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(Märgitud menetlus põhineb õigusakti eelnõus esitatud õiguslikul alusel.)

Õigusakti eelnõu muudatusettepanekud

Euroopa Parlamendi muudatusettepanekutes märgistatakse õigusakti 
eelnõusse tehtud muudatused paksus kaldkirjas. Tavalises kaldkirjas
märgistus on mõeldud asjaomastele osakondadele ja tähistab neid õigusakti 
eelnõu osi, mille kohta on tehtud parandusettepanek lõpliku teksti 
vormistamiseks (nt ilmselged vead või väljajätmised mõnes keeleversioonis).
Selliste parandusettepanekute puhul on vaja vastavate osakondade 
nõusolekut.

Kui õigusakti eelnõus soovitakse muuta kehtivat õigusakti, märgitakse 
muudatusettepaneku päises kolmandale reale viide kehtivale õigusaktile ning 
neljandale reale viide muudetavale sättele. Kui Euroopa Parlament soovib 
muuta kehtivat sätet, mida õigusakti eelnõus ei muudeta, märgistatakse 
muutmata jäävad tekstiosad paksus kirjas. Väljajäetav tekstiosa tähistatakse 
sümboliga [...].
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EUROOPA PARLAMENDI SEADUSANDLIKU RESOLUTSIOONI PROJEKT

ettepaneku kohta võtta vastu nõukogu otsus, milles käsitletakse Euroopa 
Aatomienergiaühenduse tuumaenergiaalase teadus- ja koolitustegevuse 
raamprogrammi (2012–2013)
(KOM(2011)0072 – C7-0077/2011 – 2011/0046(NLE))

(Konsulteerimine)

Euroopa Parlament,

– võttes arvesse komisjoni ettepanekut nõukogule (KOM(2011)0072);

– võttes arvesse Euratomi asutamislepingu artiklit 7, mille alusel nõukogu konsulteeris 
Euroopa Parlamendiga (C7-0077/2011);

– võttes arvesse kodukorra artiklit 55;

– võttes arvesse tööstuse, teadusuuringute ja energeetikakomisjoni raportit ja 
eelarvekomisjoni arvamust (A7-0000/2011),

1. kiidab komisjoni ettepaneku muudetud kujul heaks;

2. palub komisjonil ettepanekut vastavalt muuta, järgides Euroopa Liidu toimimise lepingu 
artikli 293 lõiget 2 ja Euroopa Aatomiühenduse asutamislepingu artiklit 106 a;

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.

Muudatusettepanek 1

Ettepanek võtta vastu otsus
Põhjendus 6 a (uus) 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

6 a. Euratomi seitsmenda 
raamprogrammi alusel on käivitatud kolm 
olulist Euroopa koostööalgatust 
tuumateaduse ja -tehnoloogia 
valdkonnas. Need on säästva 
tuumaenergia tehnoloogiaplatvorm 
(SNETP), geoloogilise lõppladustamise 
tehnoloogiaplatvorm (IGD-TP) ning 
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Euroopa multidistsiplinaarne väikese 
kiirgusdoosi algatus (MELODI). SNETP 
ja IGD-TP vastavad SET-kava 
eesmärkidele. 

Or. en

Muudatusettepanek 2

Ettepanek võtta vastu otsus
Põhjendus 6 b (uus) 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

6 b. Säästva tuumaenergia Euroopa 
tööstusalgatuse (ESNII) eesmärk on 2040. 
aastaks käivitada suletud kütusetsükliga 
neljanda põlvkonna kiirete neutronite 
reaktorid. Sinna kuulub kolm 
suurprojekti: prototüüp ASTRID 
(naatriumjahutusega), demonstraator 
ALLEGRO (gaasjahutusega) ja 
MYRRHA-tehnoloogial töötav pilootkäitis 
(pliijahutusega).

Or. en

Muudatusettepanek 3

Ettepanek võtta vastu otsus
Artikkel 2 – lõige 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2 a. Raamprogramm (2012–2013) aitab 
kaasa SET-kava rakendamisele. Selle 
alusel toimuvas tegevuses tuleks arvesse 
võtta kolme olemasoleva 
tuumaenergiaalase Euroopa 
tehnoloogiaplatvormi (SNETP, IGDTP ja 
MELODI) strateegiliste teadusuuringute 
kava. 

