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LYHYET PERUSTELUT

Ehdotus Euratomin seitsemänneksi puiteohjelmaksi on epäsuhdassa sekä tutkimuksen yleisen 
seitsemännen puiteohjelman että energiapolitiikalle hyväksyttyjen yleisten tavoitteiden kanssa.

EU:n energiapolitiikan lähtökohtana tulisi olla ilmastositoumuksemme eli se, että ilmaston 
lämpeneminen on rajoitettava alle kahteen asteeseen esiteolliseen aikaan verrattuna. Tämän 
tavoitteen kannalta keskeiset teknologiat liittyvät energiatehokkuuden parantamiseen ja 
uusiutuvaan energiaan.

Historiallisesti ydinvoimatutkimus on Euratomin kautta saanut kaikesta Euroopan yhteisöjen 
energiatutkimusrahoituksesta leijonanosan, noin 55 miljardia euroa. Nyt on aika keskittyä 
uusien, puhtaiden ja turvallisten energiateknologioiden kehittämiseen. Kuitenkin 
ehdotuksessa Euratomin seitsemänneksi puiteohjelmaksi 5-vuotiskaudelle eli vuosille 2007–
2011 esitetään ydinvoimatutkimukselle annettavaksi enemmän varoja kuin kaikelle muulle 
energiatutkimukselle yhteensä ehdotuksessa tutkimuksen seitsemänneksi puiteohjelmaksi
seuraavaksi 7-vuotiskaudeksi eli vuosille 2007–2013. Samalla ydinvoimaan käytettävät varat 
2,3-kertaistuisivat Euratomin edelliseen tutkimusohjelmaan verrattuna. Tämä ei ole 
hyväksyttävää.

Fuusio ei tule tarjoamaan hyödynnettävää energiaa vielä moneen kymmeneen vuoteen. Jotta 
ilmastonmuutos saataisiin kuriin, teollisuusmaiden tulee vähentää päästöjään nopeasti, 
vähintään 30 %:lla vuoteen 2020 mennessä ja 60–80 %:lla vuoteen 2050. Kukaan ei väitä 
fuusion tarjoavan mitään vuoteen 2020 mennessä, ja on täysin epävarmaa, saadaanko siitä 
energiaa edes vuoteen 2050 mennessä. Euroopalla ei kerta kaikkiaan ole varaa antaa 
energiatutkimuksen ylivoimaisesti suurinta rahoitusosuutta energiamuodolle, josta saatava 
hyöty on näin epävarma. Fuusioon liittyy myös vakavia riskejä, joista merkittävin on 
fuusioreaktion raaka-aineiden joutuminen vääriin käsiin ja tästä seuraava ydinaseiden 
leviämisen vaara.

Varojen osoittaminen fissioydinvoimaa koskevalle tutkimukselle on ristiriidassa 
kansalaismielipiteen kanssa, joka suhtautuu ydinvoimaan kielteisesti. Ydinvoiman 
polttoainekierron kaikkiin vaiheisiin liittyy suuria riskejä. Käytetty ydinpolttoaine pysyy 
vaarallisena jopa satoja tuhansia vuosia. Sen säilytyksen turvallisuutta on mahdotonta taata 
aikaväleillä, jotka ovat ihmisyksilön elämän näkökulmasta käsittämättömän pitkiä.

Ydinvoimaa on ryhdytty markkinoimaan ratkaisuna ilmastonmuutokseen. Edes tunnetut 
uraanivarat eivät riitä tähän. Jos fossiilisten polttoaineiden nykykäyttö korvattaisiin 
fissiovoimalla, uraani riittäisi 3–4 vuodeksi. Fission nykykäytöllä uraani riittäisi 50 vuodeksi.
Ilmastonmuutoksen torjunta fissiovoiman käyttöä laajentamalla ei siis ole realistinen 
vaihtoehto. Suomessa lupaa 5. ydinvoimalaitokselle ajettiin sillä perusteella, että ydinvoimaa 
tarvittaisiin Kioton pöytäkirjan mukaisten päästövähennysten toteuttamiseen. Sen jälkeen, kun 
eduskunta oli tämän luvan myöntänyt, samat tahot kuitenkin alkoivat ankarasti arvostella 
Kioton pöytäkirjaa väittäen sitä Suomelle kohtuuttoman ankaraksi ja taloudellisesti 
vahingolliseksi.

Esitetty energiatutkimusvarojen painotus on ristiriidassa myös kaikkien niiden päätösten 
kanssa, joissa korostetaan energiatehokkuuteen ja uusiutuvaan energiaan liittyvän uuden 
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energiateknologian keskeisyyttä paitsi ilmastonsuojelussa, myös maailmanmarkkinoilla 
kilpailukykyisen energiateknologian kehittämisessä.

Esittelijä ehdottaa, että Euratomin tutkimuksen seitsemännessä puiteohjelmassa osoitetaan 
varoja vain niihin kohteisiin, jotka ovat selkeästi välttämättömiä. Nämä kohteet ovat 
säteilysuojelu ja radioaktiivisen jätteen tutkimus sekä turvallisuustekniikat. Samalla esittelijä 
ehdottaa, että tutkimusvarojen kokonaismäärä alennetaan 3 092 miljoonasta eurosta 
310 miljoonaan.

