitleb komisjoni tehtavat kohapealset 
kontrolli ja inspekteerimist, et kaitsta 
Euroopa ühenduste finantshuve pettuste ja 
igasuguse muu eeskirjade eiramiste eest, 
ning Euroopa Parlamendi ja nõukogu 
määrusele (EÜ) nr 1073/1999 Euroopa 
Pettustevastase Ameti (OLAF) juurdluste 
kohta.

aasta määrusele (EÜ, Euratom) nr 2988/95 
Euroopa ühenduste finantshuvide kaitse 
kohta, nõukogu 11. novembri 1996. aasta 
määrusele (EÜ, Euratom) nr 2185/95, mis 
käsitleb komisjoni tehtavat kohapealset 
kontrolli ja inspekteerimist, et kaitsta 
Euroopa ühenduste finantshuve pettuste ja 
igasuguse muu eeskirjade eiramiste eest, 
ning Euroopa Parlamendi ja nõukogu 
määrusele (EÜ) nr 1073/1999 Euroopa 
Pettustevastase Ameti (OLAF) juurdluste 
kohta.

Kõik eespool nimetatud määruste põhjal 
tagasi makstud rahalised vahendid tuleks
eraldada raamprogrammi alusel 
toimuvatele tegevustele.

Or. sl

Muudatusettepaneku esitaja(d): Zdzisław Kazimierz Chmielewski

Muudatusettepanek 10
Artikli 3 esimene lõik

Vastavalt raamprogrammi artiklile 3 on selle 
eriprogrammi elluviimiseks vajalik summa 
2553 miljonit eurot, millest 15%
moodustavad komisjoni halduskulud.

Vastavalt raamprogrammi artiklile 3 on selle 
eriprogrammi elluviimiseks vajalik summa 
2553 miljonit eurot, millest 6%
moodustavad komisjoni halduskulud.

Or. pl

Selgitus

Teadusuuringute ja haldamise üleviimine riikidesse, kus on madalamad kulud, tähendab seda, 
et sama eelarve puhul saab kulutada rohkem teadusuuringutele ja/või teadusuuringute 
infrastruktuuri laiendamisele. 6% on halduskulude summa muude programmide alusel.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Hannes Swoboda

Muudatusettepanek 11
Artikli 4 lõige 1

1. Kõigis eriprogrammi alusel toimuvates 
teadusuuringutes järgitakse eetika 
aluspõhimõtteid.

1. Kõigis eriprogrammi alusel toimuvates 
teadusuuringutes järgitakse eetika 
aluspõhimõtteid. Nende põhieesmärk on nii 
tuumaenergia ohutu ja rahumeelne 
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kasutamine (ohutus) kui ka sõjalistel 
eesmärkidel kuritarvitamise ärahoidmisele 
kaasa aitamine (julgeolek).

Or. de

Selgitus

Kõige viimaseid arengusuundi silmas pidades on väga oluline, et tuumaenergiaalased 
teadusuuringud hõlmaksid ohutust ja julgeolekut.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Romana Jordan Cizelj

Muudatusettepanek 12
Artikli 6 lõige 3

3. Tööprogrammis määratakse kindlaks 
kriteeriumid, mille alusel hinnatakse 
rahastamiskava raames kaudseid meetmeid 
käsitlevaid taotlusi ja valitakse välja 
projektid. Kriteeriumideks on pädevus, 
programmi mõju ja rakendamine, hiljem 
võib lisanõudeid, koefitsiente ja lävendeid 
kõnealuse tööprogrammi raames täpsustada 
või täiendada.

3. Tööprogrammis määratakse kindlaks 
kriteeriumid, mille alusel hinnatakse 
rahastamiskava raames kaudseid meetmeid 
käsitlevaid taotlusi ja valitakse välja 
projektid. Kriteeriumideks on pädevus, 
programmi mõju, inim- ja rahaliste 
ressursside rakendamine ning optimaalne 
kasutamine, hiljem võib lisanõudeid, 
koefitsiente ja lävendeid kõnealuse 
tööprogrammi raames täpsustada või 
täiendada.

Or. sl

Muudatusettepaneku esitaja(d): Teresa Riera Madurell

Muudatusettepanek 13
Artikli 6 lõige 3

3. Tööprogrammis määratakse kindlaks 
kriteeriumid, mille alusel hinnatakse 
rahastamiskava raames kaudseid meetmeid 
käsitlevaid taotlusi ja valitakse välja 
projektid. Kriteeriumideks on pädevus, 
programmi mõju ja rakendamine, hiljem 
võib lisanõudeid, koefitsiente ja lävendeid 
kõnealuse tööprogrammi raames täpsustada 
või täiendada.

3. Tööprogrammis määratakse kindlaks 
kriteeriumid, mille alusel hinnatakse 
rahastamiskava raames kaudseid meetmeid 
käsitlevaid taotlusi ja valitakse välja 
projektid. Kriteeriumideks on pädevus, 
säästvusele kaasa aitamine, programmi 
mõju ja rakendamine, hiljem võib 
lisanõudeid, koefitsiente ja lävendeid 
kõnealuse tööprogrammi raames täpsustada 
või täiendada.
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Or. es

Selgitus

Valitud projektid peavad järgima säästvuse kriteeriume ning liidu Lissaboni strateegia 
eesmärke.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Teresa Riera Madurell

Muudatusettepanek 14
Artikli 7 lõige 3

3. Komisjon teavitab komiteed korrapäraselt 
eriprogrammi rakendamise üldisest 
edenemisest ja kõikide selle programmi 
alusel rahastatud TTA meetmetega seotud 
edusammudest.

