
PR\873936FI.doc PE469.877v01-00

FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI

EUROOPAN PARLAMENTTI 2009 - 2014

Teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunta

2011/0046(NLE)

9.8.2011

*
MIETINTÖLUONNOS
ehdotuksesta neuvoston päätökseksi Euroopan atomienergiayhteisön ydinalan 
tutkimuksen ja koulutuksen puiteohjelmasta (2012–2013)
(KOM(2011)0072 – C7-0077/2011 – 2011/0046(NLE))

Teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunta

Esittelijä: Jan Březina



PE469.877v01-00 2/13 PR\873936FI.doc

FI

PR_NLE-CN_art55am

Menettelyjen symbolit

* Kuulemismenettely
*** Hyväksyntämenettely

***I Tavallinen lainsäätämisjärjestys (ensimmäinen käsittely)
***II Tavallinen lainsäätämisjärjestys (toinen käsittely)

***III Tavallinen lainsäätämisjärjestys (kolmas käsittely)

(Menettely määräytyy säädösesityksessä ehdotetun oikeusperustan mukaan.)

Tarkistukset säädösesitykseen

Parlamentin tarkistuksissa ehdotetut säädösesityksen muutokset merkitään 
lihavoidulla kursiivilla. Pelkkää kursivointia käytetään kiinnittämään asiasta 
vastaavien yksiköiden huomio sellaisiin säädösesityksen osiin, jotka 
ehdotetaan korjattavaksi lopullisessa tekstissä (esimerkiksi selvästi 
virheelliset tai kyseisestä kieliversiosta pois jääneet kohdat).
Korjausehdotusten hyväksymisestä päättävät asiasta vastaavat yksiköt.

Säädösesityksellä muutettavaan olemassa olevaan säädökseen tehtävän 
tarkistuksen tunnistetiedoissa mainitaan kolmannella rivillä muutettavan 
säädöksen tyyppi ja numero ja neljännellä rivillä tarkistettavan tekstinkohdan 
paikannus. Kun parlamentin tarkistukseen sisältyy olemassa olevan 
säännöksen tai määräyksen tekstiä, johon säädösesityksessä ei ole ehdotettu 
muutoksia, kyseinen teksti lihavoidaan. Merkintä [...] tarkoittaa, että 
kyseisestä kohdasta on poistettu tekstiä.
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LUONNOS EUROOPAN PARLAMENTIN 
LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI

ehdotuksesta neuvoston päätökseksi Euroopan atomienergiayhteisön ydinalan 
tutkimuksen ja koulutuksen puiteohjelmasta (2012–2013)
(KOM(2011)0072 – C7-0077/2011 – 2011/0046(NLE))

(Kuuleminen)

Euroopan parlamentti, joka

– ottaa huomioon komission ehdotuksen neuvostolle (KOM(2011)0072),

– ottaa huomioon Euroopan atomienergiayhteisön perustamissopimuksen 7 artiklan, jonka 
mukaisesti neuvosto on kuullut parlamenttia (C7-0077/2011),

– ottaa huomioon työjärjestyksen 55 artiklan,

– ottaa huomioon teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunnan mietinnön sekä 
budjettivaliokunnan lausunnon (A7-0000/2011),

1. hyväksyy komission ehdotuksen sellaisena kuin se on tarkistettuna;

2. pyytää komissiota muuttamaan ehdotustaan vastaavasti Euroopan unionin toiminnasta 
tehdyn sopimuksen 293 artiklan 2 kohdan ja Euroopan atomienergiayhteisön 
perustamissopimuksen 106 A artiklan 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.

Tarkistus 1

Ehdotus päätökseksi
Johdanto-osan 6 a kappale (uusi) 

Komission teksti Tarkistus

6 a. Euratomin seitsemännen 
puiteohjelman aikana on käynnistetty 
kolme tärkeää eurooppalaista ydintieteen 
ja -teknologian yhteistyöaloitetta: 
kestävän ydinenergian teknologiayhteisö 
(Sustainable Nuclear Energy Technology 
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Platform, SNETP), geologisen 
loppusijoituksen toteutusta käsittelevä 
teknologiayhteisö (Implementing 
Geological Disposal Technology 
Platform, IGDTP) ja eurooppalainen 
tieteidenvälinen matala-annosaloite 
(Multidisciplinary European Low-Dose 
Initiative, MELODI). Sekä SNETP että 
IGDTP vastaa SET-suunnitelman 
tavoitteita.

