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Tarkistus 11
Michèle Rivasi

Ehdotus päätökseksi
–

Hylkäämisehdotus

Euroopan parlamentti hylkää komission 
ehdotuksen.

Or. fr

Tarkistus 12
Maria Da Graça Carvalho, Jean-Pierre Audy

Ehdotus päätökseksi
Johdanto-osan 3 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(3 a) Puiteohjelman (2012–2013) 
suunnittelun ja täytäntöönpanon olisi 
perustuttava yksinkertaisuuden, 
vakauden, avoimuuden, 
oikeusvarmuuden, johdonmukaisuuden, 
huippuosaamisen ja luottamuksen 
periaatteisin, kuten Euroopan parlamentti 
on suositellut tutkimuksen puiteohjelman 
täytäntöönpanon yksinkertaistamista
koskevassa mietinnössään.

Or. en

Tarkistus 13
Michèle Rivasi

Ehdotus päätökseksi
Johdanto-osan 6 kappale

Komission teksti Tarkistus

(6) Erityisohjelman olisi edistettävä (6) Erityisohjelman olisi edistettävä 
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kestävää kehitystä. säteilysuojelua koskevien normien 
parantamista ja ionisoivalle säteilylle 
altistumisen riskin minimointia. Lisäksi 
sen olisi edistettävä ydinvoimaloiden 
purkamiseen erikoistuvien 
asiantuntijoiden pikaista koulutusta.

Or. fr

Tarkistus 14
Silvia-Adriana Ţicău

Ehdotus päätökseksi
Johdanto-osan 8 kappale

Komission teksti Tarkistus

(8) Olisi toteutettava asianmukaiset ja 
unionin taloudellisiin etuihin nähden 
oikeasuhteiset toimenpiteet, jotta voidaan 
seurata sekä myönnetyn rahoitustuen 
tehokkuutta että kyseisten varojen käytön 
tehokkuutta väärinkäytösten ja petosten 
estämiseksi. Olisi myös ryhdyttävä 
tarvittaessa toimiin menetettyjen, 
aiheettomasti maksettujen tai väärin 
käytettyjen varojen takaisinperimiseksi 
asetuksen (EY, Euratom) N:o 1605/2002, 
asetuksen (EY, Euratom) N:o 2342/2002, 
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 1073/1999
mukaisesti.

(8) Olisi toteutettava asianmukaiset ja 
unionin taloudellisiin etuihin nähden 
oikeasuhteiset toimenpiteet, jotta voidaan 
seurata sekä myönnetyn rahoitustuen 
tehokkuutta että kyseisten varojen käytön 
tehokkuutta väärinkäytösten ja petosten 
estämiseksi. Erityistä huomiota olisi 
kiinnitettävä sellaisten 
sopimusjärjestelyjen kehittämiseen, joilla 
vähennetään toteutumatta jäämisen riskiä 
sekä hajautetaan riskit ja kustannukset 
ajallisesti. Olisi myös ryhdyttävä 
tarvittaessa toimiin menetettyjen, 
aiheettomasti maksettujen tai väärin 
käytettyjen varojen takaisinperimiseksi 
asetuksen (EY, Euratom) N:o 1605/2002, 
asetuksen (EY, Euratom) N:o 2342/2002, 
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 2185/968 ja Euroopan 
petostentorjuntaviraston (OLAF) 
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tutkimuksista 25 päivänä toukokuuta 1999 
annetun Euroopan parlamentin ja 
neuvoston asetuksen (EY) N:o 1073/19999

mukaisesti.

Or. en

Tarkistus 15
Michèle Rivasi

Ehdotus päätökseksi
2 artikla – 1 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

Erityisohjelmassa tuetaan ydinenergiaa 
koskevia tutkimus- ja koulutustoimia, jotka 
toteutetaan seuraavilla epäsuorien 
tutkimustoimien aihealueilla:

Erityisohjelmassa tuetaan ydinenergiaa 
koskevia tutkimus- ja koulutustoimia, jotka 
kattavat kaikki säteilysuojelun alalla 
toteutettavat epäsuorat tutkimustoimet.