3. Komisjon teavitab komiteed korrapäraselt 
eriprogrammi rakendamise üldisest 
edenemisest ja kõikide selle programmi 
alusel rahastatud TTA meetmetega seotud 
edusammudest.

Nimetatud teave on kättesaadav kogu aeg 
ja see edastatakse Euroopa Parlamendi, 
Regioonide Komitee, Euroopa Majandus-
ja Sotsiaalkomitee või Euroopa 
ombudsmani taotluse korral.

Or. es

Selgitus

On õige volitada Euroopa ombudsmani, kes valvab ühenduse institutsioonide nõuetekohase 
toimimise ja nende poliitikavaldkondade rakendamise üle ning vastutab raamprogrammi
artikli 5 õige kohaldamise eest, pidades silmas eetika aluspõhimõtete järgimist kogu 
raamprogrammi raames elluviidavas teadustegevuses. Suurima läbipaistvuse huvides tuleks 
samuti teavitada muid nimetatud asutusi eriprogrammi tegevuste arengust ja rahastamisest.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Teresa Riera Madurell

Muudatusettepanek 15
Lisa 1. osa esimene lõik

Tuumaenergia on peamine ELi 
elektrienergia baaskoormuse süsinikuvaba 
allikas, mille installeeritud koguvõimsus on 
ligikaudu 135 GWe ja mis moodustab ühe 
kolmandiku olemasolevast 
elektritootmisest. Seetõttu mängib ta 
võtmerolli ELi kasvuhoonegaaside 
heitkoguste piiramisel ja annab olulise 

Ilma et see piiraks jõupingutusi, mida EL 
teeb ja peab jätkuvalt tegema seoses 
taastuvate energiaallikate 
teadusuuringutega, saab tuumaenergia 
omandada põhirolli ohutus ja säästvas 
energiaga varustamises ELis.
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panuse liidu sõltumatuse, turvalisuse ja 
energiaga varustamise mitmekesisuse 
parandamisse.

Or. es

Selgitus

Selle muudatusettepaneku eesmärk on rõhutada ELi kindlat pühendumist taastuvate 
energiaallikate teadusuuringutele, mida saab ja tuleks kombineerida jõupingutustega energia 
saamiseks puhastest ja ohututest allikatest, näiteks energia, mida saadakse tuumasünteesist 
ITERi süsteemi abil.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Teresa Riera Madurell

Muudatusettepanek 16
Lisa 1. osa „Sissejuhatus“ teine lõik

Pikemas perspektiivis on 
termotuumasünteesil väljavaated peaaegu 
piiramatuks rohelise energia varuks ning 
ITER (rahvusvaheline 
katsetermotuumareaktor) on selle 
lõppeesmärgi poole liikumisel oluline 
järgmine samm. Seepärast paikneb ITER-
projekti elluviimine olemasoleva ELi 
strateegia keskmes, kuigi sellega peab 
kaasnema tugev ja fokuseeritud Euroopa 
uurimis-ja arendustegevuse programm, et 
valmistuda ette ITERi ekspluateerimiseks 
ning arendada tehnoloogiaid ja teadmiste 
baasi, mida on vaja selle töötamise ajal ja 
hiljem.

Selles kontekstis on ITER selle 
lõppeesmärgi poole liikumisel oluline 
järgmine samm. Seepärast paikneb ITER-
projekti elluviimine olemasoleva ELi 
strateegia keskmes, kuigi sellega peab 
kaasnema tugev ja fokuseeritud Euroopa 
uurimis- ja arendustegevuse programm, et 
valmistuda ette ITERi ekspluateerimiseks 
ning arendada tehnoloogiaid ja teadmiste 
baasi, mida on vaja selle töötamise ajal ja 
hiljem.

Or. es

Selgitus

See muudatusettepanek, mille üle saab hääletada üksnes selle koostaja pakutud esimese lõigu 
sõnastuse heakskiitmise korral, on seotud mõttega, et tuumaenergia ei ole liidu ainus valik 
energiaga varustamise turvalisuse tagamiseks ning saastavatest energiaallikatest sõltuvuse 
lõpetamiseks: pigem on liidu peamine kohustus julgustada taastuvate energiaallikate 
kasutamist.
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Muudatusettepaneku esitaja(d): Zdzisław Kazimierz Chmielewski

Muudatusettepanek 17
Lisa 1. osa „Sissejuhatus“ teine lõige

Pikemas perspektiivis on 
termotuumasünteesil väljavaated peaaegu 
piiramatuks rohelise energia varuks ning 
ITER (rahvusvaheline 
katsetermotuumareaktor) on selle 
lõppeesmärgi poole liikumisel oluline
järgmine samm. Seepärast paikneb ITER-
projekti elluviimine olemasoleva ELi 
strateegia keskmes, kuigi sellega peab 
kaasnema tugev ja fokuseeritud Euroopa 
uurimis-ja arendustegevuse programm, et 
valmistuda ette ITERi ekspluateerimiseks 
ning arendada tehnoloogiaid ja teadmiste 
baasi, mida on vaja selle töötamise ajal ja 
hiljem.

Pikemas perspektiivis on 
termotuumasünteesil väljavaated peaaegu 
piiramatuks rohelise energia varuks ning 
ITER (rahvusvaheline 
katsetermotuumareaktor) on selle 
lõppeesmärgi poole liikumisel tähtis
järgmine samm. Seepärast paikneb ITER-
projekti elluviimine olemasoleva ELi 
strateegia keskmes, kuigi sellega peab 
kaasnema tugev ja fokuseeritud Euroopa 
uurimis- ja arendustegevuse programm, et 
valmistuda ette ITERi ekspluateerimiseks 
ning arendada tehnoloogiaid ja teadmiste 
baasi, mida on vaja selle töötamise ajal ja 
hiljem.

