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Euroopan atomienergiayhteisön (Euratom) seitsemännen ydinalan tutkimuksen ja koulutuksen 
puiteohjelman (2007–2011) täytäntöön panemiseksi toteutettavasta erityisohjelmasta

Ehdotus päätökseksi (KOM(2005)0445 – C6-0386/2005 – 2005/0190(CNS))

Komission teksti Parlamentin tarkistukset

Tarkistuksen esittäjä(t): Teresa Riera Madurell

Tarkistus 6
Johdanto-osan 4 a kappale (uusi)

(4 a) Tämän eritysiohjelman tukemat 
tutkimustoimet on toteutettava 
noudattamalla Århusin yleissopimuksen 
määräyksiä, jotka on äskettäin siirretty 
osaksi yhteisön lainsäädäntöä tiedon
saantia, yleisön osallistumisoikeutta 
päätöksentekoon sekä muutoksenhaku- ja 
vireillepano-oikeutta ympäristöasioissa 
koskevan Århusin yleissopimuksen 
määräysten soveltamisesta EY:n 
toimielimiin ja muihin elimiin annetulla 
Euroopan parlamentin ja neuvoston
asetuksella (EY) N:o .../...1

________
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Or. es

Perustelu

Sen lisäksi, että loogisesti kunnioitetaan yhteisön eri sopimusten ja erityisesti Euratom-
sopimuksen eettisiä perusperiaatteita, ydinenergian tuotanto ja käsittely – erityisesti mitä 
tulee fissioprosesseihin – on toteutettava noudattamalla Århusin yleissopimuksen määräyksiä, 
jotka siirretty osaksi yhteisön lainsäädäntöä asetuksella, joka on tällä hetkellä jo 
yhteispäätösmenettelyn mukaisessa lopullista hyväksyntää koskevassa vaiheessa.

Tarkistuksen esittäjä(t): Teresa Riera Madurell

Tarkistus 7
Johdanto-osan 10 kappale

(10) Puiteohjelman olisi edistettävä kestävää 
kehitystä.

(10) Puiteohjelman tavoitteena olisi oltava 
kestävä kehitys ja rauhan säilyttäminen.

Or. es

Perustelu

Ei ole turhaa mainita, että puiteohjelma ja Euratom-erityisohjelma ovat peräisin 
samannimisestä sopimuksesta, jolla varmistetaan korkea turvallisuuden taso väestölle 
estämällä se, että siviilitarkoituksia varten olevia ydinmateriaaleja käytetään laittomasti 
sotilaallisiin tarkoituksiin (kuten sopimuksen alustavassa lausunnossa ja 2 artiklassa 
todetaan).

Tarkistuksen esittäjä(t): Teresa Riera Madurell

Tarkistus 8
Johdanto-osan 12 kappaleen 1 a alakohta (uusi)

Joka tapauksessa on varmistettava, että 
kaikki edellä mainittuja asetuksia vastaan 
tehdyistä petoksista ja 
säännönvastaisuuksista takaisin saadut 
varat palautetaan samaan puiteohjelmaan 
ja ohjataan pääasiassa 
tutkimushenkilöstön koulutukseen ja 
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tieteelliseen julkaisutoimintaan.

Or. es

Perustelu

Tarkennus on välttämätön ottaen huomioon budjettirajoitukset, jotka koskevat seitsemättä 
puiteohjelmaa ja siihen liittyviä erityisohjelmia.

Tarkistuksen esittäjä(t): Romana Jordan Cizelj

Tarkistus 9
Johdanto-osan 12 kappale

(12) Olisi myös toteutettava asianmukaiset 
toimenpiteet väärinkäytösten ja petosten 
estämiseksi sekä ryhdyttävä tarvittaessa 
toimiin menetettyjen, aiheettomasti 
maksettujen tai väärin käytettyjen varojen 
perimiseksi takaisin Euroopan yhteisöjen 
yleiseen talousarvioon sovellettavasta 
varainhoitoasetuksesta 25 päivänä kesäkuuta 
2002 annetun neuvoston asetuksen (EY, 
Euratom) N:o 1605/2002, Euroopan 
yhteisöjen yleiseen talousarvioon 
sovellettavasta varainhoitoasetuksesta 
annetun neuvoston asetuksen (EY, Euratom) 
N:o 1605/2002 soveltamissäännöistä 23 
päivänä joulukuuta 2002 annetun komission 
asetuksen (EY, Euratom) N:o 2342/2002 ja 
niiden mahdollisten tulevien muutosten sekä 
Euroopan yhteisöjen taloudellisten etujen 
suojaamisesta 18 päivänä joulukuuta 1995 
annetun neuvoston asetuksen (EY, Euratom) 
N:o 2988/95 , komission paikan päällä 
suorittamista tarkastuksista ja todentamisista 
Euroopan yhteisöjen taloudellisiin etuihin 
kohdistuvien petosten ja muiden 
väärinkäytösten estämiseksi 11 päivänä 
marraskuuta 1996 annetun neuvoston 
asetuksen (Euratom, EY) N:o 2185/96 ja 
Euroopan petostentorjuntaviraston (OLAF) 
tutkimuksista 25 päivänä toukokuuta 1999 
annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston 
asetuksen (EY) N:o 1074/1999 mukaisesti

(12) Olisi myös toteutettava asianmukaiset 
toimenpiteet väärinkäytösten ja petosten 
estämiseksi sekä ryhdyttävä tarvittaessa 
toimiin menetettyjen, aiheettomasti 
maksettujen tai väärin käytettyjen varojen 
perimiseksi takaisin Euroopan yhteisöjen 
yleiseen talousarvioon sovellettavasta 
varainhoitoasetuksesta 25 päivänä kesäkuuta 
2002 annetun neuvoston asetuksen (EY, 
Euratom) N:o 1605/2002, Euroopan 
yhteisöjen yleiseen talousarvioon 
sovellettavasta varainhoitoasetuksesta 
annetun neuvoston asetuksen (EY, Euratom) 
N:o 1605/2002 soveltamissäännöistä 23 
päivänä joulukuuta 2002 annetun komission 
asetuksen (EY, Euratom) N:o 2342/2002 ja 
niiden mahdollisten tulevien muutosten sekä 
Euroopan yhteisöjen taloudellisten etujen 
suojaamisesta 18 päivänä joulukuuta 1995 
annetun neuvoston asetuksen (EY, Euratom) 
N:o 2988/95 , komission paikan päällä 
suorittamista tarkastuksista ja todentamisista 
Euroopan yhteisöjen taloudellisiin etuihin 
kohdistuvien petosten ja muiden 
väärinkäytösten estämiseksi 11 päivänä 
marraskuuta 1996 annetun neuvoston 
asetuksen (Euratom, EY) N:o 2185/96 ja 
Euroopan petostentorjuntaviraston (OLAF) 
tutkimuksista 25 päivänä toukokuuta 1999 
annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston 
asetuksen (EY) N:o 1074/1999 mukaisesti. 
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Kaikki edellä mainittujen asetusten 
perusteella palautetut varat olisi osoitettava 
puiteohjelmaan kuuluvien toimien 
toteuttamiseen.

