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Muudatusettepanek 3
Michèle Rivasi

Ettepanek võtta vastu otsus
–

Tagasilükkamisettepanek

Euroopa Parlament lükkab komisjoni 
ettepaneku tagasi. 

Or. fr



PE472.070v02-00 4/17 AM\878621ET.doc

ET

Muudatusettepanek 4
Niki Tzavela

Ettepanek võtta vastu otsus
Põhjendus 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(5) Käesoleva eriprogrammi rakendamisel 
tuleks tähelepanu pöörata teadlaste 
liikuvusele ja koolitamisele ning 
uuendustegevusele Euroopa Liidus. 
Teadusuuringute Ühiskeskus peaks 
eelkõige korraldama asjakohaseid koolitusi 
tuumaohutuse ja tuumaenergiaalase 
julgeoleku valdkonnas.

(5) Käesoleva eriprogrammi rakendamisel 
tuleks tähelepanu pöörata teadlaste 
liikuvusele ja koolitamisele ning 
uuendustegevusele Euroopa Liidus. 
Teadusuuringute Ühiskeskus peaks 
eelkõige korraldama asjakohaseid koolitusi 
tuumaohutuse ja tuumaenergiaalase 
julgeoleku valdkonnas. Lisaks peaks 
Teadusuuringute Ühiskeskus osalema 
koolituse kvaliteedi ja tõhususe 
järelevalves ning tuumaenergeetika 
valdkonnas olemasolevate koolituskavade 
koordineerimises liidusiseselt, kandidaat-
ja naaberriikidega.

Or. en

Muudatusettepanek 5
Michèle Rivasi

Ettepanek võtta vastu otsus
Põhjendus 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(5) Käesoleva eriprogrammi rakendamisel 
tuleks tähelepanu pöörata teadlaste 
liikuvusele ja koolitamisele ning 
uuendustegevusele Euroopa Liidus. 
Teadusuuringute Ühiskeskus peaks 
eelkõige korraldama asjakohaseid koolitusi 
tuumaohutuse ja tuumaenergiaalase 
julgeoleku valdkonnas.

(5) Käesoleva eriprogrammi rakendamisel 
tuleks tähelepanu pöörata teadlaste 
liikuvusele ja koolitamisele ning 
uuendustegevusele Euroopa Liidus. 
Teadusuuringute Ühiskeskus peaks 
eelkõige korraldama asjakohaseid koolitusi 
tuumarajatiste dekomisjoneerimise ja 
tuumaenergiaalase julgeoleku valdkonnas.

Or. fr
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Muudatusettepanek 6
Silvia-Adriana Ţicău

Ettepanek võtta vastu otsus
Põhjendus 5 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(5 a) Tuumaalaste alusuuringute 
kõrvalsaaduseks olevad algatused vajavad 
suuremat tähelepanu ja eelarvelisi 
kulutusi, eelkõige seoses 
investeeringutega inimkapitali ja 
meetmetega, mille eesmärk on lahendada 
lähiaastatel tekkida ähvardav 
kvalifitseeritud tööjõu puudus (nt 
teadusgrandid tuumavaldkonnas 
tegutsevatele teadlastele) ja sellest tulenev 
ELi langus juhtpositsioonilt;

Or. en

Muudatusettepanek 7
Maria Da Graça Carvalho, Jean-Pierre Audy

Ettepanek võtta vastu otsus
Põhjendus 6 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(6 a) Raamprogrammi (2012–2013) 
rakendamine peaks põhinema lihtsuse, 
stabiilsuse, läbipaistvuse, õiguskindluse, 
järjepidevuse, pädevuse ja usalduse 
põhimõtetel, järgides Euroopa 
Parlamendi aruandes teadusuuringute 
raamprogrammide rakendamise 
lihtsustamine kohta esitatud soovitusi.

Or. en
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Muudatusettepanek 8
Maria Da Graça Carvalho, Jean-Pierre Audy

Ettepanek võtta vastu otsus
Põhjendus 10 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(10 a) Liidu teadusuuringute rahastamist 
tuleks kõigil projektide etappidel juhtida
rohkem usalduspõhiselt ja 
riskitaluvamalt, tagades samas 
aruandekohustuse täitmise ja juhindudes 
paindlikest liidu eeskirjadest.