Or. en

Muudatusettepaneku esitaja(d): Teresa Riera Madurell

Muudatusettepanek 18
Lisa 2. osa jaotise 2.1 alapealkirja „Tegevus“ punkti ii esimene lõik

Suunatud füüsika-ja tehnoloogiaprogramm 
seab eesmärgiks ITER-projekti valikute 
konsolideerimise ja ettevalmistamise kiireks 
ITERi töö alustamiseks, vähendades oluliselt 
ITERi poolt oma põhieesmärkide 
saavutamiseks vaja minevat aega ja 
maksumust. See viiakse läbi koordineeritud 
eksperimentaalse, teoreetiliste ja 
modelleerimistegevuste kaudu, kasutades 
JET-rajatisi ja muid vahendeid 
assotsiatsioonides, ning see tagab, et 
Euroopal on vajalik mõju ITER-projektile, ja 
valmistab ette Euroopa tugevat rolli selle 
kasutamises. Kõnealune programm hõlmab:

Suunatud füüsika- ja tehnoloogiaprogramm 
seab eesmärgiks ITER-projekti valikute 
konsolideerimise ja ettevalmistamise kiireks 
ITERi töö alustamiseks, vähendades oluliselt 
ITERi poolt oma põhieesmärkide 
saavutamiseks vaja minevat aega ja 
maksumust. See viiakse läbi koordineeritud 
eksperimentaalse, teoreetiliste ja 
modelleerimistegevuste kaudu, kasutades 
JET-rajatisi, magnetvangistusega seadmeid 
(tokamakid, stellaraatorid ja RPFid, mis on 
juba olemas või on lepingu sõlmimise 
järgus kõikides liikmesriikides) ja muid 
vahendeid assotsiatsioonides, ning see tagab, 
et Euroopal on vajalik mõju ITER-projektile, 
ja valmistab ette Euroopa tugevat rolli selle 
kasutamises. Kõnealune programm hõlmab:

Or. es
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Selgitus

ELi tuuma lõhustumise programmi tegevus on määratletud täielikult, kui nimetatakse eraldi 
magnetvangistusega seadmeid (tokamakid, stellaraatorid ja RPFid).

Muudatusettepaneku esitaja(d): Teresa Riera Madurell

Muudatusettepanek 19
Lisa 2. osa jaotise 2.1 alapealkirja „Tegevus“ punkti iii teine taane a (uus)

- liitiumi kui triitiumi saamise allika, 
külmutussüsteemide ja radioaktiivses 
keskkonnas töötamise robootika 
eriuuringud; mehhaniseerimine ja 
automatiseerimine katsete kaugjuhtimiseks

Or. es

Selgitus

Tasakaalustamist vajavad materjalide teadusuuringud, mis on seni kaldunud olema 
vahelduvad.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Teresa Riera Madurell

Muudatusettepanek 20
Lisa 2. osa jaotise 2.1 pealkirjaga „Tegevus“ punkti v teine taane

kõrgetasemeline inseneride ja 
teadustöötajate koolitus kraadiõppe ja 
doktorikraadijärgsel tasemel, sealhulgas 
programmi rajatiste kasutamine 
koolitusplatvormidena ning eriseminarid ja 
-õpikojad

– kõrgetasemeline inseneride ja 
teadustöötajate koolitus kraadiõppe ja 
doktorikraadijärgsel tasemel, sealhulgas 
programmi rajatiste kasutamine 
koolitusplatvormidena. Võetakse meetmeid 
füüsika ja termotuumatehnika magistri- ja 
doktoriõppe kasutusele võtmiseks Euroopa 
tasandil, et hõlbustada erikvalifikatsiooni, 
saavutades atraktiivset laadi akadeemilise 
tunnustuse, julgustades seeläbi õppureid 
selle erialaga tegelema. Korraldatakse
eriseminare ja -õpikodasid ning muid 
kõrgharidusega seotud ja ülikoolihariduse 
algtaseme koolitus- ja teavitustegevusi, 
andes füüsika ja termotuumaenergeetika 
õppele elujõulise alternatiivse kutseala 
staatuse.
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Or. es

Selgitus

See muudatusettepanek taaselustab ettepaneku võtta kasutusele Euroopa doktorikraad, mis 
esitati Buzeki raportis, nõudes kindlalt vajadust hariduskontekstis muude meetmete ja 
algatuste järele eesmärgiga julgustada tulevasi spetsialiste sisenema nimetatud valdkonda, 
parandades seega praeguseid nappe töökohaväljavaateid ja tunnustust, tänu millele nad 
eelistavad muid erialasid.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Teresa Riera Madurell

Muudatusettepanek 21
Lisa 2. osa jaotise 2.1 alapealkirja „Tegevused“ punkti v kolmas taane a (uus)

- patentide andmise julgustamine.

Or. es

Selgitus

Inimressursside teadus- ja koolitustegevuse julgustamine nõuab patentide arvu suurendamist.
Kui see aset leiab, kajastab see programmi eesmärkide nõuetekohast rakendamist.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Teresa Riera Madurell

Muudatusettepanek 22
Lisa 2. osa jaotise 2.1 alapealkirja „Tegevused“ punkt v a (uus)

(v a) Tehnosiirded
ITER nõuab uusi 
organisatsioonistruktuure, mille kaudu 
saab ITERi algatatud tehnoloogiliste 
uuenduste ja edusammude protsessi kiiresti 
tööstusesse üle kanda, võimaldades seega 
jõuda väljakutseteni, millega tööstus 
praegu ELis silmitsi seisab, kui see tahab 
olla täiesti konkurentsivõimeline.