Or. en
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Selgitus

Oleks hea pöörata rohkem tähelepanu vajadusele ühtlustada omavahel 2012.–2013. aastal 
toimuv uurimistöö ja koolitustegevus ning Euratomi seitsmenda raamprogrammi käigus 
käivitatud kolm Euroopa suuremat koostööalgatust: SET-kava alusel käivitatud säästva 
tuumaenergia Euroopa tööstusalgatus (mis hõlmab säästva tuumaenergia 
tehnoloogiaplatvormi (SNETP) ja geoloogilise lõppladustamise tehnoloogiaplatvormi (IGD-
TP)) ning Euroopa multidistsiplinaarne väikese kiirgusdoosi algatus (MELODI). 

Muudatusettepanek 4

Ettepanek võtta vastu otsus
I lisa – I. B. jaotis – Eesmärk

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Usaldusväärse teadusliku ja tehnilise aluse 
loomine, et kiirendada pikaealiste 
radioaktiivsete jäätmete käitlemise ohutu 
korraldamise praktilist arengut, edendada 
tuumaenergia ohutut, tõhusamat ja 
konkurentsivõimelisemat kasutamist ning 
tagada tugev ja sotsiaalselt vastuvõetav 
süsteem inimeste ja keskkonna kaitseks 
ioniseeriva kiirguse eest. 

Usaldusväärse teadusliku ja tehnilise aluse 
loomine, et kiirendada pikaealiste 
radioaktiivsete jäätmete käitlemise ohutu 
korraldamise praktilist arengut, edendada 
tuumaenergia ohutut, tõhusamat ja 
konkurentsivõimelisemat kasutamist ning 
tagada tugev ja sotsiaalselt vastuvõetav 
süsteem inimeste ja keskkonna kaitseks 
ioniseeriva kiirguse eest. Vananenud 
süsteemide dekomisjoneerimisel tuleks 
pöörata erilist tähelepanu pikaajalistele 
tuumajäätmetele.

Or. en

Muudatusettepanek 5

Ettepanek võtta vastu otsus
I lisa – I. B. jaotis – Tegevus – punkt 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5. Personal ja koolitus 5. Personal ja koolitus

Toetada teaduspädevuse ja 
inimsuutlikkuse säilitamist ja 
suurendamist, et tagada vastava 
kvalifikatsiooniga teadlaste, inseneride ja 
töötajate olemasolu 
tuumaenergeetikasektoris pikemas 
perspektiivis.

Jätkuvalt toetada liidu tuumaenergia-
alase sõltumatuse säilitamiseks vajaliku 
kvalifitseeritud personali alalhoidmist ja 
väljaarendamist. On tähtis, et 
tuumaenergia-alased ekspertteadmised 
püsiksid ELis, kuna tuumaenergia 
hakkab mängima keskset rolli ELi 
energiaallikate jaotuses, kaasa arvatud 
dekomisjoneerimises ja pikaajaliste 
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jäätmete käitlemisega seotud tegevuses.

Or. en

Muudatusettepanek 6

Ettepanek võtta vastu otsus
I lisa – II jaotis – Tegevus – punkt 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Tuumajulgeolek: ühenduse kohustuste 
täitmise toetamine, eriti 
tuumkütusetsükliga rajatiste 
kontrollimeetmete väljatöötamine, 
lisaprotokolli rakendamine, sh 
keskkonnaproovide võtmine ning ühtsed 
kaitsemeetmed, tuuma- või radioaktiivse 
materjali salakaubaveo eesmärgil 
kõrvaletoimetamise ärahoidmine (sh 
tuumaalane kohtuekspertiis).

3. Tuumajulgeolek: ühenduse kohustuste 
täitmise toetamine, eriti 
tuumkütusetsükliga rajatiste 
kontrollimeetmete väljatöötamine, 
lisaprotokolli rakendamine, sh 
keskkonnaproovide võtmine ning ühtsed 
kaitsemeetmed, tuuma- või radioaktiivse 
materjali salakaubaveo eesmärgil 
kõrvaletoimetamise ärahoidmine (sh 
tuumaalane kohtuekspertiis). Tuleb 
kasutada seadmeid, mis võimaldavad 
optimaalselt jälgida kogu 
tsiviiltuumategevust, muu hulgas ka 
radioaktiivsete materjalide transporti või 
nende hoiustamise paiku.