Or. en

Tarkistus 2

Ehdotus päätökseksi
Johdanto-osan 6 b kappale (uusi) 

Komission teksti Tarkistus

6 b. Kestävää ydinfissiota koskevan 
eurooppalaisen teollisuusaloitteen 
(ESNII) tavoitteena on suljettua 
polttoainekiertoa käyttävien neljännen 
sukupolven nopeiden reaktorien 
hyödyntäminen vuoteen 2040 mennessä. 
Se kattaa kolme keskeistä hanketta: 
ASTRID-prototyyppi 
(natriumjäähdytteinen), ALLEGRO-
demonstraatio (kaasujäähdytteinen) ja 
MYRRHA-teknologiakoelaitos 
(lyijyjäähdytteinen).

Or. en

Tarkistus 3

Ehdotus päätökseksi
2 artikla – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

2 a. Puiteohjelmalla (2012–2013) on 
myötävaikutettava SET-suunnitelman 
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täytäntöönpanoon. Sen toimissa olisi 
otettava huomioon kolmen nykyisen 
ydinenergian teknologiayhteisön (SNETP, 
IGDTP ja MELODI) strategiset 
tutkimuslinjaukset.

Or. en

Perustelu

Voitaisiin korostaa enemmän tarvetta luoda yhtenäisyyttä vuosien 2012–2013 tutkimus- ja 
koulutushankkeiden sekä Euratomin seitsemännessä puiteohjelmassa käynnistetyn kolmen 
merkittävän yhteistyöaloitteen strategisten tutkimuslinjausten välille [kestävää ydinfissiota 
koskeva eurooppalainen teollisuusaloite SET-suunnitelmassa (joka sisältää kestävän 
ydinenergian teknologiayhteisön (SNETP) ja geologisen loppusijoituksen toteutusta 
käsittelevän teknologiayhteisön (IGDTP)), sekä eurooppalainen tieteidenvälinen matala-
annosaloite (MELODI)]. 

Tarkistus 4

Ehdotus päätökseksi
LIITE I – I B Otsikko – Tavoite

Komission teksti Tarkistus

Tavoitteena on luoda vankka tieteellinen ja 
tekninen perusta, jotta voidaan nopeuttaa 
pitkäikäisen radioaktiivisen jätteen 
turvalliseen huoltoon liittyvää käytännön 
kehitystyötä, edistää ydinenergian 
turvallisuutta, resurssitehokkuutta ja 
kustannustehokkuutta sekä luoda luotettava 
ja yhteiskunnallisesti hyväksyttävä 
järjestelmä ihmisen ja ympäristön 
suojelemiseksi ionisoivan säteilyn 
vaikutuksilta. 

Tavoitteena on luoda vankka tieteellinen ja 
tekninen perusta, jotta voidaan nopeuttaa 
pitkäikäisen radioaktiivisen jätteen 
turvalliseen huoltoon liittyvää käytännön 
kehitystyötä, edistää ydinenergian 
turvallisuutta, resurssitehokkuutta ja 
kustannustehokkuutta sekä luoda luotettava 
ja yhteiskunnallisesti hyväksyttävä 
järjestelmä ihmisen ja ympäristön 
suojelemiseksi ionisoivan säteilyn 
vaikutuksilta. Pitkäikäiseen ydinjätteeseen 
olisi kiinnitettävä erityistä huomiota, kun 
poistetaan vanhentuneita järjestelmiä 
käytöstä.

