
PR\600210ET.doc PE 368.078v01-00
Freelance-tõlge

ET ET

EUROOPA PARLAMENT
2004 «

«««

«
«
«««

«
«

« 2009

Tööstuse, teadusuuringute ja energeetikakomisjon

ESIALGNE
2005/0190(CNS)

7.4.2006

*
RAPORTI PROJEKT
Ettepanek võtta vastu nõukogu otsus, mis käsitleb eriprogrammi Euroopa 
Aatomienergiaühenduse (EURATOM) tuumaenergiaalase teadus- ja 
koolitustegevuse seitsmenda raamprogrammi (2007–2011) rakendamiseks
(KOM(2005)0445 – C6-0386/2005 – 2005/0190(CNS))

Tööstuse, teadusuuringute ja energeetikakomisjon

Raportöör: Umberto Guidoni



PE 368.078v01-00 2/11 PR\600210ET.doc
Freelance-tõlge

ET

PR_CNS_art51am

Kasutatud tähised

* nõuandemenetlus 
antud häälte enamus

**I koostöömenetlus (esimene lugemine) 
antud häälte enamus

**II koostöömenetlus (teine lugemine)
antud häälte enamus ühise seisukoha heakskiitmiseks, parlamendi 
liikmete häälteenamus ühise seisukoha tagasilükkamiseks või 
muutmiseks

*** nõusolekumenetlus 
parlamendi liikmete häälteenamus, v.a EÜ asutamislepingu 
artiklites 105, 107, 161 ja 300 ning ELi lepingu artiklis 7 toodud 
juhtudel

***I kaasotsustamismenetlus (esimene lugemine) 
antud häälte enamus

***II kaasotsustamismenetlus (teine lugemine) 
antud häälte enamus ühise seisukoha heakskiitmiseks, parlamendi 
liikmete häälteenamus ühise seisukoha tagasilükkamiseks või 
muutmiseks

***III kaasotsustamismenetlus (kolmas lugemine) 
antud häälte enamus ühise teksti heakskiitmiseks

(Antud menetlus põhineb komisjoni esitatud õiguslikul alusel.)

Õigusloomega seotud tekstide kohta esitatud 
muudatusettepanekud

Euroopa Parlamendi muudatusettepanekutes tõstetakse muudetud tekst esile
paksus kaldkirjas. Tavalises kaldkirjas märgistus on mõeldud asjaomastele 
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EUROOPA PARLAMENDI ÕIGUSLOOMEGA SEOTUD RESOLUTSIOONI 
PROJEKT

ettepaneku kohta võtta vastu nõukogu otsus, mis käsitleb eriprogrammi Euroopa 
Aatomienergiaühenduse (EURATOM) tuumaenergiaalase teadus- ja koolitustegevuse 
seitsmenda raamprogrammi (2007–2011) rakendamiseks
(KOM(2005)0445 – C6-0386/2005 – 2005/0190(CNS))

(Nõuandemenetlus)

Euroopa Parlament,

– võttes arvesse komisjoni ettepanekut nõukogule (KOM(2005)0445)1;

– võttes arvesse Euratomi asutamislepingu artiklit 7, mille alusel nõukogu konsulteeris 
Euroopa Parlamendiga (C6-0386/2005);

– 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 komisjoni 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
Artikli 2 teine lõik

Termotuumaenergeetika valdkonnas 
luuakse vastavalt asutamislepingu 5. 
peatüki II jaotisele ühisettevõte, et juhtida 
Euroopa toetust ITER-projektile, samuti 
täiendavat tegevust
termotuumaenergeetika kiiremaks 

Termotuumaenergeetika valdkonnas 
luuakse vastavalt asutamislepingu 5. 
peatüki II jaotisele ühisettevõte, et juhtida 
Euroopa toetust ITER-organisatsioonile, 
sealhulgas laialdasema kasutamise 
tegevustele koostöös Jaapaniga, samuti 

  
1 ELT C ... / ELTs seni avaldamata.
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kasutuselevõtmiseks. tegevustele, mis toetavad ITERi ehitust, 
nagu on sätestatud lisa 2. osa jaotise 2.1 
punktis i. Kõiki muid 
termotuumaenergeetika tegevusi viiakse 
läbi ja juhitakse ITERi ühisettevõttest 
eraldiseisvalt, säilitades samal ajal 
integreeritud lähenemise ja kaasates 
täielikult Euratomi 
termotuumaassotsiatsioone.