Or. en

Muudatusettepanek 7

Ettepanek võtta vastu otsus
I lisa – punkt 2 – alapunkt a – punkt 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Koostööprojektid 1. Koostööprojektid
Selliste uurimisprojektide toetamine, mida 
viiakse läbi eri riikidest pärit osalejate 
konsortsiumidena uute teadmiste, uue 
tehnoloogia, uute toodete või ühiste 
teadusressursside arendamiseks. Projektide 
suurus, ulatus ja sisemine korraldus võib 
erineda vastavalt valdkonnale ja teemale. 

Selliste uurimisprojektide toetamine, mida 
viiakse läbi eri riikidest pärit osalejate 
konsortsiumidena uute teadmiste, uue 
tehnoloogia, uute toodete või ühiste 
teadusressursside arendamiseks. Projektide 
suurus, ulatus ja sisemine korraldus võib 
erineda vastavalt valdkonnale ja teemale. 
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Projektid võivad ulatuda väikeste ja 
keskmise ulatusega sihtotstarbelistest 
teadusmeetmetest suurte integreeritud 
projektideni, mis koondavad 
kindlaksmääratud eesmärgi saavutamiseks 
märkimisväärse hulga vahendeid. 
Projektide töökavad hõlmavad teadlaste 
koolitamist ja karjääri arendamist toetavaid 
meetmeid.

Projektid võivad ulatuda väikeste ja 
keskmise ulatusega sihtotstarbelistest 
teadusmeetmetest suurte integreeritud 
projektideni, mis koondavad 
kindlaksmääratud eesmärgi saavutamiseks 
märkimisväärse hulga vahendeid. 
Projektide töökavad hõlmavad teadlaste 
koolitamist ja karjääri arendamist toetavaid 
meetmeid. Projekti töökavasse lisatakse 
standardiseerimistegevus.

Or. en

Muudatusettepanek 8

Ettepanek võtta vastu otsus
I lisa – punkt 2 – alapunkt a – punkt 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Kooskõlastus- ja toetusmeetmed 3. Koordineerimis- ja toetusmeetmed

Toetatakse meetmeid, mille eesmärk on 
teadusuuringute koordineerimine ja 
toetamine (võrgustikud, 
vahetusprogrammid, riigiülene juurdepääs 
teadusinfrastruktuurile, uuringud, 
konverentsid, toetus uue infrastruktuuri 
ehitamise vältel jne) või personali 
arendamine (nt võrgustikud ja 
koolituskavade loomine). Neid meetmeid 
võib rakendada ka muul viisil kui 
konkursikutsete kaudu.

Toetatakse meetmeid, mille eesmärk on 
teadusuuringute koordineerimine ja 
toetamine (võrgustikud, 
vahetusprogrammid, riigiülene juurdepääs 
teadusinfrastruktuurile, uuringud, 
konverentsid, osalemine 
standardiseerimisorganites, toetus uue 
infrastruktuuri ehitamise vältel jne) või 
personali arendamine (nt võrgustikud ja 
koolituskavade loomine). Neid meetmeid 
võib rakendada ka muul viisil kui 
konkursikutsete kaudu.

Or. en
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SELETUSKIRI

Komisjon avalikustas 7. märtsil 2011 seadusandliku paketi ettepanekutega Euratomi 
tuumaenergiaalase teadus- ja koolitustegevuse jätkamiseks 2012.–2013. aastal.
Seadusandlik pakett sisaldab raamprogrammi käsitlevate nõukogu otsuste eelnõusid, 
eriprogramme otseseks ja kaudseks tegevusteks, ning eeskirju ettevõtete, uurimiskeskuste ja 
ülikoolide osalemiseks raamprogrammi tegevuses ja uurimistulemuste levitamiseks. 