TARKISTUKSET

Ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunta pyytää asiasta 
vastaavaa teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokuntaa sisällyttämään mietintöönsä seuraavat 
tarkistukset:

Komission teksti1 Parlamentin tarkistukset

Tarkistus 1
Johdanto-osan 5 kappale

(5) Komission vihreässä kirjassa 
Energiahuoltostrategia Euroopalle tuodaan 
esille ydinvoiman käyttö keinona vähentää 
kasvihuonekaasupäästöjä sekä Euroopan 
riippuvuutta tuontienergiasta.

(5) Komission vihreässä kirjassa 
Energiahuoltostrategia Euroopalle tuodaan 
esille ydinvoiman käyttö rajallisena keinona 
vähentää kasvihuonekaasupäästöjä sekä 
Euroopan riippuvuutta tuontienergiasta.

Perustelu

Vuonna 2003 ydinvoiman osuus 25 jäsenvaltion EU:n hankkimasta raakaenergiasta oli alle 
15 prosenttia, ja siksi se on rajallinen keino torjua ilmastonmuutosta.

Tarkistus 2
Johdanto-osan 6 kappale

(6) ITER-neuvotteluja koskevien 
neuvotteluohjeiden muuttamisesta 
26 päivänä marraskuuta 2004 tehdyn 
neuvoston päätöksen mukaisesti

(6) On otettava huomioon 
ITER-neuvotteluja koskevien 
neuvotteluohjeiden muuttamisesta 
26 päivänä marraskuuta 2004 tehty 

  
1 Ei vielä julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.
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seitsemännessä puiteohjelmassa 
toteutettavissa fuusiotutkimustoimissa 
keskitytään ennen kaikkea ITERin 
toteuttamiseen Euroopassa osana 
laajempaa fuusioenergiaohjelmaa.

neuvoston päätös.

Perustelu

Parhaassa tapauksessa fuusioteknologia on käyttökelpoista 30–50 vuoden päästä. Siksi siitä 
ei ole apua ilmastonmuutosta koskevien tavoitteiden saavuttamisessa. Valtavien 
määrärahojen varaaminen ITER-hankkeeseen ja fuusiotutkimukseen ei ole perusteltua. 
Määrärahoja onkin leikattava, ja niitä on käytettävä kestäviä energiamuotoja, 
terveydenhuoltoa ja liikennettä koskevaan tutkimus- ja kehitystyöhön.

Tarkistus 3
2 artiklan 1 kohta

1. Seitsemännellä puiteohjelmalla pyritään 
Euroopan atomienergiayhteisön 
perustamissopimuksen 1 artiklan ja
2 artiklan a alakohdan mukaisiin yleisiin 
tavoitteisiin ja edesautetaan samalla 
eurooppalaisen tutkimusalueen varaan 
rakentuvan osaamisyhteiskunnan 
aikaansaamista.

1. Seitsemännellä puiteohjelmalla pyritään 
Euroopan atomienergiayhteisön 
perustamissopimuksen 2 artiklan 
a alakohdan mukaisiin yleisiin tavoitteisiin 
ja edesautetaan samalla eurooppalaisen 
tutkimusalueen varaan rakentuvan 
osaamisyhteiskunnan aikaansaamista.

Perustelu

Maailma on muuttunut monin tavoin sen jälkeen, kun Rooman sopimukset allekirjoitettiin 
vuonna 1957. Tästä huolimatta Euroopan atomienergiayhteisön (Euratom) 
perustamissopimus on säilynyt käytännöllisesti katsoen muuttumattomana. Euratomin 
seitsemännen ydinalan tutkimuksen ja koulutuksen puiteohjelman ei pitäisi pyrkiä 
vanhentuneeseen tavoitteeseen eli edistämään ”ydinteollisuuden nopeaa luomista ja kasvua” 
(1 artikla), vaan puiteohjelmassa pitäisi keskittyä säteilysuojeluun, radioaktiivisen jätteen 
käsittelyyn ja käytöstä poistamiseen, turvallisuutta lisäävään tekniikkaan ja teknologiaan sekä 
poliittisen päätöksentekoprosessin tukemiseen tieteellisesti ja teknisesti.

Tarkistus 4
2 artiklan 2 kohta

2. Seitsemäs puiteohjelma käsittää yhteisön 
tutkimukseen, teknologian kehittämiseen, 

2. Seitsemäs puiteohjelma käsittää Yhteisen 
tutkimuskeskuksen ja yhteisön 
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kansainväliseen yhteistyöhön, teknisen 
tiedon levittämiseen ja tulosten 
hyödyntämiseen liittyviä toimia sekä 
koulutustoimia, jotka määritetään kahdessa
erityisohjelmassa.

tutkimukseen, teknologian kehittämiseen, 
kansainväliseen yhteistyöhön, teknisen 
tiedon levittämiseen ja tulosten 
hyödyntämiseen liittyviä toimia sekä 
koulutustoimia, jotka määritetään 
erityisohjelmassa.

Ensimmäinen erityisohjelma koostuu 
seuraavista osa-alueista:

Erityisohjelma koostuu seuraavista 
osa-alueista:

(a) fuusioenergiatutkimus , jonka 
tarkoituksena on kehittää teknologiaa 
turvallista, kestävää, ympäristöä 
kunnioittavaa ja taloudellisesti 
elinkelpoista energialähdettä varten;

A) Säteilysuojelu: hankitaan lisää tietoa 
säteilyn käytöstä teollisuudessa ja 
lääketieteessä, lisätään niiden säteilyn 
käytön turvallisuutta ja vähennetään 
mahdollisimman tehokkaasti työntekijöiden 
ja yleisön altistumista luonnolliselle ja 
keinotekoiselle säteilylle.