Or. en
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Tarkistus 5

Ehdotus päätökseksi
LIITE I – I B otsikko – Toimet – 5 alakohta

Komission teksti Tarkistus

5. Henkilöstövoimavarat ja koulutus 5. Henkilöstövoimavarat ja koulutus

Tuetaan tieteellisen osaamisen ja 
inhimillisen pääoman säilyttämistä ja 
kehittämistä, jotta voidaan taata sopivan
pätevyyden omaavien tutkijoiden, 
insinöörien ja työntekijöiden saatavuus 
ydinalalla pitkällä aikavälillä.

Tuetaan jatkuvasti sellaisen pätevän 
henkilöstön säilyttämistä ja kehittämistä, 
jota tarvitaan unionin ydinalan 
riippumattomuuden säilyttämiseen. On 
keskeisen tärkeää säilyttää ydinalan 
asiantuntemusta unionissa, koska 
ydinenergialla on keskeinen asema 
unionin energiamuotojen yhdistelmässä, 
käytöstä poistamiseen ja pitkäikäisen 
jätteen huoltoon liittyvä toiminta mukaan 
luettuina.

Or. en

Tarkistus 6

Ehdotus päätökseksi
LIITE I – II otsikko – Toimet – 3 alakohta

Komission teksti Tarkistus

3. Ydinvalvonta. Tavoitteena on tukea 
yhteisön sitoumusten noudattamista ja 
erityisesti menetelmien kehittämistä 
polttoainekiertoon liittyvien laitosten 
valvontaa varten, valvontasopimuksen 
lisäpöytäkirjan täytäntöönpanoa (ml. 
ympäristönäytteet ja integroitu 
ydinmateriaalivalvonta) sekä toimia, joilla 
pyritään estämään ydinmateriaalien ja 
radioaktiivisten aineiden päätyminen 
laittoman kaupan kautta muuhun kuin 
niiden ilmoitettuun käyttötarkoitukseen 
(ml. rikosoikeudellinen 
ydinmateriaalitutkimus).

3. Ydinvalvonta. Tavoitteena on tukea 
yhteisön sitoumusten noudattamista ja 
erityisesti menetelmien kehittämistä 
polttoainekiertoon liittyvien laitosten 
valvontaa varten, valvontasopimuksen 
lisäpöytäkirjan täytäntöönpanoa (ml. 
ympäristönäytteet ja integroitu 
ydinmateriaalivalvonta) sekä toimia, joilla 
pyritään estämään ydinmateriaalien ja 
radioaktiivisten aineiden päätyminen 
laittoman kaupan kautta muuhun kuin 
niiden ilmoitettuun käyttötarkoitukseen 
(ml. rikosoikeudellinen 
ydinmateriaalitutkimus). Kaikkien 
ydinalan siviilitoimien, radioaktiivisten 
materiaalien kuljetustoiminta tai 
varastointi mukaan luettuina, seurantaan 
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on käytettävä optimaalisia välineitä.

Or. en

Tarkistus 7

Ehdotus päätökseksi
LIITE II – 2 kohta – a alakohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

1. Yhteistyöhankkeet 1. Yhteistyöhankkeet
Tukea annetaan konsortioiden toteuttamille 
tutkimushankkeille, joissa on osallistujia 
eri maista. Tutkimushankkeiden 
tavoitteena tulee olla uuden tietämyksen, 
uuden teknologian, tuotteiden tai yhteisten 
tutkimusresurssien kehittäminen. 
Hankkeiden koko, laajuus ja organisointi 
voivat vaihdella aloittain ja aiheittain. 
Hankkeet voivat vaihdella pienistä tai 
keskisuurista kohdennetuista 
tutkimustoimista suurempiin integroiviin 
hankkeisiin, joissa kootaan huomattava 
määrä resursseja määritellyn tavoitteen 
saavuttamiseksi. Tutkijoiden koulutuksen 
ja urakehityksen tuki sisältyy hankkeiden 
työsuunnitelmiin.