1. Raportöör on ettepaneku üldise ülesehitusega rahul ja toetab seda.

Seadusandliku paketiga soovitakse jätkata Euratomi seitsmenda raamprogrammi (2007–2011) 
alusel toimuva tuumaenergia valdkonna teadus- ja arendustegevuse toetamist. Ettepanekud 
hõlmavad vaid kahte aastat (2012–2013), mis vastab kehtivale finantsperspektiivile (2007–
2013) ja on kooskõlas ELi seitsmenda raamprogrammi (2007–2013) ajakavaga. 
Euratomi kaasrahastataval teadustööl on oluline osa tuumalõhustumise ja kiirguse muude 
tööstuslike ja meditsiiniliste kasutusviiside ohutuse, ressursitõhususe ja kulutasuvuse 
suurendamisel ning mõnel teadusprojektil on keskne algatav roll hiljuti käivitatud säästva 
tuumaenergia Euroopa tööstusalgatuses (ESNII), mis on üks kuuest Euroopa 
energiatehnoloogia strateegilise kava (SET-kava) alusel 2010. aastal käivitatud Euroopa 
tööstusalgatusest. 
Euratomi raamprogrammi ettepanekud on selgelt seotud Euroopa 2020. aasta strateegia ja 
strateegia „Energia 2020” eesmärkidega. Programm aitab kaasa juhtalgatuse „Innovatiivne 
liit” eesmärkidele, kuna toetab kommertskasutusele eelnevaid teadusuuringuid ning hõlbustab 
teadlaste ja ettevõtjate vahelist tehnosiiret. Samuti soodustatakse sellega juhtalgatuse 
„Ressursitõhus Euroopa” eesmärkide saavutamist, kuna see aitab märgatavalt tõsta 
tuumaenergia üldist jätkusuutlikkust. Kuna Euratomi programmi kogu tegevuses pannakse 
rõhku koolitustele, praeguse tuumatööstuse konkurentsivõime suurendamisele ning luuakse 
eelkõige tuumasünteesi jaoks uus kõrgtehnoloogiline tööstussektor, aitab see suurendada 
majanduskasvu ja luua uusi töökohti paljudes eri valdkondades.

2. Siinkohal sooviks raportöör rõhutada järgmisi asjaolusid, mis toovad esile tema 
peamised prioriteedid:

 Fukushima järelmõju
Raportöör on seisukohal, et pärast Fukushima katastroofi vajab Euroopa rohkem – ja mitte 
vähem – tuumaenergia alast teaduslikku uurimistööd. Vaatamata sellele, et mõned 
liikmesriigid on otsustanud tuumaenergia kasutamise järk-järgult lõpetada, on oluline jätkata 
Euroopa tasandil tuumaenergia alast teadus- ja arendustegevust, et suurendada 
tuumalõhustamisprotsessi ohutust ja jätkata olemasolevate käitiste tööshoidmist, 
jäätmehooldust, käitiste demonteerimist ja dekomisjoneerimist ning muid radiatsiooni 
kasutamise viise tööstuses ja meditsiinis, samuti tõhustada tuumaohutust (tuumaenergiaalased 
kaitsemeetmed, tuumamaterjalide leviku tõkestamine, võitlus tuumamaterjalide ebaseadusliku 
kaubandusega ning tuumaalane kohtuekspertiis).

Euroopa ühised tuumaenergia alased teadusuuringud ja koolitus on olulised Euroopa 
konkurentsivõime, majanduskasvu ja teaduse tipptaseme tõstmiseks. Asjakohane 
koordineerimine ja teadmiste vahetus võiks demonstreerida teadus- ja arendustegevuse 
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tulemuste tõhusat rakendamist tuumajaamades, mis parandaks arusaamist tuumaõnnetuste 
olemusest. Seetõttu võiks Euratomi programm, mille peamine rõhk oleks ohutusel, tuua kasu 
tuumaprogrammidele Euroopas, Venemaal ja USAs, millega kaasneks jätkuv kiire edasiminek 
kiirelt areneva majandusega riikides (eriti Aasias). See tekitaks lõpptulemusena 
tuumatööstuste jaoks hiiglasliku turu, kus Euroopa tuumasektor saaks Euratomi tegevuste ja 
programmide toetuse abil taastada usalduse käitiste ohutuse vastu.

 Tuumalõhustumise alane uurimistegevus
Tuumaenergial on oluline roll Euroopa energiatehnoloogia strateegilise kava (SET-kava) 
eesmärkide saavutamises ehk süsinikdioksiidiheite vähendamises, varustuskindluse 
suurendamises, sõltuvuse vähendamises tarnetest ebakindla olukorraga piirkondadest ja 
tööstussektori konkurentsivõime kasvus. Peaaegu üks kolmandik Euroopa elektrienergiast 
toodetakse praegu tuumalõhustumise teel.

