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Tarkistus 3
Michèle Rivasi

Ehdotus päätökseksi
–

Hylkäämisehdotus

Euroopan parlamentti hylkää komission 
ehdotuksen.

Or. fr
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Tarkistus 4
Niki Tzavela

Ehdotus päätökseksi
Johdanto-osan 5 kappale

Komission teksti Tarkistus

(5) Erityisohjelman toteuttamisessa olisi 
painotettava tutkijoiden liikkuvuuden ja 
koulutuksen sekä innovoinnin edistämistä 
Euroopan unionissa. YTK:n olisi erityisesti 
toteutettava aiheelliset koulutustoimet 
ydinturvallisuuden ja ydinvalvonnan alalla.

(5) Erityisohjelman toteuttamisessa olisi 
painotettava tutkijoiden liikkuvuuden ja 
koulutuksen sekä innovoinnin edistämistä 
Euroopan unionissa. YTK:n olisi erityisesti 
toteutettava aiheelliset koulutustoimet 
ydinturvallisuuden ja ydinvalvonnan alalla.
YTK:n olisi lisäksi autettava valvomaan 
ydinenergia-alan koulutuksen laatua ja 
tehoa sekä olemassa olevien 
koulutusohjelmien koordinointia sekä 
unionissa että ehdokas- ja 
naapurivaltioissa.

Or. en

Tarkistus 5
Michèle Rivasi

Ehdotus päätökseksi
Johdanto-osan 5 kappale

Komission teksti Tarkistus

(5) Erityisohjelman toteuttamisessa olisi 
painotettava tutkijoiden liikkuvuuden ja 
koulutuksen sekä innovoinnin edistämistä 
Euroopan unionissa. YTK:n olisi erityisesti 
toteutettava aiheelliset koulutustoimet 
ydinturvallisuuden ja ydinvalvonnan 
alalla.

(5) Erityisohjelman toteuttamisessa olisi 
painotettava tutkijoiden liikkuvuuden ja 
koulutuksen sekä innovoinnin edistämistä 
Euroopan unionissa. YTK:n olisi erityisesti 
toteutettava aiheelliset koulutustoimet 
ydinlaitteistojen käytöstäpoiston ja 
ydinvalvonnan alalla.

Or. fr
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Tarkistus 6
Silvia-Adriana Ţicău

Ehdotus päätökseksi
Johdanto-osan 5 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(5 a) Tarvittaisiin enemmän huomiota ja 
talousarviovaroja aloitteisiin, jotka 
täydentävät keskeistä ydintutkimusta, ja 
erityisesti olisi sijoitettava enemmän 
inhimillisiin voimavaroihin ja toimiin, 
joilla pyritään puuttumaan tulevien 
vuosien taitopulaa koskevaan riskiin 
(esimerkiksi myöntämällä apurahoja 
ydinalan tutkijoille) ja siitä seuraavaan 
johtotaitojen menetykseen Euroopan 
unionissa.

Or. en

Tarkistus 7
Maria Da Graça Carvalho, Jean-Pierre Audy

Ehdotus päätökseksi
Johdanto-osan 6 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(6 a) Puiteohjelman (2012–2013) 
täytäntöönpanon olisi perustuttava 
yksinkertaisuuden, vakauden, 
avoimuuden, oikeusvarmuuden, 
johdonmukaisuuden, osaamisen ja 
luottamuksen periaatteisiin tutkimuksen 
puiteohjelmien täytäntöönpanon 
yksinkertaistamisesta laadittuun 
Euroopan parlamentin mietintöön 
sisältyvien suositusten mukaisesti.

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

Ehdotus päätökseksi
Johdanto-osan 10 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(10 a) Unionin tutkimusrahoituksen 
hallinnan olisi perustuttava enemmän 
luottamukseen, ja sen riskinsietokykyä 
olisi parannettava hankkeiden kaikissa 
vaiheissa, mutta samalla olisi 
varmistettava vastuullisuus joustavien 
unionin sääntöjen avulla.

