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Lainsäädäntömenettelyistä käytettävät symbolit

* Kuulemismenettely
yksinkertainen enemmistö

**I Yhteistoimintamenettely (ensimmäinen käsittely) 
yksinkertainen enemmistö

**II Yhteistoimintamenettely (toinen käsittely)
yksinkertainen enemmistö yhteisen kannan hyväksymiseksi
parlamentin jäsenten enemmistö yhteisen kannan hylkäämiseksi tai 
tarkistamiseksi

*** Hyväksyntämenettely
parlamentin jäsenten enemmistö lukuun ottamatta EY-sopimuksen 
105, 107, 161 ja 300 artiklassa ja EU-sopimuksen 7 artiklassa 
tarkoitettuja tapauksia

***I Yhteispäätösmenettely (ensimmäinen käsittely) 
yksinkertainen enemmistö

***II Yhteispäätösmenettely (toinen käsittely)
yksinkertainen enemmistö yhteisen kannan hyväksymiseksi
parlamentin jäsenten enemmistö yhteisen kannan hylkäämiseksi tai 
tarkistamiseksi

***III Yhteispäätösmenettely (kolmas käsittely)
yksinkertainen enemmistö yhteisen tekstin hyväksymiseksi

(Ilmoitettu menettely perustuu komission esittämään oikeusperustaan.)

Tarkistukset säädösehdotukseen

Parlamentin tarkistukset merkitään lihavoidulla kursiivilla. Pelkkää 
kursivointia käytetään kiinnittämään asiasta vastaavien yksiköiden huomio 
sellaisiin säädösehdotuksen osiin, jotka ehdotetaan korjattavaksi lopullisessa 
tekstissä (esimerkiksi selvästi virheelliset tai kyseisestä kieliversiosta pois 
jääneet kohdat). Korjausehdotusten hyväksymisestä päättävät asiasta 
vastaavat yksiköt.
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LUONNOS EUROOPAN PARLAMENTIN 
LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI

ehdotuksesta neuvoston päätökseksi Euroopan atomienergiayhteisön (Euratom) 
seitsemännen ydinalan tutkimuksen ja koulutuksen puiteohjelman (2007–2011) 
täytäntöön panemiseksi toteutettavasta erityisohjelmasta
(KOM(2005)0445 – C6-0386/2005 – 2005/0190(CNS))

(Kuulemismenettely)

Euroopan parlamentti, joka

– ottaa huomioon komission ehdotuksen neuvostolle (KOM(2005)0445)1,

– ottaa huomioon Euratomin perustamissopimuksen 7 artiklan, jonka mukaisesti neuvosto 
on kuullut parlamenttia (C6-0386/2005),

– ottaa huomioon työjärjestyksen 51 artiklan,

– ottaa huomioon teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunnan mietinnön ja 
budjettivaliokunnan lausunnon (A6-0000/2006),

1. hyväksyy komission ehdotuksen sellaisena kuin se on tarkistettuna;

2. pyytää komissiota muuttamaan ehdotustaan vastaavasti Euratomin perustamissopimuksen 
119 artiklan toisen kohdan mukaisesti;

3. pyytää neuvostoa ilmoittamaan parlamentille, jos se aikoo poiketa parlamentin 
hyväksymästä sanamuodosta;

4. pyytää tulla kuulluksi uudelleen, jos neuvosto aikoo tehdä huomattavia muutoksia 
komission ehdotukseen;

5. kehottaa puhemiestä välittämään parlamentin kannan neuvostolle ja komissiolle.

Komission teksti Parlamentin tarkistukset

Tarkistus 1
2 artiklan 2 kohta

Fuusioenergiatutkimuksen alalla 
muodostetaan Euratomin 
perustamissopimuksen toisen osaston V 
luvun nojalla perustettava yhteisyritys
hallinnoimaan Euroopan osallistumista 

Fuusioenergiatutkimuksen alalla 
muodostetaan Euratomin 
perustamissopimuksen toisen osaston V 
luvun nojalla perustettava yhteisyritys 
hallinnoimaan Euroopan osallistumista 

  
1 Ei vielä julkaistu virallisessa lehdessä.
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ITER-hankkeeseen sekä täydentäviin
toimiin, joiden tavoitteena on 
fuusioenergian nopea toteuttaminen.