Or. fr

Tarkistus 16
Michèle Rivasi

Ehdotus päätökseksi
2 artikla – 1 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) fuusioenergiatutkimus (mukaan lukien 
ITER);

Poistetaan.

Or. fr

Tarkistus 17
Michèle Rivasi

Ehdotus päätökseksi
2 artikla – 1 kohta – b alakohta
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Komission teksti Tarkistus

b) ydinfissiota ja säteilysuojelua koskeva 
tutkimus.

Poistetaan.

Or. fr

Tarkistus 18
Michèle Rivasi

Ehdotus päätökseksi
3 artikla

Komission teksti Tarkistus

Päätöksen [lisätään viittaus Euratomin 
puiteohjelmaa koskevaan neuvoston 
päätökseen, kun päätös on annettu] 3 
artiklan mukaisesti erityisohjelman 
toteuttamista varten tarpeelliseksi katsottu 
rahoitusmäärä on 2 327 054 000 euroa, 
josta komission hallintomenojen osuus on 
enintään 15 prosenttia. Määrä jakautuu 
seuraavasti (euroa):

Tämän säteilysuojelua koskevan
erityisohjelman toteuttamista varten 
tarpeelliseksi katsottu rahoitusmäärä on 
60 000 000 euroa.

a) fuusioenergiatutkimus 2 208 809 000;
b) ydinfissio ja säteilysuojelu 118 245 000.

Or. fr

Tarkistus 19
Edit Herczog

Ehdotus päätökseksi
3 artikla

Komission teksti Tarkistus

Päätöksen [lisätään viittaus Euratomin 
puiteohjelmaa koskevaan neuvoston 
päätökseen, kun päätös on annettu] 3 
artiklan mukaisesti erityisohjelman 
toteuttamista varten tarpeelliseksi katsottu 

Päätöksen [lisätään viittaus Euratomin 
puiteohjelmaa koskevaan neuvoston 
päätökseen, kun päätös on annettu] 3 
artiklan mukaisesti erityisohjelman 
toteuttamista varten tarpeelliseksi katsottu 
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rahoitusmäärä on 2 327 054 000 euroa, 
josta komission hallintomenojen osuus on 
enintään 15 prosenttia. Määrä jakautuu 
seuraavasti (euroa):

rahoitusmäärä on 2 408 809 000 euroa, 
josta komission hallintomenojen osuus on 
enintään 15 prosenttia. Määrä jakautuu 
seuraavasti (euroa):

a) fuusioenergiatutkimus 2 208 809 000; a) fuusioenergiatutkimus 2 208 809 000;

b) ydinfissio ja säteilysuojelu 118 245 000. b) ydinfissio ja säteilysuojelu 200 000 000.

Or. en

Tarkistus 20
Silvia-Adriana Ţicău

Ehdotus päätökseksi
7 artikla – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

2 a. Fissioon ja fuusioon liittyvissä 
asioissa komiteoiden kokoonpanon on 
kaikissa tapauksissa oltava sellainen, että 
se takaa kohtuullisen tasapainon miesten 
ja naisten välillä sekä niiden 
jäsenvaltioiden, jotka harjoittavat 
tutkimusta ja antavat koulutusta 
ydinalalla, ja assosioituneiden maiden 
välillä.

Or. ro

Tarkistus 21
Michèle Rivasi

Ehdotus päätökseksi
Liite – I osa – I.A jakso

Komission teksti Tarkistus

Koko I.A jakso poistetaan.

Or. fr
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Tarkistus 22
Vladimír Remek

Ehdotus päätökseksi
Liite – I osa – I.A jakso – 1 kohta – 3 alakohta

Komission teksti Tarkistus

ITERin rakentamista tukevien t&k-toimien 
toteuttamisesta vastaavat fuusioassosiaatiot 
ja Euroopan teollisuus. Näihin toimiin 
sisältyvät komponenttien ja järjestelmien 
kehittäminen ja testaus.