Or. en

Tarkistus 9
Silvia-Adriana Ţicău

Ehdotus päätökseksi
Johdanto-osan 11 kappale

Komission teksti Tarkistus

(11) Olisi toteutettava asianmukaiset ja 
Euroopan 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 

(11) Olisi toteutettava asianmukaiset ja 
Euroopan unionin taloudellisiin etuihin 
nähden oikeasuhteiset toimenpiteet, jotta 
voidaan seurata sekä myönnetyn 
rahoitustuen tehokkuutta että kyseisten 
varojen käytön tehokkuutta 
väärinkäytösten ja petosten estämiseksi. 
Huomiota olisi kiinnitettävä erityisesti 
sellaisten sopimusjärjestelyjen 
kehittämiseen, jotka vähentävät 
sopimuksen täyttämättä jättämisen riskiä 
sekä riskien ja kustannusten 
uudelleenjakamista ajan mittaan. 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 
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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.

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.

Or. en

Tarkistus 10
Michèle Rivasi

Ehdotus päätökseksi
2 artikla – 1 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

(a) ydinjätehuolto, ympäristövaikutukset ja 
perustietämys

(a) lääketieteelliset sovellukset, 
ympäristövaikutukset ja perustietämys

Or. fr

Tarkistus 11
Michèle Rivasi

Ehdotus päätökseksi
2 artikla – 1 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

(b) ydinturvallisuus (nykyisen ja tulevan 
sukupolven ydinreaktorit ja niiden 
polttoainekierto)

Poistetaan.

Or. fr



PE472.070v02-00 8/17 AM\878621FI.doc

FI

Tarkistus 12
Niki Tzavela

Ehdotus päätökseksi
2 artikla – 1 kohta – c a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(c a) käytöstäpoisto

Or. en

Tarkistus 13
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 233 216 000 euroa. 

Erityisohjelman toteuttamista varten 
tarpeelliseksi katsottu rahoitusmäärä on 
40 000 000 euroa. 

Or. fr

Tarkistus 14
Silvia-Adriana Ţicău

Ehdotus päätökseksi
6 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Komissio laatii erityisohjelman 
toteutusta varten monivuotisen 
työohjelman, jossa määritellään tarkemmin 
liitteessä asetetut tavoitteet ja tieteelliset ja 
teknologiset painopisteet sekä 

(1) Komissio laatii erityisohjelman 
toteutusta varten monivuotisen 
työohjelman, jossa määritellään tarkemmin 
liitteessä asetetut tavoitteet ja tieteelliset ja 
teknologiset painopisteet sekä tarvittavat 
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toteutusaikataulu varat, rahoitusjärjestelyt ja 
toteutusaikataulu.

Or. ro

Tarkistus 15
Michèle Rivasi

Ehdotus päätökseksi
Liite – 1 luku

Komission teksti Tarkistus

Erityisohjelman yleistavoitteena on antaa 
asiakaslähtöistä tieteellistä ja teknistä 
tukea EU:n politiikalle ydinenergia-alalla 
ja täyttää Euratomin 
perustamissopimuksesta johtuvat 
velvoitteet. Tämän vuoksi on tarpeen 
kehittää jatkuvasti tietämystä, taitoja ja 
pätevyyttä, jotta voidaan tarjota tieteellistä 
huipputasoa edustavaa asiantuntemusta 
ydinreaktoreiden turvallisuuden, 
ydinmateriaalivalvonnan sekä turva- ja 
varmuusjärjestelyjen aloilla.