ITER-hankkeeseen, mukaan lukien 
laajemman lähestymistavan toimet 
Japanin kanssa, sekä liitteen 2 osan 
2.1. kohdan i alakohdassa tarkoitettuihin 
ITERin rakentamista tukeviin toimiin. 
Yhteisyritys toteuttaa ja hallinnoi erikseen 
kaikkia muita toimia fuusioenergian 
alalla, siten että säilytetään 
kokonaisvaltainen lähestymistapa ja 
Euratomin fuusioassosiaatioiden 
täysimääräinen osallistuminen.

Perustelu

ITER on Euroopan fuusio-ohjelman tärkein sitoumus tulevina vuosina. Tarvitaan 
eurooppalainen erityisvirasto täyttämään ITER-sopimuksesta johtuvat kansainväliset 
velvoitteet ja hallinnoimaan ITERin rakentamista tukevia toimia. Sen jälkeen kun ITER on 
rakennettu, sen täyteen ja tehokkaaseen hyödyntämiseen tarvitaan riittävä määrä taitavia 
eurooppalaisia tieteenharjoittajia sekä korkeatasoista tietoa fysiikassa ja teknologiassa. Tätä 
varten Euroopan fuusio-ohjelmalle on annettava riittävästi taloudellista ja hallinnollista 
tukea. Mallina olisi käytettävä hallinto-organisaatiota, assosiaatiosopimukset ja Euroopan 
fuusiokehityssopimus mukaan luettuna, joka on osoittautunut tähän mennessä toimivaksi 
muodostettaessa aidosti eurooppalaista tutkimusaluetta fuusiotutkimuksen alalla, minkä 
johdosta EU:lla on johtava asema fuusioteknologiassa ja -fysiikassa. 

Tarkistus 2
Liite, osa 2, jakso 2.1, kohta 2

ITERiä hallinnoiva virasto (Domestic 
Agency) perustetaan yhteisyrityksenä 
Euratomin perustamissopimuksen nojalla.
Euratom voi sen avulla täyttää ITER-
sopimuksesta johtuvat kansainväliset 
velvoitteensa ja varmistaa, että 
eurooppalainen tuki ITERille ja 
laajemman lähestymistavan hankkeille, 
näitä hankkeita tukevat t&k-toimet 
mukaan luettuina, annetaan tehokkaasti 
ja johdonmukaisesti.

ITERiä hallinnoiva virasto (Domestic 
Agency) perustetaan yhteisyrityksenä 
Euratomin perustamissopimuksen nojalla.
Euratom voi sen avulla täyttää ITER-
sopimuksesta johtuvat kansainväliset 
velvoitteensa ja antaa eurooppalaisen 
tuen ITERille ja laajemman 
lähestymistavan hankkeille Japanin 
kanssa.

Perustelu

ITERiä hallinnoiva virasto keskittyy ITERin sekä Japanin kanssa tehtävien laajemman 
lähestymistavan hankkeiden mahdollisimman hyvään ja nopeaan toteuttamiseen, kuten 
ITERiä koskevassa kansainvälisessä sopimuksessa on sovittu. Kaikki muut fuusioenergiaan 
liittyvät toimet, mukaan lukien liitteessä tarkoitetut demonstraatiofuusioreaktorin ja muiden 
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laitteistojen rakentamisen valmistelutoimet, kuuluvat Euroopan fuusiokehityssopimuksen 
toimivaltaan ja niitä hallinnoidaan siten, että fuusioassosiaatiot osallistuvat siihen 
täysimääräisesti. Tällä toimivaltuuksien erottamisella varmistetaan sekä ITERin 
rakentamisen onnistuminen että sen paras mahdollinen käyttö rakennusvaiheen jälkeen.

Tarkistus 3
Liite, osa 2, jakso 2.1, otsikko "Toimet", alakohta (ii), kohta 2

Seitsemännen puiteohjelman aikana
suoritetaan ohjelmassa käytettävien 
laitteiden arviointi, jossa tarkastellaan 
mahdollisuuksia poistaa käytöstä nykyisiä 
laitteita sekä tarvetta rakentaa uusia 
laitteita rinnakkain ITERin käytön kanssa.
Arvioinnin pohjalta voidaan antaa tukea 
uusille tai parannetuille laitteille sen 
varmistamiseksi, että ohjelman 
käytettävissä säilyy riittävä valikoima 
fuusiolaitteita t&k-toimintaa varten.