Or. sl

Tarkistuksen esittäjä(t): Zdzisław Kazimierz Chmielewski

Tarkistus 10
3 artiklan 1 kohta

Erityisohjelman toteuttamista varten 
tarpeelliseksi katsottu rahoitusmäärä on 
puiteohjelmasta tehdyn päätöksen 3 artiklan
mukaisesti 2 553 miljoonaa euroa, josta 
15 prosenttia saa olla komission 
hallintomenoja.

Erityisohjelman toteuttamista varten 
tarpeelliseksi katsottu rahoitusmäärä on 
puiteohjelmasta tehdyn päätöksen 3 artiklan 
mukaisesti 2 553 miljoonaa euroa, josta 
6 prosenttia saa olla komission 
hallintomenoja.

Or. pl

Perustelu

Tutkimusten ja hallinnon siirtäminen maihin, joissa kustannukset ovat alhaisemmat, 
tarkoittaa, että samankokoisesta budjetista voidaan käyttää enemmän tutkimukseen ja/tai 
tutkimusinfrastruktuurin laajentamiseen. Ohjelmien hallintomenot saavat olla kuusi 
prosenttia.

Tarkistuksen esittäjä(t): Hannes Swoboda

Tarkistus 11
4 artiklan 1 kohta

1. Kaikessa tähän erityisohjelmaan 
kuuluvassa tutkimustoiminnassa on 
noudatettava eettisiä perusperiaatteita.

1. Kaikessa tähän erityisohjelmaan 
kuuluvassa tutkimustoiminnassa on 
noudatettava eettisiä perusperiaatteita. 
Tutkimustoiminnan keskeinen tavoite on 
sekä parantaa atomienergian 
rauhanomaisen käytön turvallisuutta 
(Safety) että estää sen väärinkäyttö 
sotilaallisiin tarkoituksiin (Security).

Or. de
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Perustelu

Viimeaikaiset tapahtumat huomioon ottaen on erittäin tärkeää, että tutkimustoiminta 
atomienergia-alalla kattaa turvallisuuden kaksi näkökohtaa (Safety ja Security).

Tarkistuksen esittäjä(t): Romana Jordan Cizelj

Tarkistus 12
6 artiklan 3 kohta

3. Työohjelmassa yksilöidään perusteet, joita 
sovelletaan arvioitaessa ehdotuksia 
epäsuoriksi toimiksi eri rahoitusjärjestelyjen 
puitteissa sekä valittaessa tuettavat hankkeet. 
Perusteita ovat laadukkuus, vaikutukset ja
toteutus; ne muodostavat kehyksen, jonka 
puitteissa työohjelmassa voidaan määrittää 
tarkentavia tai täydentäviä lisävaatimuksia, 
painotuksia ja pistekynnyksiä.

(3) Työohjelmassa yksilöidään perusteet, 
joita sovelletaan arvioitaessa ehdotuksia 
epäsuoriksi toimiksi eri rahoitusjärjestelyjen 
puitteissa sekä valittaessa tuettavat hankkeet. 
Perusteita ovat laadukkuus, vaikutukset,
toteutus ja taloudellisten ja 
henkilöstövoimavarojen optimaalinen 
käyttö; ne muodostavat kehyksen, jonka 
puitteissa työohjelmassa voidaan määrittää 
tarkentavia tai täydentäviä lisävaatimuksia, 
painotuksia ja pistekynnyksiä.

Or. sl

Tarkistuksen esittäjä(t): Teresa Riera Madurell

Tarkistus 13
6 artiklan 3 kohta

3. Työohjelmassa yksilöidään perusteet, joita 
sovelletaan arvioitaessa ehdotuksia 
epäsuoriksi toimiksi eri rahoitusjärjestelyjen 
puitteissa sekä valittaessa tuettavat hankkeet. 
Perusteita ovat laadukkuus, vaikutukset ja 
toteutus; ne muodostavat kehyksen, jonka 
puitteissa työohjelmassa voidaan määrittää
tarkentavia tai täydentäviä lisävaatimuksia, 
painotuksia ja pistekynnyksiä.

(3) Työohjelmassa yksilöidään perusteet, 
joita sovelletaan arvioitaessa ehdotuksia 
epäsuoriksi toimiksi eri rahoitusjärjestelyjen 
puitteissa sekä valittaessa tuettavat hankkeet. 
Perusteita ovat laadukkuus, kestävyyden 
edistäminen, vaikutukset ja toteutus; ne 
muodostavat kehyksen, jonka puitteissa 
työohjelmassa voidaan määrittää tarkentavia 
tai täydentäviä lisävaatimuksia, painotuksia 
ja pistekynnyksiä.

Or. es

Perustelu

Valittujen hankkeiden on noudatettava kestävyyskriteereitä ja Lissabonin strategian mukaisia 
EU:n tavoitteita.



PE 374.089v01-00 6/21 AM\614625FI.doc

FI

Tarkistuksen esittäjä(t): Teresa Riera Madurell

Tarkistus 14
7 artiklan 3 kohdan 1 a alakohta (uusi)

Kyseisten tietojen on oltava aina 
käytettävissä ja ne toimitetaan pyynnöstä 
Euroopan parlamentille, alueiden 
komitealle, talous- ja sosiaalikomitealle tai 
Euroopan oikeusasiamiehelle.

Or. es

Perustelu

Euroopan oikeusasiamies vaikuttaa yhteisön toimielinten asianmukaisen toiminnan ja sen 
politiikkojen täytäntöönpanon takaajana asianmukaiselta taholta valvomaan sitä, että 
puiteohjelman 5 artiklaa, joka koskee eettisten perusperiaatteiden noudattamista kaikessa 
ohjelman nojalla toteutetussa tutkimustoiminnass, sovelletaan asianmukaisesti. Muiden 
mainittujen elinten on mahdollisimman suuren avoimuuden vuoksi myös varmistettava 
erityisohjelman toimien kehitystä ja rahoitusta koskeva tiedottaminen.

Tarkistuksen esittäjä(t): Teresa Riera Madurell

Tarkistus 15
Liite, 1. osa, Johdanto, 1 kappale

Ydinvoima on EU:n tärkein hiiletön 
perussähkön lähde. Sen asennettu teho on 
yhteensä noin 135 Gwe, ja sen avulla 
tuotetaan kolmasosa EU:n nykyisestä 
sähköntuotannosta. Ydinvoimalla on siis 
keskeinen merkitys EU:n 
kasvihuonekaasupäästöjen vähentämisessä 
ja se parantaa merkittävällä tavalla EU:n 
riippumattomuutta ja energiansaannin 
varmuutta ja monipuolisuutta.