Erityisohjelman yleistavoitteena on antaa 
tieteellistä ja teknistä tukea EU:n 
politiikalle. Tämän vuoksi on tarpeen 
kehittää jatkuvasti tietämystä, taitoja ja 
pätevyyttä, jotta voidaan tarjota tarvittavaa 
tieteellistä huipputasoa edustavaa 
asiantuntemusta lääketieteellisten 
sovellusten, ympäristön radioaktiivisuutta 
koskevien toimien ja tiedon ja 
ydinmateriaalivalvonnan sekä 
ydinvalvonnan aloilla.

Or. fr

Tarkistus 16
Michèle Rivasi

Ehdotus päätökseksi
Liite – 2 luku – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

YTK:n ydinalan toimilla pyritään 
täyttämään Euratomin 
perustamissopimuksesta johtuvat t&k-
velvoitteet ja tukemaan sekä komissiota 
että jäsenvaltioita ydinmateriaalivalvonnan 
ja ydinaseiden leviämisen estämisen, 
ydinjätehuollon, ydinlaitosten ja 
polttoainekierron turvallisuuden,

YTK:n ydinalan toimilla pyritään 
tukemaan sekä komissiota että 
jäsenvaltioita ydinmateriaalivalvonnan ja 
ydinaseiden leviämisen estämisen, 
ympäristön radioaktiivisuuden ja 
säteilysuojelun aloilla.
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ympäristön radioaktiivisuuden ja 
säteilysuojelun aloilla. 

Or. fr

Tarkistus 17
Michèle Rivasi

Ehdotus päätökseksi
Liite – 2 luku – 2 kohta – a luetelmakohta

Komission teksti Tarkistus

(a) ydinjätehuolto, ympäristövaikutukset ja 
perustietämys

(a) lääketieteelliset sovellukset, 
ympäristövaikutukset ja perustietämys

Or. fr

Tarkistus 18
Michèle Rivasi

Ehdotus päätökseksi
Liite – 2 luku – 2 kohta – b luetelmakohta

Komission teksti Tarkistus

(b) ydinturvallisuus (nykyisen ja tulevan 
sukupolven ydinreaktorit ja niiden 
polttoainekierto)

Poistetaan.

Or. fr

Tarkistus 19
Michèle Rivasi

Ehdotus päätökseksi
Liite – 3 luku – 3.1. kohta – otsikko

Komission teksti Tarkistus

3.1. Ydinjätehuolto, ympäristövaikutukset 
ja perustietämys

3.1. Lääketieteelliset sovellukset, 
ympäristövaikutukset ja perustietämys
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Or. fr

Tarkistus 20
Michèle Rivasi

Ehdotus päätökseksi
Liite – 3 luku – 3.1. kohta – 3.1.1. alakohta 

Komission teksti Tarkistus

3.1.1. Käytetyn polttoaineen ja korkea-
aktiivisen jätteen karakterisointi,
varastointi ja loppusijoittaminen

Poistetaan.

Käytetystä polttoaineesta ja korkea-
aktiivisesta ydinjätteestä huolehtimiseen 
kuuluu prosessointi, käsittely, 
kuljettaminen, välivarastointi ja 
geologinen loppusijoitus. Keskeisenä 
tavoitteena on estää radionuklidien pääsy 
biosfääriin kaikissa näissä vaiheissa 
hyvin pitkän hajoamisajan aikana. 
Rakennettujen ja luonnollisten 
vapautumisesteiden suunnittelu, arviointi 
ja toiminta kyseisellä aikajänteellä ovat 
olennaisia osatekijöitä näiden tavoitteiden 
saavuttamisen kannalta ja sidoksissa 
muun muassa polttoaineen ja/tai jätteen 
käyttäytymiseen geologisessa 
ympäristössä. Tähän liittyvät tutkimukset 
kuuluvat tämän erityisohjelman piiriin.

