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Vysvětlivky k označení legislativních postupů

* Postup konzultace 
většina odevzdaných hlasů

**I Postup spolupráce (první čtení) 
 většina odevzdaných hlasů

**II Postup spolupráce (druhé čtení) 
 většina odevzdaných hlasů  pro schválení společného postoje
většina hlasů poslanců Parlamentu pro zamítnutí nebo změnu
společného postoje

*** Postup souhlasu
většina hlasů poslanců Parlamentu s výjimkou případů uvedených 
v článcích 105, 107, 161 a 300 Smlouvy o ES a článku 7 Smlouvy o 
EU

***I Postup spolurozhodování (první čtení) 
 většina odevzdaných hlasů

***II Postup spolurozhodování (druhé čtení) 
 většina odevzdaných hlasů pro schválení společného postoje
většina hlasů poslanců Parlamentu pro zamítnutí nebo změnu 
společného postoje

***III Postup spolurozhodování (třetí čtení) 
 většina odevzdaných hlasů pro schválení společného návrhu

(Druh postupu závisí na právním základu navrženém Komisí.)

Pozměňovací návrhy k legislativnímu textu

V pozměňovacích návrzích Parlamentu je pozměněný text zvýrazněn tučnou 
kurzívou. Zvýraznění normální kurzívou označuje části legislativního textu, 
u nichž je navržena oprava, a má sloužit k usnadnění vypracování konečného 
znění (např. zjevné chyby nebo vynechání textu v některé jazykové verzi). 
Tyto navržené opravy podléhají dohodě příslušných oddělení.
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NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

o návrhu nařízení Rady o o specifickém programu, kterým se provádí sedmý rámcový 
program Evropského společenství pro atomovou energii (Euratom) pro výzkum a 
odbornou přípravu v oblasti jaderné energie (2007 až 2011)
(KOM(2005)0445 – C6-0386/2005 – 2005/0190(CNS))

(Postup konzultace)

Evropský parlament,

– s ohledem na návrh Komise předložený Radě (KOM(2005)0445)1,

– s ohledem na článek 7 Smlouvy o Euratomu, podle kterého Rada konzultovala s 
Parlamentem (C6-0386/2005),

– s ohledem článek 51 jednacího řádu,

– s ohledem na zprávu Výboru pro průmysl, výzkum a energetiku a stanovisko 
Rozpočtového výboru (A6-0000/2006),

1. schvaluje pozměněný návrh Komise;

2. vyzývá Komisi, aby návrh v souladu s čl. 119 odst. 2 Smlouvy o Euratomu změnila 
odpovídajícím způsobem;

3. vyzývá Radu, aby informovala Parlament, bude-li mít v úmyslu odchýlit se od znění 
schváleného Parlamentem;

4. vyzývá Radu, aby znovu konzultovala s Parlamentem, bude-li mít v úmyslu podstatně 
změnit návrh Komise;

5. pověřuje svého předsedu, aby předal postoj Parlamentu Radě a Komisi.

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrhy Parlamentu

Pozměňovací návrh 1
Čl. 2 odst. 2

V rámci výzkumu v oblasti energie z 
jaderné syntézy bude zřízen společný 
podnik podle hlavy II kapitoly 5 Smlouvy 
za účelem řízení a správy evropského 
příspěvku k ITER a stanoví se doplňkové 
činnosti zaměřené na rychlé uplatnění 
energie z jaderné syntézy.

V rámci výzkumu v oblasti energie z 
jaderné syntézy bude zřízen společný 
podnik podle hlavy II kapitoly 5 Smlouvy 
za účelem řízení a správy evropského 
příspěvku k organizaci ITER, včetně 
činností v rámci širšího přístupu se 
zapojením Japonska, a stanoví se činnosti 

  
1 Úř. věst. C ... /Dosud nezveřejněný v Úředním věstníku.
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na podporu budování ITER, stanovené 
v části 2, oddílu 2.1, bodu i) přílohy. 
Všechny ostatní činnosti v oblasti energie 
z jaderné syntézy budou prováděny a 
řízeny odděleně od společného závazku 
ITER, přičemž bude zachován 
integrovaný přístup a plné zapojení 
sdružení Euratomu pro jadernou syntézu.