Raportöör rõhutab Teadusuuringute Ühiskeskuse tegevuse tähtsust kaitsemeetmete ja 
tuumarelva leviku tõkestamise, jäätmekäitluse, tuumarajatiste ja tuumkütusetsükli ohutuse, 
keskkonna radioaktiivsuse ja kiirguskaitse valdkonnas. Selle eesmärgi saavutamiseks tuleb 
pidevalt täiustada teadmisi, oskusi ja pädevust, et teadmised tuumareaktorite ohutuse ning 
tuumajulgeoleku valdkonnas oleksid teaduse tipptasemel. Kõik Teadusuuringute Ühiskeskuse 
poolt kavandatud tegevused peavad olema jätkuvalt kõrgeimal tasemel.

Kooskõlas säästva tuumaenergia Euroopa tööstusalgatuse (ESNII) põhimõtetega peab 
raportöör oluliseks uue tehnoloogia, näiteks neljanda põlvkonna kiirete neutronite reaktori 
tehnoloogia väljaarendamist. Tänased tuumasüsteemid kasutavad uraanivarude potentsiaalsest 
energiast ära vähem kui ühe protsendi. Ohutumad ja efektiivsemad neljanda põlvkonna 
süsteemid kasutavad uraanivarusid ära ligikaudu 50 korda tõhusamini, mistõttu jätkub neid 
varusid veel tuhandeteks aastateks ning ka radioaktiivsete jäätmete hulk väheneb, mis 
omakorda aitab säilitada tuumaenergia pikaajalist panust vähese CO2-heitega majandusse.

 Termotuumaenergeetika alane uurimistegevus
Raportöör on seisukohal, et ITER (rahvusvaheline katsetermotuumareaktor) on projekt, millel 
on selge Euroopa lisandväärtus koos oluliste kõrvalmõjudega teadusuuringutele ja 
innovatsioonile. ITERi uurimistegevuse projekt on väärtuslik, kuna see on üks võimalik 
ohutu, jätkusuutlik, keskkonna seisukohast vastutustundlik ja majanduslikult teostatav 
energiaallikas Euroopa tulevikus ning selle projekti rahastamist ei tohiks lõpetada. 

On tähtis, et tagataks rahaline kindlustatus ITERile ja sellega seotud teadus- ja 
arendustegevusele, k a a s a  arvatud JETile (Euroopa Ühistoroidkamber), mis asub 
Ühendkuningriigis Culham Science Centre teaduskeskuses ja on praegu maailma suurim 
tokamak. JET on keskse tähtsusega ITERi edu tagamisel ja selle projekti läbiviimiseks 
kulutõhusal moel (paljusid ITERi materjale ja komponente testitakse JETis). Praegune JETi 
leping lõpeb selle aasta lõpus ja uut ei saa enne kinnitada, kui Euratomi 2012.–2013. aasta 
raamprogrammi ei ole vastu võetud. Seda silmas pidades on selgelt tähtis tagada JETile 2012. 
aastaks rahastamine ning sellest võimalikult vara teada anda.

 Tuumasünteesi/tuumalõhustumise tasakaal
Raportöör leiab, et kuigi teadusuuringuid tuumasünteesi abil energia tootmise vallas tuleb 
kindlasti jätkata, ei tohiks selle kaubandusliku ekspluateerimise algust planeerida varasemaks 



PE469.877v01-00 12/12 PR\873936ET.doc

ET

kui käesoleva sajandi lõpuks. Seevastu on tuumalõhustumisel põhinevad energiasüsteemid 
juba tõestanud, et nad on kaubanduslikul tasandil usaldusväärsed, ning uued süsteemid, 
näiteks neljanda generatsiooni süsteemid, toovad kaasa veelgi ohutuma, ressursitõhusama ja 
vähem jäätmeid tekitava viisi energiavajaduse rahuldamiseks kuni aastani 2050 ja sealt edasi 
kuni aastani 2100. 

Tuumalõhustumise sektor võib pakkuda tuumasünteesi sektorile nii mitmelgi alal olulisi 
kogemusi ning ka vastupidi: neljanda põlvkonna tuumalõhustumise süsteemide 
väljaarendamine eeldab toimetulemist tehniliste väljakutsetega, mis sarnanevad ITERi või 
termotuumaelektrijaamade probleemidele. Seda silmas pidades tuleks jätkuvalt püüda 
saavutada tasakaalu tuumasünteesi ja tuumalõhustumise alase uurimistöö vahel ning 
tulevastes raamprogrammides tuleks paika panna asjakohased kavad ühise uurimistöö 
edendamiseks tuumasünteesi ja tuumalõhustumise valdkondades.