(b) ydinfissio ja säteilysuojelu , jonka 
tavoitteena on edesauttaa ydinfission 
turvallista käyttöä ja hyödyntämistä sekä 
muuta säteilyn käyttöä teollisuudessa ja
lääketieteessä.

B) Radioaktiivisen jätteen käsittely ja 
käytöstä poistaminen: radioaktiivisen 
jätteen käsittely- ja varastointiteknologian 
kehittäminen sekä ”saastuttaja 
maksaa” -periaatteeseen ja ennalta 
varautumisen periaatteeseen perustuvat 
pitkän aikavälin oikeudelliset ohjelmat ja 
rahoitusohjelmat.
C) Turvatekniikka- ja teknologia
D) Tieteellinen ja tekninen tuki EU:n 
poliittiselle päätöksentekoprosessille 
ydinalalla, samalla kun sopeudutaan 
muuttuviin politiikan haasteisiin.

Toinen erityisohjelma käsittää Yhteisen 
tutkimuskeskuksen toimet ydinenergian 
alalla.

Erityisohjelma käsittää Yhteisen 
tutkimuskeskuksen toimet ydinenergian 
alalla.

Perustelu

Euratomin seitsemännessä ydinalan tutkimuksen ja koulutuksen puiteohjelmassa pitäisi 
keskittyä vain säteilysuojeluun, radioaktiivisen jätteen käsittelyyn ja käytöstä poistamiseen, 
turvallisuutta lisäävään tekniikkaan ja teknologiaan sekä poliittisen päätöksentekoprosessin 
tukemiseen tieteellisesti ja teknisesti. Jos uusia reaktorijärjestelmiä kehitetään, ydinlaitosten 
pitäisi rahoittaa ne itse. Koska yhteisö ja YTK tekevät päällekkäistä tutkimustyötä tällä alalla, 
tarkistuksessa ehdotetaan, että kahden ohjelman sijaan perustettaisiin yksi yhteisön ja YTK:n 
yhteinen erityisohjelma.

Tarkistus 5
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3 artiklan 1 kohta

1. Rahoituksen kokonaismäärä seitsemännen 
puiteohjelman toteuttamiseksi vuosina 
2007–2011 on 3 092 miljoonaa euroa. Määrä 
jakautuu seuraavasti (milj. euroa):

1. Rahoituksen kokonaismäärä seitsemännen 
puiteohjelman toteuttamiseksi vuosina 
2007–2011 on 310 miljoonaa euroa. Määrä 
jakautuu seuraavasti (milj. euroa):

(a) Fuusioenergiatutkimus                   2 159 (a) Säteilysuojelu                                     155
(b) Ydinfissio ja säteilysuojelu                394 (b) Radioaktiivinen jäte                             65
(c) Yhteisen tutkimuskeskuksen toimet 
ydinalalla 539

(c) Turvatekniikka- ja teknologia        45

(d) Tieteellinen ja tekninen tuki                45

Perustelu

Julkisia varoja pitäisi käyttää niihin aloihin, joilla tutkimus- ja kehitystyö on otollisinta. Siksi 
valtaosa Euratomin seitsemännen ydinalan tutkimuksen ja koulutuksen puiteohjelman 
määrärahoista pitäisi käyttää säteilysuojeluun. Seitsemänteen puiteohjelmaan kuuluvia 
osa-alueita koskevat muutokset perustellaan edellä tarkistuksessa 4.

Tarkistus 6
Liite I, otsikko

TIETEELLISET JA TEKNOLOGISET 
TAVOITTEET, AIHEALUEET JA 
TOIMET

YHTEISEN TUTKIMUSKESKUKSEN 
KANSSA YHTEISET TIETEELLISET JA 
TEKNOLOGISET TAVOITTEET, 
AIHEALUEET JA TOIMET

Perustelu

Sama perustelu kuin tarkistuksessa 4.