Or. es

Selgitus

Euroopas toob ITER kaasa tulevase liidrirolli kinnitamise selle põhjal välja töötatud uutes 
tehnoloogiates, edendades seega Euroopa tööstust ja suurendades konkurentsivõimet USA ja 
Jaapani vahel. Eeldusel, et varasemad aspektid on nõuetekohaselt välja töötatud, peaks 
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tulevane kohustus elektrijaamade eest lasuma ELi ettevõtetel.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Umberto Guidoni

Muudatusettepanek 23
Lisa 2. osa jaotise 2.2 esimene lõik

Kaudseid meetmeid rakendatakse viies 
allpool kirjeldatud tegevusvaldkonnas. Siiski 
on kogu programmis olemas olulised 
valdkondadevahelised seosed ja erinevate 
tegevuste vastastikune mõju peab olema 
vastavas kooskõlas. Selles osas on 
otsustavaks koolitustegevuse ja teadustöö 
infrastruktuuride toetamine. Koolitus peab 
selles sektoris olema kõigi ELi poolt 
rahastatud projektide võtmeaspektiks ja need 
on koos infrastruktuuride toetamisega 
oluliseks osaks tuumaalase pädevusega 
seotud küsimuses.

Kaudseid meetmeid rakendatakse viies 
allpool kirjeldatud tegevusvaldkonnas.
Ohutus on oluline kriteerium eri 
valdkondade prioriteetide määratlemisel, 
samas kui reaktorsüsteemide 
teadusuuringuid delegeeritakse kõige enam 
liikmesriikide valitsuste vahelistele 
kokkulepetele. Siiski on kogu programmis 
olemas olulised valdkondadevahelised 
seosed ja erinevate tegevuste vastastikune 
mõju peab olema vastavas kooskõlas. Selles 
osas on otsustavaks koolitustegevuse ja 
teadustöö infrastruktuuride toetamine.
Koolitus peab selles sektoris olema kõigi 
ELi poolt rahastatud projektide 
võtmeaspektiks ja need on koos 
infrastruktuuride toetamisega oluliseks osaks 
tuumaalase pädevusega seotud küsimuses.

Or. en

Selgitus

Kõigis erinevates tehnoloogiates, mida praegu Euroopas leidub, on ohutus peamine 
liikumapanev tegur kõigis ELi tuuma lõhustumise alastes teadusuuringutes. Eelkõige jäetakse 
uute reaktorsüsteemide projekteerimine või rakendamine nende valitsustevaheliste 
kokkulepete hooleks, milles kajastub liikmesriikide erinev lähenemine selles valdkonnas.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Hannes Swoboda

Muudatusettepanek 24
Lisa 2. osa jaotise 2.2 esimene lõik

Kaudseid meetmeid rakendatakse viies 
allpool kirjeldatud tegevusvaldkonnas. Siiski 
on kogu programmis olemas olulised 
valdkondadevahelised seosed ja erinevate 
tegevuste vastastikune mõju peab olema 
vastavas kooskõlas. Selles osas on 
otsustavaks koolitustegevuse ja teadustöö 
infrastruktuuride toetamine. Koolitus peab 
selles sektoris olema kõigi ELi poolt 

Ohutus ja turvalisus on peamised mured 
kõikides liidu tuuma lõhustumise alastes 
teadusuuringutes. Ühest küljest on 
eesmärgiks muuta tootmisseadmed 
ohutumaks (ohutus) ning teiseks hoida ära 
kuritarvitamine sõjalistel ja terroristlikel 
eesmärkidel (turvalisus). Kaudseid 
meetmeid rakendatakse viies allpool 
kirjeldatud tegevusvaldkonnas. Siiski on 
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rahastatud projektide võtmeaspektiks ja need 
on koos infrastruktuuride toetamisega 
oluliseks osaks tuumaalase pädevusega 
seotud küsimuses.

kogu programmis olemas olulised 
valdkondadevahelised seosed ja erinevate 
tegevuste vastastikune mõju peab olema 
vastavas kooskõlas. Selles osas on 
otsustavaks koolitustegevuse ja teadustöö 
infrastruktuuride toetamine. Koolitus peab 
selles sektoris olema kõigi ELi poolt 
rahastatud projektide võtmeaspektiks ja need 
on koos infrastruktuuride toetamisega 
oluliseks osaks tuumaalase pädevusega 
seotud küsimuses.

Or. de

Selgitus

Hõlmata tuleb kahte aspekti: esiteks, ohutus seoses seadmete kasutamisega, ning teiseks, 
turvalisus igasuguse kuritarvitamise takistamiseks.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Teresa Riera Madurell

Muudatusettepanek 25
Lisa 2. osa jaotise 2.2 esimene lõik

Kaudseid meetmeid rakendatakse viies 
allpool kirjeldatud tegevusvaldkonnas. Siiski 
on kogu programmis olemas olulised 
valdkondadevahelised seosed ja erinevate 
tegevuste vastastikune mõju peab olema 
vastavas kooskõlas. Selles osas on 
otsustavaks koolitustegevuse ja teadustöö 
infrastruktuuride toetamine. Koolitus peab 
selles sektoris olema kõigi ELi poolt 
rahastatud projektide võtmeaspektiks ja need 
on koos infrastruktuuride toetamisega 
oluliseks osaks tuumaalase pädevusega 
seotud küsimuses.