ITERin rakentamista tukevien t&k-toimien 
toteuttamisesta vastaavat fuusioassosiaatiot 
ja Euroopan teollisuus. Näihin toimiin 
sisältyvät komponenttien ja järjestelmien 
kehittäminen ja testaus ja niiden 
luotettavuuden varmistaminen.

Or. cs

Tarkistus 23
Antonio Cancian

Ehdotus päätökseksi
Liite – I osa – I.A jakso – 2 kohta – 1 alakohta – 2 luetelmakohta

Komission teksti Tarkistus

– ITERin käyttöskenaarioiden tutkiminen 
JET-laitteilla ja muilla laitteilla tehtävillä
kohdennetuilla kokeilla sekä koordinoidut 
mallintamistoimet.

– ITERin käyttöskenaarioiden tutkiminen 
olemassa oleviin eurooppalaisiin 
hankkeisiin liittyvillä kohdennetuilla 
kokeilla.

Or. it

Tarkistus 24
Antonio Cancian

Ehdotus päätökseksi
Liite – I osa – I.A jakso – 2 kohta – 1 alakohta – 2 a luetelmakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

– kahdeksanteen puiteohjelmaan 
sisällytettävän sellaisen uuden 
satelliittikokeilun suunnittelu, jolla 
voidaan täydentää ITER-kokeilua, niin 
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että voidaan varmistaa tarvittava 
kapasiteetti sekä riskien ja 
toimintakustannusten rajoittaminen, ja 
joka voi kattaa myös DEMO-
teknologioihin liittyvien tärkeimpien 
näkökohtien tutkimuksen.

Or. it

Tarkistus 25
Antonio Cancian

Ehdotus päätökseksi
Liite – I osa – I.A jakso – 6 kohta

Komission teksti Tarkistus

ITERin toteuttaminen Euroopassa ITER-
organisaation muodostamissa 
kansainvälisissä puitteissa on yksi osatekijä 
uusissa tutkimusinfrastruktuureissa, joilla 
on vahva eurooppalainen ulottuvuus.

ITERin toteuttaminen Euroopassa ITER-
organisaation muodostamissa 
kansainvälisissä puitteissa on yksi osatekijä 
uusissa tutkimusinfrastruktuureissa, joilla 
on vahva eurooppalainen ulottuvuus, ja 
siihen tulee täydentävän eurooppalaisen 
ohjelman yhteydessä sisältymään uuden 
tutkimusinfrastruktuurin luominen 
ITER-kokeilun tukemiseksi.

Or. it

Tarkistus 26
Michèle Rivasi

Ehdotus päätökseksi
Liite – I osa – I.B jakso – otsikko

Komission teksti Tarkistus

I.B. Ydinfissio ja säteilysuojelu I.B. Säteilysuojelu

Or. fr
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Tarkistus 27
Michèle Rivasi

Ehdotus päätökseksi
Liite – I osa – I.B jakso – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

Yleistavoitteena on parantaa 
turvallisuutta, suorituskykyä, 
resurssitehokkuutta ja 
kustannustehokkuutta ydinfissiossa ja 
säteilyn teollisessa ja lääketieteellisessä 
käytössä. Ydinfissioon ja säteilysuojeluun 
liittyviä epäsuoria toimia toteutetaan 
seuraavassa esitellyillä viidellä 
ensisijaisella toiminnan alalla. 
Tutkimuksella on läheisiä kytköksiä 
Euroopan parlamentin ja neuvoston 
päätöksellä N:o 1982/2006/EY 
hyväksytyssä unionin seitsemännessä 
puiteohjelmassa toteutettavaan 
tutkimukseen ja erityisesti toimiin, jotka 
liittyvät energiaan, eurooppalaisiin 
standardeihin, koulutukseen, 
ympäristönsuojeluun, terveyteen, 
materiaalitutkimukseen, hallintoon, 
yhteisiin infrastruktuureihin, turva- ja 
varmuusjärjestelyihin sekä 
turvallisuuskulttuuriin. Kansainvälisellä 
yhteistyöllä on olennainen merkitys 
useilla näistä toiminnan aloista ja 
erityisesti neljännen sukupolven 
reaktoreita käsittelevän kansainvälisen 
tutkimus- ja kehitysfoorumin (Generation 
IV International Forum, GIF) tutkimien 
kehittyneiden ydinjärjestelmien alalla.