Odůvodnění

ITER bude nejvýznamnějším závazkem Evropského společenství pro jadernou syntézu 
v nadcházejících letech. K plnění závazků vyplývajících z dohody ITER a pro řízení činností 
na podporu budování ITER bude potřeba zřídit zvláštní agenturu. Plné a účinné využití ITER , 
až bude dokončen, bude vyžadovat odpovídající počet kvalifikovaných evropských vědců a 
znalosti v oblasti fyziky a technologie. Za tímto účelem je třeba odpovídajícím způsobem 
podporovat, pokud jde o rozpočet a řízení, evropský program jaderné syntézy. Organizace 
řízení, včetně asociačních smluv a Dohody o rozvoji v oblasti jaderné syntézy (EFDA), jež se 
dosud ukázaly být úspěšné, tedy ryze evropský výzkumný prostor, který EU staví do čela v 
oblasti fyziky a technologie jaderné syntézy, by měly být zachovány jako vzor.

Pozměňovací návrh 2
Příloha část 2 oddíl 2.1 odst. 2

Bude zřízena vnitrostátní agentura pro 
ITER jako společný podnik podle Smlouvy 
o Euratomu. Poskytne Euratomu 
prostředky k plnění jeho mezinárodních 
závazků podle dohody o ITER a zajistí, že 
Euratom účinným a soudržným způsobem 
zrealizuje evropský příspěvek projektu
ITER a projektům v rámci širšího přístupu, 
včetně výzkumných a vývojových činností 
na podporu daných projektů.

Bude zřízena vnitrostátní agentura pro 
ITER jako společný podnik podle Smlouvy 
o Euratomu. Poskytne Euratomu 
prostředky k plnění jeho mezinárodních 
závazků podle dohody o ITER a poskytne  
příspěvek Euratomu k činnostem ITER a 
k činnostem v rámci širšího přístupu
s Japonskem.

Odůvodnění

Evropská agentura pro ITER se zaměří na co nejlepší a nejrychlejší uskutečnění projektu 
ITER a projektů v rámci širšího přístupu ve spolupráci s Japonskem, jak bylo dohodnuto 
v dohodě o ITER. Všechny ostatní činnosti v oblasti energie z jaderné syntézy, včetně činností 
souvisejících s přípravou případné stavby „demonstračního“ jaderného reaktoru nebo jiného 
zařízení, jak jsou uvedeny v příloze, budou spadat do oblasti působnost EFDA a budou řízeny 
s plným zapojením sdružení pro jadernou syntézu. Toto rozdělení pravomocí zajistí úspěšné 
budování ITER a zároveň jeho nejlepší využití, až bude dokončen.
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Pozměňovací návrh 3
Příloha část 2 oddíl 2.1 podnázev „Činnosti“ písm. ii) odst. 2

V průběhu sedmého rámcového programu 
bude proveden přezkum zařízení 
zahrnutých v programu, který prověří 
možnost postupného vyřazování stávajících 
zařízení a zváží potřebu nových zařízení 
souběžně s využíváním ITER. Přezkum 
poslouží jako základ pro případnou 
podporu nových nebo vylepšených zařízení 
s cílem zajistit programu odpovídající 
soustavu zařízení pro jadernou syntézu 
sloužící výzkumu a vývoji v dané oblasti.

Na počátku sedmého rámcového programu 
bude proveden přezkum zařízení 
zahrnutých v programu, který prověří 
možnost postupného vyřazování stávajících 
zařízení a zváží potřebu nových zařízení 
souběžně s využíváním ITER. Přezkum 
poslouží jako základ pro případnou 
podporu nových nebo vylepšených zařízení 
s cílem zajistit programu odpovídající 
soustavu zařízení pro jadernou syntézu 
sloužící výzkumu a vývoji v dané oblasti.

Odůvodnění

Vzhledem k časovému rámci postupného vyřazování či budování zařízení pro jadernou 
syntézu, je třeba co nejdříve zhodnotit další potřeby v rámci přípravy či doplnění provozu 
ITER.

Pozměňovací návrh 4
Příloha část 2 oddíl 2.1 podnázev „Činnosti“ písm. vii)

„Urychlený“ program rozvoje jaderné 
syntézy by mohl přivést daný typ energie 
rychleji na trh a stát se součástí širší 
politiky řešící otázky bezpečnosti 
evropských dodávek energie, klimatických 
změn a udržitelného rozvoje. Primárním 
cílem a hlavním mezníkem urychleného 
rozvoje by bylo časnější uskutečnění 
projektu DEMO. V sedmém rámcovém 
programu by se to týkalo činností a 
projektů začleněných v rámci 
mezinárodního širšího přístupu k energii z 
jaderné syntézy, kterých se ujal Euratom ve 
spolupráci s partnery pro ITER.