Or. en

Muudatusettepanek 9
Silvia-Adriana Ţicău

Ettepanek võtta vastu otsus
Põhjendus 11

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(11) Tuleks võtta asjakohased (Euroopa 
Liidu finantshuvidega vastavuses olevad 
meetmed), et jälgida antud rahaliste 
vahendite ja nende kasutamise tõhusust, et 
vältida pettusi ja eeskirjade eiramist. 
Tuleks astuda vajalikud sammud kaduma 
läinud, valesti makstud või vääralt 
kasutatud vahendite tagasinõudmiseks 
vastavalt määrusele (EÜ, Euratom) 
nr 1605/2002, määrusele (EÜ, Euratom) 
nr 2342/2002, nõukogu 18. detsembri 
1995. aasta määrusele (EÜ, Euratom) 
nr 2988/95 (Euroopa ühenduste 
finantshuvide kaitse kohta), nõukogu 
11. novembri 1996. aasta määrusele 
(Euratom, EÜ) nr 2185/96 (mis käsitleb 
komisjoni tehtavat kohapealset kontrolli ja 
inspekteerimist, et kaitsta Euroopa 
ühenduste finantshuve pettuste ja 
igasuguse muu eeskirjade eiramise eest) 
ning Euroopa Parlamendi ja nõukogu 

(11) Tuleks võtta asjakohased (Euroopa 
Liidu finantshuvidega vastavuses olevad) 
meetmed, et jälgida antud rahaliste 
vahendite ja nende kasutamise tõhusust, et 
vältida pettusi ja eeskirjade eiramist. Erilist 
tähelepanu tuleks pöörata selliste 
lepingutingimuste väljatöötamisele, mis 
vähendavad kohustuste täitmata jäämise 
ohtu, ning riskide ja kulude 
ümberjaotamisele aja jooksul. Tuleks 
astuda vajalikud sammud kaduma läinud, 
valesti makstud või vääralt kasutatud 
vahendite tagasinõudmiseks vastavalt 
määrusele (EÜ, Euratom) nr 1605/2002, 
määrusele (EÜ, Euratom) nr 2342/2002, 
nõukogu 18. detsembri 1995. aasta 
määrusele (EÜ, Euratom) nr 2988/95 
(Euroopa ühenduste finantshuvide kaitse 
kohta), nõukogu 11. novembri 1996. aasta 
määrusele (Euratom, EÜ) nr 2185/96 (mis 
käsitleb komisjoni tehtavat kohapealset 
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25. mai 1999. aasta määrusele (EÜ) 
nr 1073/1999 (Euroopa Pettustevastase 
Ameti (OLAF) juurdluste kohta).

kontrolli ja inspekteerimist, et kaitsta 
Euroopa ühenduste finantshuve pettuste ja 
igasuguse muu eeskirjade eiramise eest) 
ning Euroopa Parlamendi ja nõukogu 
25. mai 1999. aasta määrusele (EÜ) 
nr 1073/1999 (Euroopa Pettustevastase 
Ameti (OLAF) juurdluste kohta).

Or. en

Muudatusettepanek 10
Michèle Rivasi

Ettepanek võtta vastu otsus
Artikkel 2 – lõige 1 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) tuumajäätmete käitlemine, 
keskkonnamõju ja põhiteadmised;

(a) meditsiinilised rakendused, 
keskkonnamõju ja põhiteadmised;

Or. fr

Muudatusettepanek 11
Michèle Rivasi

Ettepanek võtta vastu otsus
Artikkel 2 – lõige 1 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) tuumaohutus (praeguse ja uue 
põlvkonna tuumareaktorite tuumaohutus 
ning nende kütusetsükli ohutus);

välja jäetud

Or. fr

Muudatusettepanek 12
Niki Tzavela

Ettepanek võtta vastu otsus
Artikkel 2 – lõige 1 – punkt c a (uus)
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(c a) dekomisjoneerimine

Or. en

Muudatusettepanek 13
Michèle Rivasi

Ettepanek võtta vastu otsus
Artikkel 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Otsuse [viide Euratomi raamprogrammi 
käsitlevale nõukogu otsusele, mis 
lisatakse selle vastuvõtmisel] artikli 3 
kohaselt on eriprogrammi rakendamiseks 
vajaliku summa suurus 233 216 000 eurot.

Eriprogrammi rakendamiseks vajaliku 
summa suurus on 40 000 000 eurot.

Or. fr

Muudatusettepanek 14
Silvia-Adriana Ţicău

Ettepanek võtta vastu otsus
Artikkel 6 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Komisjon koostab eriprogrammi 
rakendamiseks mitmeaastase 
tööprogrammi, sätestades 
üksikasjalikumalt lisas ettenähtud 
eesmärgid, teadus- ja 
tehnoloogiaprioriteedid ning rakendamise 
ajakava.