Seitsemännen puiteohjelman alussa
suoritetaan ohjelmassa käytettävien 
laitteiden arviointi, jossa tarkastellaan 
mahdollisuuksia poistaa käytöstä nykyisiä 
laitteita sekä tarvetta rakentaa uusia 
laitteita rinnakkain ITERin käytön kanssa. 
Arvioinnin pohjalta voidaan antaa tukea 
uusille tai parannetuille laitteille sen 
varmistamiseksi, että ohjelman 
käytettävissä säilyy riittävä valikoima 
fuusiolaitteita t&k-toimintaa varten.

Perustelu

Kun otetaan huomioon fuusiolaitteiden käytöstä poistamista tai rakentamista koskeva 
aikataulu, ITER-operaation valmisteluun tai täydentämiseen liittyvien tulevien tarpeiden 
arviointi olisi tehtävä niin pian kuin mahdollista.

Tarkistus 4
Liite, osa 2, jakso 2.1, otsikko "Toimet",alakohta (vii)

Nopeutetun (”fast track”) fuusioenergian 
kehittämisohjelman avulla fuusioenergia 
voitaisiin saada aiemmin markkinoille.
Tämä olisi osa laajempaa politiikkaa, jossa 
käsitellään Euroopan energiansaannin 
varmuuteen, ilmastonmuutokseen ja 
kestävään kehitykseen liittyviä 
kysymyksiä. Nopeutetun 
kehittämisohjelman päätavoitteena ja 
tärkeänä virstanpylväänä olisi DEMO-
laitoksen nopea toteuttaminen.
Seitsemännessä puiteohjelmassa tähän 
sisältyisivät hankkeet, jotka liittyvät 
fuusioenergian kehittämiseen tähtäävään 
laajempaan kansainväliseen 
lähestymistapaan ja jotka Euratom 
toteuttaa yhteistyössä ITER-kumppaneiden 
kanssa.

Nopeutetun (”fast track”) fuusioenergian 
kehittämisohjelman avulla fuusioenergia 
voitaisiin saada aiemmin markkinoille.
Tämä olisi osa laajempaa politiikkaa, jossa 
käsitellään Euroopan energiansaannin 
varmuuteen, ilmastonmuutokseen ja 
kestävään kehitykseen liittyviä 
kysymyksiä. Nopeutetun 
kehittämisohjelman päätavoitteena ja 
tärkeänä virstanpylväänä olisi DEMO-
laitoksen nopea toteuttaminen.
Seitsemännessä puiteohjelmassa tähän 
sisältyisivät hankkeet, jotka liittyvät 
fuusioenergian kehittämiseen tähtäävään 
laajempaan kansainväliseen 
lähestymistapaan ja jotka Euratom 
toteuttaa yhteistyössä ITER-kumppaneiden 
kanssa. Tämän alan toimet suoritetaan 
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niin, että pyritään valmistautumaan alan 
kasvavaan merkitykseen ja varojen 
lisääntymiseen energiakriisin 
mahdollisesti syvetessä.

Perustelu

Energia-alan erittäin epävarmat tulevaisuuden näkymät huomioon ottaen Euroopan olisi 
valmistauduttava aloittamaan samanaikaisesti ITERin kanssa suuri teknologiaohjelma, jonka 
avulla voitaisiin päästä mahdollisimman lähelle varsinaista fuusiovoimalaitosta.

Tarkistus 5
Liite, osa 2, jakso 2.2, kohta 1

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 tärkein tekijä kaikessa 
EU:n toiminnassa ydinfissiotutkimuksen 
alalla. Eritoten uusien 
reaktorijärjestelmien suunnittelusta tai 
toteuttamisesta olisi sovittava 
kansainvälisessä sopimuksessa, joka 
heijastelee jäsenvaltioiden erilaisia 
kantoja tällä alalla. 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.

Perustelu

Vähän aikaa sitten tapahtunut laajentuminen lisäsi tarvetta ponnisteluihin Euroopan 
pitämisena turvallisena ydinenergian käytön suhteen. Näiden ponnistelujen on oltava ensi 
sijalla EU:n ydinfissiotutkimuksessa, siten että annetaan yksittäisten jäsenvaltioiden ja 
yksityisten yritysten tehdä yhteistyötä edistyksellisiä reaktorijärjestelmiä tutkittaessa.
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PERUSTELUT

Esittelijä pitää myönteisenä tätä komission ehdotusta erityisohjelmasta, jossa epäsuorat 
tutkimustoimet jakaantuvat kahteen toimintalinjaan: 

1. fuusioenergiatutkimus ja
2. ydinfissio ja säteilysuojelu.