Tarkistus 7
Liite I

JOHDANTO Poistetaan.
Euratomin seitsemäs tutkimuksen 
puiteohjelma jakautuu kahteen osaan, 
joista ensimmäinen koostuu 
fuusioenergiatutkimukseen sekä 
ydinfissioon ja säteilysuojeluun 
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liittyvistä ”epäsuorista” toimista ja toinen 
Yhteisen tutkimuskeskuksen ”suorista” 
tutkimustoimista.
FUUSIOENERGIATUTKIMUS
Tavoite
Tavoitteena on ITER-hankkeen 
tietämysperustan kehittäminen ja hankkeen 
toteuttaminen merkittävänä askeleena 
kohti prototyyppireaktorien luomista 
turvallisia, kestäviä, ympäristöä 
kunnioittavia ja taloudellisesti elinkelpoisia 
voimalaitoksia varten.
Lähtökohdat
Euroopan energiahuollossa on vakavia 
puutteita niin lyhyellä, keskipitkällä kuin 
pitkälläkin aikavälillä tarkasteltuna. 
Erityisesti tarvitaan toimenpiteitä, joilla 
vastataan energiansaannin varmuuteen, 
ilmastonmuutokseen ja kestävään 
kehitykseen liittyviin haasteisiin sekä 
varmistetaan samalla, ettei tuleva 
talouskasvu vaarannu.
Fuusioenergia voi muutaman 
vuosikymmenen kuluttua olla merkittävä 
osatekijä EU:n kestävän ja varman 
energiansaannin turvaamisessa. Sen 
onnistunut kehittäminen loisi turvallisen, 
kestävän ja ympäristöä säästävän 
energialähteen. Eurooppalainen 
fuusiotutkimus käsittää kaikki 
fuusioenergiaan liittyvät toimet 
jäsenvaltioissa ja assosioituneissa 
kolmansissa maissa, ja sen pitkän aikavälin 
tavoitteena on saada yhdessä aikaan 
prototyyppireaktoreita edellä mainitut 
vaatimukset täyttäviä ja taloudellisesti 
elinkelpoisia voimalaitoksia varten.
Pitkän aikavälin tavoitteen saavuttamiseksi 
noudatetaan strategiaa, jonka 
ensimmäisenä päätavoitteena on ITERin 
rakentaminen (ITER on mittava koelaitos, 
jolla demonstroidaan fuusioenergian 
tieteellistä ja teknistä toteutettavuutta). 
Tämän jälkeen on määrä rakentaa 
demonstraatiofuusiovoimalaitos DEMO. 
Strategiaan liittyy dynaaminen ohjelma, 
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jolla tuetaan ITERiä koskevaa tutkimus- ja 
kehitystyötä ja jossa kehitetään DEMOssa 
tarvittavia fuusiomateriaaleja, -
teknologioita ja -fysiikkaa. Ohjelman 
osallistujina tulevat olemaan Euroopan 
teollisuus, fuusioassosiaatiot ja kolmannet 
maat, erityisesti ITER-sopimuksen 
sopimuspuolet.
Toimet
ITERin toteuttaminen
Tähän sisältyvät toimet, jotka liittyvät 
ITERin yhteiseen toteuttamiseen 
(kansainvälisenä 
tutkimusinfrastruktuurina), erityisesti 
sijoituspaikan valmistelu, ITER-
organisaation ja ITERistä vastaavan 
eurooppalaisen yhteisyrityksen 
perustaminen, johdon ja henkilöstön 
valinta, yleinen tekninen ja hallinnollinen 
tuki, laitteiden ja laitosten rakentaminen ja 
hankkeen tukeminen rakentamisvaiheen 
aikana.
ITERin toimintaa valmistelevat t&k-toimet
Kohdennetussa fysiikka- ja 
teknologiaohjelmassa hyödynnetään 
fuusio-ohjelman laitoksia ja resursseja, 
JET mukaan luettuna. Ohjelmassa 
arvioidaan ITERin keskeisiä teknologioita, 
valitaan ITER-hankkeessa käytettävät 
vaihtoehdot ja valmistellaan ITERin 
toimintaa kokeellisilla ja teoreettisilla 
toimilla.
DEMOa valmistelevat teknologiatoimet
Tähän sisältyvät fuusiomateriaalien ja 
keskeisten fuusioteknologioiden voimakas 
kehittäminen sekä erityisen hankeryhmän 
perustaminen valmistelemaan 
kansainvälisen fuusiomateriaalien 
säteilytyslaitoksen (International Fusion 
Materials Irradiation Facility, IFMIF) 
rakentamista DEMOssa käytettävien 
materiaalien kvalifiointia varten. Toimiin 
sisältyvät myös materiaalien 
säteilytystestaus ja -mallintaminen, 
DEMOn rakennekonseptia koskevat 
tutkimukset sekä fuusioenergian 
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turvallisuus-, ympäristö- ja 
sosioekonomisia näkökohtia koskevat 
tutkimukset.
Pidemmän aikavälin t&k-toimet
Toimiin sisältyvät sellaisten magneettisen 
koossapidon ratkaisujen parannettujen 
mallien kehittäminen, joista voi olla hyötyä 
fuusiovoimalaitoksissa (toimissa 
keskitytään W7–X-stellaraattorin 
rakennustöiden loppuunsaattamiseen), 
fuusioplasmojen käyttäytymisen syvälliseen 
ymmärtämiseen tähtäävä teoreettinen työ ja 
mallintaminen sekä inertiaalikoossapitoa 
koskevien jäsenvaltioiden 
siviilitutkimustoimien koordinointi 
yhteydenpitotoimien avulla. 

• Henkilöstövoimavarat ja koulutus
Tähän sisältyvät toimet, joissa otetaan 
huomioon ITERin välittömät ja keskipitkän 
aikavälin tarpeet ja fuusioteknologian 
tuleva kehittäminen ja joiden avulla 
pyritään varmistamaan, että saatavilla on 
riittävästi osaavaa, korkeasti koulutettua ja 
kokenutta henkilöstöä.

• Infrastruktuurit
Rakennettava kansainvälinen 
fuusioenergiatutkimuslaitos ITER kuuluu 
osana uusiin tutkimusinfrastruktuureihin, 
joilla on vahva eurooppalainen ulottuvuus.

Perustelu

Sama perustelu kuin tarkistuksessa 2.

Tarkistus 8
Liite I, otsikko Ydinfissio ja säteilysuojelu

YDINFISSIO JA SÄTEILYSUOJELU YDINSÄTEILYSUOJELU
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Perustelu

Ydinala on toiminut kaupallisesti jo yli 50 vuoden ajan, eikä sitä voida siksi pitää 
alkuvaiheessaan olevana teknologianalana. Lisäksi Euroopan ydinlaitosten vuotuinen 
liikevaihto on tuhansia miljardeja euroja. Tästä syystä ydinlaitosten pitäisi rahoittaa uusien 
reaktorijärjestelmien kehittäminen aivan itse, jos sellaisia kehitetään. 