Tukea annetaan konsortioiden toteuttamille 
tutkimushankkeille, joissa on osallistujia 
eri maista. Tutkimushankkeiden 
tavoitteena tulee olla uuden tietämyksen, 
uuden teknologian, tuotteiden tai yhteisten 
tutkimusresurssien kehittäminen. 
Hankkeiden koko, laajuus ja organisointi 
voivat vaihdella aloittain ja aiheittain. 
Hankkeet voivat vaihdella pienistä tai 
keskisuurista kohdennetuista 
tutkimustoimista suurempiin integroiviin 
hankkeisiin, joissa kootaan huomattava 
määrä resursseja määritellyn tavoitteen 
saavuttamiseksi. Tutkijoiden koulutuksen 
ja urakehityksen tuki sisältyy hankkeiden 
työsuunnitelmiin. Standardointitoimet 
sisältyvät hankkeiden työsuunnitelmiin.

Or. en

Tarkistus 8

Ehdotus päätökseksi
LIITE II – 2 kohta – a alakohta – 3 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Koordinointi- ja tukitoimet 3. Koordinointi- ja tukitoimet

Tukea annetaan toimille, joilla 
koordinoidaan tai tuetaan tutkimusta 
(verkottuminen, tutkijavaihto, muiden 

Tukea annetaan toimille, joilla 
koordinoidaan tai tuetaan tutkimusta 
(verkottuminen, tutkijavaihto, muiden 
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maiden tutkimusinfrastruktuurien 
käyttömahdollisuudet, selvitykset, 
konferenssit, uuden infrastruktuurin 
tukeminen rakentamisvaiheen aikana jne.) 
tai edistetään tutkijavoimavarojen 
kehittämistä (esim. verkottuminen ja 
koulutustoimenpiteet). Näitä toimia 
voidaan toteuttaa myös muilla tavoin kuin 
ehdotuspyynnöillä.

maiden tutkimusinfrastruktuurien 
käyttömahdollisuudet, selvitykset, 
konferenssit, standardointielimiin 
osallistuminen, uuden infrastruktuurin 
tukeminen rakentamisvaiheen aikana jne.) 
tai edistetään tutkijavoimavarojen 
kehittämistä (esim. verkottuminen ja 
koulutustoimenpiteet). Näitä toimia 
voidaan toteuttaa myös muilla tavoin kuin 
ehdotuspyynnöillä.

Or. en
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PERUSTELUT

Komissio esitti 7. maaliskuuta 2011 lainsäädäntöpaketin, joka sisältää ehdotuksia Euratomin 
ydinalan tutkimus- ja koulutustoimien jatkamiseksi vuosina 2012 ja 2013.
Paketti kattaa neuvoston päätösluonnokset puiteohjelmasta, erityisohjelmat suoriksi ja 
välillisiksi toimiksi sekä säännöt yritysten, tutkimuskeskusten ja korkeakoulujen 
osallistumisesta toimiin puiteohjelmassa ja tutkimustulosten jakamisesta.

1. Esittelijä kannattaa ja tukee ehdotuksen yleistä linjaa.

Paketilla pyritään jatkamaan tukea niille ydinalan T&K-toimille, joita on toteutettu 
seitsemännessä Euratom-puiteohjelmassa (2007–2011). Ehdotukset kattavat vain kaksi vuotta 
(2012–13) nykyisen rahoituskehyksen mukaisesti (2007–2013) ja EU:n tutkimuksen 
seitsemännen puiteohjelman aikataulun mukaisesti (2007–2013).
Euratomin yhteisrahoittamalla tutkimuksella on tärkeä rooli parannettaessa ydinfission sekä 
säteilyn muun teollisen ja lääketieteellisen käytön turvallisuutta, resurssitehokkuutta ja 
kustannustehokkuutta, ja joillakin tutkimushankkeista on keskeinen alullepaneva rooli 
hiljattain käynnistetyssä ESNII-aloitteessa (European Sustainable Nuclear Industrial 
Initiative), joka kuuluu Euroopan strategisessa energiateknologiasuunnitelmassa (SET-
suunnitelma) vuonna 2010 käynnistettyihin kuuteen eurooppalaiseen teollisuusaloitteeseen.
Euratomin puiteohjelmaehdotukset liittyvät selkeästi Eurooppa 2020 ja Energia 2020 
-strategioiden tavoitteisiin. Ohjelma edistää Innovaatiounioni-lippulaivahanketta tukemalla 
esikaupallista tutkimusta ja helpottamalla tiedelaitosten ja yritysten välistä teknologiansiirtoa. 
Se edistää Resurssitehokas Eurooppa -lippulaivahanketta lisäämällä merkittävästi 
ydinenergian yleistä kestävyyttä. Painottaessaan kaikissa toimissaan koulutusta, edistäessään 
nykyisen ydinteollisuuden kilpailukykyä ja luodessaan uutta huipputeknologiateollisuutta 
erityisesti fuusioenergiassa Euratom-ohjelma johtaa kasvuun ja uusiin työpaikkoihin useilla 
eri aloilla.