„Urychlený“ program rozvoje jaderné 
syntézy by mohl přivést daný typ energie 
rychleji na trh a stát se součástí širší 
politiky řešící otázky bezpečnosti 
evropských dodávek energie, klimatických 
změn a udržitelného rozvoje. Primárním 
cílem a hlavním mezníkem urychleného 
rozvoje by bylo časnější uskutečnění 
projektu DEMO. V sedmém rámcovém 
programu by se to týkalo činností a 
projektů začleněných v rámci 
mezinárodního širšího přístupu k energii z 
jaderné syntézy, kterých se ujal Euratom ve 
spolupráci s partnery pro ITER. Činnosti
v této oblasti jsou prováděny s cílem 
připravit se na zvýšení významu a zdrojů 
v případě prohloubení energetické krize.

Odůvodnění

Vysoká nejistota, pokud jde o budoucí vývoj energetiky, by měla Evropu přimět k tomu, aby 
byla připravena souběžně s ITER  zahájit rozsáhlý technologický program, s cílem maximálně 
zkrátit dobu potřebnou na vybudování vlastní elektrárny využívající jaderné syntézy..
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Pozměňovací návrh 5
Příloha část 2 oddíl 2.2 odst. 1

Budou uskutečněny nepřímé akce v pěti 
základních oblastech, jež jsou uvedeny 
níže. Různé činnosti v rámci programu 
spolu nicméně významně souvisejí a je 
třeba odpovídajícím způsobem zajistit 
jejich vzájemnou interakci. V tomto ohledu 
hraje zásadní roli podpora vzdělávacích 
činností a výzkumných infrastruktur.
Vzdělávací potřeby musejí být v daném 
odvětví klíčovým aspektem všech projektů 
financovaných z prostředků EU a společně 
s podporou infrastruktur představovat 
základní prvek při řešení otázek odborné 
kompetence v oblasti jaderné fyziky.

Pokud jde o výzkum v oblasti jaderné 
syntézy, bude rozhodujícím hlediskem pro 
všechny činnosti E bezpečnost. Především 
jakýkoli návrh či provedení nového 
systému reaktorů bude podléhat 
mezivládní dohodě, která zohlední různé 
přístupy členských států v této oblasti. 
Budou uskutečněny nepřímé akce v pěti 
základních oblastech, jež jsou uvedeny 
níže. Různé činnosti v rámci programu 
spolu nicméně významně souvisejí a je 
třeba odpovídajícím způsobem zajistit 
jejich vzájemnou interakci. V tomto ohledu
hraje zásadní roli podpora vzdělávacích 
činností a výzkumných infrastruktur.
Vzdělávací potřeby musejí být v daném 
odvětví klíčovým aspektem všech projektů 
financovaných z prostředků EU a společně 
s podporou infrastruktur představovat 
základní prvek při řešení otázek odborné 
kompetence v oblasti jaderné fyziky.

Odůvodnění

Díky poslednímu rozšíření vyvstala potřeba nového úsilí o zachování bezpečnosti Evropy  za 
současného využívání jaderné energie. Toto úsilí musí být pro EU v oblasti výzkumu jaderné 
syntézy nadále prioritou, přičemž se jednotlivým členským státům a soukromým firmám 
umožní spolupracovat na výzkumu pokročilých reaktorových systémů. 
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VYSVĚTLUJÍCÍ PROHLÁŠENÍ

Zpravodaj vítá návrh Komise o zvláštním programu, kde jsou nepřímé výzkumné činnosti 
organizovány ve dvou liniích:

1. výzkum energie z jaderné syntézy a
2. jaderné štěpení a radiační ochrana

Pokyny pro výzkum v oblasti energie z jaderné syntézy

Zpravodaj na základě dohody s hlavním zpravodajem pro 7. rámcový program (FP7) zastává 
názor, že EU by měla maximálně využívat potenciál jaderné syntézy tak, aby se stala 
dlouhodobě skutečně neomezeným, z hlediska životního prostředí přijatelným a ekonomicky 
konkurenceschopným zdrojem energie, a tím významně přispěla k realizaci udržitelných a 
bezpečných dodávek energie. Domnívá se, že z tohoto důvodu je třeba uskutečňovat 
„urychlený“ program v oblasti energie z jaderné syntézy – také včetně dobrovolných 
dodatečných rozpočtových příspěvků na konkrétní projekty ze strany členských států – aby 
bylo možno minimalizovat čas, jehož je zapotřebí k rozvoji jaderné elektrárny pro komerční 
účely.