Ihmisten ja ympäristön suojelun täytyy olla kantavana periaatteena kaikilla teollisuuden ja 
lääketieteen aloilla tapahtuvassa kaikessa säteilyn käytössä. Siksi seitsemännessä 
puiteohjelmassa pitäisi keskittyä ensisijaisesti säteilysuojeluun.

Tarkistus 9
Liite I, otsikko Ydinfissio ja säteilysuojelu, alaotsikko Tavoite

Tavoitteena on luoda vankka tieteellinen ja 
tekninen perusta, jotta voidaan nopeuttaa 
pitkäikäisen radioaktiivisen jätteen 
turvalliseen huoltoon liittyvää käytännön 
kehitystyötä, edistää turvallisempaa, 
luonnonvaroja tehokkaammin käyttävää ja 
kilpailukykyistä ydinenergian 
hyödyntämistä ja luoda luotettava ja 
yhteiskunnallisesti hyväksyttävä järjestelmä 
ihmisen ja ympäristön suojelemiseksi 
ionisoivan säteilyn vaikutuksilta.

Tavoitteena on luoda vankka tieteellinen ja 
tekninen perusta, jotta voidaan nopeuttaa 
radioaktiivisen jätteen ja käytetyn 
polttoaineen turvalliseen huoltoon liittyvää 
käytännön kehitystyötä ”saastuttaja 
maksaa” -periaatteen ja ennalta 
varautumisen periaatteen mukaisesti ja 
luoda luotettava ja yhteiskunnallisesti 
hyväksyttävä järjestelmä ihmisen ja 
ympäristön suojelemiseksi aiemman, 
nykyisen ja tulevan ionisoivan säteilyn 
vaikutuksilta.

Perustelu

Sama perustelu kuin tarkistuksessa 8.

Tarkistus 10
Liite I, otsikko Ydinfissio ja säteilysuojelu, alaotsikko Lähtökohdat

Ydinvoimalla tuotetaan tällä hetkellä 
kolmasosa kaikesta EU:ssa kulutetusta 
sähköstä, ja ydinvoima on merkittävin 
nykyisin käytettävissä oleva hiiletön 
perussähkön lähde. Koko Euroopan 
ydinalalle on ominaista uusimman 
huipputeknologian käyttö, ja ala tarjoaa 
korkeaa osaamista vaativia työpaikkoja 
useille sadoille tuhansille ihmisille. 

Huolimatta siitä, että Ranska muodostaa 
poikkeuksen koko maailmassa, 
ydinvoimalla tuotetaan tällä hetkellä alle
kolmasosa kaikesta EU:ssa kulutetusta 
sähköstä, ja ydinvoima on merkittävin 
nykyisin käytettävissä oleva hiiletön 
perussähkön lähde vain muutamassa 
jäsenvaltiossa. Ydinvoima kattaa kuitenkin 
vain 15 prosenttia EU:n ensisijaisesta 
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Omalähtöisenä ja luotettavana 
energialähteenä ydinvoima edistää EU:n 
riippumattomuutta ja energiansaannin 
varmuutta. Tulevaisuuden kehittyneempi 
ydinteknologia tarjoaa mahdollisuuksia 
parantaa merkittävästi tehokkuutta ja 
tehostaa luonnonvarojen käyttöä. Lisäksi 
sen avulla voidaan entisestäänkin parantaa 
turvallisuutta ja tuottaa vähemmän jätettä 
kuin nykyisillä ratkaisuilla.

kulutuksesta.

Tämän energialähteen käytön jatkamiseen 
EU:ssa liittyy kuitenkin suuria 
kysymysmerkkejä. Keskeisiä kysymyksiä 
ovat reaktoreiden toimintaturvallisuus ja
pitkäikäisen jätteen käsittely. Molemmat 
kysymykset ovat jatkuvan teknisen työn 
kohteena, mutta asiaa on tarkasteltava myös 
poliittisesta ja yhteiskunnallisesta 
näkökulmasta. Kaikessa säteilyn käytössä 
niin teollisuudessa kuin lääketieteessäkin 
kantavana periaatteena on ihmisten ja 
ympäristön suojelu. Kaikille jäljempänä 
selostettaville aihealueille onkin ominaista 
se, että ensisijaisena päämääränä on 
varmistaa korkea turvallisuustaso. Toisaalta 
koko ydintutkimuksen ja -tekniikan alalla on 
olemassa selkeästi havaittavissa olevia 
tarpeita, jotka liittyvät 
tutkimusinfrastruktuurien 
käyttömahdollisuuksiin ja asiantuntemuksen 
saatavuuteen. Lisäksi yksittäisiä tekniikan 
osa-alueita yhdistävät toisiinsa keskeiset 
monialaiset aiheet, kuten 
ydinpolttoainekierto, aktinidikemia, 
riskianalyysi ja turvallisuusarviointi, sekä 
yhteiskunnalliset ja hallintoon liittyvät 
kysymykset.