Ilman että heikennetään Euroopan unionin 
uusiutuvien energialähteiden tutkimiseen 
liittyviä nykyisiä ja tulevaisuudessakin 
välttämättömiä ponnisteluja ydinenergia 
voi olla merkittävä osatekijä EU:n kestävän 
ja varman energiansaannin turvaamisessa. 

Or. es

Perustelu

Tarkistuksella korostetaan, että EU on panostanut runsaasti uusiutuvien energialähteiden 
tutkimukseen, ja niitä voidaan ja pitääkin yhdistää puhtaista ja turvallisista lähteistä 
saatavaan energiaan kuten ydinfuusiosta ITER-järjestelmässä saatavaan energiaan.
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Tarkistuksen esittäjä(t): Teresa Riera Madurell

Tarkistus 16
Liite, 1 osa, Johdanto, 2 kappale

Pitkällä aikavälillä ydinfuusio voi tarjota 
periaatteessa rajattomasti puhdasta 
energiaa. ITER on ratkaisevan tärkeä askel 
kohti tämän lopullisen tavoitteen 
saavuttamista. ITER-hankkeen 
toteuttaminen onkin EU:n nykyisen 
strategian keskeinen osa. Siihen on kuitenkin 
liityttävä vahva ja kohdennettu 
eurooppalainen tutkimus-ja kehitysohjelma, 
jolla valmistaudutaan ITERin käyttöön ja 
jossa kehitetään ITERin käytön aikana ja sen 
jälkeen tarvittavia teknologioita ja 
tietämyspohjaa.

Tässä yhteydessä ITER on ratkaisevan 
tärkeä askel kohti tämän lopullisen 
tavoitteen saavuttamista. ITER-hankkeen 
toteuttaminen onkin EU:n nykyisen 
strategian keskeinen osa. Siihen on kuitenkin 
liityttävä vahva ja kohdennettu 
eurooppalainen tutkimus-ja kehitysohjelma, 
jolla valmistaudutaan ITERin käyttöön ja 
jossa kehitetään ITERin käytön aikana ja sen 
jälkeen tarvittavia teknologioita ja 
tietämyspohjaa.

Or. es

Perustelu

Tämä tarkistus, josta voidaan äänestää vain, jos tarkistuksen tekijän ehdottama 1 kohtaa 
koskeva sanamuoto hyväksytään, liittyy ajatukseen, että ydinenergia ei ole ainoa EU:n 
kannattama menetelmä, jolla varmistetaan energiahuolto ja päästään eroon saastuttavista 
energialähteistä, vaan unioni kannattaa suuressa määrin sitä, että edistetään uusiutuvia 
energialähteitä.

Tarkistuksen esittäjä(t): Zdzisław Kazimierz Chmielewski

Tarkistus 17
Liite, 1. osa, Johdanto, 2 kappale

Pitkällä aikavälillä ydinfuusio voi tarjota 
periaatteessa rajattomasti puhdasta energiaa. 
ITER on ratkaisevan tärkeä askel kohti 
tämän lopullisen tavoitteen saavuttamista. 
ITER-hankkeen toteuttaminen onkin EU:n 
nykyisen strategian keskeinen osa. Siihen on 
kuitenkin liityttävä vahva ja kohdennettu 
eurooppalainen tutkimus-ja kehitysohjelma, 
jolla valmistaudutaan ITERin käyttöön ja 
jossa kehitetään ITERin käytön aikana ja sen 
jälkeen tarvittavia teknologioita ja 
tietämyspohjaa.

Pitkällä aikavälillä ydinfuusio voi tarjota 
periaatteessa rajattomasti puhdasta energiaa. 
ITER on tärkeä askel kohti tämän lopullisen 
tavoitteen saavuttamista. ITER-hankkeen 
toteuttaminen onkin EU:n nykyisen 
strategian keskeinen osa. Siihen on kuitenkin 
liityttävä vahva ja kohdennettu 
eurooppalainen tutkimus-ja kehitysohjelma, 
jolla valmistaudutaan ITERin käyttöön ja 
jossa kehitetään ITERin käytön aikana ja sen 
jälkeen tarvittavia teknologioita ja 
tietämyspohjaa.
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Or. en

Tarkistuksen esittäjä(t): Teresa Riera Madurell

Tarkistus 18
Liite, 2.1, Toimet, ii kohta, 1 kohdan johdantokappale

Kohdennetussa fysiikka-ja 
teknologiaohjelmassa pyritään 
vakiinnuttaman ITER-hankkeessa 
käytettävät vaihtoehdot ja valmistelemaan 
ITERin toiminnan nopeaa aloittamista, 
minkä ansiosta ITERin perustavoitteet 
voidaan saavuttaa huomattavasti nopeammin 
ja edullisemmin. Ohjelma toteutetaan 
koordinoiduilla kokeellisilla, teoreettisilla ja 
mallintamistoimilla, joissa käytetään JET-
laitteita ja muita assosiaatioiden laitteistoja. 
Sen avulla varmistetaan, että Euroopalla on 
riittävät vaikutusmahdollisuudet ITER-
hankkeessa, ja valmistaudutaan Euroopan 
keskeiseen asemaan ITERin käytössä. Tähän 
ohjelmaan sisältyy:

Kohdennetussa fysiikka-ja 
teknologiaohjelmassa pyritään 
vakiinnuttaman ITER-hankkeessa 
käytettävät vaihtoehdot ja valmistelemaan 
ITERin toiminnan nopeaa aloittamista, 
minkä ansiosta ITERin perustavoitteet 
voidaan saavuttaa huomattavasti nopeammin 
ja edullisemmin. Ohjelma toteutetaan 
koordinoiduilla kokeellisilla, teoreettisilla ja 
mallintamistoimilla, joissa käytetään JET-
laitteita, magneettiseen koossapitoon 
perustuvia laitteita (tokamakit, 
stellaraattorit ja kääntökenttäpinnelaitteet, 
joita on jo olemassa tai joita rakennetaan 
kaikissa jäsenvaltioissa) ja muita 
assosiaatioiden laitteistoja. Sen avulla 
varmistetaan, että Euroopalla on riittävät 
vaikutusmahdollisuudet ITER-hankkeessa, 
ja valmistaudutaan Euroopan keskeiseen 
asemaan ITERin käytössä. Tähän ohjelmaan 
sisältyy:

Or. es

Perustelu

Kun tokamakit, stellaraattorit ja kääntökenttäpinnelaitteet luokitellaan magneettiseen 
koossapitoon perustuviksi laitteiksi, on määritelty kattavasti eurooppalaisen fuusio-ohjelman 
toiminta.

Tarkistuksen esittäjä(t): Teresa Riera Madurell

Tarkistus 19
Liite, 2.1, Toimet, iii kohta, 2 a luetelmakohta (uusi)

– erityistutkimukset litiumista tritiumia 
synnyttävänä lähteenä, 
jäähdytysjärjestelmät ja robotiikka 
radioaktiivisessa ympäristössä tehtäviä töitä 
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varten sekä motorisointi ja automatisointi 
kaukaa tehtävien kokeiden valvomiseksi.