Základním krokem na cestě k energii z jaderné syntézy je zařízení ITER. V červnu minulého 
roku, po dlouhém vyjednávání o volbě místa, kde bude projekt ITER uskutečněn, konečně 
šest smluvních stran (EU, USA, Rusko, Japonsko, Čína a Korea) podepsalo mezinárodní 
dohodu o ITER. V průběhu náročných jednání přijaly všechny evropské orgány a členské 
státy, spolu s ostatními stranami, závazek podporovat, pokud jde o programy a rozpočet, 
evropskou lokalitu (Cadarache, ve Francii). Při řadě příležitostí v nedávné minulosti výbor 
ITRE konstatoval, že EU by měla rozhodně pokračovat ve své strategii orientované na reaktor 
a že by měla udržovat své světové vedoucí postavení v oblasti výzkumu jaderné syntézy. 
Výbor ITRE proto opakovaně vyzýval Komisi a Radu, aby přijaly nutné rozhodnutí 
(samozřejmě včetně náležitého financování všech příslušných činností a programů), aby bylo 
zajištěno, že zařízení ITER bude skutečně vybudováno v Evropě.

Kladný výsledek těchto jednání, kdy byla EU zvolena jako hostitelská lokalita pro ITER, nyní 
vyžaduje koherentní rozhodování a přijímání opatření v tomto a v příštím rámcovém 
programu.

Ze sdílení nákladů a příspěvků mezi stranami, které dodají jednotlivé součásti ITER, jak bylo 
dohodnuto v mezinárodní dohodě o ITER, vyplývá nutnost dobře definovaných závazků pro 
hostitelskou stranu, tj. pro EU. Z tohoto důvodu je nutný dostatečný rozpočet pro ITER, jak 
jej navrhuje Komise.

Plné a efektivní využívání zařízení ITER, až bude dokončeno, bude zároveň vyžadovat 
dostatečný počet kvalifikovaných evropských vědců a vysokou úroveň znalostí v oblasti 
fyziky a technologie. Z toho důvodu musí být evropský program jaderné syntézy v průběhu 
výstavby ITER – tzv. doprovodný program – náležitě podporován, pokud jde o rozpočet a 
řízení.

V této souvislosti zpravodaj doporučuje:



PE 368.078v01-00 10/12 PR\600210CS.doc

CS

• Poskytnout plnou podporu celému evropskému programu jaderné syntézy. Je 
nutno zachovat rozsáhlý výzkumný program, aby bylo zajištěno, že investice do ITER 
bude přínosná z hlediska poměru nákladů a výnosů. Z toho důvodu by se Komise měla 
vyhnout jakémukoli významnému snižování rozpočtu.

1. Je nutno zřídit evropskou agenturu pro ITER. Jak navrhuje Komise, agentura bude 
zřízena jako společný podnik podle Smlouvy o Euratomu. Zpravodaj souhlasí s tím, že 
tato agentura bude Euratomu poskytovat prostředky k tomu, aby dostál svým 
mezinárodním závazkům podle dohody o ITER a zajistí příspěvek EURATOMU pro 
ITER  a pro činnosti v rámci širšího přístupu ve spolupráci s Japonskem. Táž agentura 
by měla být odpovědná také za řízení a správu všech činností na podporu výstavby  
ITER, jak je stanoveno v podtitulu „Uskutečnění projektu ITER“ v příloze návrhu 
Komise. Zpravodaj je přesvědčen, tak jako téměř všechna výzkumná společenství pro 
jadernou syntézu, že výstavba ITER je natolik náročný úkol, že zasluhuje – alespoň 
během nadcházejícího desítiletí – vlastní strukturu, která se bude zaměřovat výlučně 
na co nejlepší a nejrychlejší uskutečnění projektu ITER.

2. Je třeba, aby pokračoval výrazný doprovodný výzkumný program s vlastním 
rozpočtem. V zájmu co nejlepšího využívání ITER, až bude dokončen, a s cílem 
udržet vedoucí postavení Evropy ve fyzice a technologii jaderné syntézy, je třeba 
během budování ITER zachovávat odvážný výzkumný program (doprovodný 
program), jak je uvedeno v příloze návrhu Komise. Zpravodaj je rovněž přesvědčen o 
tom, že by tento program měl být dostatečně podporován vyčleněným příspěvkem 
v rámci celkového rozpočtu pro jadernou syntézu, jak navrhuje generální zpravodaj 
ve svém návrhu zprávy o 7. rámcovém programu Euratomu.