(1) Komisjon koostab eriprogrammi 
rakendamiseks mitmeaastase 
tööprogrammi, sätestades 
üksikasjalikumalt lisas ettenähtud 
eesmärgid, teadus- ja 
tehnoloogiaprioriteedid ning vajaminevad 
rahalised vahendid, rahastamiskorra ja
rakendamise ajakava.

Or. ro
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Muudatusettepanek 15
Michèle Rivasi

Ettepanek võtta vastu otsus
Lisa – jagu 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Eriprogrammi üldeesmärk on pakkuda 
kliendikeskset teaduslikku ja tehnilist tuge 
ELi tuumaenergiaga seotud poliitika 
kujundamisel ning täita asutamislepingust 
tulenevaid kohustusi. Selle eesmärgi 
saavutamiseks tuleb teadmisi ja pädevust 
pidevalt ajakohastada, et tagada 
tipptasemel teadmised tuumareaktori 
ohutuse ning tuumaenergiaalaste 
kaitsemeetmete ja julgeoleku valdkonnas.

Eriprogrammi üldeesmärk on pakkuda 
teaduslikku ja tehnilist tuge ELi poliitika 
kujundamisel. Selle eesmärgi 
saavutamiseks tuleb teadmisi ja pädevust 
pidevalt ajakohastada, et tagada 
tipptasemel teadmised meditsiiniliste 
rakenduste, keskkonnas leiduva 
radioaktiivsuse suhtes võetavate meetmete 
ja sellealase teabe ning tuumaenergiaalaste 
kaitsemeetmete ja julgeoleku valdkonnas.

Or. fr

Muudatusettepanek 16
Michèle Rivasi

Ettepanek võtta vastu otsus
Lisa – 2. jagu – esimene lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Teadusuuringute Ühiskeskuse 
tuumaenergiaalase tegevuse eesmärk on 
täita asutamislepingust tulenevaid teadus-
ja arenduskohustusi ja toetada nii 
komisjoni kui ka liikmesriike sellistes 
valdkondades nagu kaitsemeetmed ja 
tuumarelva leviku tõkestamine, 
jäätmekäitlus, tuumarajatiste ja 
tuumkütusetsükli ohutus, radioaktiivsus 
keskkonnas ja kiirguskaitse.

Teadusuuringute Ühiskeskuse 
tuumaenergiaalase tegevuse eesmärk on 
toetada nii komisjoni kui ka liikmesriike 
sellistes valdkondades nagu kaitsemeetmed 
ja tuumarelva leviku tõkestamine, 
radioaktiivsus keskkonnas ja kiirguskaitse.

Or. fr

Muudatusettepanek 17
Michèle Rivasi
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Ettepanek võtta vastu otsus
Lisa – 2. jagu – teine lõik – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) tuumajäätmete käitlemine, 
keskkonnamõju ja põhiteadmised;

(a) meditsiinilised rakendused, 
keskkonnamõju ja põhiteadmised; 

Or. fr

Muudatusettepanek 18
Michèle Rivasi

Ettepanek võtta vastu otsus
Lisa – 2. jagu – teine lõik – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) tuumaohutus (praeguse ja uue 
põlvkonna tuumareaktorite tuumaohutus 
ning nende kütusetsükli ohutus);

välja jäetud

Or. fr

Muudatusettepanek 19
Michèle Rivasi

Ettepanek võtta vastu otsus
Lisa – 3. jagu – punkt 3.1 – pealkiri

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3.1. Tuumajäätmete käitlemine, 
keskkonnamõju ja põhiteadmised

3.1. Meditsiinilised rakendused, 
keskkonnamõju ja põhiteadmised

Or. fr

Muudatusettepanek 20
Michèle Rivasi
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Ettepanek võtta vastu otsus
Lisa – 3. jagu – punkt 3.1 – alapunkt 3.1.1 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3.1.1. Kasutatud tuumkütuse ja 
kõrgaktiivsete jäätmete iseloomustamine, 
ladustamine ja lõppladustamine

välja jäetud

Kasutatud tuumkütuse ja kõrgaktiivsete 
tuumajäätmete käitlus hõlmab nende 
ümbertöötlemist, konditsioneerimist, vedu, 
vaheladustamist ja geoloogilist 
lõppladustamist. Kõigi nende valdkondade 
puhul on põhieesmärk hoida ära 
radionukliidide eraldumine biosfääri 
nende väga pika lagunemisaja jooksul. 
Kõnealuse eesmärgi saavutamiseks on 
oluline luua kunstlikud ja looduslikud 
tõkkesüsteemid ning hinnata nende 
toimimist sobiva aja jooksul, see sõltub 
muu hulgas kütuse ja/või jäätmete 
käitumisest geoloogilises keskkonnas. 
Käesolev eriprogramm hõlmab 
kõnealuseid uuringuid.