Kaudseid meetmeid rakendatakse viies 
allpool kirjeldatud tegevusvaldkonnas. Siiski 
on kogu programmis olemas olulised 
valdkondadevahelised seosed ja erinevate 
tegevuste vastastikune mõju peab olema 
vastavas kooskõlas. Selles osas on 
otsustavaks koolitustegevuse, teadus- ja 
tehnoloogilise teabe vahetuse ja teadustöö 
infrastruktuuride toetamine. Koolitus peab 
selles sektoris olema kõigi ELi poolt 
rahastatud projektide võtmeaspektiks ja need 
on koos infrastruktuuride toetamisega 
oluliseks osaks tuumaalase pädevusega 
seotud küsimuses.

Or. es

Selgitus

Koolitamine peab käima käsikäes teavitamisega, ennekõike teaduslike ja tehnoloogiliste 
andmete vahetamisega.
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Muudatusettepaneku esitaja(d): Teresa Riera Madurell

Muudatusettepanek 26
Lisa 2. osa jaotise 2.2 esimene lõik a (uus)

Arvestades, et siiski on olemas olulised 
mured, mis mõjutavad tuuma lõhustumise 
jätkuvat kasutamist ELis, läheb vaja 
jõupingutusi olemasolevate ohutustasemete 
tagamiseks ja parandamiseks ning selle 
tagamiseks, et parem kiirguskaitse jääb 
ühenduse tegevuse prioriteetseks 
valdkonnaks. Peamised küsimused 
puudutavad reaktorite ohutut toimimist ja 
pikaajaliste jäätmete käitlemist, kusjuures 
mõlemat teemat käsitletakse pidevalt 
tehnilisel tasandil, kuid on vaja ka poliitilist 
seisukohta ja ühiskondlikku arvamust.
Kiirituse igasugusel kasutamisel tööstuses 
ja meditsiinis on peapõhimõtteks inimeste 
ja keskkonna kaitse. Lisaks on üksikud 
tehnilised valdkonnad omavahel seotud 
selliste võtmeteemadega nagu 
tuumkütusetsükkel, aktiniidkeemia, 
riskianalüüs ja ohutushinnang ning isegi 
ühiskondlikud ja valitsemisküsimused.

Or. es

Selgitus

See muudatusettepanek kordab dokumendis KOM(2005)0119 komisjoni pakutud sõnastust 
seitsmenda raamprogrammi kohta. On ilmne, et lisaks peab EL jätkama teadusuuringuid, 
eesmärgiga parandada ohutust ja tuuma lõhustumise jäätmete käitlemist. Kiirguse 
bioloogiliste mõjude uurimine aitab täiustada praeguseid kiirguskaitse ja dosimeetria 
kriteeriume.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Teresa Riera Madurell

Muudatusettepanek 27
Lisa 2. osa jaotise 2.2 kolmas lõik

Samavõrra tähtsad ühenduslülid tuleb luua 
teadustööga EÜ raamprogrammis, eriti 
Euroopa standardite, hariduse ja koolituse, 
keskkonnakaitse, materjaliteaduse, 
valitsemise, üldiste infrastruktuuride, 
turvalisuse, ohutuskultuuri ja energiaga 

Samavõrra tähtsad ühenduslülid tuleb luua 
teadustööga EÜ raamprogrammis, eriti 
Euroopa standardite, hariduse, teavitamise ja 
koolituse, keskkonnakaitse, 
materjaliteaduse, valitsemise, üldiste 
infrastruktuuride, turvalisuse, ohutuskultuuri 
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seotud tegevuse puhul. Rahvusvahelisel 
koostööl on tegevuse suhtes oluline osa 
paljudes teemavaldkondades.

ja energiaga seotud tegevuse puhul.
Rahvusvahelisel koostööl on tegevuse suhtes 
oluline osa paljudes teemavaldkondades.

Or. es

Selgitus

Koolitamine peab käima käsikäes teavitamisega.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Zdzisław Kazimierz Chmielewski

Muudatusettepanek 28
Lisa 2. osa jaotise 2.2 punkti i alapealkirja „Tegevus“ teine taane

– Eraldamis-ja transmutatsiooniprotsess:
TTA kõigil eraldamis-ja
transmutatsiooniprotsesside tehnilistel 
aladel, et arendada katserajatisi ja 
näidissüsteeme kõige arenenumate 
eraldamisprotsesside ja 
transmutatsioonisüsteemide jaoks, mis 
hõlmavad mittekriitilisi ja kriitilisi süsteeme 
eesmärgiga vähendada kasutatud 
tuumkütusest pärinevate kõrgetasemeliste 
pikaajaliste radioaktiivsete jäätmete 
mahtusid ja ohtlikkust. Teadustöö uurib ka 
kontseptsioonide potentsiaali, mis toodavad 
tuumaenergia genereerimisel vähem 
jäätmeid, sealhulgas lõhustuva materjali 
tõhusamat kasutamist olemasolevates 
reaktorites.

– Eraldamis- ja transmutatsiooniprotsess:
TTA kõigil eraldamis- ja 
transmutatsiooniprotsesside tehnilistel 
aladel, et arendada katserajatisi ja 
näidissüsteeme kõige arenenumate 
eraldamisprotsesside ja 
transmutatsioonisüsteemide jaoks, mis 
hõlmavad mittekriitilisi ja kriitilisi süsteeme 
eesmärgiga vähendada kasutatud 
tuumkütusest pärinevate kõrgetasemeliste 
pikaajaliste radioaktiivsete jäätmete 
mahtusid ja ohtlikkust.