Selgitus

ITER on Euroopas termotuumaenergeetikaga tegelejatele lähiaastatel kõige olulisem 
kohustus. ITERi lepingust tulenevate rahvusvaheliste kohustuste täitmiseks ja ITERi ehitust 
toetavate tegevuste juhtimiseks on vajalik Euroopa vastav eriagentuur. ITERi täielik ja tõhus 
kasutamine pärast selle valmimist vajab piisaval arvul Euroopa teadlasi, samuti kõrgteadmisi 
füüsikas ja tehnoloogias. Sel eesmärgil tuleb Euroopa termotuumaprogrammi eelarve ja 
juhtimise osas piisavalt toetada. Eeskujuna tuleks kasutada juhtimise korraldamist, 
sealhulgas lepinguid assotsiatsioonidega ja Euroopa termotuumasünteesi arendamise 
kokkulepet (EFDA), mis on seni end Euroopa termotuumasünteesi alaste teadusuuringute 
teadusruumi loomisel edukana tõestanud ja viinud ELi maailmas liidripositsioonile füüsika ja 
termotuumasünteesi tehnoloogia valdkonnas.

Muudatusettepanek 2
Lisa 2. osa jaotise 2.1 teine lõik

Siseriiklik agentuur ITERi jaoks luuakse 
ühisettevõttena Euratomi asutamislepingu 
alusel. Sellega nähakse Euratomile ette 
vahendid rahvusvaheliste kohustuste 
täitmiseks vastavalt ITER-lepingule ja 
tagatakse, et Euratom edastaks tõhusal ja 
ühtsel moel Euroopa panuse ITER-
projekti ja laialdasema kasutamise 
projektidesse, sealhulgas uurimis-ja 
arendustegevus nende projektide
toetamiseks.

Siseriiklik agentuur ITERi jaoks luuakse 
ühisettevõttena Euratomi asutamislepingu
alusel. Sellega nähakse Euratomile ette 
vahendid rahvusvaheliste kohustuste 
täitmiseks vastavalt ITER-lepingule ja 
luuakse Euratomi panus ITERile ja 
laialdasema kasutamise tegevustele 
koostöös Jaapaniga.

Selgitus

ITERi Euroopa agentuur keskendub ITERi ja laialdasema kasutamise projektide parimale ja 
kiireimale elluviimisele koostöös Jaapaniga, nagu on kokku lepitud rahvusvahelise ITER-
lepinguga. Kõik muud tegevused termotuumaenergeetika valdkonnas, sealhulgas tegevused, 
mis viiakse vastavalt lisas kehtestatule läbi võimaliku termotuumasünteesi näidisreaktori ja 
muude rajatiste ehitamiseks, kuuluvad EFDA vastutusalasse ja nende juhtimisse kaasatakse 
täielikult termotuumaassotsiatsioonid. Selline pädevuse lahutamine tagab nii ITERi eduka 
ehitamise kui ka selle parima kasutamise pärast valmimist.
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Muudatusettepanek 3
Lisa 2. osa jaotise 2.1 alljaotise “Tegevus” punkti ii teine lõik

Seitsmenda raamprogrammi ajal viiakse 
läbi programmi rajatiste ülevaatamine, 
uurides võimalust järkjärguliselt kaotada 
olemasolevad rajatised ja kaaludes vajadust 
uute seadmete järele paralleelselt ITERi 
kasutamisega. Ülevaadet kasutatakse 
võimaliku uute või kaasajastatud seadmete 
toetamise alusena, et tagada, et programm 
säilitab piisavat hulka tuumasünteesi 
rajatisi asjaomase uurimis-ja 
arendustegevuse jaoks.