Fuusioenergiatutkimusta koskevat suuntaviivat

Esittelijä, kuten myös tutkimuksen ja kehityksen 7. puiteohjelman yleisesittelijä, uskoo, että 
EU:n olisi hyödynnettävä mahdollisimman hyvin fuusioenergian potentiaali, sillä siitä voi 
pitkällä aikavälillä tulla käytännössä rajaton, ympäristön kannalta hyväksyttävissä oleva ja 
taloudellisesti kilpailukykyinen energianlähde, jolla on huomattava merkitys pyrittäessä 
kestävään energiavarmuuteen. Esittelijä katsoo, että tätä varten olisi noudatettava nopeutettua 
fuusioenergian kehittämisohjelmaa (”fast track”) – jäsenvaltioiden tiettyihin hankkeisiin 
myöntämät ylimääräiset vapaaehtoiset määrärahat mukaan lukien – jotta voitaisiin lyhentää 
minimiin aika, joka tarvitaan kaupallisen fuusioenergialaitoksen kehittämiseen.

ITER-laitteisto on tässä olennaisen tärkeä askel.
Viime vuoden kesäkuussa kuusi osapuolta (EU, Yhdysvallat, Venäjä, Japani, Kiina ja Korea) 
allekirjoittivat ITERiä koskevan kansainvälisen sopimuksen ITERin sijainnista käytyjen 
pitkien neuvottelujen jälkeen.

Näiden vaikeiden neuvottelujen aikana kaikki unionin toimielimet ja jäsenvaltiot tekivät 
vahvoja sitoumuksia muiden osapuolten kanssa ohjelmien ja talousarvion suhteen tukeakseen 
ITERin sijoittamista Eurooppaan (Ranskan Cadarache). ITRE-valiokunta on viime aikoina 
todennut useaan otteeseen, että EU:n olisi jatkettava vakaasti reaktoriin keskittyvää 
strategiaansa ja säilytettävä johtoasemansa fuusioenergiatutkimuksessa. Tätä tarkoitusta 
varten ITRE-valiokunta on toistuvasti kannustanut komissiota ja neuvostoa tekemään 
tarvittavat päätökset (mukaan lukien tietenkin kaikkien asiaan kuuluvien toimien ja ohjelmien 
riittävä rahoitus) varmistaakseen, että ITER-laitteisto todellakin rakennetaan Eurooppaan.

Näiden neuvottelujen myönteinen päätös – ITER sijoitetaan Euroopan unionin alueelle –
edellyttää nyt johdonmukaisia päätöksiä ja toimia tässä ja seuraavassa puiteohjelmassa.

ITERin laitteiden hankkimisesta koituvien kustannusten ja osapuolten niihin myöntämien 
varojen jakaminen edellyttää ITERiä koskevan kansainvälisen sopimuksen mukaisesti 
sijoitusosapuolelta eli Euroopan unionilta tarkoin määriteltyjä sitoumuksia. Näin ollen ITERin 
rakentamista varten tarvitaan riittävän suuri talousarvio, kuten komissio esittää.

Sen jälkeen kun ITER on rakennettu, sen täyteen ja tehokkaaseen hyödyntämiseen tarvitaan 
myös riittävä määrä taitavia eurooppalaisia tieteenharjoittajia sekä korkeatasoista tietoa 
fysiikassa ja teknologiassa. Tätä varten Euroopan fuusio-ohjelmaa on ITERin 
rakennusvaiheen aikana – ns. lisäohjelmaa – tuettava riittävästi taloudellisesti ja 
hallinnollisesti.
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Tähän liittyen esittelijä antaa seuraavat suositukset:

• Täysimääräinen tuki Euroopan fuusio-ohjelmalle kokonaisuudessaan. On 
välttämätöntä säilyttää vankka tutkimusohjelma, jotta varmistetaan, että ITERiin 
tehtävät investoinnit ovat kustannustehokkaita. Tähän liittyen komission olisi 
vältettävä huomattavia budjettileikkauksia. 