Tämän energialähteen käytön jatkamiseen 
EU:ssa liittyy suuria kysymysmerkkejä. 
Keskeisiä kysymyksiä ovat terrorismia ja 
joukkotuhoaseiden leviämistä koskevat 
kasvaneet vaarat, reaktoreiden 
toimintaturvallisuus sekä radioaktiivisen ja 
erityisesti pitkäikäisen jätteen käsittely. 
Molemmat kysymykset ovat jatkuvan 
teknisen työn kohteena, mutta asiaa on 
tarkasteltava myös poliittisesta ja 
yhteiskunnallisesta näkökulmasta. Kaikessa 
säteilyn käytössä niin teollisuudessa kuin 
lääketieteessäkin kantavana periaatteena 
täytyy olla ihmisten ja ympäristön suojelu. 
Kaikille jäljempänä selostettaville 
aihealueille onkin ominaista se, että 
ensisijaisena päämääränä on varmistaa 
korkea turvallisuustaso. Toisaalta koko 
ydintutkimuksen ja -tekniikan alalla on 
olemassa selkeästi havaittavissa olevia 
tarpeita, jotka liittyvät 
tutkimusinfrastruktuurien 
käyttömahdollisuuksiin ja asiantuntemuksen 
saatavuuteen. Lisäksi yksittäisiä tekniikan 
osa-alueita yhdistävät toisiinsa keskeiset 
monialaiset aiheet, kuten 
ydinpolttoainekierto, aktinidikemia, 
riskianalyysi ja turvallisuusarviointi, sekä 
yhteiskunnalliset ja hallintoon liittyvät 
kysymykset.

Tutkimusta tarvitaan myös, jotta voidaan 
kartoittaa uusia tieteellisiä ja teknologisia 
mahdollisuuksia ja vastata joustavalla tavalla 
puiteohjelman aikana esiin nouseviin uusiin 
politiikan tarpeisiin.

Tutkimusta tarvitaan myös, jotta voidaan 
kartoittaa uusia tieteellisiä ja teknologisia 
mahdollisuuksia ja vastata joustavalla tavalla 
puiteohjelman aikana esiin nouseviin uusiin 
politiikan tarpeisiin.
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Perustelu

Sama perustelu kuin tarkistuksessa 8.

Tarkistus 11
Liite I, otsikko Ydinfissio ja säteilysuojelu, alaotsikko Toimet, alaotsikko Radioaktiivisen 

jätteen käsittely

Radioaktiivisen jätteen käsittely Radioaktiivisen jätteen käsittely sekä 
sosiaaliset ja ympäristöön kohdistuvat 
vaikutukset

Toteutukseen keskittyvä tutkimus- ja 
kehitystyö, jonka kohteena on käytetyn 
polttoaineen ja pitkäikäisen radioaktiivisen 
jätteen loppusijoittaminen maaperään ja 
tarpeen mukaan teknologioiden ja 
turvallisuuden demonstrointi, sekä 
perustan luominen yhteisen eurooppalaisen 
näkemyksen muodostamiselle jätehuoltoon 
ja jätteen loppusijoitukseen liittyvistä 
keskeisistä kysymyksistä. Partitiota ja 
transmutointia ja/tai muita 
loppusijoitettavan jätteen määrän ja/tai 
vaarallisuuden vähentämiseen tähtääviä 
ratkaisuja koskeva tutkimus.

Useita olemassa olevia 
jätteenkäsittelykäytäntöjä koskeva 
tutkimustyö, jossa pyritään kehittämään 
sosiaaliset, taloudelliset, oikeudelliset ja 
ympäristöä koskevat kriteerit, millä voidaan 
taata kiistattomasti varastoinnin koko 
elinkaaren kestävyys.

Perustelu

Lain mukaan jokaisen jäsenvaltion on varattava varoja radioaktiivisen jätteen lopullista 
sijoittamista varten. Näiden varojen pitäisi olla yhteensä satoja miljardeja euroja. EU:n 
varoista voidaan myöntää tähän tarkoitukseen vain vähäistä tukea. Siksi seitsemännen 
puiteohjelman rajalliset julkiset varat on käytettävä tutkimukseen, joka suuntautuu nykyisiä 
ydinjätteen käsittelykäytäntöjä koskevien yhteisten tarkkojen kriteerien kehittämiseen, mikä 
johtaa siihen, että varastoinnin koko elinkaaren kestävyys taataan kiistattomasti.

Tarkistus 12
Liite I, otsikko Ydinfissio ja säteilysuojelu, alaotsikko Toimet, alaotsikko Reaktorijärjestelmät

Reaktorijärjestelmät Poistetaan.
Tutkimus, jolla tuetaan nykyisten 
reaktorijärjestelmien turvallisen käytön 
jatkamista (polttoainekiertoon liittyvät 
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laitokset mukaan luettuna) ottaen 
huomioon uudet haasteet kuten käyttöiän 
pidentäminen ja uusien kehittyneiden 
turvallisuusarviointimenetelmien 
kehittäminen (joka käsittää sekä teknisen 
että inhimillisen näkökulman), sekä 
tutkimus, jossa arvioidaan tulevien 
reaktorijärjestelmien 
käyttömahdollisuuksia ja 
turvallisuusnäkökohtia lyhyellä ja 
keskipitkällä aikavälillä – pitäen yllä 
EU:ssa jo saavutettua korkeaa 
turvallisuustasoa.

Perustelu

Sama perustelu kuin tarkistuksessa 8.

Tarkistus 13
Liite I, otsikko Ydinfissio ja säteilysuojelu, alaotsikko Toimet, alaotsikko Infrastruktuurit

Infrastruktuurit Poistetaan.
Tuetaan mahdollisuuksia käyttää erilaisia 
tutkimusinfrastruktuureja, kuten 
materiaalitestaukseen tarkoitettuja 
reaktoreja, maanalaisia 
tutkimuslaboratorioita sekä radiobiologian 
tutkimuslaitteistoja ja kudospankkeja, jotka 
ovat välttämättömiä teknisten saavutusten, 
innovaatioiden ja turvallisuuden korkean 
tason säilyttämiseksi Euroopan ydinalalla.