Poistetaan.

Or. fr

Tarkistus 28
Alejo Vidal-Quadras

Ehdotus päätökseksi
Liite – I osa – I.B jakso – 1 kohta
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Komission teksti Tarkistus

Yleistavoitteena on parantaa turvallisuutta, 
suorituskykyä, resurssitehokkuutta ja 
kustannustehokkuutta ydinfissiossa ja 
säteilyn teollisessa ja lääketieteellisessä 
käytössä. Ydinfissioon ja säteilysuojeluun 
liittyviä epäsuoria toimia toteutetaan 
seuraavassa esitellyillä viidellä 
ensisijaisella toiminnan alalla. 
Tutkimuksella on läheisiä kytköksiä 
Euroopan parlamentin ja neuvoston 
päätöksellä N:o 1982/2006/EY13

hyväksytyssä unionin seitsemännessä 
puiteohjelmassa toteutettavaan 
tutkimukseen ja erityisesti toimiin, jotka 
liittyvät energiaan, eurooppalaisiin 
standardeihin, koulutukseen, 
ympäristönsuojeluun, terveyteen, 
materiaalitutkimukseen, hallintoon, 
yhteisiin infrastruktuureihin, turva- ja 
varmuusjärjestelyihin sekä 
turvallisuuskulttuuriin. Kansainvälisellä 
yhteistyöllä on olennainen merkitys useilla 
näistä toiminnan aloista ja erityisesti 
neljännen sukupolven reaktoreita 
käsittelevän kansainvälisen tutkimus- ja 
kehitysfoorumin (Generation IV 
International Forum, GIF) tutkimien 
kehittyneiden ydinjärjestelmien alalla.

Yleistavoitteena on parantaa turvallisuutta, 
suorituskykyä, resurssitehokkuutta ja 
kustannustehokkuutta ydinfissiossa ja 
säteilyn teollisessa ja lääketieteellisessä 
käytössä. Ydinfissioon ja säteilysuojeluun 
liittyviä epäsuoria toimia toteutetaan 
seuraavassa esitellyillä viidellä 
ensisijaisella toiminnan alalla. 
Tutkimuksella on läheisiä kytköksiä 
Euroopan parlamentin ja neuvoston 
päätöksellä N:o 1982/2006/EY13

hyväksytyssä unionin seitsemännessä 
puiteohjelmassa toteutettavaan 
tutkimukseen ja erityisesti toimiin, jotka 
liittyvät energiaan, eurooppalaisiin 
standardeihin, koulutukseen, 
ympäristönsuojeluun, terveyteen, 
materiaalitutkimukseen, hallintoon, 
yhteisiin infrastruktuureihin, turva- ja 
varmuusjärjestelyihin sekä 
turvallisuuskulttuuriin ja neuvoston 
maaliskuussa 2008 hyväksymään 
strategiseen 
energiateknologiasuunnitelmaan 
sisältyviä ydinfissiota koskevia 
ehdotuksia. Kansainvälisellä yhteistyöllä 
on olennainen merkitys useilla näistä 
toiminnan aloista ja erityisesti neljännen 
sukupolven reaktoreita käsittelevän 
kansainvälisen tutkimus- ja 
kehitysfoorumin (Generation IV 
International Forum, GIF) tutkimien 
kehittyneiden ydinjärjestelmien alalla.