Or. en

Selgitus

Käesolev lõik viitab säästvatele tuumasüsteemidele ning seetõttu tuleks see viia punkti 
„Säästvad tuumasüsteemid“ alla.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Teresa Riera Madurell

Muudatusettepanek 29
Lisa 2. osa jaotise 2.2 punkti ii alapealkirja „Tegevus“ esimene taane

– Tuumarajatiste ohutus: TTA – Tuumarajatiste ohutus: TTA 
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olemasolevate ja tuleviku tuumarajatiste 
tööohutuse kohta, eriti tuumajaamade eluea 
hindamine ja juhtimine, ohutuskultuur, 
täiustatud ohutuse hindamise meetodid, 
numbrilised simulatsioonivahendid, 
seadmestik ja kontroll ja raskete õnnetuste 
vältimine ning sellega seotud tegevus 
teadmiste juhtimise optimeerimiseks ja 
oskuste säilitamiseks.

olemasolevate ja tuleviku tuumarajatiste 
tööohutuse kohta, eriti tuumajaamade eluea 
hindamine ja juhtimine, ohutuskultuur 
(vähendades inimeste ja organisatsioonide 
eksimuste riski), täiustatud ohutuse 
hindamise meetodid, numbrilised 
simulatsioonivahendid, seadmestik ja 
kontroll ja raskete õnnetuste vältimine ning 
sellega seotud tegevus teadmiste juhtimise 
optimeerimiseks ja oskuste säilitamiseks.

Or. es

Selgitus

Lisaks inimeste eksimuste riskile tuleks terminit „organisatsiooni eksimus“ samamoodi 
väljendada selgelt, kuna on näidatud, et isegi väga usaldusväärsetes seadmetes võib eksimus 
tootmisprotsessi organisatsioonilises ahelas osutuda hävitavaks ja võib põhjustada õnnetusi.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Zdzisław Kazimierz Chmielewski

Muudatusettepanek 30
Lisa 2. osa jaotise 2.2 punkti ii alapealkirja „Tegevus“ teine taane

– Säästvad tuumasüsteemid: TTA 
olemasolevate süsteemide ja kütuste 
tõhususe parandamiseks koostöös 
rahvusvaheliste jõupingutustega sellel alal, 
nagu IV põlvkonna rahvusvaheline foorum, 
et uurida valitud täiustatud 
reaktorsüsteemide teatud aspekte, hindamaks 
nende potentsiaali, tuumamaterjali leviku 
tõkestamist ja pikaajalist säästvust, 
sealhulgas tegevust baasuuringute (eriti 
materjaliteaduse) alal ja kütusetsükli ning 
innovatiivsete kütuste uuringud.

– Säästvad tuumasüsteemid: TTA 
olemasolevate süsteemide ja kütuste 
tõhususe parandamiseks koostöös 
rahvusvaheliste jõupingutustega sellel alal, 
nagu IV põlvkonna rahvusvaheline foorum, 
et uurida valitud täiustatud 
reaktorsüsteemide teatud aspekte, hindamaks 
nende potentsiaali, tuumamaterjali leviku 
tõkestamist ja pikaajalist säästvust, 
sealhulgas tegevust baasuuringute (eriti 
materjaliteaduse) alal ja kütusetsükli ning 
innovatiivsete kütuste uuringud.
Teaduslikult uuritakse ka nende 
kontseptsioonide potentsiaali, mis toodavad 
tuumaenergia genereerimisel vähem 
jäätmeid, sealhulgas lõhustuva materjali 
tõhusamat kasutamist olemasolevates 
reaktorites.

Or. en
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Muudatusettepaneku esitaja(d): Teresa Riera Madurell

Muudatusettepanek 31
Lisa 2. osa jaotise 2.2 punkti iii alapealkirja „Eesmärgid“ teine lõik

Teadusuuringute põhieesmärk on aidata 
lahendada vasturääkivusi riski suhtes 
pikemaajalisel kokkupuutumisel madalate 
kiirgusdoosidega. Selle teadusliku ja 
poliitilise küsimuse lahendamisel on 
potentsiaalselt olulised finants-ja/või
tervisemõju kiirguse kasutamisele nii 
meditsiinis kui tööstuses.

Teadusuuringute põhieesmärkideks on 
aidata lahendada vasturääkivusi riski suhtes 
pikemaajalisel kokkupuutumisel madalate 
kiirgusdoosidega. Selle teadusliku ja 
poliitilise küsimuse lahendamisel on 
potentsiaalselt olulised finants- ja/või 
tervisemõju kiirguse kasutamisele nii 
meditsiinis kui ka tööstuses. Samuti 
suunatakse toetus mikro- ja 
nanodosimeetrite ning nendega seotud 
mudelite arendamisse, võimaldades 
paremini aru saada kiirgusdooside ning 
nende molekulaarsete ja rakuliste mõjude 
vahelisest seosest.

Or. es

Selgitus

Kiirguskahjustus on seotud doosiga, kuid mõistmaks, milline võib kahjustus olla, on vaja 
teada ka seda, kuidas kiirgusmõjud levivad kosmoses, ehk teisisõnu, millise tee laetud 
osakesed valivad. Põhjuseks on see, et DNA sisaldab ülemäärast teavet ja rakk saab 
parandada isoleeritud ioniseerivate kiirguste tekitatud kahjustust. Kui ionisatsioonitihedus on 
siiski suur, kahjustab see parandusprotsessi, mille tulemuseks võib olla nekroos, mutatsioonid 
või mõnel juhul vähkkasvaja.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Romana Jordan Cizelj

Muudatusettepanek 32
Lisa 2. osa jaotise 2.2 punkti iii alapealkirja “Eesmärgid” teine lõik

Teadusuuringute põhieesmärk on aidata 
lahendada vasturääkivusi riski suhtes 
pikemaajalisel kokkupuutumisel madalate 
kiirgusdoosidega. Selle teadusliku ja 
poliitilise küsimuse lahendamisel on 
potentsiaalselt olulised finants-ja/või
tervisemõju kiirguse kasutamisele nii 
meditsiinis kui tööstuses.