1. ITERiä hallinnoiva virasto on välttämätön. Komission ehdotuksen mukaisesti se 
perustetaan yhteisyrityksenä Euratomin perustamissopimuksen nojalla. Esittelijä on 
samaa mieltä siitä, että Euratom voi sen avulla täyttää ITER-sopimuksesta johtuvat 
kansainväliset velvoitteensa ja antaa eurooppalaisen tuen ITERille ja laajemman 
lähestymistavan hankkeille Japanin kanssa. Viraston olisi myös vastattava komission 
ehdotuksen liitteessä alaotsikon "ITERin toteuttaminen" alla olevien ITERin 
rakentamista tukevien toimien hallinnoimisesta.  Esittelijä on vakuuttunut, kuten 
lähestulkoon koko fuusiotutkijayhteisö, että ITERin rakentaminen on niin haastava 
tehtävä, että se tarvitsee ainakin seuraavan vuosikymmenen ajan pelkästään sitä varten 
luodut rakenteet, jotka keskittyvät ainoastaan ITERin parhaaseen ja nopeimpaan 
mahdolliseen toteuttamiseen.

2. Olisi jatkettava vahvaa lisätutkimusohjelmaa, jolle varataan riittävästi varoja.
On säilytettävä vankka tutkimusohjelma (lisäohjelma) ITERin rakentamisen aikana, 
jotta ITERiä sen valmistumisen jälkeen voidaan hyödyntää parhaalla mahdollisella 
tavalla ja säilyttää Euroopan johtoasema fuusiofysiikassa ja -teknologiassa. Esittelijä 
katsoo, että ohjelmaa olisi tuettava riittävästi ja sen määrärahat olisi merkittävä 
fuusiotutkimuksen kokonaisbudjetissa, kuten yleisesittelijä ehdottaa Euratomin 
7. tutkimus- ja kehitysohjelmaa koskevassa mietintöluonnoksessaan. 

3. ITERiä hallinnoivan viraston ei tuli hallinnoida lisätutkimusohjelmaa. Esittelijä 
on lähestulkoon koko fuusiotutkimusyhteisön kanssa yhtä mieltä siitä, että kaikkia 
lisätutkimusohjelman toimia, komission ehdotuksen liitteessä tarkoitetut 
demonstraatiofuusioreaktorin ja muiden laitteiden mahdollisen rakentamisen 
valmistelutoimet mukaan luettuna, olisi toteutettava ja niitä olisi hallinnoitava 
erillään ITERiä hallinnoivasta virastosta. Kaikkia näitä toimia varten olisi 
säilytettävä sama hallinto kuin aikaisemmissa puiteohjelmissa, assosiaatiosopimukset 
ja Euroopan fuusiokehityssopimus mukaan luettuna. Itse asiassa esittelijä on täysin 
vakuuttunut siitä, että kokonaisvaltainen lähestymistapa fuusiotutkimustoimiin ja 
jäsenvaltioiden fuusioassosiaatioiden täysimääräinen osallistuminen on osoittautunut 
ainakin tähän mennessä menestyksekkääksi luotaessa aidosti eurooppalaista 
tutkimusaluetta fuusiotutkimuksen alalla, minkä johdosta EU:lla on johtoasema 
fuusiofysiikassa ja -teknologiassa. 

4. Euroopan laajin fuusiotutkimuslaitteisto JET olisi pidettävä täysin toimivana.
Koska JET kuitenkin vie lähes puolet lisäohjelman budjetista, on tärkeää taata 
laitoksen luotettavuus arvioimalla säännöllisesti sen tieteellisiä tuloksia.