Seitsmenda raamprogrammi alguses
viiakse läbi programmi rajatiste 
ülevaatamine, uurides võimalust 
järkjärguliselt kaotada olemasolevad 
rajatised ja kaaludes vajadust uute 
seadmete järele paralleelselt ITERi 
kasutamisega. Ülevaadet kasutatakse 
võimaliku uute või kaasajastatud seadmete 
toetamise alusena, et tagada, et programm 
säilitab piisavat hulka tuumasünteesi 
rajatisi asjaomase uurimis-ja 
arendustegevuse jaoks.

Selgitus

Termotuumasünteesi seadmete järkjärgulise vähendamise või ehitamise ajakava arvestades 
tuleb ITERi kasutamise ettevalmistuse või täiendamise edasiste vajaduste hindamine läbi viia 
võimalikult kiiresti.

Muudatusettepanek 4
Lisa 2. osa jaotise 2.1 alljaotise “Tegevus” punkt vii

„Kiirendatud“ tuumasünteesi arendamise 
programm võib tuua termotuumaenergia 
varem turule, mis on osa laiemast 
poliitikast, mis käsitleb Euroopa energiaga 
varustamise turvalisust, kliimamuutusi ja 
säästvat arengut. „Kiirendatud“ programmi 
põhiline eesmärk ja oluline teetähis oleks 
varasem DEMO käivitamine. Seitsmendas 
raamprogrammis hõlmaks see tegevust ja 
projekte, mis kaasnevad 
termotuumaenergia rahvusvahelise 
laialdasema kasutamisega, mida Euratom 
rakendab koostöös ITERi partneritega.

„Kiirendatud“ tuumasünteesi arendamise 
programm võib tuua termotuumaenergia 
varem turule, mis on osa laiemast 
poliitikast, mis käsitleb Euroopa energiaga 
varustamise turvalisust, kliimamuutusi ja 
säästvat arengut. „Kiirendatud“ programmi 
põhiline eesmärk ja oluline teetähis oleks 
varasem DEMO käivitamine. Seitsmendas 
raamprogrammis hõlmaks see tegevust ja 
projekte, mis kaasnevad 
termotuumaenergia rahvusvahelise 
laialdasema kasutamisega, mida Euratom 
rakendab koostöös ITERi partneritega. 
Selle valdkonna tegevused tuleb läbi viia, 
pidades silmas valmisolekut prioriteetsuse 
ja ressursside suurenemiseks energiakriisi 
süvenemise korral.

Selgitus

Suur ebakindlus tulevikus energia valdkonnas toimuva suhtes peaks Euroopa ette valmistama 
selleks, et algatada suur ITERiga paralleelne tehnoloogiline programm, et jõuda võimalikult 
lähedale tegelikult toimivale termotuumasünteesil töötavale elektrijaamale.
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Muudatusettepanek 5
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.

Ohutus on peamine liikumapanev tegur 
kõigis ELi tuuma lõhustumise alastes 
teadusuuringutes. See tähendab, et uute 
reaktorsüsteemide projekteerimine ja 
rakendamine määratletakse 
valitsustevahelise kokkuleppega, milles 
kajastub liikmesriikide erinev lähenemine 
selles valdkonnas. 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.

Selgitus

Hiljutine laienemine tõstatas vajaduse uue jõupingutuse järele, et säilitada tuumaenergia 
kasutamise ajal Euroopa ohutus. Selleks tehtav jõupingutus peab ka edaspidi olema ELi 
prioriteet tuuma lõhustumise alastes teadusuuringutes, kusjuures liikmesriikide ja 
eraettevõtetega tuleb teadusuuringute alal teha koostööd, et leida täiustatud reaktorsüsteeme.
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SELETUSKIRI

Raportöör tervitab komisjoni ettepanekut luua eriprogramm, milles teadusuuringute kaudseid 
tegevusi korraldatakse kahes suunas:

1. termotuumaenergeetika alased teadusuuringud ja
2. tuuma lõhustumine ja kiirguskaitse

