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EUROOPA PARLAMENDI ÕIGUSLOOMEGA SEOTUD RESOLUTSIOONI 
PROJEKT

ettepaneku kohta võtta vastu nõukogu otsus, milles käsitletakse Euroopa 
Aatomienergiaühenduse (Euratom) teadus-ja koolitustegevuse seitsmenda 
raamprogrammi (2007–2011) raames Teadusuuringute Ühiskeskuse otsemeetmete 
kaudu rakendatavat eriprogrammi
(KOM(2005)0444 – C6-0385/2005 – 2005/0189(CNS))

(Nõuandemenetlus)

Euroopa Parlament,

– võttes arvesse komisjoni ettepanekut nõukogule (KOM(2005)0444)1;

– võttes arvesse Euroopa Aatomienergiaühenduse asutamislepingut, eriti selle artiklit 7, 
mille alusel nõukogu konsulteeris Euroopa Parlamendiga (C6-0075/2004);

– võttes arvesse kodukorra artiklit 51;

– võttes arvesse tööstuse, teadusuuringute ja energeetikakomisjoni raportit ja 
eelarvekomisjoni arvamust (A6-0000/2006),

1. kiidab komisjoni ettepaneku muudetud kujul heaks;

2. palub komisjonil oma ettepanekut vastavalt muuta, järgides Euratomi asutamislepingu 
artikli 119 teist lõiku;

3. palub nõukogul Euroopa Parlamenti teavitada, kui nõukogu kavatseb Euroopa Parlamendi 
poolt heaks kiidetud teksti muuta;

4. palub nõukogul Euroopa Parlamendiga uuesti konsulteerida, kui nõukogu kavatseb 
komisjoni ettepanekut oluliselt muuta;

5. teeb presidendile ülesandeks edastada Euroopa Parlamendi seisukoht nõukogule ja 
komisjonile.

Komisjoni ettepanek Euroopa Parlamendi muudatusettepanekud

Muudatusettepanek 1
Põhjendus 8 a (uus)

(8 a) Teadusuuringute Ühiskeskus osaleb 
Euroopa tuumareaktorite ohutuse 
võrgustikus, mille eesmärk on ühtlustada 

  
1 ELTs seni avaldamata.
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võimalikult suures osas riiklikud 
ohutusnormid. Seoses käesoleva 
raamprogrammiga oleks otstarbekas, et 
Teadusuuringute Ühiskeskus seda osalust 
oma erialastele teadmistele toetudes 
intensiivistaks, eesmärgiga määratleda 
ühenduse ohutusstandardid reaktorite ja 
tuumakütuse töötlemise tehaste 
kavandamiseks, ehitamiseks ja 
käitamiseks Euroopa Liidus. Sel viisil 
antaks panus liidusisese tuumaohutuse 
koodeksi kindlaksmääramisse, et 
ühtlustada erinevaid riiklikke norme 
liidus tuumaohutuse kõrge taseme 
saavutamise huvides.

Selgitus

Tuumareaktorite käitamise ja varustuse miinimumstandardite määratlemine on Euroopa 
Liidu ühishuvi. Need miinimumstandardid tuleks välja töötada ühises, läbipaistvas ja 
konsensusel põhinevas dialoogis, lähtudes teaduse ja teadusuuringute viimastest arengutest. 
Teadusuuringute Ühiskeskusel oleks sealjuures tähtis vahendaja roll. Nende 
miinimumstandardite määratlemine teenib julgeolekuhuvidest lähtudes kõigi kodanike huve 
ning piiriülese temaatika tõttu on sellest kasu ka neil liikmesriikidel, kes oma sõltumatuse 
põhjal loobuvad tuumareaktorite käitamisest või uute reaktorite ehitamisest.

Muudatusettepanek 2
Põhjendus 9

(9) Kõnealuse eriprogrammi raames 
teostatavate teadusuuringute käigus tuleks 
järgida olulisi eetikapõhimõtteid, 
sealhulgas Euroopa Liidu põhiõiguste 
hartas sätestatud põhimõtteid.

(9) Kõnealuse eriprogrammi raames 
teostatavate teadusuuringute käigus tuleks 
järgida olulisi eetikapõhimõtteid, 
sealhulgas Euroopa Liidu põhiõiguste 
hartas sätestatud põhimõtteid. Lisaks tuleb 
edendada nende uuringute aktsepteerimist 
ühiskonnas.