2. Esittelijä haluaa korostaa tässä pääpiirteissään omia keskeisiä prioriteettejaan:

 Fukushiman jälkivaikutukset
Esittelijä katsoo, että Fukushiman katastrofin jälkeen Euroopassa tarvitaan enemmän eikä 
vähemmän ydinalan T&K-toimia. Siitä huolimatta, että eräät jäsenvaltiot ovat päättäneet 
luopua ydinenergiasta asteittain, on tärkeää jatkaa eurooppalaista ydinalan T&K-toimintaa, 
jotta voidaan lisätä ydinfission turvallisuutta, käyttää nykyisiä voimaloita, toteuttaa 
jätehuolto-, lakkautus- ja käytöstäpoistoprosesseja ja hallinnoida säteilyä muussa teollisessa ja 
lääketieteellisessä käytössä sekä parantaa ydinvalvontaa (ydinmateriaalivalvonta, ydinaseiden 
leviämisen estäminen, laittoman kaupan torjuminen ja rikosoikeudellinen 
ydinmateriaalitutkimus).

Yhteinen eurooppalainen ydinalan tutkimus ja koulutus ovat välttämättömiä Euroopan 
kilpailukyvyn, talouskasvun ja tieteellisen huippuosaamisen edistämiseksi. Asianmukaisella 
koordinoinnilla ja tietämyksen jakamisella voitaisiin osoittaa T&K-tulosten tehokas 
täytäntöönpano ydinvoimaloissa onnettomuuksien fenomenologian nykyisen paremman
ymmärryksen kautta. Näin ollen turvallisuutta korostava Euratom-ohjelma voisi olla avu 
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Euroopan, Venäjän ja USA:n ydinohjelmille nyt kun nousevissa talouksissa (etenkin 
Aasiassa) tapahtuu jatkuvalla syötöllä nopeaa kehitystä. Tämä voisi luoda valtavat markkinat 
ydinteollisuudessa, minkä kautta Euroopan ydinteollisuus hyötyisi Euratom-toimien ja 
-ohjelmien tarjoamasta tuesta ydinlaitosten turvallisuutta koskevan uskottavuuden 
palautuessa.

 Fissiotutkimus
Ydinenergialla on merkittävä rooli Euroopan strategisen energiateknologiasuunnitelman 
(SET) tavoitteiden toteuttamisessa eli hiilipäästöjen vähentämisessä, tarjonnan varmuuden 
lisäämisessä, epävakailta maailmanalueilta tulevasta energiasta riippuvuuden vähentämisessä 
ja teollisuuden kilpailukyvyn lisäämisessä. Ydinfissiolla tuotetaan tätä nykyä lähes kolmasosa 
Euroopan sähköstä.

Esittelijä korostaa yhteisen tutkimuskeskuksen (YTK) ydinalan toiminnan merkitystä
ydinmateriaalivalvonnan ja ydinaseiden leviämisen estämisen, ydinjätehuollon, ydinlaitosten 
ja polttoainekierron turvallisuuden, ympäristön radioaktiivisuuden ja säteilysuojelun aloilla. 
Tämän vuoksi on tarpeen kehittää jatkuvasti tietämystä, taitoja ja pätevyyttä, jotta voidaan 
tarjota tieteellistä huipputasoa edustavaa asiantuntemusta ydinreaktoreiden turvallisuuden ja 
ydinvalvonnan aloilla. Kaikki YTK:n toiminnat on pidettävä korkeimmalla tasolla.