__________________
13. EUVL L 412, 30.12.2006, s. 1.

Or. en

Tarkistus 29
Michèle Rivasi
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Ehdotus päätökseksi
Liite – I osa – I.B jakso – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Geologinen loppusijoitus Poistetaan.
Tavoitteet
Tavoitteena on luoda toteutukseen 
keskittyvän tutkimuksen avulla vankka 
tieteellinen ja tekninen perusta, jotta 
voidaan demonstroida käytetyn 
polttoaineen ja pitkäikäisen 
radioaktiivisen jätteen geologisen 
loppusijoituksen teknologioita ja 
turvallisuutta. Lisäksi tuetaan yhteisen 
eurooppalaisen näkemyksen 
muodostamista jätteen huoltoon ja 
loppusijoitukseen liittyvistä tärkeimmistä 
kysymyksistä.
Toimet
Geologinen loppusijoitus: Jätevarastojen 
toteutusmallien tekninen suunnittelu ja 
demonstrointi, sijoituskallion 
ominaisuuksien tutkiminen paikan päällä 
(sekä yleisissä että paikkakohtaisissa 
maanalaisissa tutkimuslaboratorioissa), 
varastointiympäristön tutkiminen, asiaan 
liittyvien prosessien tutkiminen 
lähialueella (jätemuoto ja rakennetut 
vapautumisesteet) ja kaukoalueella 
(peruskallio ja kulkeutumistiet 
biosfääriin), häiriösietoisten menetelmien 
kehittäminen suorituskyvyn ja 
turvallisuuden arviointiin sekä yleiseen 
hyväksyttävyyteen liittyvien 
yhteiskunnallisten ja hallinnollisten 
kysymysten tarkastelu.

Or. fr

Tarkistus 30
Vladimír Remek
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Ehdotus päätökseksi
Liite – I osa – I.B jakso – 1 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Geologinen loppusijoitus: Jätevarastojen 
toteutusmallien tekninen suunnittelu ja 
demonstrointi, sijoituskallion 
ominaisuuksien tutkiminen paikan päällä 
(sekä yleisissä että paikkakohtaisissa 
maanalaisissa tutkimuslaboratorioissa), 
varastointiympäristön tutkiminen, asiaan 
liittyvien prosessien tutkiminen lähialueella 
(jätemuoto ja rakennetut vapautumisesteet) 
ja kaukoalueella (peruskallio ja 
kulkeutumistiet biosfääriin), 
häiriösietoisten menetelmien kehittäminen 
suorituskyvyn ja turvallisuuden arviointiin 
sekä yleiseen hyväksyttävyyteen liittyvien 
yhteiskunnallisten ja hallinnollisten 
kysymysten tarkastelu.

Geologinen loppusijoitus: Jätevarastojen 
toteutusmallien tekninen suunnittelu ja 
demonstrointi, sijoituskallion 
ominaisuuksien tutkiminen paikan päällä 
(sekä yleisissä että paikkakohtaisissa 
maanalaisissa tutkimuslaboratorioissa), 
varastointiympäristön tutkiminen, asiaan 
liittyvien prosessien tutkiminen lähialueella 
(jätemuoto ja rakennetut vapautumisesteet) 
ja kaukoalueella (peruskallio ja 
kulkeutumistiet biosfääriin), 
häiriösietoisten menetelmien kehittäminen 
suorituskyvyn ja turvallisuuden arviointiin 
sekä yleiseen hyväksyttävyyteen liittyvien 
yhteiskunnallisten ja hallinnollisten 
kysymysten tarkastelu. Jotta voidaan 
tehokkaammin estää radioaktiiviset 
päästöt odottamattomien tapahtumien 
yhteydessä, on otettava käyttöön 
luotettavia järjestelmiä, joilla toimintoja 
voidaan ylläpitää myös alhaisemmalla 
toimintateholla.