Or. fr

Tarkistus 21
Michèle Rivasi

Ehdotus päätökseksi
Liite – 3 luku – 3.1. kohta – 3.1.2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

3.1.2. Partitio ja transmutaatio Poistetaan.
Pääasiallisessa tulevia 
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ydinenergiajärjestelmiä varten 
kaavaillussa strategiassa pyritään 
polttoainekierron sulkemiseen tavoitteena 
vähentää ydinjätteen pitkäaikaista 
radiotoksisuutta ja tehostaa resurssien 
kestävää käyttöä. Tärkeimmät tähän 
liittyvät haasteet ovat partitiotekniikoiden 
optimointi valittujen pitkäikäisten 
radionuklidien erottamiseksi käytetystä 
polttoaineesta sekä turvallisten ja 
luotettavien polttoaineiden tuotanto ja 
kvalifiointi aktinidien transmutaatiota 
varten. Partitioon liittyvä kokeellinen työ 
sisältää YTK:ssa sekä vesiliuoksiin että 
pyrometallurgisiin prosesseihin 
(suolamediumissa) kohdistuvan 
tutkimuksen.

Or. fr

Tarkistus 22
Michèle Rivasi

Ehdotus päätökseksi
Liite – 3 luku – 3.1. kohta – 3.1.3 alakohta

Komission teksti Tarkistus

3.1.3. Aktinidien perustutkimus Poistetaan.
Asiantuntemuksen ja johtoaseman 
säilyttämiseksi siviiliydinteknologian 
alalla on tärkeää tukea ydinmateriaalien 
tieteidenvälistä perustutkimusta, joka voi 
synnyttää uusia teknologisia 
innovaatioita. Tietämystä tarvitaan ns. 5f-
alkuaineiden (aktinidien) ja niiden 
yhdisteiden reagoinnista (yleensä 
äärimmäisiin) termodynaamisiin 
parametreihin. Kokeellisen tietopohjan 
suppeuden ja mallintamiseen liittyvän 
kompleksisuuden vuoksi nykyinen 
tietämys näistä mekanismeista on 
rajallista. Perustutkimusta tarvitaan, jotta 
voidaan ymmärtää näiden alkuaineiden 
käyttäytymistä ja pysyä tiiviin aineen 
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fysiikan nykytietämyksen kärjessä. 
Kokeellisten ohjelmien vaikutuksen 
tehostamiseksi on määrä hyödyntää 
pitkälle kehitettyä mallintamista ja 
simulaatiota.

YTK:n aktinidien perustutkimusohjelma 
on edelleen aktinidien fysiikan ja kemian 
tutkimuksen kärjessä. Sen keskeisenä 
tavoitteena on tarjota korkeakoulujen ja 
tutkimuslaitosten tutkijoiden käyttöön 
maailman huippuluokan koelaitteistot, 
joiden avulla ne voivat tutkia aktinidien 
ominaisuuksia ja sitä kautta täydentää 
koulutustaan ja antaa panoksensa 
ydintieteiden kehitykseen.

Or. fr

Tarkistus 23
Michèle Rivasi

Ehdotus päätökseksi
Liite – 3 luku – 3.1 kohta – 3.1.4. alakohta

Komission teksti Tarkistus

3.1.4. Ydinalan tutkimusdata Poistetaan.
Kaavailtuja kevyempien aktinidien 
poltinratkaisuja ja kehittyneitä 
ydinenergian tuotantokonsepteja varten 
tarvitaan huomattavasti nykyistä 
tarkempaa tutkimustietoa. Kokeellisen 
tiedon laadulla on keskeinen merkitys 
turvallisuusnormien parantamisen ja 
virhemarginaalien pienentämisen 
kannalta. Se vaikuttaa sitä kautta myös 
uusien reaktorijärjestelmien suunnittelun 
ja rakentamisen kustannustehokkuuteen. 
Teollisuuden ja tutkimuslaboratorioiden 
käyttämän tiedon on oltava kattavaa, 
tarkkaa ja selkeästi määritellyissä 
laadunvarmistusmenettelyissä validoitua.
YTK tuottaa kansainvälisesti tarvittavaa 
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dataa ja jatkaa Van de Graaff ja 
GELINA-lineaarikiihdyttimien turvallista 
käyttöä