Selgitus

Teadusuuringute Ühiskeskuse teadusuuringud selles valdkonnas edendavad üleeuroopalist 
julgeolekut, mis ei peatu riigipiiridel. Nende teadusuuringute aktsepteerimine ühiskonnas on 
oluline demokraatlikest seisukohtadest lähtudes ning seda tuleks seetõttu edendada.
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Muudatusettepanek 3
Põhjendus 10

(10) Teadusuuringute Ühiskeskus peaks 
jätkama täiendavate vahendite loomist 
konkureerivate tegevusalade abil; 
sealhulgas osalemine raamprogrammi 
kaudsete meetmete võtmises, kolmanda 
osapoole töö ja vähemal määral 
intellektuaalomandi kasutamine.

(10) Teadusuuringute Ühiskeskus peaks 
jätkama täiendavate vahendite loomist 
konkureerivate tegevusalade abil; 
sealhulgas kolmanda osapoole töö kõrval
osalemine raamprogrammi kaudsete 
meetmete võtmises, mille puhul tuleks 
taotleda seniste tegevusalade 
kahekordistamist, ja vähemal määral 
intellektuaalomandi kasutamine.

Selgitus

Ka tulevikus peaks Teadusuuringute Ühiskeskusel olema tingimata võimalik osaleda avalikel 
pakkumistel kaudsete meetmete valdkonnas. Seniseid püüdlusi tuleks kahekordistada. Ka 
peaks edaspidigi olema lubatud kasutada rahastamist kolmanda osapoole poolt ning 
intellektuaalomandit. See tagab automaatse kvaliteedikontrolli ning lisaks tipptaseme ja 
tõhususe Teadusuuringute Ühiskeskuses.

Muudatusettepanek 4
Põhjendus 10 a (uus)

(10 a) Teadusuuringute Ühiskeskus peaks 
hoolitsema oma suurepärase teadusliku 
taseme säilitamise eest, et oma ülesandeid 
üha paremini täita, ning peaks sellest 
tulenevalt suurendama oma tegelike 
teadusuuringute intensiivsust, piiramata 
tegevusi, mis on vahetult suunatud 
ühenduse poliitika vajaduste 
rahuldamisele.

Selgitus

Nagu hindamiskomisjon on juba mitu korda rõhutanud, peab Teadusuuringute Ühiskeskus 
leidma tasakaalu oma kasutajale suunatud teenindajafunktsiooni ning oma tegelike teaduslike 
uurimisülesannete vahel, mis on teadusliku taseme säilitamiseks hädavajalikud; vt ka 
muudatusettepanekut 6.
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Muudatusettepanek 5
Põhjendus 10 b (uus)

(10 b) Teadusuuringute Ühiskeskus 
hoolitseb selle eest, et tema töö raames 
arvestataks võrdselt mõlema soo 
positsiooni ja rolli teaduses ning 
uurimistegevuses. Nii tagatakse võrdsete 
võimaluste põhimõtte austamine 
olenemata soost.

Selgitus

Loomulikult ei diskrimineeri Teadusuuringute Ühiskeskus oma töös kedagi tema soo tõttu. 
Tuleb tagada võrdsete võimaluste põhimõtte austamine olenemata soost.

Muudatusettepanek 6
Lisa punkti 2 "Lähenemisviis" neljas a lõik (uus)

Teadusuuringute Ühiskeskus hoolitseb 
oma suurepärase teadusliku taseme 
säilitamise eest, et oma ülesandeid üha 
paremini täita, ning suurendab sellest 
tulenevalt oma tegelike teadusuuringute 
intensiivsust, piiramata tegevusi, mis on 
vahetult suunatud ühenduse poliitika 
vajaduste rahuldamisele.

Selgitus

Sellega lisatakse otsuse teksti uus põhjendus 10 b.

Muudatusettepanek 7
Lisa punkti 2 "Lähenemisviis" neljas b lõik (uus)

Lisaeesmärk on koostöö edasiarendamine 
võrgustiku abil, et saavutada paljudes 
küsimustes laiaulatuslik konsensus 
Euroopa ja maailma tasandil. Teadusliku 
Ühiskeskuse võimalus osaleda 
rahvusvahelistes tippuuringute 
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võrgustikes ning integreeritud projektides 
saab sellest aspektist vaadatuna täiesti 
erilise tähenduse. Kaitsemeetmete 
rakendamine Euratomi kaitsemeetmete 
ameti (ESO) ja Rahvusvahelise 
Tuumaenergiaagentuuri (IAEA) poolt 
vajab uurimis- ja arendustegevuse alast 
toetust ning otsest abi. Erilist tähelepanu 
pööratakse koostööle tulevaste ELi 
liikmesriikidega. 