Or. es

Perustelu

On tarpeellista, että materiaaleja koskeva tutkimus vakiintuu, koska tähän mennessä sitä on 
kehitetty katkonaisesti.

Tarkistuksen esittäjä(t): Teresa Riera Madurell

Tarkistus 20
Liite, 2.1, Toimet, v kohta, 2 luetelmakohta

– antamalla korkeatasoista koulutusta perus-
tai tohtorintutkinnon suorittaneille 
insinööreille ja tutkijoille, mihin sisältyy 
ohjelmassa käytettävien laitteiden 
käyttäminen koulutustarkoituksiin sekä 
erikoistuneiden seminaarien ja työryhmien
järjestäminen

– antamalla korkeatasoista koulutusta perus-
tai tohtorintutkinnon suorittaneille 
insinööreille ja tutkijoille, mihin sisältyy 
ohjelmassa käytettävien laitteiden 
käyttäminen koulutustarkoituksiin, ja 
edistämällä eurooppalaista fuusiofysiikan-
ja tekniikan jatkotutkintoa ja 
tohtorintutkintoa, jolloin saadaan erityinen 
tutkinto ja houkutteleva akateeminen 
oppiarvo, joka saa opiskelijat valitsemaan 
tämän erityisalan, sekä järjestämällä 
erikoistuneita seminaareja ja työryhmiä ja 
muita korkean asteen koulutusta ja 
ensimmäisiä yliopistokursseja koskevia 
koulutus- ja tiedotustoimia, joilla 
fuusiofysiikan ja -energian opinnoista tulee 
mahdollinen ja ammatillisesti houkutteleva 
vaihtoehto 

Or. es

Perustelu

Tässä tarkistuksessa esitetään uudelleen Buzekin mietinnön mukaisesti ehdotus 
eurooppalaisesta tohtorintutkinnosta, mutta korostetaan, että tarvitaan muitakin koulutusta 
tukevia toimia ja aloitteita, jotta kannustetaan tulevia ammattilaisia hakeutumaan alalle ja 
korjataan nykytilanne, jossa työtilaisuuksia ja tunnustusta on vähän, mikä saa heidät 
valitsemaan muita erikoisaloja.
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Tarkistuksen esittäjä(t): Teresa Riera Madurell

Tarkistus 21
Liite, 2.1, Toimet, v kohta, 3 a luetelmakohta (uusi)

– kannustamalla patenttien kehittämiseen.

Or. es

Perustelu

Tukimuksen ja henkilöresurssien koulutuksen edistämisen seurauksena on oltava lisääntynyt 
määrä patentteja, jotka toteutuessaan ovat heijastuma tämän ohjelman tavoitteiden 
asianmukaisesta soveltamisesta.

Tarkistuksen esittäjä(t): Teresa Riera Madurell

Tarkistus 22
Liite, 2.1, Toimet, v a kohta (uusi)

(v a) Teknologian siirtoprosessit
ITER vaatii uusia ja joustavampia 
organisaatiorakenteita, joilla ITERistä 
saatava innovointi ja teknologinen kehitys 
voidaan siirtää nopeasti teollisuuteen ja 
voidaan vastata Euroopan teollisuuden 
kilpailukyvyn haasteisiin.

Or. es

Perustelu

ITERin säilyminen Euroopassa varmistaa sille tulevaisuudessa teknologisen yliotteen 
ITERissä kehitettävissä uusissa tekniikoissa. Tämä on etu Euroopan teollisuudelle ja tekee 
siitä kilpailukykyisemmän Yhdysvaltoihin ja Japaniin nähden. Jos edellä mainittuja 
näkökohtia kehitetään asianmukaisesti, tulevaisuudessa energialaitosten kehittämisestä 
vastaavat eurooppalaiset yritykset.

Tarkistuksen esittäjä(t): Umberto Guidoni

Tarkistus 23
Liite, 2.2, johdanto-osan 1 kappale

Epäsuoria toimia toteutetaan seuraavassa 
esitellyillä viidellä pääasiallisella 
aihealueella. Kautta koko ohjelman esiintyy 

Epäsuoria toimia toteutetaan seuraavassa 
esitellyillä viidellä pääasiallisella 
aihealueella. Määriteltäessä painopisteitä 



AM\614625FI.doc 11/21 PE 374.089v01-00

FI

kuitenkin tärkeitä yhteyksiä eri aihealueiden 
toimien välillä, ja tämä eri toimien välinen 
vuorovaikutus on otettava riittävällä tavalla 
huomioon. Tässä suhteessa olennaisen 
tärkeää on koulutustoimille ja 
tutkimusinfrastruktuureille annettava tuki. 
Koulutustarpeiden on oltava keskeinen tekijä 
kaikissa EU:n tällä alalla rahoittamissa 
hankkeissa, ja yhdessä infrastruktuureille 
annettavan tuen kanssa ne ovat olennainen 
osa ydinalan osaamisen varmistamisessa.

eri alueilla turvallisuus on merkittävin 
kriteeri, koska reaktorijärjestelmien 
tutkimus jaetaan suurimmaksi osaksi 
hallitustenvälisin sopimuksin 
jäsenvaltioiden kesken. Kautta koko 
ohjelman esiintyy kuitenkin tärkeitä 
yhteyksiä eri aihealueiden toimien välillä, ja 
tämä eri toimien välinen vuorovaikutus on 
otettava riittävällä tavalla huomioon. Tässä 
suhteessa olennaisen tärkeää on 
koulutustoimille ja 
tutkimusinfrastruktuureille annettava tuki. 
Koulutustarpeiden on oltava keskeinen tekijä 
kaikissa EU:n tällä alalla rahoittamissa 
hankkeissa, ja yhdessä infrastruktuureille 
annettavan tuen kanssa ne ovat olennainen 
osa ydinalan osaamisen varmistamisessa.

Or. en

Perustelu

Tällä hetkellä kaikkien eri tekniikoiden turvallisuus Euroopassa on tärkein tekijä kaikissa 
ydinfissiotutkimukseen liittyvissä EU:n toimissa. Erityisesti kaikkien uusien 
reaktorijärjestelmien suunnittelu tai toteutus jätetään hallitusten sovittavaksi heijastelemalla 
jäsenvaltioiden eri lähestymistapoja tällä alalla.

Tarkistuksen esittäjä(t): Hannes Swoboda

Tarkistus 24
Liite, 2.2, johdanto-osan 1 kappale

Epäsuoria toimia toteutetaan seuraavassa 
esitellyillä viidellä pääasiallisella 
aihealueella. Kautta koko ohjelman esiintyy 
kuitenkin tärkeitä yhteyksiä eri aihealueiden 
toimien välillä, ja tämä eri toimien välinen 
vuorovaikutus on otettava riittävällä tavalla 
huomioon. Tässä suhteessa olennaisen 
tärkeää on koulutustoimille ja 
tutkimusinfrastruktuureille annettava tuki. 
Koulutustarpeiden on oltava keskeinen tekijä 
kaikissa EU:n tällä alalla rahoittamissa 
hankkeissa, ja yhdessä infrastruktuureille 
annettavan tuen kanssa ne ovat olennainen 
osa ydinalan osaamisen varmistamisessa.