Perustelu

Sama perustelu kuin tarkistuksessa 8.

Tarkistus 14
Liite I, otsikko Ydinfissio ja säteilysuojelu, alaotsikko Toimet, alaotsikko 

Henkilöstövoimavarat ja koulutus

Tuetaan tieteellisen osaamisen ja 
inhimillisten valmiuksien säilyttämistä ja 

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

kehittämistä, jotta voidaan taata sopivan 
pätevyyden omaavien tutkijoiden ja 
työntekijöiden saatavuus ydinlaitosten
käytöstä poistamisen alalla.

Perustelu

Vuoden 2004 loppuun mennessä 15 vuoden aikana 25 jäsenvaltion EU:ssa oli poistettu 
käytöstä 22 ydinlaitosta. Koska uusia laitoksia ei ole juuri rakennettu, toiminnassa olevien 
ydinvoimaloiden keskimääräinen ikä on kasvanut tasaista vauhtia. Myös tutkimusreaktorit on 
poistettava käytöstä. Siksi on tärkeää, että ydinlaitosten käytöstä poistamista varten on 
käytettävissä riittävä määrä tutkijoita ja työntekijöitä. Asian merkitys korostuu jatkuvasti ajan 
myötä.

Tarkistus 15
Liite I, otsikko Yhteisen tutkimuskeskuksen toimet ydinalalla

YHTEISEN TUTKIMUSKESKUKSEN 
TOIMET YDINALALLA

TIETOA EU:N PÄÄTÖKSENTEKOA 
VARTEN

Perustelu

Sama perustelu kuin tarkistuksessa 4.

Tarkistus 16
Liite I, otsikko Yhteisen tutkimuskeskuksen toimet ydinalalla, alaotsikko Tavoite

Tavoite
Tavoitteena on sellaisen asiakaslähtöisen 
tieteellisen ja teknisen tuen antaminen EU:n 
poliittiselle päätöksentekoprosessille 
ydinalalla, jonka avulla voidaan varmistaa 
tuki nykyisten politiikkojen toteutukselle ja 
seurannalle ja vastata joustavasti uusiin
politiikan haasteisiin.

Tavoitteena on asiakaslähtöisen tieteellisen 
ja teknisen tuen antaminen EU:n poliittiselle 
päätöksentekoprosessille ydinalalla, samalla 
kun sopeudutaan muuttuviin politiikan 
haasteisiin.

Perustelu

Tämän tarkistuksen lähtökohtana on se, että Euroopan unionin päätöksentekijöiden pitäisi 
saada tietoa tulevaisuutta ajatellen energiansäästötoimiin, energiatehokkuuteen ja 
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uusiutuvien energianlähteiden käyttöön perustuvasta älykkäästä energiataloudesta.

Tarkistus 17
Liite I, otsikko Yhteisen tutkimuskeskuksen toimet ydinalalla, alaotsikko Lähtökohdat

Lähtökohdat Poistetaan.
Yhteinen tutkimuskeskus tukee Euroopan 
energiahuoltostrategian tavoitteita ja 
erityisesti sitä, että Kioton pöytäkirjan 
tavoitteet voitaisiin saavuttaa. EU:lla on 
monilla ydinteknologian osa-aloilla 
tunnustettua osaamista, joka perustuu 
alalla aiemmin saavutetun menestyksen 
muodostamalle vankalle pohjalle. YTK:n 
hyödyllisyys EU:n politiikkojen tukijana ja
ydinalan tutkimuksen uusien suuntauksien 
myötävaikuttajana perustuu sen 
tieteelliseen asiantuntemukseen ja 
kiinteisiin yhteyksiin kansainväliseen 
tiedeyhteisöön. YTK:lla on pätevä 
henkilöstö ja alan uusinta kehitystä 
edustavat laitteistot, joiden avulla se voi 
tehdä tunnustettua tieteellistä ja teknistä 
työtä. Toisaalta se tukee EU:n pyrkimystä 
ylläpitää perusosaamista ja 
asiantuntemusta tulevaisuutta varten 
kouluttamalla nuoria tutkijoita ja 
edistämällä heidän liikkuvuuttaan. Uusia 
tarpeita on ilmennyt etenkin ulkosuhteisiin 
ja turvallisuuteen liittyvillä politiikan 
aloilla. Näissä tapauksissa tarvitaan YTK:n 
omia varmennettuja tietoja, analyysejä ja 
järjestelmiä, joita ei aina ole saatavilla 
markkinoilta. 
YTK:n ydinalan toimilla pyritään 
tyydyttämään t&k-vaatimukset, joita sekä 
komission että jäsenvaltioiden tukeminen 
asettaa. Tämän ohjelman tavoitteena on 
kehittää ja koota tietämystä ja tarjota 
aineksia keskusteluun, jota käydään 
ydinenergian tuotannosta ja sen 
turvallisuudesta ja luotettavuudesta, 
kestävyydestä ja valvonnasta, sen 
aiheuttamista uhista sekä siihen liittyviin 
haasteisiin, innovatiiviset ja uudet 
reaktorijärjestelmät mukaan luettuina.
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Perustelu

Sama perustelu kuin tarkistuksessa 4.