Or. fr

Tarkistus 24
Michèle Rivasi

Ehdotus päätökseksi
Liite – 3 luku – 3.1 kohta – 3.1.6 alakohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Euratomin perustamissopimuksen toisen 
osaston 3 luvussa määrätään, että on 
vahvistettava perusnormit väestön ja 
työntekijöiden terveyden suojelemiseksi 
ionisoivasta säteilystä aiheutuvilta 
vaaroilta. Perustamissopimuksen 31–38 
artiklassa annetaan säännöt jäsenvaltioiden 
ja komission roolista terveyden suojelussa, 
ympäristön radioaktiivisuustasojen ja 
päästöjen valvonnassa sekä 
ydinjätehuollossa. Artiklan 39 mukaan 
YTK avustaa komissiota tämän tehtävän 
toteuttamisessa.

Euratomin perustamissopimuksen toisen 
osaston 3 luvussa määrätään, että on 
vahvistettava perusnormit väestön ja 
työntekijöiden terveyden suojelemiseksi 
ionisoivasta säteilystä aiheutuvilta 
vaaroilta. Perustamissopimuksen 31–38 
artiklassa annetaan säännöt jäsenvaltioiden 
ja komission roolista terveyden suojelussa, 
ympäristön (ilma, vesi, maa)
radioaktiivisuustasojen ja päästöjen 
valvonnassa. YTK jatkaa yhteistyössä 
kansainvälisten kumppaniensa kanssa 
ympäristön radioaktiivisuuden 
seurantaverkostojen kehittämistä ja 
asettaa kaikki kerätyt tiedot välittömästi 
julkisesti saataville. Artiklan 39 mukaan 
YTK avustaa komissiota tämän tehtävän 
toteuttamisessa.

Or. fr

Tarkistus 25
Michèle Rivasi

Ehdotus päätökseksi
Liite – 3 luku – 3.1. kohta – 3.1.7 alakohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

On tärkeää, että ydinalan uudet tutkija- ja On tärkeää kouluttaa uusia ydinalan 
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insinöörisukupolvet voivat ylläpitää ja 
syventää tutkimus- ja sovellusohjelmien 
tuottamiin koe- ja tutkimustuloksiin, 
tulkintoihin ja osaamiseen pohjautuvaa 
ydinalan tietämystä.

tutkija- ja insinöörisukupolvia, jotka ovat 
erikoistuneet ydinlaitteistojen 
käytöstäpoistoon, etenkin tutkimus- ja 
sovellusohjelmien tuottamien koe- ja 
tutkimustulosten, tulkintojen ja osaamisen 
avulla.

Or. fr

Tarkistus 26
Michèle Rivasi

Ehdotus päätökseksi
Liite – 3 luku – 3.1. kohta – 3.1.7 alakohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

YTK pyrkii osaltaan huolehtimaan siitä, 
että tämä tietämys on helposti saatavilla, 
asianmukaisesti jäsennettyä ja hyvin 
dokumentoitua, sekä tukemaan alan 
korkeakoulutusta Euroopassa jo käytössä 
olevien reaktoreiden ja innovatiivisten 
neljännen sukupolven reaktoreiden osalta. 
Lisäksi YTK tukee edelleen EHRO-N-
hanketta (European Human Resources 
Observatory for the Nuclear Energy 
Sector) kehityssuuntausten 
analysoimiseksi Euroopassa ja tieteellisen 
tuen antamiseksi unionin poliittiselle 
päätöksenteolle. YTK tukee myös ydinalan 
tiedottamisen parantamista varsinkin 
suhteessa kansalaisten hyväksyntään sekä 
osallistuu yleisön energiatietoisuutta 
koskevien strategioiden laadintaan. 
YTK:n pitkä kokemus ja 
ydindatamittauksiin käytettävät 
ainutlaatuiset laitteistot antavat myös 
erinomaiset mahdollisuudet 
ydintutkijoiden ja insinöörien 
täydennyskoulutukseen tarjoamalla 
käytännön kokemusta ydinlaitteistojen 
käytöstä.