Teadusuuringute põhieesmärk on aidata 
lahendada vasturääkivusi riski suhtes 
pikemaajalisel kokkupuutumisel madalate 
kiirgusdoosidega. Selle teadusliku küsimuse 
lahendamisel on potentsiaalselt olulised 
finants- ja/või tervisemõju kiirguse 
kasutamisele nii meditsiinis kui ka tööstuses.

Or. sl
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Muudatusettepaneku esitaja(d): Teresa Riera Madurell

Muudatusettepanek 33
Lisa 2. osa jaotise 2.2 punkti v pealkiri

(v) Inimressursid ja koolitus (v) Inimressursid, liikuvus, haridus ja 
koolitus

Or. es

Selgitus

Muudatusettepanek, mis on kooskõlas lõike tegeliku sisuga. 

Muudatusettepaneku esitaja(d): Romana Jordan Cizelj

Muudatusettepanek 34
Lisa 2. osa jaotise 2.2 punkti v alapealkiri „Eesmärgid“

Tundes muret kõigis sektorites tuuma 
lõhustumise ja kiirguskaitse vajaliku kõrge 
pädevuse ja inimressursside säilitamise üle 
ja arvestades mõju, mis sellel võib olla, eriti 
võimele säilitada praegune kõrge 
tuumaohutuse tase, on käesoleva programmi 
eesmärkideks toetada erinevate meetmetega 
teadusliku pädevuse ja oskusteabe levikut 
terves sektoris. Nende meetmete eesmärgiks 
on garanteerida sobiva kvalifikatsiooniga 
teadustöötajate ja tehnikute kättesaadavus, 
näiteks ELi haridusinstitutsioonide vahelise 
koordinatsiooni parandamise kaudu, et 
tagada kvalifikatsiooni võrdsus kõigis 
liikmesriikides või soodustades üliõpilaste ja 
teadlaste koolitust ja mobiilsust. Ainult 
tõeliselt üleeuroopaline lähenemine saab 
tagada vajalikud stiimulid ning kõrghariduse 
ja koolituse ühtlustatud tasemed, 
soodustades sellega uue teadlaste põlvkonna 
mobiilsust ja rahuldades inseneride kogu 
karjääri jooksul olemas olevaid 
koolitusvajadusi, kes puutuvad kokku 
homsete teaduslike ja tehnoloogiliste 
väljakutsetega üha enam integreeruvas 
tuumasektoris.

Tundes muret kõigis sektorites tuuma 
lõhustumise ja kiirguskaitse vajaliku kõrge 
pädevuse ja inimressursside säilitamise üle 
ja arvestades mõju, mis sellel võib olla, eriti 
võimele säilitada praegune kõrge 
tuumaohutuse tase, on käesoleva programmi 
eesmärkideks toetada erinevate meetmetega 
teadusliku pädevuse ja oskusteabe levikut 
terves sektoris. Nende meetmete eesmärgiks 
on garanteerida sobiva kvalifikatsiooniga 
teadustöötajate ja tehnikute kättesaadavus, 
näiteks ELi haridusinstitutsioonide vahelise 
koordinatsiooni parandamise kaudu, et 
tagada kvalifikatsiooni võrdsus kõigis 
liikmesriikides või soodustades üliõpilaste ja 
teadlaste koolitust ja mobiilsust. Programm 
sisaldab meetmeid, millega tagatakse, et 
tuuma lõhustumine huvitab tulevase 
karjäärina parimaid noori. Ainult tõeliselt 
üleeuroopaline lähenemine saab tagada 
vajalikud stiimulid ning kõrghariduse ja 
koolituse ühtlustatud tasemed, soodustades 
sellega uue teadlaste põlvkonna mobiilsust 
ja rahuldades inseneride kogu karjääri 
jooksul olemas olevaid koolitusvajadusi, kes 
puutuvad kokku homsete teaduslike ja 
tehnoloogiliste väljakutsetega üha enam 
integreeruvas tuumasektoris.
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Muudatusettepaneku esitaja(d): Teresa Riera Madurell

Muudatusettepanek 35
Lisa 2. osa jaotise 2.2 punkti v alapealkiri „Eesmärgid“

Tundes muret kõigis sektorites tuuma 
lõhustumise ja kiirguskaitse vajaliku kõrge 
pädevuse ja inimressursside säilitamise üle 
ja arvestades mõju, mis sellel võib olla, eriti 
võimele säilitada praegune kõrge 
tuumaohutuse tase, on käesoleva programmi 
eesmärkideks toetada erinevate meetmetega 
teadusliku pädevuse ja oskusteabe levikut 
terves sektoris. Nende meetmete eesmärgiks 
on garanteerida sobiva kvalifikatsiooniga 
teadustöötajate ja tehnikute kättesaadavus, 
näiteks ELi haridusinstitutsioonide vahelise 
koordinatsiooni parandamise kaudu, et 
tagada kvalifikatsiooni võrdsus kõigis 
liikmesriikides või soodustades üliõpilaste ja 
teadlaste koolitust ja mobiilsust. Ainult 
tõeliselt üleeuroopaline lähenemine saab 
tagada vajalikud stiimulid ning kõrghariduse 
ja koolituse ühtlustatud tasemed, 
soodustades sellega uue teadlaste põlvkonna 
mobiilsust ja rahuldades inseneride kogu 
karjääri jooksul olemas olevaid 
koolitusvajadusi, kes puutuvad kokku 
homsete teaduslike ja tehnoloogiliste 
väljakutsetega üha enam integreeruvas 
tuumasektoris.