Tarkistus 18
Liite I, otsikko Yhteisen tutkimuskeskuksen toimet ydinalalla, alaotsikko Toimet

Toimet Poistetaan.
YTK:n toimissa keskitytään seuraaviin 
aiheisiin:
Ydinjätehuolto ja ympäristövaikutukset : 
Tavoitteena on ymmärtää 
ydinpolttoaineprosesseja energian 
tuotannosta jätteen varastointiin ja kehittää 
toimivia ratkaisuja korkea-aktiivisen 
jätteen huoltoon kahden päävaihtoehdon 
pohjalta (suora loppusijoitus tai partitio ja 
transmutaatio).
Ydinturvallisuus : Tavoitteena on tehdä 
tutkimusta, joka koskee nykyisin käytössä 
olevia ja uudenlaisia polttoainekiertoja, 
länsimaisten ja venäläisten 
reaktorityyppien reaktoriturvallisuutta sekä 
uusia reaktoriratkaisuja. Lisäksi YTK 
edistää ja koordinoi Euroopan 
osallistumista neljännen sukupolven 
reaktoreita käsittelevään kansainväliseen 
foorumin (Generation IV International 
Forum), jossa ovat mukana maailman 
parhaat tutkimusorganisaatiot.

Perustelu

Sama perustelu kuin tarkistuksessa 4.

Tarkistus 19
Liite II, otsikko Rahoitusjärjestelyt, alaotsikko 1 Fuusioenergian rahoitusjärjestelyt

1. FUUSIOENERGIAN 
RAHOITUSJÄRJESTELYT

Poistetaan.

Fuusioenergian tutkimuksen alalla toimien 
erityisluonne edellyttää erityisjärjestelyjä. 
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Rahoitustukea annetaan toimille, jotka 
toteutetaan seuraavissa yhteyksissä 
määriteltyjen menettelyjen mukaisesti:

1.1. Komission ja jäsenvaltioiden tai täysin 
assosioituneiden kolmansien valtioiden 
taikka jäsenvaltioissa tai täysin 
assosioituneissa kolmansissa valtioissa 
sijaitsevien yksiköiden väliset 
assosiaatiosopimukset, joissa määrätään 
EU:n fuusioenergiaa koskevan 
tutkimusohjelman osan toteuttamisesta 
Euratomin perustamissopimuksen 10 
artiklan mukaisesti;
1.2. Euroopan fuusiokehityssopimus 
(EFDA), joka on komission ja 
jäsenvaltioissa ja assosioituneissa valtioissa 
sijaitsevien tai niiden puolesta toimivien 
organisaatioiden välillä tehty 
monenvälinen sopimus, jossa luodaan 
puitteet muun muassa assosioituneiden 
organisaatioiden ja teollisuuden 
fuusioteknologiaa koskevalle 
lisätutkimukselle, JET-laitteiden käytölle ja 
Euroopan osallistumiselle kansainväliseen 
yhteistyöhön;
1.3. Euratomin perustamissopimuksen 
toisen osaston V luvun 45–51 artiklan 
määräyksiin perustuva ITERistä vastaava 
eurooppalainen yhteisyritys;
1.4. Euratomin ja kolmansien maiden 
väliset kansainväliset sopimukset, jotka 
kattavat fuusioenergian tutkimuksen ja 
kehittämisen alalla toteutettavat toimet, 
erityisesti ITER-sopimus;
1.5. Muut yhteisön ja assosioituneiden 
organisaatioiden väliset monenväliset 
sopimukset, erityisesti henkilöstön 
liikkuvuutta koskeva sopimus;
1.6. Yhteisrahoitteiset toimet, joilla 
edistetään fuusioenergian tutkimusta 
elimissä, jotka sijaitsevat jäsenvaltioissa tai 
sellaisissa Euratom-puitesopimukseen 
assosioituneissa valtioissa, joiden kanssa ei 
ole tehty assosiaatiosopimusta.
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Edellä mainittujen toimien lisäksi voidaan 
toteuttaa tutkijavoimavarojen, 
koulutusapurahojen ja integroitujen 
infrastruktuurialoitteiden edistämiseen ja 
kehittämiseen liittyviä toimia sekä erityisiä 
tukitoimia, joiden tarkoituksena on 
erityisesti fuusioenergian tutkimuksen 
koordinointi, näitä toimia tukevien 
selvitysten tekeminen sekä julkaisujen, 
tiedonvaihdon ja koulutuksen tukeminen 
teknologian siirron edistämiseksi.

Perustelu

Sama perustelu kuin tarkistuksessa 2.

Tarkistus 20
Liite II, otsikko Rahoitusjärjestelyt, alaotsikko 2 Muiden osa-alueiden rahoitusjärjestelyt

2. MUIDEN OSA-ALUEIDEN
RAHOITUSJÄRJESTELYT

1. RAHOITUSJÄRJESTELYT

Euratom-puiteohjelman muuta kuin 
fuusioenergiaa koskevia toimia rahoitetaan 
erilaisilla rahoitusjärjestelyillä. Järjestelyjä 
käytetään joko yksin tai yhdistelminä 
puiteohjelmassa toteutettavien erilaisten 
toimien rahoittamiseen.

Euratom-puiteohjelman toimia rahoitetaan 
erilaisilla rahoitusjärjestelyillä. Järjestelyjä 
käytetään joko yksin tai yhdistelminä 
puiteohjelmassa toteutettavien erilaisten 
toimien rahoittamiseen.

Perustelu

Tarkistus on aiheellinen, koska fuusiota ei rahoiteta EU:n julkisin varoin.