Or. fr

Muudatusettepanek 21
Michèle Rivasi

Ettepanek võtta vastu otsus
Lisa – 3. jagu – punkt 3.1 – alapunkt 3.1.2 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3.1.2. Eraldamine ja transmutatsioon välja jäetud
Uue põlvkonna tuumaenergiasüsteemide 
põhistrateegia hõlmab tuumkütusetsükli 
lõpetamist selliselt, et väheneks 
tuumajäätmete pikaajaline radioaktiivne 
toksilisus ja paraneks ressursside säästev 
kasutamine. Selle kontseptsiooni 
peamisteks väljakutseteks on optimeerida 
valitud pikaealiste radionukliidide 
eraldamine kütusest ning luua ja 
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iseloomustada ohutuid ja usaldusväärseid 
kütuseid aktinoidide transmutatsiooni 
jaoks. Teadusuuringute Ühiskeskus 
katsetab eraldamist nii leostumis- kui ka 
pürometallurgia protsessides 
(soolakeskkonnas).

Or. fr

Muudatusettepanek 22
Michèle Rivasi

Ettepanek võtta vastu otsus
Lisa – 3. jagu – punkt 3.1 – alapunkt 3.1.3 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3.1.3. Aktinoidide alusuuringud välja jäetud
Tsiviilotstarbel kasutatava 
tuumatehnoloogia valdkonnas on 
pädevuse ja juhtpositsiooni säilitamiseks 
oluline edendada tuumamaterjalidele 
keskenduvaid valdkondadevahelisi 
alusuuringuid, millest omakorda võivad 
tekkida tehnoloogilised uuendused. 
Selleks on vaja teadmisi nn 5f-
elektronkihi elementide (s.o aktinoidid) 
ning nende ühendite reageerimisest 
termodünaamilistele parameetritele 
(tavaliselt ekstreemsed). Vastavate 
katseandmete vähesuse ja modelleerimise 
olemuse keerukuse tõttu on praegused 
teadmised sellistest mehhanismidest 
piiratud. Kõnealuse valdkonna 
alusuuringud on olulised, et mõista 
selliste elementide käitumist ning püsida 
kondenseeritud aine füüsikas tänapäeval 
esirinnas. Katseprogrammide mõju 
suurendamiseks soodustatakse 
modelleerimise ja simuleerimisega seotud 
saavutusi.
Teadusuuringute Ühiskeskuse aktinoidide 
alusuuringute programm on jätkuvalt 
esikohal aktinoidide füüsikas ja keemias 
ning selle põhieesmärk on pakkuda 
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ülikoolide ja uurimiskeskuste teadlastele 
maailmatasemel katserajatisi. Need 
võimaldavad teadlastel uurida aktinoidide 
omadusi, et täiendada oma teadmisi ja 
panustada tuumateaduse edusammudesse.

Or. fr

Muudatusettepanek 23
Michèle Rivasi

Ettepanek võtta vastu otsus
Lisa – 3. jagu – punkt 3.1 – alapunkt 3.1.4 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3.1.4. Tuumaandmed välja jäetud
Väikeste aktinoidide spetsiaalsete põletite 
jaoks pakutud lahendused ning 
tuumaenergia tootmise uudsed 
kontseptsioonid vajavad oluliselt 
täpsemaid tuumaandmeid. Katseandmete 
kvaliteet on ohutusnormide ja 
veamarginaali vähendamise seisukohalt 
olulise tähtsusega ning seetõttu kulutõhus 
uue põlvkonna reaktorsüsteemide 
projekteerimisel ja ehitamisel. Tööstuse ja 
teaduslaborite kasutatavad andmed 
peavad olema täielikud, täpsed ning 
valideeritud selgelt määratletud kvaliteedi 
tagamise protseduuride abil.
Teadusuuringute Ühiskeskus kogub 
rahvusvaheliselt nõutavad andmed ning 
jätkab Van de Graaffi ja GELINA 
lineaarkiirendite tegevust.