Termotuumaenergeetika alaste teadusuuringute suunised

Kokkuleppel seitsmenda teadusuuringute raamprogrammi pearaportüüriga usub raportöör, et 
EL peaks termotuumasünteesi potentsiaali võimalikult palju ära kasutama, et saada 
pikaajaline energiaallikas, mis on peaaegu piiranguteta, keskkonna aspektist vastuvõetav ja 
majanduslikult konkurentsivõimeline ning mis annab seetõttu suure panuse jätkusuutliku ja 
töökindla energiavarustuse saavutamiseks. Raportöör usub, et selle eesmärgi saavutamiseks 
tuleks järgida „kiirendatud” termotuumaenergia kasutuselevõttu – mis sisaldaks ka 
vabatahtlikke eelarvelisi makseid liikmesriikidelt konkreetsete projektide tarbeks –, et muuta 
võimalikult lühikeseks aeg, mille jooksul töötatakse välja kommerts-termotuumaelektrijaam.

Olulisim samm sellel teel termotuumaenergeetika poole on ITER-seade. Eelmise aasta juunis 
allkirjastati lõpuks pärast pikaajalisi läbirääkimisi ITERi asukohariigi valiku üle 
rahvusvaheline ITER-leping kuue osapoole vahel (EL, USA, Venemaa, Jaapan, Hiina ja 
Korea).
Nende keerukate läbirääkimiste vältel teiste osapooltega võtsid kõik Euroopa institutsioonid 
ja liikmesriigid suuri programmilisi ja eelarvelisi kohustusi, et toetada asukohana Euroopat 
(Prantsusmaal Cadarache'is). Lähiminevikus on ITER-komisjon mitmel korral kinnitanud, et 
EL peaks kindlalt jätkama oma reaktoripõhist strateegiat ja säilitama termotuumaenergeetika 
alases teadustöös maailmas oma liidripositsiooni. Sel eesmärgil on ITER-komisjon korduvalt 
julgustanud komisjoni ja nõukogu tegema kõiki vajalikke otsuseid (sealhulgas muidugi 
asjakohane vastavate tegevuste ja programmide rahastamine), et tagada see, et ITER-rajatised 
tõesti Euroopasse ehitataks.

Nende läbirääkimiste positiivne tulemus, nimelt et ITERi asukohaks saab EL, nõuab nüüd 
ühtlasi otsuseid ja meetmeid selle ja järgmiste raamprogrammide raames.

Kulude ja vahendite jagamine osapoolte vahel ITERi komponentide hankimisel, nagu on 
kokku lepitud rahvusvahelises ITER-lepingus, eeldab asukohamaapoolset (s.t ELi-poolset) 
kohustuste täpset määratlemist. Sel põhjusel on ITERi ehitamiseks vajalik piisavamahuline 
eelarve, nagu ka komisjoni ettepanekust nähtub.

Samas vajab ITER-seadme täielik ja tõhus kasutamine pärast selle valmimist piisaval arvul 
Euroopa teadlasi, samuti kõrgteadmisi füüsikas ja tehnoloogias. Seepärast tuleb Euroopa 
termotuumaprogrammi – niinimetatud kaasnevat programmi – ITERi ehitamise ajal 
eelarveliselt ja juhtimise seisukohast piisavalt toetada.

Selles ulatuses annab raportöör järgmised soovitused:
• Täielik toetus kogu Euroopa termotuumasünteesiprogrammile. On vaja säilitada 

üksikasjalik teadusuuringute programm, et tagada ITERisse tehtavate investeeringute 
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kulutasuvus. Selles ulatuses peaks komisjon vältima kõiki märkimisväärseid 
eelarvekärpeid.