Or. cs

Tarkistus 31
Michèle Rivasi

Ehdotus päätökseksi
Liite – I osa – I.B jakso – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Reaktorijärjestelmät Poistetaan.
Tavoitteet
Tavoitteena on tukea kaikkien 
relevanttien Euroopassa käytössä tai 
kehitteillä olevien reaktorijärjestelmien 
turvallista, tehokasta ja kestävämpää 
käyttöä (polttoainekiertoon liittyvät 
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laitokset mukaan luettuna) sekä tutkia 
ratkaisuja jätteen määrän ja/tai 
vaarallisuuden vähentämiseksi.
Toimet
Ydinlaitosten turvallisuus: Nykyisten ja 
myöhemmin rakennettavien ydinlaitosten 
käyttöturvallisuus, 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.
Kehittyneet ydinjärjestelmät: Nykyisten 
järjestelmien ja polttoaineiden 
tehokkuuden parantaminen ja 
kehittyneiden reaktorijärjestelmien 
tutkiminen, jotta voidaan arvioida näiden 
järjestelmien tarjoamia mahdollisuuksia, 
ydinmateriaalien leviämisen estämistä ja 
vaikutuksia pitkän aikavälin kestävyyden 
kannalta, mukaan luettuina 
perustutkimukseen ja keskeiseen 
monialaiseen tutkimukseen (kuten 
materiaalitutkimukseen)14 liittyvät toimet 
sekä polttoainekierron, innovatiivisten 
polttoaineiden ja jätehuoltonäkökohtien 
tutkimus (mm. partitio ja transmutointi 
sekä fissiomateriaalin tehokkaampi käyttö 
nykyisissä reaktoreissa).
__________________
14. Pioneeritutkimuksen tukemisesta 
kaikilla tieteen ja teknologian aloilla 
vastaa ERC.

Or. fr
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Tarkistus 32
Edit Herczog

Ehdotus päätökseksi
Liite – I osa – I.B jakso – 2 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Ydinlaitosten turvallisuus: Nykyisten ja 
myöhemmin rakennettavien ydinlaitosten 
käyttöturvallisuus, 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.

Ydinlaitosten turvallisuus: Nykyisten ja 
myöhemmin rakennettavien ydinlaitosten 
käyttöturvallisuus, 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. Fukushiman onnettomuuden 
jälkeen toteutettaviin lisätoimiin olisi 
sisällytettävä seismisen sietokyvyn 
parantaminen, ei ennakoitavissa olevien 
onnettomuuksien määritelmän 
muuttaminen, yleisten virhetyyppien 
tutkiminen, hätätilanteiden hallinnan 
parantaminen, kuuman metallin ja 
höyryn reaktioista peräisin olevan vedyn 
kumuloitumisen välttäminen, vedyn 
rekombinaatio ja kaasun ylipainetta 
kestävien suodatin- ja 
puhdistusjärjestelmien kehittäminen.

Or. en

Tarkistus 33
Alejo Vidal-Quadras

Ehdotus päätökseksi
Liite – I osa – I.B jakso – 2 kohta – 2 alakohta
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Komission teksti Tarkistus

Ydinlaitosten turvallisuus: Nykyisten ja 
myöhemmin rakennettavien ydinlaitosten 
käyttöturvallisuus, 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.

Ydinlaitosten turvallisuus: Nykyisten ja 
myöhemmin rakennettavien ydinlaitosten 
käyttöturvallisuus, jossa otetaan erityisesti 
huomioon Fukushiman onnettomuudesta 
tehtyjen tutkimusten tulokset ja 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. en

Tarkistus 34
Alejo Vidal-Quadras

Ehdotus päätökseksi
Liite – I osa – I.B jakso – 2 kohta – 3 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Kehittyneet ydinjärjestelmät: Nykyisten 
järjestelmien ja polttoaineiden 
tehokkuuden parantaminen ja 
kehittyneiden reaktorijärjestelmien 
tutkiminen, jotta voidaan arvioida näiden 
järjestelmien tarjoamia mahdollisuuksia, 
ydinmateriaalien leviämisen estämistä ja 
vaikutuksia pitkän aikavälin kestävyyden 
kannalta, mukaan luettuina 
perustutkimukseen ja keskeiseen 
monialaiseen tutkimukseen (kuten 
materiaalitutkimukseen)14 liittyvät toimet 
sekä polttoainekierron, innovatiivisten 
polttoaineiden ja jätehuoltonäkökohtien 