Turvallisuus on keskeinen vaatimus 
kaikessa Euroopan unionin toiminnassa 
ydinfissiotutkimuksen alalla. Yhtäältä pn 
pyrittävä takaamaan 
energiantuotantolaitosten turvallisuus 
(Safety) ja toisaalta estämään 
väärinkäytökset sotilaallisiin ja 
terroritarkoituksiin. Epäsuoria toimia 
toteutetaan seuraavassa esitellyillä viidellä 
pääasiallisella aihealueella. Kautta koko 
ohjelman esiintyy kuitenkin tärkeitä 
yhteyksiä eri aihealueiden toimien välillä, ja 
tämä eri toimien välinen vuorovaikutus on 
otettava riittävällä tavalla huomioon. Tässä 
suhteessa olennaisen tärkeää on 
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koulutustoimille ja 
tutkimusinfrastruktuureille annettava tuki. 
Koulutustarpeiden on oltava keskeinen tekijä 
kaikissa EU:n tällä alalla rahoittamissa 
hankkeissa, ja yhdessä infrastruktuureille 
annettavan tuen kanssa ne ovat olennainen 
osa ydinalan osaamisen varmistamisessa.

Or. de

Perustelu

Käsite "turvallisuus" kattaa kaksi näkökohtaa: yhtäältä tuotantolaitosten käyttöturvallisuus 
(Safety), toisaalta turvallisuus siinä mielessä, että estetään väärinkäytökset kaikissa 
muodoissa (Security). 

Tarkistuksen esittäjä(t): Teresa Riera Madurell

Tarkistus 25
Liite, 2.2, johdanto-osan 1 kappale

Epäsuoria toimia toteutetaan seuraavassa
esitellyillä viidellä pääasiallisella 
aihealueella. Kautta koko ohjelman esiintyy 
kuitenkin tärkeitä yhteyksiä eri aihealueiden 
toimien välillä, ja tämä eri toimien välinen 
vuorovaikutus on otettava riittävällä tavalla 
huomioon. Tässä suhteessa olennaisen 
tärkeää on koulutustoimille ja 
tutkimusinfrastruktuureille annettava tuki. 
Koulutustarpeiden on oltava keskeinen tekijä 
kaikissa EU:n tällä alalla rahoittamissa 
hankkeissa, ja yhdessä infrastruktuureille 
annettavan tuen kanssa ne ovat olennainen 
osa ydinalan osaamisen varmistamisessa.

Epäsuoria toimia toteutetaan edempänä 
esitellyillä viidellä pääasiallisella 
aihealueella. Kautta koko ohjelman esiintyy 
kuitenkin tärkeitä yhteyksiä eri aihealueiden 
toimien välillä, ja tämä eri toimien välinen 
vuorovaikutus on otettava riittävällä tavalla 
huomioon. Tässä suhteessa olennaisen 
tärkeää on koulutustoimille, tieteellisten ja 
teknisten tietojen vaihdolle ja 
tutkimusinfrastruktuureille annettava tuki. 
Koulutustarpeiden on oltava keskeinen tekijä 
kaikissa EU:n tällä alalla rahoittamissa 
hankkeissa, ja yhdessä infrastruktuureille 
annettavan tuen kanssa ne ovat olennainen 
osa ydinalan osaamisen varmistamisessa.

Or. es

Perustelu

Koulutustoimia on tuettava tiedotustoimilla, joista korostuvat tieteellisten ja teknisten tietojen 
vaihto.
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Tarkistuksen esittäjä(t): Teresa Riera Madurell

Tarkistus 26
Liite, 2.2, johdanto-osan 1 a kappale (uusi)

Koska fission käytön jatkamiseen EU:ssa 
liittyy suuria kysymysmerkkejä, tarvitaan 
edelleen ponnisteluita, jotta nykyiset 
turvallisuuden tasot varmistetaan ja niitä 
parannetaan ja jotta säteilyltä 
suojautumisen parantaminen on edelleen 
yhteisön toiminnan painopistealue. 
Keskeisiä kysymyksiä ovat reaktoreiden 
toimintaturvallisuus ja pitkäikäisen jätteen 
käsittely. Molemmat kysymykset ovat 
jatkuvan teknisen työn kohteena, mutta 
asiaa on tarkasteltava myös poliittisesta ja 
yhteiskunnallisesta näkökulmasta. 
Kaikessa säteilyn käytössä niin 
teollisuudessa kuin lääketieteessäkin 
kantavana periaatteena on ihmisten ja 
ympäristön suojelu. Lisäksi kaikki tämä 
liittyy sellaisiin avainkysymyksiin kuten 
ydinpolttoainekierto, aktinidikemia, 
riskianalyysi ja turvallisuusarviointi, sekä 
yhteiskunnalliset ja hallintoon liittyvät 
kysymykset.

Or. es

Perustelu

Tässä esitetään uudelleen komission ehdottama seitsemättä puiteohjelmaa koskeva 
sanamuoto asiakirjassa KOM(2005)0119. Toisaalta on selvää, että EU:n on jatkettava 
tutkimusta, jotta parannetaan fissioprosesssien turvallisuusnäkökohtia ja jätteiden käsittelyä. 
Säteilyn biologisten vaikutusten tutkimuksen avulla voidaan parantaa nykyisiä säteilyltä 
suojautumista ja säteilyannosten mittausta koskevia kriteereitä. 

Tarkistuksen esittäjä(t): Teresa Riera Madurell

Tarkistus 27
Liite, 2.2, johdanto-osan 3 kappale

Yhtä tärkeää on luoda yhteyksiä EY:n 
puiteohjelmassa toteutettavaan tutkimukseen 
ja erityisesti toimiin, jotka liittyvät 
eurooppalaisiin standardeihin, koulutukseen, 
ympäristönsuojeluun, 

Yhtä tärkeää on luoda yhteyksiä EY:n 
puiteohjelmassa toteutettavaan tutkimukseen 
ja erityisesti toimiin, jotka liittyvät 
eurooppalaisiin standardeihin, koulutukseen, 
tiedottamiseen, ympäristönsuojeluun, 
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materiaalitutkimukseen, hallintoon, yhteisiin 
infrastruktuureihin, turvatoimiin, 
turvallisuuskulttuuriin ja energiaan. 
Kansainvälinen yhteistyö on olennainen osa 
toimia monilla aihealueilla

materiaalitutkimukseen, hallintoon, yhteisiin 
infrastruktuureihin, turvatoimiin, 
turvallisuuskulttuuriin ja energiaan. 
Kansainvälinen yhteistyö on olennainen osa 
toimia monilla aihealueilla

Or. es

Perustelu

Koulutustoimia on tuettava tiedotustoimilla.