1. ITERi Euroopa agentuur on vajalik. Komisjoni ettepaneku kohaselt luuakse see 
ühisettevõttena Euratomi asutamislepingu alusel. Raportöör nõustub, et agentuur tagab 
Euratomile vahendid ITER-lepingust tulenevate rahvusvaheliste kohustuste täitmiseks 
ja hoolitseb Euratomi panuse eest ITERile ja laialdasema kasutamise tegevuste eest 
koostöös Jaapaniga. See agentuur peaks vastutama ka ITERi ehitamist toetavate 
tegevuste haldamise ja juhtimise eest, nagu nähakse ette komisjoni ettepaneku lisa 
alapunktis „ITER-projekti elluviimine”. Raportöör, nagu ka enamik 
termotuumaenergeetika alaste teadusuuringutega tegelejaid, on veendunud, et ITERi 
ehitus on niivõrd suur väljakutse, et see väärib – vähemalt kogu järgneva kümnendi 
jooksul – spetsiaalset struktuuri, mis keskendub ainult parimale ja kiireimale 
ITERi elluviimisele.

2. Jätkama peab tugevat kaasnevat uurimisprogrammi, millele on ette nähtud 
eelarve. Pidades silmas ITERi parimat võimalikku kasutamist pärast selle valmimist, 
ning seda, et säiliks Euroopa liidripositsioon füüsika ja termotuumasünteesi 
tehnoloogia valdkonnas, peab ITERi ehitamise vältel jätkuma jõuline teadusuuringute 
programm (kaasnev programm), nagu on ette nähtud komisjoni ettepaneku lisas. 
Raportöör usub, et seda programmi tuleb piisavalt toetada, seda koos eraldatud
assigneeringutega kogu termotuumasünteesi eelarvest, vastavalt pearaportööri 
ettepanekule tema koostatud Euratomi seitsmenda raamprogrammi raporti projektis.

3. Kaasnevat teadusuuringute programmi ei peaks juhtima ITERi agentuur.
Üksmeeles peaaegu kõigi termotuumaenergeetika alaste teadusuuringutega 
tegelejatega usub raportöör, et kõiki kaasneva teadusuuringuteprogrammi tegevusi, 
sealhulgas tegevusi, mis viiakse läbi võimaliku termotuumasünteesi näidisreaktori ja 
muude rajatiste ehitamise ettevalmistamiseks, nagu on ette nähtud komisjoni 
ettepaneku lisas (s.t kõik tegevused, mida ei ole märgitud ülal lõikes 1), tuleb läbi viia 
ja juhtida ITERi agentuurist eraldiseisvalt. Kõigi nende tegevuste läbiviimisel 
tuleb säilitada samasugune juhtimine kui eelnenud raamprogrammide puhul, 
sealhulgas lepingud assotsiatsioonidega ja Euroopa termotuumasünteesi 
arendamise kokkulepe. Raportöör on sügavalt veendunud, et integreeritud 
lähenemine termotuumasünteesi alastele teadusuuringutele ja 
termotuumaassotsiatsioonide ning liikmesriikide täielik kaasamine on seni end 
Euroopa termotuumasünteesi alase teadusruumi loomisel edukana tõestanud ja viinud 
ELi füüsika ja termotuumasünteesi tehnoloogia valdkonnas maailmas 
liidripositsioonile.

4. JET, Euroopa suurim termotuumasünteesi teadusuuringute seade, tuleb hoida 
täielikult kasutuses. Siiski, kuna JET kasutab peaaegu poole kogu kaasneva 
programmi eelarvest, on oluline, et tehase usaldusväärus tagatakse selle 
teadustulemuste korrapärase hindamisega.

5. Säilitada tuleb ELi liidripositsioon termotuumasünteesi alaste teadusuuringute 
valdkonnas. ELi liidripositsioon maailmas ei säili automaatselt seetõttu, et ITER 
Euroopasse ehitatakse. ITERi edukas kasutamine üldiselt ja ELi tõhus osalus ITERi 
eksperimentaalsetes tegevustes tingivad vajaduse jõulise ja tõeliselt euroopaliku 
teadus- ja arendusprogrammi järele, millesse kaasatakse liikmesriigid. Raportöör 
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tervitab komisjoni ettepanekut ITERi kasutamise ettevalmistamisel teadus- ja 
arendustegevuseks toroidaalsete magnetkambrite alal, mis on juba olemas või 
ehitamisel kõikides liikmesriikides. Selliste seadmete kasutamine ITERi ehitamise ajal 
(mis kestab kümme aastat) suurendab teadmisi mitmel ITERiga seotud teemal ja on 
edukate ITERi eksperimentaalsete tegevuste juures võtmeelement. Siiski usub 
raportöör, et selles programmis sisalduvate seadmete ülevaatamine, mis tugineb 
jagatud teaduslikel põhjendustel, tuleb läbi viia seitsmenda raamprogrammi 
alguses.