Or. fr

Muudatusettepanek 24
Michèle Rivasi

Ettepanek võtta vastu otsus
Lisa – 3. jagu – punkt 3.1 – alapunkt 3.1.6 – esimene lõik
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Asutamislepingu 3. peatüki II jaotises on 
sätestatud, et kehtestatakse põhistandardid 
töötajate ja kogu elanikkonna tervise 
kaitseks ioniseerivast kiirgusest tulenevate 
ohtude eest. Asutamislepingu artiklitega 
13–38 on ette nähtud liikmesriikide ja 
komisjoni roll seoses inimeste tervise 
kaitsega, radioaktiivsustaseme seirega 
keskkonnas, eraldumisega keskkonda ja
tuumajäätmete käitlemisega. 
Asutamislepingu artikli 39 kohaselt abistab 
Teadusuuringute Ühiskeskus komisjoni 
selle ülesande täitmisel.

Asutamislepingu II jaotise 3. peatükis on 
sätestatud, et kehtestatakse põhistandardid
töötajate ja kogu elanikkonna tervise 
kaitseks ioniseerivast kiirgusest tulenevate 
ohtude eest. Asutamislepingu artiklitega 
31–38 on ette nähtud liikmesriikide ja 
komisjoni roll seoses inimeste tervise 
kaitsega, radioaktiivsustaseme seirega 
keskkonnas (õhk, vesi ja pinnas) ja
eraldumisega keskkonda. Teadusuuringute 
Ühiskeskus jätkab koostöös 
rahvusvaheliste partneritega keskkonna 
radioaktiivsuse mõõtmise võrgustike 
arendamist ning teavitab üldsust 
viivitamata kõigist leidudest.
Asutamislepingu artikli 39 kohaselt abistab 
Teadusuuringute Ühiskeskus komisjoni 
selle ülesande täitmisel.

Or. fr

Muudatusettepanek 25
Michèle Rivasi

Ettepanek võtta vastu otsus
Lisa – 3. jagu – punkt 3.1 – alapunkt 3.1.7 – esimene lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

On oluline, et tuumateadlaste ja -
inseneride uus põlvkond säilitaks 
tuumaalased teadmised ja süvendaks neid, 
selleks tuleks jagada teadustöö ja 
rakendusprogrammide käigus saadud 
kogemusi, tulemusi, tõlgendusi ja oskusi.

Kiiresti tuleks välja õpetada 
tuumarajatiste dekomisjoneerimisele 
spetsialiseeruvate tuumateadlaste ja -
inseneride uus põlvkond, selleks tuleks
näiteks jagada teadustöö ja 
rakendusprogrammide käigus saadud 
kogemusi, tulemusi, tõlgendusi ja oskusi.

Or. fr

Muudatusettepanek 26
Michèle Rivasi
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Ettepanek võtta vastu otsus
Lisa – 3. jagu – punkt 3.1 – alapunkt 3.1.7 – teine lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Teadusuuringute Ühiskeskus annab oma 
panuse, et need teadmised oleksid kergesti 
kättesaadavad, hästi organiseeritud ja 
dokumenteeritud, ning ta toetab 
kõrgharidust Euroopas seoses 
olemasolevate ja innovatiivsete neljanda 
põlvkonna reaktoritega. Lisaks loob 
Teadusuuringute Ühiskeskus Euroopa 
tuumavaldkonna inimressursside 
vaatluskeskuse (European Nuclear 
Human Resources Observatory), et 
analüüsida suundumusi Euroopas ning 
pakkuda teaduslikku tuge liidu poliitika 
kujundamisel. Teadusuuringute 
Ühiskeskus jätkab tuumavaldkonnas 
teabevahetuse parandamist, eelkõige 
keskendutakse üldsuse toetusele ja üldise 
energiateadlikkuse suurendamise 
strateegiate väljatöötamisele. Pikaajaline 
kogemus ja spetsiaalsed rajatised 
tuumaandmete mõõtmisteks on 
suurepärane võimalus tuumateadlaste ja -
inseneride koolitamiseks, mis täiendaks 
ülikooliõpet ja võimaldaks praktilist 
juurdepääsu tuumarajatistele.

Teadusuuringute Ühiskeskus annab oma 
panuse, et need teadmised oleksid kergesti 
kättesaadavad, hästi organiseeritud ja 
dokumenteeritud, ning ta toetab 
kõrghariduse andmist Euroopas 
tuumarajatiste dekomisjoneerimise
menetluse ja tehnoloogia alal.