Selgitus

Selline osalemine võimaldab Teadusuuringute Ühiskeskusel kaasata nende väga tundlike 
teemade käsitlemisel paljusid partnereid, eriti ühinejariikidest.

Muudatusettepanek 8
Lisa punkti 3.1.1. "Kasutatud tuumakütuse iseloomustamine, ladustamine ja lõppladustamine" 

esimene -1 lõik (uus)

Arvestades tuumaelektrijaama blokkide 
arvu edasist kasvu maailmas, on teemadel 
nagu jäätmehooldus ja keskkonnamõju 
üha suurem tähtsus. Ka liidul on selles 
osas tegematajätmisi ning ta peab andma 
selles valdkonnas seni vastamata jäänud 
küsimustele kiired ja püsivad vastused.

Selgitus

Jäätmehoolduse ja keskkonnamõju teemad tõstatuvad tuumaenergia rahuotstarbelise 
kasutamise seisukohast sõltumatult ning vajavad, arvestades tuumelektrijaama blokkide suurt 
arvu maailmas, peatset lahendust, millesse Teadusuuringute Ühiskeskus peaks tingimata 
andma oma panuse.

Muudatusettepanek 9
Lisa punkt 3.1.7 "Teabehaldamine, koolitus ja haridus"

Tuumateadlaste ja-inseneride uue 
põlvkonna jaoks on oluline minevikus 
tehtud katsete, saadud tulemuste, 

Tuumateadlaste ja-inseneride uue 
põlvkonna jaoks on oluline minevikus 
tehtud katsete, saadud tulemuste, 



PE 368.073v01-00 10/13 PR\600205ET.doc

ET

tõlgenduste ja oskuste kaudu säilitada ja 
süvendada tuumauuringute alaseid 
teadmisi. See kehtib eriti valdkondade 
suhtes, mille puhul kolm aastakümmet 
reaktori toimimise ja ohutuse analüüsi 
kogemusi koondati keerukateks 
analüütilisteks vahenditeks nagu mudelid 
ja arvutikoodid. Teadusuuringute 
Ühiskeskus annab oma panuse, et muuta 
need teadmised kergesti kättesaadavaks, 
korralikult organiseerituks ja hästi 
dokumenteerituks ning toetada
kõrgharidust Euroopas. Lisaks panustab 
Teadusuuringute Ühiskeskus 
tuumaprobleemide puhul parema 
teabevahetuse arendamisse, eriti seoses 
üldsuse suhtumisega, ja globaalsemalt 
üldise energiateadlikkuse suurendamise 
strateegiate väljatöötamisse.

tõlgenduste ja oskuste kaudu säilitada ja 
süvendada tuumauuringute alaseid 
teadmisi. See kehtib eriti valdkondade 
suhtes, mille puhul kolm aastakümmet 
reaktori toimimise ja ohutuse analüüsi 
kogemusi koondati keerukateks 
analüütilisteks vahenditeks nagu mudelid 
ja arvutikoodid. Arvestades ähvardavat 
teadmiste kadu ning järelkasvu 
puudumist tuumavaldkonnas, võiks 
Teadusuuringute Ühiskeskusele kuuluda 
teabe levitamise ning koolituse ja 
hariduse Euroopa keskusena kindel koht. 
Teadusuuringute Ühiskeskus viib ellu 
programmi teadmiste säilitamiseks, mis 
tagab selle, et need teadmised on kergesti
kättesaadavad, korralikult organiseeritud
ja hästi dokumenteeritud; lisaks viib 
Teadusuuringute Ühiskeskus ellu 
programmi järelkasvu toetamiseks, milles 
esitatakse viisid, kuidas võita ja koolitada 
järelkasvu tuumaenergia valdkonnas;
ning toetab kõrgharidust Euroopas. Lisaks 
panustab Teadusuuringute Ühiskeskus 
tuumaprobleemide puhul parema 
teabevahetuse arendamisse, eriti seoses 
üldsuse suhtumisega, ja globaalsemalt 
üldise energiateadlikkuse suurendamise 
strateegiate väljatöötamisse.

Selgitus

Teadlaste järelkasvu toetamist tuumauuringute valdkonnas tuleb kiiresti intensiivistada, kuna 
juba ainuüksi tuumaelektrijaamade praegune arv tekitab tähtsaid tulevikuküsimusi, mille 
lahendamiseks on hädasti vaja edasisi teadusuuringuid. Euroopa Liit ei saa endale lubada, et 
katkeks teadmiste edasiandmine tulevastele teadlaste põlvkondadele.