YTK pyrkii osaltaan huolehtimaan siitä, 
että tämä tietämys on helposti saatavilla, 
asianmukaisesti jäsennettyä ja hyvin 
dokumentoitua, sekä tukemaan alan 
korkeakoulutusta Euroopassa 
ydinlaitteistojen käytöstäpoiston 
käytäntöjen ja teknologian osalta.

Or. fr



PE472.070v02-00 16/17 AM\878621FI.doc

FI

Tarkistus 27
Michèle Rivasi

Ehdotus päätökseksi
Liite – 3 luku – 3.2. kohta

Komission teksti Tarkistus

Poistetaan.

Or. fr

Tarkistus 28
Jean-Pierre Audy

Ehdotus päätökseksi
Liite – 3 luku – 3.2. kohta – 3.2.1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Ydinturvallisuutta ja käytössä olevien 
laitteistojen luotettavuutta on optimoitava 
jatkuvasti, jotta voidaan täyttää 
markkinoiden vapauttamisen, laitosten 
käyttöiän pidentämisen ja ns. 
ydinrenessanssin asettamat uudet 
vaatimukset. Jotta sekä länsimaista että 
venäläistä tyyppiä olevien ydinvoimaloiden 
turvallisuutta voidaan ylläpitää ja parantaa, 
on laajennettava ja validoitava 
edistyneempiä ja tarkempia turvallisuuden 
arviointimenetelmiä ja vastaavia 
analyysivälineitä. YTK:ssa toteutetaan 
kohdennettuja kokeellisia tutkimuksia, 
jotta voidaan ymmärtää paremmin taustalla 
vaikuttavia fysikaalisia ilmiöitä ja 
prosesseja ja jotta deterministiset ja 
todennäköisyyspohjaiset turvallisuuden 
arviointivälineet voidaan validoida ja 
verifioida. Tutkimukset perustuvat 
laitosprosessien (reaktiivisuus ja 
lämpöhydrauliikka), komponenttien 
(käyttökuormitus/vanheneminen) sekä 
inhimillisten ja organisatoristen tekijöiden 
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pitkälle kehitettyyn mallintamiseen. . 
YTK:lla on myös keskeinen rooli 
ydinvoimalaitosten käyttökokemusten 
hyödyntämistä helpottavan eurooppalaisen 
foorumin (European Clearinghouse for 
Operational Experience Feedback) 
perustamisessa ja toiminnassa. Tämä 
foorumi, josta hyötyvät kaikki jäsenvaltiot, 
laatii Euroopan sääntelyviranomaisille 
aihekohtaisia selvityksiä yksittäisiin 
laitoksiin liittyvistä kysymyksistä ja 
helpottaa käyttökokemusten tehokasta 
jakamista ja hyödyntämistä 
ydinvoimalaitosten turvallisuuden 
parantamiseksi
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laitoksiin liittyvistä kysymyksistä ja 
helpottaa käyttökokemusten tehokasta 
jakamista ja hyödyntämistä 
ydinvoimalaitosten turvallisuuden 
parantamiseksi Koska ydinreaktorien 
käytöstäpoiston merkitys lisääntyy ja 
siihen liittyvät markkinat ja 
koneenrakennusnäkökohdat laajenevat, 
YTK aikoo myös parantaa tieteellistä 
asiantuntemustaan tällä alalla. YTK 
sisällyttää ohjelmaansa reaktorien 
käytöstäpoistoa koskevan tutkimuksen ja 
asiantuntijoiden koulutuksen keskeisiä 
näkökohtia (menetelmät, 
työpaikkakoulutus ja tieteellinen tausta).
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