Or. fr

Muudatusettepanek 27
Michèle Rivasi

Ettepanek võtta vastu otsus
Lisa – 3. jagu – punkt 3.2 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

 välja jäetud

Or. fr
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Muudatusettepanek 28
Jean-Pierre Audy

Ettepanek võtta vastu otsus
Lisa – 3. jagu – punkt 3.2 – alapunkt 3.2.1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Tuumaohutust ja rajatiste töökindlust 
optimeeritakse pidevalt, et vastata uutele 
väljakutsetele, mis on tekkinud turu 
liberaliseerimisest, tehase käitamisaja 
pikenemisest ning nn tuumatööstuse 
taassünnist. Selleks et tagada nii lääne kui 
ka Vene tüüpi tuumaelektrijaamade ohutus 
ja seda suurendada, tuleb kõrgetasemelisi 
ohutuse hindamise meetodeid ja 
asjakohaseid analüüsivahendeid arendada 
ja valideerida. Teadusuuringute 
Ühiskeskus korraldab spetsiifilisi 
katsepõhiseid uuringud, et mõista paremini 
aluseks olevaid füüsikalisi nähtusi ja 
protsesse ning et deterministlikke ja 
tõenäosuslikke ohutushinnanguid saaks 
valideerida ja kontrollida; selleks 
kasutatakse rajatise protsesside 
(reaktsioonivõime ja termohüdraulilised 
protsessid), koostisosade (arvestades 
töökoormust/vananemist) ning 
inimfaktorite ja organisatsiooniliste 
tegurite tänapäevast modelleerimist. 
Teadusuuringute Ühiskeskusel on jätkuvalt 
keskne roll käitamisel saadud kogemuste 
tagasiside Euroopa keskuse (European 
Clearinghouse for Operational Experience 
Feedback) loomisel ja selle töö 
korraldamisel liikmesriikide huvides. 
Euroopa reguleerivate asutuste huvides 
esitab keskus temaatilisi aruandeid rajatiste 
konkreetsete aspektide kohta ning 
lihtsustab käitamisel saadud kogemuste 
tagasiside tõhusat jagamist ja rakendamist 
tuumaelektrijaamade ohutuse tagamiseks.

Tuumaohutust ja rajatiste töökindlust 
optimeeritakse pidevalt, et vastata uutele 
väljakutsetele, mis on tekkinud turu 
liberaliseerimisest, tehase käitamisaja 
pikenemisest ning nn tuumatööstuse 
taassünnist. Selleks et tagada nii lääne kui 
ka Vene tüüpi tuumaelektrijaamade ohutus 
ja seda suurendada, tuleb kõrgetasemelisi 
ohutuse hindamise meetodeid ja 
asjakohaseid analüüsivahendeid arendada 
ja valideerida. Teadusuuringute 
Ühiskeskus korraldab spetsiifilisi 
katsepõhiseid uuringud, et mõista paremini 
aluseks olevaid füüsikalisi nähtusi ja 
protsesse ning et deterministlikke ja 
tõenäosuslikke ohutushinnanguid saaks 
valideerida ja kontrollida; selleks 
kasutatakse rajatise protsesside 
(reaktsioonivõime ja termohüdraulilised 
protsessid), koostisosade (arvestades 
töökoormust/vananemist) ning 
inimfaktorite ja organisatsiooniliste 
tegurite tänapäevast modelleerimist. 
Teadusuuringute Ühiskeskusel on jätkuvalt 
keskne roll käitamisel saadud kogemuste 
tagasiside Euroopa keskuse (European 
Clearinghouse for Operational Experience 
Feedback) loomisel ja selle töö 
korraldamisel liikmesriikide huvides. 
Euroopa reguleerivate asutuste huvides 
esitab keskus temaatilisi aruandeid rajatiste 
konkreetsete aspektide kohta ning 
lihtsustab käitamisel saadud kogemuste 
tagasiside tõhusat jagamist ja rakendamist 
tuumaelektrijaamade ohutuse tagamiseks.
Võttes arvesse tuumareaktorite 
dekomisjoneerimise kasvavat tähtsust ja 
sellega seotud laienevat turgu ja tehnilisi 
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lahendusi, suurendab Teadusuuringute 
Ühiskeskus oma teaduspädevust selles 
vallas. Ühiskeskus võtab kavasse 
reaktorite dekomisjoneerimisega seotud 
teadustegevuse ja valdkonnaspetsialistide 
koolitamise põhiaspektid (meetodid, töö 
käigus toimuv koolitus, teaduslik taust).

Or. en