Tarkistuksen esittäjä(t): Zdzisław Kazimierz Chmielewski

Tarkistus 28
Liite, 2.2, i alakohta, Toimet, 2 luetelmakohta

– Partitio ja transmutaatio: käytetyn 
ydinpolttoaineen käsittelystä syntyvän 
korkea-aktiivisen ja pitkäikäisen 
radioaktiivisen jätteen määrän ja 
vaarallisuuden vähentämiseen tähtäävä, 
partition ja transmutaation kaikkia teknisiä 
osa-alueita koskeva TTK, jolla pyritään 
kehittämään pilottilaitteita ja 
demonstrointijärjestelmiä kaikkein 
kehittyneimpiä partitioprosesseja ja 
transmutaatiojärjestelmiä varten, mukaan 
luettuina alikriittiset ja kriittiset järjestelmät. 
Tutkimuksessa käsitellään myös ratkaisuja, 
joilla voidaan mahdollisesti vähentää 
jätteen syntyä ydinenergian tuotannossa, 
mukaan luettuna fissiomateriaalin 
tehokkaampi käyttö nykyisissä reaktoreissa.

– Partitio ja transmutaatio: käytetyn 
ydinpolttoaineen käsittelystä syntyvän 
korkea-aktiivisen ja pitkäikäisen 
radioaktiivisen jätteen määrän ja 
vaarallisuuden vähentämiseen tähtäävä, 
partition ja transmutaation kaikkia teknisiä 
osa-alueita koskeva TTK, jolla pyritään 
kehittämään pilottilaitteita ja 
demonstrointijärjestelmiä kaikkein 
kehittyneimpiä partitioprosesseja ja 
transmutaatiojärjestelmiä varten, mukaan 
luettuina alikriittiset ja kriittiset järjestelmät. 

Or. en

Perustelu

Tässä kohdassa viitataan kestäviin ydinenergiajärjestelmiin ja siksi se olisi siirrettävä 
kohtaan Kestävät ydinenergiajärjestelmät.

Tarkistuksen esittäjä(t): Teresa Riera Madurell

Tarkistus 29
Liite, 2.2, ii alakohta, Toimet, 1 luetelmakohta
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– Ydinlaitosten turvallisuus: nykyisten ja 
myöhemmin rakennettavien ydinlaitosten 
käyttöturvallisuutta koskeva TTK, jossa 
keskitytään erityisesti laitosten elinkaaren 
arviointiin ja hallintaan, 
turvallisuuskulttuuriin, kehittyneisiin 
turvallisuusarviointimenetelmiin, 
numeerisiin simulointityökaluihin, 
instrumentointiin ja hallintaan sekä vakavien 
onnettomuuksien ehkäisemiseen ja 
lieventämiseen, sekä tähän liittyvät toimet, 
joilla pyritään optimoimaan tietämyksen 
hallintaa ja ylläpitämään osaamista.

– Ydinlaitosten turvallisuus: nykyisten ja 
myöhemmin rakennettavien ydinlaitosten 
käyttöturvallisuutta koskeva TTK, jossa 
keskitytään erityisesti laitosten elinkaaren 
arviointiin ja hallintaan, 
turvallisuuskulttuuriin (inhimillisen 
erehdyksen riskin ja organisaation 
virheiden minimointi), kehittyneisiin 
turvallisuusarviointimenetelmiin, 
numeerisiin simulointityökaluihin, 
instrumentointiin ja hallintaan sekä vakavien 
onnettomuuksien ehkäisemiseen ja 
lieventämiseen, sekä tähän liittyvät toimet, 
joilla pyritään optimoimaan tietämyksen 
hallintaa ja ylläpitämään osaamista.

Or. es

Perustelu

Sen lisäksi, että mainitaan selvästi inhimillisen erehdyksen riski, on mainittava myös niin 
sanotut "organisaation virheet", sillä on osoitettu, että jopa hyvin luotettavissa laitoksissa 
tuotantoprosessin organisatorisen ketjun virhe voi olla kohtalokas ja aiheuttaa 
onnettomuuksia.

Tarkistuksen esittäjä(t): Zdzisław Kazimierz Chmielewski

Tarkistus 30
Liite, 2.2, ii alakohta, Toimet, 2 luetelmakohta

– Kestävät ydinenergiajärjestelmät: TTK, 
jolla pyritään parantamaan nykyisten 
järjestelmien ja polttoaineiden tehokkuutta ja 
jossa tutkitaan valikoituihin kehittyneisiin 
reaktorijärjestelmiin liittyviä näkökohtia 
alan kansainvälisissä aloitteissa, kuten 
neljännen sukupolven reaktoreita 
käsittelevässä kansainvälisessä foorumissa 
(Generation IV International Forum). 
Erityisesti on määrä tutkia näiden 
järjestelmien tarjoamia mahdollisuuksia, 
ydinmateriaalien leviämisen estämistä ja 
pitkän aikavälin kestävyyttä, mukaan 
luettuina perustutkimukseen (erityisesti 
materiaalitutkimukseen) liittyvät toimet sekä 
polttoainekierron ja innovatiivisten 
polttoaineiden tutkimus.

– Kestävät ydinenergiajärjestelmät: TTK, 
jolla pyritään parantamaan nykyisten 
järjestelmien ja polttoaineiden tehokkuutta ja 
jossa tutkitaan valikoituihin kehittyneisiin 
reaktorijärjestelmiin liittyviä näkökohtia 
alan kansainvälisissä aloitteissa, kuten 
neljännen sukupolven reaktoreita 
käsittelevässä kansainvälisessä foorumissa 
(Generation IV International Forum). 
Erityisesti on määrä tutkia näiden 
järjestelmien tarjoamia mahdollisuuksia, 
ydinmateriaalien leviämisen estämistä ja 
pitkän aikavälin kestävyyttä, mukaan 
luettuina perustutkimukseen (erityisesti 
materiaalitutkimukseen) liittyvät toimet sekä 
polttoainekierron ja innovatiivisten 
polttoaineiden tutkimus. Tutkimuksessa 
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käsitellään myös ratkaisuja, joilla voidaan 
mahdollisesti vähentää jätteen syntyä 
ydinenergian tuotannossa, mukaan 
luettuna fissiomateriaalin tehokkaampi 
käyttö nykyisissä reaktoreissa.

Or. en

Tarkistuksen esittäjä(t): Teresa Riera Madurell

Tarkistus 31
Liite, 2.2, iii alakohta, Tavoitteet, 2 kohta

Tämän alan tutkimuksen keskeisenä 
tavoitteena on ratkaista kiistanalainen 
kysymys riskeistä, joita aiheutuu 
altistuksesta pienille mutta pitkäkestoisille 
säteilyannoksille. Tämän tieteellisen ja 
poliittisen kysymyksen ratkaisemisella voi 
olla merkittäviä kustannus-ja/tai 
terveysvaikutuksia sekä säteilyn 
lääketieteelliseen että teollisuuskäyttöön.