Esittelijä on ESNII-aloitteen linjoilla ja pitää tarpeellisena kehittää uuttaa tekniikkaa, kuten 
neljännen sukupolven nopea reaktori -tekniikkaa. Nykyiset ydinjärjestelmät käyttävät alle 
prosentin uraaniresurssien potentiaalisesta energiasta. Neljännen sukupolven järjestelmillä, 
joilla pyritään edistämään turvallisuutta ja tehokkuutta, uraaniresurssien käyttö tulee olemaan 
noin 50 kertaa tehokkaampaa ja riittävää tuhansiksi vuosiksi, mikä vähentää radioaktiivista 
jätettä. Tällaiset järjestelmät ylläpitävät ydinvoiman kestävää osuutta vähähiilisessä 
taloudessa.

 Fuusiotutkimus
Esittelijä katsoo, että ITER-hankkeella (kansainvälinen lämpöydinkoereaktori) on selvää 
eurooppalaista lisäarvoa ja että sillä on merkittäviä myönteisiä vaikutuksia tutkimukseen ja 
innovointiin. ITER-tutkimushanke on arvokas, koska se koskee yhtä mahdollista tulevaa 
turvallista, kestävää ja ympäristöllisesti vastuullista sekä taloudellisesti toteuttamiskelpoista 
energialähdettä Euroopalle, joten sen rahoitusta ei pitäisi keskeyttää.

Tälle hankkeelle ja siihen liittyville T&K-ohjelmille on tärkeää antaa rahoitusvarmuus, 
mukaan lukien JET-laitteisto, joka on tällä hetkellä maailman suurin tokamak-reaktori ja 
sijaitsee Yhdistyneessä kuningaskunnassa (Culham Science Centre). JET on erottamaton osa 
ITERin menestymisen varmistamista ja sen takaamista, että ITER toteutetaan 
kustannustehokkaasti (useat ITERin materiaalit ja osat testataan JETissä). JETiä koskeva 
nykyinen sopimus päättyy tämän vuoden lopulla eikä uutta voida ottaa käyttöön ennen kuin 
Euratomin puiteohjelma 2012–2013 on hyväksytty. Tätä taustaa vasten on selvästi tärkeää 
varmistaa, että JETille on rahoitusta vuonna 2012, ja antaa tästä selvä merkki niin pian kuin 
mahdollista.

 Fuusion/fission välinen tasapaino
Esittelijä katsoo, että vaikka fuusioenergian tuottamista koskevaa tutkimusta on selvästi 
jatkettava, sitä saadaan markkinoille mahdollisesti vasta tämän vuosisadan lopulla. 
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Ydinfissioenergiajärjestelmät sitä vastoin ovat jo osoittautuneet luotettaviksi kaupallisella 
tasolla ja uudet järjestelmät, kuten GEN IV, tuovat mukanaan turvallisempia, 
resurssitehokkaampia ja vähemmän jätteitä tuottavia tapoja täyttää energiatarpeet vuoteen 
2050 asti ja siitä vuoteen 2100.

Fissioyhteisö voi tarjota tärkeän panoksen fuusioon useilla aloilla ja kääntäen ajateltuna 
neljännen sukupolven fissiojärjestelmien kehittäminen edellyttää ITERin tai 
fuusiovoimalaitoksen kaltaisten tekniikkahaasteiden hallitsemista. Tässä valossa fissio- ja 
fuusiotutkimuksen välistä synergiaa olisi edelleen tavoiteltava. Tarkoituksenmukaisia 
suunnitelmia fissio- ja fuusioyhteisön yhteisen tutkimuksen löytämiseksi ja kannustamiseksi 
olisi luotava seuraavissa puiteohjelmissa.