Kehittyneet ydinjärjestelmät: Nykyisten 
järjestelmien ja polttoaineiden 
tehokkuuden parantaminen ja 
kehittyneiden reaktorijärjestelmien 
tutkiminen, jotta voidaan arvioida näiden 
järjestelmien tarjoamia mahdollisuuksia, 
ydinmateriaalien leviämisen estämistä ja 
vaikutuksia pitkän aikavälin kestävyyden 
kannalta, mukaan luettuina 
perustutkimukseen ja keskeiseen 
monialaiseen tutkimukseen (kuten 
materiaalitutkimukseen)14 liittyvät toimet 
sekä polttoainekierron, innovatiivisten 
polttoaineiden ja jätehuoltonäkökohtien 
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tutkimus (mm. partitio ja transmutointi 
sekä fissiomateriaalin tehokkaampi käyttö 
nykyisissä reaktoreissa).

tutkimus (mm. partitio ja transmutointi 
sekä fissiomateriaalin tehokkaampi käyttö 
nykyisissä reaktoreissa). Yllä mainitut 
toimet olisi suunnattava tukemaan 
puheenjohtajavaltio Belgian 
marraskuussa järjestämässä Euroopan 
energiateknologiasuunnitelmaa 
koskevassa konferenssissa käynnistettyä 
kestävää ydinfissiota koskevaa 
eurooppalaista teollisuusaloitetta 
(ESNII), ja niihin olisi sisällytettävä 
Astridin, Allegron, Alfredin ja Myrrhan 
kaltaisten tärkeiden tutkimushankkeiden 
suunnittelu.

Or. en

Tarkistus 35
Michèle Rivasi

Ehdotus päätökseksi
Liite – I osa – I.B jakso – 5 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Tavoitteena on tukea tieteellisen osaamisen 
ja tietotaidon luomista ja levittämistä koko 
alalla ja tällä tavoin varmistaa sopivan 
pätevyyden omaavien tutkijoiden, 
insinöörien ja teknikoiden saatavuus 
mahdollisimman varhaisessa vaiheessa. 
Tavoitteena on myös parantaa unionin 
koulutuslaitosten välistä koordinointia sen 
varmistamiseksi, että pätevyysvaatimukset 
ovat samat kaikissa jäsenvaltioissa.

Tavoitteena on tukea säteilysuojelua ja 
ydinvoimaloiden purkamista koskevan
tieteellisen osaamisen ja tietotaidon 
luomista ja levittämistä ja tällä tavoin 
varmistaa sopivan pätevyyden omaavien 
tutkijoiden, insinöörien ja teknikoiden 
saatavuus mahdollisimman varhaisessa 
vaiheessa. Tavoitteena on myös parantaa 
unionin koulutuslaitosten välistä 
koordinointia sen varmistamiseksi, että 
pätevyysvaatimukset ovat samat kaikissa 
jäsenvaltioissa.

Or. fr

Tarkistus 36
Michèle Rivasi
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Ehdotus päätökseksi
Liite – I osa – I.B jakso – 5 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Henkilöstövoimavarat ja koulutus: 
Tavoitteena on koordinoida kansallisia 
ohjelmia ja yleistä ydintutkimuksen ja -
teknologian koulutusta erilaisilla, myös 
kilpailuun perustuvilla välineillä, osana 
henkilöstövoimavarojen yleistä tukemista 
kaikilla aihealueilla. Tähän sisältyvät 
koulutuskurssien ja -verkkojen tukeminen 
sekä toimenpiteet, joilla lisätään alan 
houkuttelevuutta nuorille tutkijoille ja 
insinööreille.

Henkilöstövoimavarat ja koulutus: 
Tavoitteena on koordinoida kansallisia 
ohjelmia ja yleistä säteilysuojelun sekä
ydinvoimaloiden purkamista koskevan 
tutkimuksen ja -teknologian koulutusta 
erilaisilla, myös kilpailuun perustuvilla 
välineillä, osana henkilöstövoimavarojen 
yleistä tukemista kaikilla aihealueilla. 
Tähän sisältyvät koulutuskurssien ja -
verkkojen tukeminen sekä toimenpiteet, 
joilla lisätään alan houkuttelevuutta 
nuorille tutkijoille ja insinööreille.

Or. fr