5. EU:n olisi jatkossakin säilytettävä johtoasema fuusioenergian tutkimuksen alalla.
ITERin rakentaminen Eurooppaan ei automaattisesti takaa EU:n johtoasemaa. ITERin 
menestyksekäs hyödyntäminen yleensä ja erityisesti EU:n tehokas osallistuminen 
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ITERin kokeelliseen toimiin edellyttävät vahvaa ja aidosti eurooppalaista tutkimus- ja 
kehitysohjelmaa, johon kaikki jäsenvaltiot osallistuvat. Esittelijä on tyytyväinen 
komission ehdotukseen tutkimus- ja kehitystoimista, joilla valmistellaan kaikissa 
jäsenvaltioissa jo olemassa tai rakenteilla olevaa toroidaaliseen magneettiseen 
koossapitoon liittyvää laitteistoa koskevaa ITER-operaatiota. Tällaisten laitteiden 
hyödyntäminen ITERin rakennusvaiheen aikana (joka kestää kymmenen vuotta) lisää 
tietoa useista ITERiin liittyvistä seikoista ja on olennaisen tärkeää onnistuneelle 
ITERin kokeelliselle toiminnalle. Esittelijä uskoo kuitenkin, että tähän ohjelmaan 
sisältyvien laitteistojen uudelleen tarkastelu, joka perustuu yleisesti hyväksyttyihin 
tieteellisiin väitteisiin, on toteutettava tutkimuksen ja kehityksen 7. puiteohjelman 
alussa.

6. Olisi varmistettava riittävät henkilöstövoimavarat. ITERin toteuttamiseen tarvitaan 
huomattavaa kasvua Euratomin fuusiobudjetissa sekä vieläkin suurempaa lisäystä 
asianmukaisesti koulutetun henkilöstön määrässä. Esittelijä katsoo, että tämän 
vaatimuksen täyttämiseksi EU:n tulee korkean tason koulutusohjelmien 
(eurooppalainen fuusiofysiikan ja -tekniikan tohtorin tutkinto mukaan lukien) 
keskittyä tieteellisiin ohjelmiin, joilla voidaan varmistaa uuden fyysikko- ja 
insinöörisukupolven riittävä koulutus.

7. Nopeutettua fuusioenergiaohjelmaa (fast track) olisi tuettava voimakkaasti.
Esittelijä on vakaasti sitä mieltä, että olisi toteutettava nopeutettua 
fuusioenergiaohjelmaa, jotta demonstraatiofuusioreaktorin, DEMOn, toteutumista 
koskeva tavoite saavutettaisiin mahdollisimman nopeasti. Tätä varten olisi 
painotettava enemmän komission ehdotuksen liitteen kohdassa "Vastaaminen esiin 
nouseviin tarpeisiin ja ennakoimattomiin politiikkaan liittyviin tarpeisiin" tarkoitettua 
tutkimustoimintaa. Esittelijä katsoo kuitenkin, että olisi luotava strategioita –
jäsenvaltioiden tiettyihin hankkeisiin myöntämät ylimääräiset vapaaehtoiset 
määrärahat mukaan lukien – jotta toimiin päästään ajoissa ja voidaan aloittaa 
samanaikaisesti mahdollisimman monta tutkimustoimea ja siten lyhentää aikaa, joka 
tarvitaan kaupallisen fuusioenergialaitoksen kehittämiseen, energiakriisin 
mahdollisesti syvetessä.

Ydinfissiota ja säteilysuojelua koskevat suuntaviivat

Koska Euratomin talousarviosta myönnetyt varat ovat rajalliset, esittelijä katsoo, että EU:n 
olisi annettava etusija turvallisuudelle ja jätteen huollolle, jotta varmistetaan olemassa olevien 
reaktoreiden turvallisempi käyttö.

Reaktorijärjestelmät Esittelijä on sitä mieltä, että reaktorijärjestelmiin liittyvässä 
toiminnassa olisi annettava vähemmän painoarvoa tavoitteelle "tutkia, kuinka ydinenergiaa 
voidaan kehittyneempien teknologioiden avulla hyödyntää turvallisemmin, luonnonvaroja 
tehokkaammin käyttäen ja kilpailukykyisemmin". Jäsenvaltiot voivat läheisessä yhteistyössä 
yksityisten alojen kanssa suorittaa paremmin uuden sukupolven reaktoreita koskevaa
tutkimusta.

Yhteisyritykset ydinfission ja säteilysuojelun alalla Esittelijän mielestä Euratom-
sopimuksen mukaiset yhteisyritykset ovat kannatettavia silloin, kun niiden avulla voidaan 
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todella parantaa niiden vastuulla olevien toimien hallinnoinnin tehokkuutta sekä tieteellisten 
tulosten laatua. Tähän liittyen esittelijä toteaa, että radioaktiivisen jätteen huollon alan 
yhteisyritys, sellaisena kuin komissio sitä ehdottaa, voi todellakin edistää turvallisemman ja 
tehokkaamman teknologian kehittämistä ydinjätteen huoltoa varten.