6. Tagada tuleb piisavate inimressursside olemasolu. ITERi elluviimine nõuab 
Euratomi termotuumasünteesi eelarve märkimisväärset suurendamist ning ka veelgi 
olulisemat piisavalt välja õpetatud personali arvu suurenemist. Raportöör usub, et selle 
vajaduse rahuldamiseks peaks EL lisaks kõrgetasemelistele haridusprogrammidele, 
sh Euroopa termotuumasünteesi füüsika ja inseneri doktorikraadi ettenägemisele, 
keskenduma ka teadusprogrammidele, mis suudaksid tagada uue põlvkonna 
füüsikute ja inseneride vajaliku väljaõppe.

7. “Kiirendatud” termotuumaenergia kasutuselevõttu tuleb jõuliselt toetada.
Raportöör usub kindlalt, et tuleb järgida “kiirendatud” termotuumaenergia 
kasutuselevõttu, et täita võimalikult kiiresti eesmärk, milleks on DEMO ehk 
termotuumasünteesi näidisreaktori käivitamine. Raportöör leiab, et sellel eesmärgil 
tuleks asetada rohkem rõhku neile teadusuuringute alastele tegevustele, mis on toodud 
komisjoni ettepaneku lisa alapunktis „Vastamine uutele ja ettenägematutele poliitikast 
tulenevatele vajadustele”. Siiski usub raportöör, et tuleb kehtestada strateegiad –
sealhulgas ka vabatahtlikud eelarvelised maksed liikmesriikidelt konkreetsete 
projektide tarbeks –, et olla valmis õigeaegselt reageerima ja alustama võimalikult 
palju teadustegevusi paralleelselt, lühendades seeläbi aega, mille jooksul 
arendatakse kommerts-termotuumaelektrijaam energiakriisi süvenemise korral.

Tuuma lõhustumise ja kiirguskaitse suunised

Euratomi eelarve piiratud ressursside tingimustes usub raportöör, et EL peaks prioriteetseks 
pidama selliste teadusuuringute alaste tegevuste rahastamist, mis on seotud ohutuse ja 
jäätmekäitlusega, et tagada olemasolevate reaktorite ohutum kasutamine.

Reaktorsüsteemid. Raportöör usub, et tegevuse “Reaktorsüsteemid” raames peaks vähem 
prioriteetseks pidama eesmärki “uurida arenenuma tehnoloogia potentsiaali, pakkuda veelgi 
ohutumat, enam ressursse säästvat ja konkurentsivõimelisemat tuumaenergia kasutamist”. 
Uue põlvkonna reaktoreid puudutavaid teadusuuringuid saavad liikmesriigid paremini läbi 
viia tihedas koostöös erasektoriga.

Ühisettevõtted tuuma lõhustumise ja kiirguskaitse valdkonnas. Raportöör usub, et 
ühisettevõtete loomist Euratomi asutamislepingu alusel tuleb tervitada, kui need tõepoolest 
suudavad tõhustada nende vastutusalasse antud tegevuste juhtimist ning tõsta ka teaduslike 
tulemuste kvaliteeti. Selles kontekstis nendib ta, et komisjoni ettepaneku kohane ühisettevõte 
radioaktiivsete jäätmete käitlemise valdkonnas võiks tuumajäätmete käitlemise tarbeks 
tõepoolest luua parema arengukeskkonna ohutumate ja tõhusamate tehnoloogiate 
arendamiseks.