Tämän alan tutkimuksen keskeisinä 
tavoitteina on ratkaista kiistanalainen 
kysymys riskeistä, joita aiheutuu 
altistuksesta pienille mutta pitkäkestoisille 
säteilyannoksille. Tämän tieteellisen ja 
poliittisen kysymyksen ratkaisemisella voi 
olla merkittäviä kustannus-ja/tai 
terveysvaikutuksia sekä säteilyn 
lääketieteelliseen että teollisuuskäyttöön. On 
myös edistettävä sitä, että kehitetään mikro-
ja nanodosimetrejä ja niihin liittyviä 
malleja, joiden avulla voidaan entistä 
paremmin selvittää saatujen 
säteilyannosten sekä molekyyli- ja 
soluvaikutusten suhde.

Or. es

Perustelu

Säteilyn aiheuttama vahinko on suhteessa saatuun säteilyannokseen, mutta jotta 
ymmärrettäisiin säteilyn aiheuttamat vahingot, on tarpeen tuntea lisäksi säteilyvaikutusten 
alueellinen jakautuminen, toisin sanoen varautuneiden hiukkasten jättämä jälki. Tämä johtuu 
siitä, että DNA:han sisältyy redundanttia tietoa, ja solu voi korjata erillisten ionisoivien 
tapahtumien aiheuttamat vahingot. Kuitenkin, jos ionisaation tiheys on korkea, 
korjaantumiskyky heikkenee, mikä voi johtaa siihen, että solu kuolee, syntyy mutaatioita ja 
joissakin tapauksissa muodostuu syöpiä.

Tarkistuksen esittäjä(t): Romana Jordan Cizelj

Tarkistus 32
Liite, 2.2, iii alakohta, Tavoitteet, 2 kohta



AM\614625FI.doc 17/21 PE 374.089v01-00

FI

Tämän alan tutkimuksen keskeisenä 
tavoitteena on ratkaista kiistanalainen 
kysymys riskeistä, joita aiheutuu 
altistuksesta pienille mutta pitkäkestoisille 
säteilyannoksille. Tämän tieteellisen ja 
poliittisen kysymyksen ratkaisemisella voi 
olla merkittäviä kustannus-ja/tai 
terveysvaikutuksia sekä säteilyn 
lääketieteelliseen että teollisuuskäyttöön.

Tämän alan tutkimuksen keskeisenä 
tavoitteena on ratkaista kiistanalainen 
kysymys riskeistä, joita aiheutuu 
altistuksesta pienille mutta pitkäkestoisille 
säteilyannoksille. Tämän tieteellisen 
kysymyksen ratkaisemisella voi olla 
merkittäviä kustannus-ja/tai 
terveysvaikutuksia sekä säteilyn 
lääketieteelliseen että teollisuuskäyttöön.

Or. sl

Tarkistuksen esittäjä(t): Teresa Riera Madurell

Tarkistus 33
Liite, 2.2, v alakohta, otsikko

(v) Henkilöstövoimavarat ja koulutus (v) Henkilöstövoimavarat, liikkuvuus ja 
koulutus

Or. es

Perustelu

Tarkistus vastaa kohdan todellista sisältöä.

Tarkistuksen esittäjä(t): Romana Jordan Cizelj

Tarkistus 34
Liite, 2.2, v alakohta, Tavoitteet

Kaikilla ydinfission ja säteilysuojelun aloilla 
kannetaan huolta tarvittavan 
asiantuntemuksen ja henkilöstön korkean 
tason säilyttämisestä, sillä tämä saattaa 
vaikuttaa erityisesti kykyyn ylläpitää 
nykyinen korkea ydinturvallisuustaso. Tästä 
syystä tämän ohjelman tavoitteena on tukea 
erilaisin toimenpitein tieteellisen osaamisen 
ja taitotiedon levittämistä koko alalla. Näillä 
toimenpiteillä pyritään varmistamaan 
sopivan pätevyyden omaavien tutkijoiden ja 
insinöörien saatavuus. Tähän pyritään 
esimerkiksi parantamalla EU:n 
koulutuslaitosten välistä koordinointia sen 
varmistamiseksi, että pätevyysvaatimukset 

Kaikilla ydinfission ja säteilysuojelun aloilla 
kannetaan huolta tarvittavan 
asiantuntemuksen ja henkilöstön korkean 
tason säilyttämisestä, sillä tämä saattaa 
vaikuttaa erityisesti kykyyn ylläpitää 
nykyinen korkea ydinturvallisuustaso. Tästä 
syystä tämän ohjelman tavoitteena on tukea 
erilaisin toimenpitein tieteellisen osaamisen 
ja taitotiedon levittämistä koko alalla. Näillä 
toimenpiteillä pyritään varmistamaan 
sopivan pätevyyden omaavien tutkijoiden ja 
insinöörien saatavuus. Tähän pyritään 
esimerkiksi parantamalla EU:n 
koulutuslaitosten välistä koordinointia sen 
varmistamiseksi, että pätevyysvaatimukset 
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ovat samat kaikissa jäsenvaltioissa, sekä 
helpottamalla opiskelijoiden ja tutkijoiden 
koulutusta ja liikkuvuutta. Vain todella 
eurooppalaisella lähestymistavalla voidaan 
varmistaa tarvittavat kannustimet ja 
yhdenmukainen korkeakoulutuksen taso. 
Siten voidaan helpottaa uuden tutkijapolven 
liikkuvuutta ja tarjota insinööreille jatkuvaa 
koulutusta, kun he joutuvat kohtaamaan 
huomispäivän tieteellisiä ja teknologisia 
haasteita yhä tiiviimmin integroidulla 
ydinalalla.

ovat samat kaikissa jäsenvaltioissa, sekä 
helpottamalla opiskelijoiden ja tutkijoiden 
koulutusta ja liikkuvuutta. Ohjelman 
puitteissa ryhdytään toimenpiteisiin, joilla 
varmistetaan, että nuorison parhaimmisto 
kiinnostuu fissiosta tulevaisuuden 
ammattina. Vain todella eurooppalaisella 
lähestymistavalla voidaan varmistaa 
tarvittavat kannustimet ja yhdenmukainen 
korkeakoulutuksen taso. Siten voidaan 
helpottaa uuden tutkijapolven liikkuvuutta ja 
tarjota insinööreille jatkuvaa koulutusta, kun 
he joutuvat kohtaamaan huomispäivän 
tieteellisiä ja teknologisia haasteita yhä 
tiiviimmin integroidulla ydinalalla.