Muudatusettepanek 10
Lisa punkti 3.2.3. "Uusimate tuumaenergiasüsteemide ohutu ekspluateerimine" teine lõik 

Teadusuuringute Ühiskeskuse jaoks on 
oluline osaleda otseselt ja Euroopa panust 
koordineerides selles üleilmses algatuses,
millega on seotud peamised 

Teadusuuringute Ühiskeskuse jaoks on 
oluline osaleda otseselt ja Euroopa panust 
koordineerides selles üleilmses algatuses, 
millega on seotud peamised 
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teadusorganisatsioonid. See hõlmab 
peamiselt innovaatiliste kütusetsüklite 
ohutust ja kaitsemeetmeid, eelkõige uute 
kütuste iseloomustamist, katsetamist ja 
analüüsi. Tegeletakse reaktorite ohutuse ja 
kvaliteedi, ohutusnõuete ning uute 
hindamismeetodite arendamisega. Seda 
teavet levitatakse eelkõige korraliste 
kooskõlastamiskoosolekute vahendusel 
süstemaatiliselt liikmesriikide huvitatud 
ametiasutustele ja komisjoni talitustele.

teadusorganisatsioonid. Siinkohal on 
Teadusuuringute Ühiskeskusel tulevikus 
otsustav roll Euroopa panuste 
koordineerimisel ja integreerimisel. See 
hõlmab peamiselt innovaatiliste 
kütusetsüklite ohutust ja kaitsemeetmeid, 
eelkõige uute kütuste iseloomustamist, 
katsetamist ja analüüsi. Tegeletakse 
reaktorite ohutuse ja kvaliteedi, 
ohutusnõuete ning uute hindamismeetodite 
arendamisega. Seda teavet levitatakse 
eelkõige korraliste 
kooskõlastamiskoosolekute vahendusel 
süstemaatiliselt liikmesriikide huvitatud 
ametiasutustele ja komisjoni talitustele.

Selgitus

Teadusuuringute Ühiskeskus peaks kaasa aitama sellele, et tulevikus paremini integreerida ja 
koordineerida liikmesriikide panuseid IV põlvkonna teadusuuringute valdkonnas. 

Muudatusettepanek 11
Lisa punkti 3.3.1. "Tuumaenergiaalased kaitsemeetmed" esimene a lõik (uus)

.. Tuumarelva leviku või vähemalt üksikute 
riikide sellesuunaliste püüdluste osas on 
rahvusvaheline kontekst viimasel ajal 
kahjuks muutunud. Tuumarelva leviku 
tõkestamise mõõde muutub teiste 
julgeolekuküsimuste kõrval taas 
olulisemaks. Selle taustal on Euroopa 
Liidu kodanike julgeoleku tagamiseks 
hädavajalik, et Teadusuuringute 
Ühiskeskusel oleksid olemas selles 
valdkonnas vajalik võimekus.

Selgitus

Tuumarelva leviku tõkestamine muutub kahjuks üha aktuaalsemaks. Seetõttu on EL äärmiselt 
huvitatud sellest, et Teadusuuringute Ühiskeskuses säiliks vajalik tehniline võimekus selle ohu 
hindamiseks ja käsitlemiseks ning et seda ajakohastataks pidevalt.
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SELETUSKIRI

Tuumaohutus. Arvestades tuumaelektrijaama blokkide üha suurenevat arvu maailmas, on 
tuumaohutusest juba praegu saanud tulevikuteema, mille tähtsus kliimakaitsega seotud 
kaalutluste tõttu tõenäoliselt veelgi suureneb. Vaatamata tõsiasjale, et mõned liikmesriigid 
oma sõltumatuse põhjal oma territooriumil tuumaelektrijaamu käitada ei taha, tuleb meil 
tõdeda, et teised sama õigusega liikmesriigid valivad teise suuna ning rahuotstarbeline 
tuumaenergia on keskmises perspektiivis mitmetel põhjustel vältimatu tegur tasakaalustatud 
energiavarustuse struktuuris. Sellega seoses tuleb meil tulevikus rohkem tegeleda 
jäätmehoolduse ja keskkonnamõju teemadega, kuna ka Euroopa Liidus esineb siin 
tegematajätmisi. Teadusuuringute Ühiskeskus (TÜK) etendab seejuures otsustavat vahendaja
rolli.