Tundes muret kõigis sektorites tuuma 
lõhustumise ja kiirguskaitse vajaliku kõrge 
pädevuse ja inimressursside säilitamise üle 
ja arvestades mõju, mis sellel võib olla, eriti 
võimele säilitada praegune kõrge 
tuumaohutuse tase, on käesoleva programmi 
eesmärkideks toetada erinevate meetmetega 
teadusliku pädevuse ja oskusteabe levikut 
terves sektoris. Nende meetmete eesmärgiks 
on garanteerida võimalikult varakult sobiva 
kvalifikatsiooniga teadustöötajate, 
inseneride, füüsikute, psühholoogide (kes 
spetsialiseeruvad 
organisatsioonisüsteemidele) ja tehnikute 
kättesaadavus, näiteks ELi 
haridusinstitutsioonide vahelise 
koordinatsiooni parandamise kaudu, et 
tagada kvalifikatsiooni võrdsus kõigis 
liikmesriikides või soodustades üliõpilaste ja 
teadlaste koolitust ja mobiilsust. Ainult 
tõeliselt üleeuroopaline lähenemine saab 
tagada vajalikud stiimulid ning kõrghariduse 
ja koolituse ühtlustatud tasemed, 
soodustades sellega uue teadlaste põlvkonna 
mobiilsust ja rahuldades inseneride kogu 
karjääri jooksul olemas olevaid 
koolitusvajadusi, kes puutuvad kokku 
homsete teaduslike ja tehnoloogiliste 
väljakutsetega üha enam integreeruvas 
tuumasektoris.

Or. es

Selgitus

Sotsiaal-tehniline lähenemine aitab tuumarajatisi kahtlemata ohutumaks muuta. Selle 
eesmärgi saavutamiseks on oluline vajalike spetsialistide olemasolu.
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Muudatusettepanek 36
Lisa 2. osa jaotise 2.2 punkti v alapealkirja „Tegevus“ esimene taane

– Koolitus: Riiklike programmide 
koordineerimine ja üldiste koolitusvajaduste 
rahuldamine tuumateaduse ja-tehnoloogia
alal erinevate instrumentide abil, sealhulgas 
konkurents, mis on osa üldisest toetusest
inimressurssidele kõigis teemavaldkondades.
See hõlmab ka koolituste ja koolitusvõrkude 
toetamist.

– Koolitus: Riiklike programmide 
koordineerimine ja üldiste koolitusvajaduste 
rahuldamine tuumateaduse ja -tehnoloogia 
alal erinevate instrumentide abil, sealhulgas 
konkurents, mis on osa üldisest toetusest 
inimressurssidele kõigis teemavaldkondades.
See hõlmab ka koolituste, teabe ja 
arvutiprogrammide vahetamise eesmärgil 
korraldatud koosolekute ning 
koolitusvõrkude toetamist. Lisaks sellele 
ning võttes arvesse eriprogrammi 
„Inimesed“ eesmärke ja muid spetsialistide 
koolitusega seotud tegevusi, julgustatakse 
tagama seda, et silmapaistvad noored 
peaksid tuuma lõhustumist atraktiivseks 
valdkonnaks, kus oma tulevast karjääri 
jätkata.

Or. es

Selgitus

Praegu kalduvad kõige andekamad liikuma muudele erialadele, millest peetakse ühiskonnas 
rohkem lugu kui tuuma lõhustumisest. Seda suundumust tuleb muuta, kuna heade 
spetsialistide puuduse tulemuseks võib olla tegevuse ebausaldusväärsus ning see võib kaasa 
tuua tõsiseid ohutusega seotud probleeme.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Teresa Riera Madurell

Muudatusettepanek 37
Lisa 3. osa a (uus)

3 a. LEVITAMINE
Kodanike ja nende esindajate vahelistes 
vahetustes tuleb levitada teavet 
tuumaenergia kohta, alustades 
mitmeaastaseid kampaaniaid 
tuumaenergiast paremini arusaamiseks, 
eesmärgiga ergutada arutelu ja hõlbustada 
otsuste langetamist. Kampaaniate 
võimalikult tõhusaks muutmise eesmärgil 
kavandatakse neid sotsiaalteaduslike 
meetodite abil.
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Lisaks sellele, arvestades, et muude 
energiavormidega võrdlemine on oluline 
mõistmaks tuumaenergia kasutamisel 
tekkinud mõjutusi, mainib ja selgitab iga 
toetatud või käivitatud teabekampaania ka 
jõupingutusi, mida liit teeb muudel 
tasanditel energiaallikate, eriti taastuvate 
energiaallikate edendamiseks.

Or. es

Selgitus

Parandades kodanike arusaamist „Euratomi“ eriprogrammi alusel teostatavatest tegevustest, 
tuleb nimetatud tegevused nõuetekohaselt avaldada, selgitades tuumaenergia tähtsust ja 
ergutades arutelu ühiskonnas. Muudatusettepaneku teine lõik püüab, nagu peabki, rõhutada 
suuri jõupingutusi, mida liit teeb taastuvate energiaallikate edendamiseks ja arendamiseks.

Or. es