Or. sl

Tarkistuksen esittäjä(t): Teresa Riera Madurell

Tarkistus 35
Liite, 2.2, v alakohta, Tavoitteet

Kaikilla ydinfission ja säteilysuojelun aloilla 
kannetaan huolta tarvittavan 
asiantuntemuksen ja henkilöstön korkean 
tason säilyttämisestä, sillä tämä saattaa 
vaikuttaa erityisesti kykyyn ylläpitää 
nykyinen korkea ydinturvallisuustaso. Tästä 
syystä tämän ohjelman tavoitteena on tukea 
erilaisin toimenpitein tieteellisen osaamisen 
ja taitotiedon levittämistä koko alalla. Näillä 
toimenpiteillä pyritään varmistamaan 
sopivan pätevyyden omaavien tutkijoiden ja 
insinöörien saatavuus. Tähän pyritään 
esimerkiksi parantamalla EU:n 
koulutuslaitosten välistä koordinointia sen 
varmistamiseksi, että pätevyysvaatimukset 
ovat samat kaikissa jäsenvaltioissa, sekä 
helpottamalla opiskelijoiden ja tutkijoiden 
koulutusta ja liikkuvuutta. Vain todella 
eurooppalaisella lähestymistavalla voidaan 
varmistaa tarvittavat kannustimet ja 
yhdenmukainen korkeakoulutuksen taso. 
Siten voidaan helpottaa uuden tutkijapolven 
liikkuvuutta ja tarjota insinööreille jatkuvaa 
koulutusta, kun he joutuvat kohtaamaan 

Kaikilla ydinfission ja säteilysuojelun aloilla 
kannetaan huolta tarvittavan 
asiantuntemuksen ja henkilöstön korkean 
tason säilyttämisestä, sillä tämä saattaa 
vaikuttaa erityisesti kykyyn ylläpitää 
nykyinen korkea ydinturvallisuustaso. Tästä 
syystä tämän ohjelman tavoitteena on tukea 
erilaisin toimenpitein tieteellisen osaamisen 
ja taitotiedon levittämistä koko alalla. Näillä 
toimenpiteillä pyritään mahdollisimman 
nopeasti varmistamaan sopivan pätevyyden 
omaavien tutkijoiden, fyysikoiden, 
psykologien (organisaatioihin 
erikoistuneet) ja insinöörien saatavuus. 
Tähän pyritään esimerkiksi parantamalla 
EU:n koulutuslaitosten välistä koordinointia 
sen varmistamiseksi, että 
pätevyysvaatimukset ovat samat kaikissa 
jäsenvaltioissa, sekä helpottamalla 
opiskelijoiden ja tutkijoiden koulutusta ja 
liikkuvuutta. Vain todella eurooppalaisella 
lähestymistavalla voidaan varmistaa 
tarvittavat kannustimet ja yhdenmukainen 
korkeakoulutuksen taso. Siten voidaan 
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huomispäivän tieteellisiä ja teknologisia 
haasteita yhä tiiviimmin integroidulla 
ydinalalla.

helpottaa uuden tutkijapolven liikkuvuutta ja 
tarjota insinööreille jatkuvaa koulutusta, kun 
he joutuvat kohtaamaan huomispäivän 
tieteellisiä ja teknologisia haasteita yhä 
tiiviimmin integroidulla ydinalalla.

Or. es

Perustelu

Tuotannon organisoinnin sosiotekninen lähestymistapa parantaisi epäilemättä ydinlaitosten 
turvallisuutta. Sitä varten tarvitaan riittävästi ammattitaitoista henkilökuntaa.

Tarkistuksen esittäjä(t): Teresa Riera Madurell

Tarkistus 36
Liite, 2.2, v alakohta, Toimet, 1 luetelmakohta

– Koulutus: Tavoitteena on koordinoida 
kansallisia ohjelmia ja yleistä 
ydintutkimuksen ja -teknologian koulutusta 
erilaisilla, myös kilpailuun perustuvilla 
välineillä, osana henkilöstövoimavarojen 
yleistä tukemista kaikilla aihealueilla. Tähän 
sisältyy koulutuskurssien ja-verkkojen 
tukeminen.

– Koulutus: Tavoitteena on koordinoida 
kansallisia ohjelmia ja yleistä 
ydintutkimuksen ja -teknologian koulutusta 
erilaisilla, myös kilpailuun perustuvilla 
välineillä, osana henkilöstövoimavarojen 
yleistä tukemista kaikilla aihealueilla. Tähän 
sisältyy tietojen vaihtamiseksi 
järjestettävien kokousten ja 
laskentaohjelmien sekä koulutuskurssien ja-
verkkojen tukeminen. Tätä varten ja 
"Ihmiset"-erityisohjelman ja muiden 
koulutustoimien tavoitteiden mukaisesti 
edistetään sitä, että opinnoissa hyvin 
menestyvät nuoret kiinnostuisivat 
ydinfissiosta tulevan ammatillisen 
toimintansa alana.

Or. es

Perustelu

Tällä hetkellä tilanne on se, että opinnoissa hyvin menestyvät valitsevat ydinfission sijasta 
muita sosiaalisesti arvostetumpia aloja. On tarpeen korjata tämä tilanne, sillä hyvien 
ammattilaisten puute voi johtaa epäluotettavaan toimintaan ja vakaviin 
turvallisuusongelmiin.
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Tarkistuksen esittäjä(t): Teresa Riera Madurell

Tarkistus 37
Liite, 3 a osa (uusi)

3 a. TIEDOTTAMINEN
On tarpeen toteuttaa ydinenergiaa 
koskevan tiedon levittäminen kansalaisille 
ja heidän edustajilleen käynnistämällä 
monivuotisia kampanjoita, joilla 
informoidaan ydinenergiasta, jotta voidaan 
sekä edistää keskustelua että helpottaa 
päätöksentekoa ja näin ollen auttaa 
kansalaisia käymään asiatietoon 
perustuvaa ja objektiivista keskustelua ja 
tekemään tietoon perustuvia päätöksiä. 
Mahdollisimman suuren tehon 
varmistamiseksi nämä kampanjat 
valmistellaan yhteiskuntatieteistä 
johdettuja menetelmiä soveltaen.
Lisäksi, kun otetaan huomioon, että 
ydinenergian käytön vaikutusten 
ymmärtämiseksi vertailu muihin 
energialähteisiin on oleellinen, kaikissa 
tiedotuskampanjoissa, joita edistetään tai 
joihin kannustetaan, on myös mainittava ja 
selitettävä ponnistelut, joita EU tekee 
muilla tasoilla toisten energialähteiden 
edistämiseksi, erityisesti uusiutuvien 
energialähteiden osalta.

Or. es

Perustelu

Jotta kansalaiset ymmärtäisivät mahdollisimman hyvin Euratom-erityisohjelman toimet, on 
tarpeen edistää niitä koskevaa asianmukaista tiedottamista selittämällä, miten laaja vaikutus 
ydinenergialla on, ja kehottamalla kansalaisia osallistumaan yhteiskunnalliseen keskusteluun. 
Tarkistuksen toinen kappale pyrkii korostamaan Euroopan unionin ponnisteluja uusiutuvien 
energialähteiden edistämiseksi ja kehittämiseksi.