Praegu uuritakse kogu maailmas nn IV põlvkonna reaktoreid. Olenemata sellest, kas me 
hakkame neid reaktoreid tulevikus mõnedes liikmesriikides kasutama või mitte, peab Euroopa 
Liit tingimata orienteeruma selle valdkonna teadusuuringute tippsaavutustele ning edasise 
arenguga tihedalt kaasas käima. Kui Euroopa Liit tahab tulevastel nende reaktorite julgeolekut 
ja kasutamist puudutavatel aruteludel kaasa rääkida, siis on see võimalik ainult siis, kui tal on 
varuks vajalik võimekus. TÜK peab tegema jõupingutusi, et saavutada IV põlvkonna 
reaktoreid käsitlevate praeguste teadusuuringute valdkonnas tulevikus liikmesriikide panuste 
parem integreerimine ja koordineerimine.

Julgeolek. TÜK töötab juba aastaid edukalt tuumaohutuse valdkonnas ja on andnud oma 
kompetentsuse minevikus korduvalt ka EURATOMi julgeolekukontrolli ameti käsutusse. Ka 
siin peavad meil ELina olema jätkuvalt varuks vastav võimekus. Eelkõige "tuumarelva leviku 
tõkestamise" teema muutub viimaste rahvusvaheliste arengute taustal üha aktuaalsemaks. 
Tuumakütuste kontroll ja ohutus on tulevikus julgeolekupoliitilisest seisukohast lähtudes 
olulised. Euroopa Liit ei saa siin jääda kõrvalseisjaks ning peab rahvusvahelisest 
teadusarutelust osa võtma ja edasise poliitilise arenguga teaduslikult kaasas käima. Lisaks 
sellele kujutavad Euroopa Liidu laienemine ning sellest tulenevad uute ja vanade 
liikmesriikide ees seisvad küsimused TÜK jaoks jätkuvalt tegevusvaldkondi, kus ta saab tänu 
oma omandatud kompetentsusele anda tähtsa panuse.

Teadmiste säilitamine, edasiandmine ja levitamine. Minevikus võis Euroopa Liit 
tuumaenergia valdkonnas senini alati toetuda Euroopa teadusmaastiku kõrgele 
kompetentsusele. Eriti TÜK on selles valdkonnas rahvusvaheliselt tuntuks saanud ja senini 
alati silmapaistvaid tulemusi andnud. See kompetentsus tuleb tulevaste teadlaste põlvkondade 
jaoks kindlasti säilitada. Arvestades ähvardavat teadmiste kadu ja järelkasvu puudumist 
tuumavaldkonnas, võiks TÜKst saada teabe levitamise ning koolituse ja hariduse Euroopa 
keskus. Peale selle on oluline, et TÜK hoolitseks jätkuvalt süstemaatiliselt oma suhete 
intensiivistamise eest liikmesriikide ülikoolide ja uurimisasutustega ning edendaks Euroopa 
teadusruumi ka selles teemavaldkonnas. 

Teaduslik tipptase ja osalemine kaudsetes meetmetes. Esmajoones oma tellijate ees 
kohustatud, ent samal ajal teadusliku tipptaseme ja sõltumatuse poole püüdleva 
organisatsioonina peab TÜK üritama alati leida tasakaalustatud keskteed nende tööviiside 
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nõuete vahel. TÜK-l peaks ka tulevikus olema tingimata lubatud osaleda avalikel pakkumistel 
kaudsete meetmete valdkonnas. Siinkohal oleks soovitav seniste püüdluste kahekordistamine. 
Samuti peaks edaspidigi olema lubatud kasutada rahastamist kolmanda osapoole poolt ja 
intellektuaalomandit. Nii on tagatud automaatne kvaliteedikontroll ning tipptaseme ja 
tõhususe jätkumine TÜKs.

Täitevasutus. Raportööri jaoks on oluline, et TÜK-le ülekantavate meetmete elluviimisel ei 
ole tarvis välist koordineerimist veel ühe täitevasutuse poolt. Oma töö haldamine kuulub TÜK 
ülesannete hulka ning jääb paindliku ja tõhusa organisatsioonilise struktuuri mõttes ka 
edaspidi sinna. Võimalikke huvikonflikte on võimalik lahendada nn "Hiina müüri" rajamise 
abil, nagu seda kasutatakse näiteks investeerimispanganduses. Raportöör tervitab sellepärast 
selgelt tõsiasja, et komisjon kaalub täitevasutuse rajamist ainult kaudsete meetmete 
eriprogrammi rakendamiseks. Otseste meetmete valdkonnas ei ole tõhususe ja läbipaistvuse 
tagamiseks vaja mitte täiendavat asutust, vaid jätkuvalt tihedat organisatsioonilist struktuuri.