3. Doprovodný výzkumný program by neměl být řízen agenturou pro ITER. 
Souhlasně s téměř celým společenstvím pro jadernou syntézu se zpravodaj domnívá, 
že všechny činnosti doprovodnému výzkumného programu, včetně  přípravy na 
eventuelní budování „demonstračního“ reaktoru na principu jaderné syntézy a dalšího 
zařízení, jak je stanoveno v příloze v návrhu Komise (tj. všechny činnosti, které nejsou 
zmíněny v odstavci 1 uvedeném výše), aby měly být uskutečňovány a řízeny 
odděleně od agentury pro ITER. Pro všechny tyto činnosti je třeba zachovat totéž 
řízení jako v případě předchozích rámcových programu, včetně asociačních smluv a 
Evropské dohody o rozvoji v oblasti jaderné syntézy. Zpravodaj je totiž plně 
přesvědčen o tom, že integrovaný přístup k výzkumným činnostem v oblasti jaderné 
syntézy a plné zapojení sdružení pro jadernou syntézu v členských státech prokázal 
svou úspěšnost při dosavadním budování skutečně evropského výzkumného prostoru 
v oblasti výzkumu jaderné syntézy, čímž  EU  získala vedoucí pozici v oblasti fyziky a 
technologie jaderné syntézy.

4. JET, největší evropské zařízení pro výzkum jaderné syntézy, by měl zůstat plně 
funkční. Jelikož však JET spotřebovává téměř polovinu rozpočtu určeného na 
doprovodný program, je důležité zaručit spolehlivost zařízení pravidelným 
hodnocením jeho vědeckých výsledků.

5. Vedoucí světové postavení EU v oblasti jaderné syntézy je nutno udržet. Světové 
vedoucí postavení EU není výstavbou ITER v Evropě automaticky zachováváno. 
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Úspěšné využívání ITER obecně, a zejména efektivní účast EU na pokusných 
činnostech, vyžadují silný a skutečně evropský program výzkumu a vývoje (R&D) se 
zapojením členských států. Zpravodaj vítá návrh Komise na činnosti v oblasti R&D 
věnované přípravě fungování ITER na základě zařízení pro udržení plazmatu 
v toroidálním magnetickém poli, která již existují či jsou ve výstavbě ve všech
členských státech. Využívání těchto zařízení během výstavby ITER (která bude trvat 
jedno desítiletí), zvýší znalost mnoha témat s významem pro ITER a představuje 
hlavní prvek úspěšných pokusných činností v souvislosti s ITER. Zpravodaj se však 
domnívá, že revizi zařízení zahrnutých do tohoto programu, na základě sdílených 
vědeckých odůvodnění, je nutno provést na počátku 7. rámcového programu.

6. Je třeba zajistit dostatek lidských zdrojů. Realizace ITER vyžaduje značné zvýšení 
rozpočtu Euratomu na jadernou syntézu a ještě výraznější nárůst potřeby náležitě 
kvalifikovaného personálu. Zpravodaj se domnívá, že k reakci na tuto poptávku by EU 
měla nejen počítat s vzdělávacími programy na vysokoškolské úrovni, včetně 
evropského doktorandského studia v oboru fyziky a inženýrství jaderné syntézy, ale 
zaměřit se také na vědecké programy, které jsou schopny zajistit odpovídající školení 
pro novou generaci fyziků a techniků.

7. Je třeba rozhodně podporovat „zrychlený postup“ k energii z jaderné syntézy. 
Zpravodaj pevně věří, že k energii z jaderné syntézy je třeba postupovat „zrychleně“, 
aby by bylo co nejdříve dosaženo realizace zařízení DEMO, tedy demonstračního 
reaktoru na principu jaderné syntézy. Zpravodaj se domnívá, že k tomu je zapotřebí 
klást větší důraz na ty výzkumné činnosti uvedené v podtitulu „Reakce na náhlé a 
nepředvídané politické potřeby“ v příloze návrhu Komise. Je však toho názoru, že je 
nutno stanovit strategie – také včetně doplňkových rozpočtových příspěvků na 
konkrétní projekty ze strany členských států – s cílem dosáhnout připravenosti k 
včasné reakci a k zahájení maximálního počtu souběžných výzkumných činností, a tím 
zkrátit dobu potřebnou k získání elektrárny založené na jaderné syntéze pro 
komerční účely v případě prohloubení energetické krize.

Pokyny pro jaderné štěpení a radiační ochranu

V případě omezených finančních prostředků z rozpočtu Euratomu se zpravodaj domnívá, že 
EU by měla upřednostňovat financování výzkumných činností souvisejících s bezpečností a 
nakládání s odpady, aby zajistila bezpečnější využívání stávajících reaktorů.

Reaktorové systémy. Zpravodaj se domnívá, že v rámci aktivity nazvané „Reaktorové 
systémy“, je třeba přičítat nižší důležitost cíli „využívání potenciálu pokročilejší technologie 
k dosažení ještě bezpečnějšího, účinnějšího a konkurenceschopnějšího využívávání jaderné 
energie“. Výzkum nové generace reaktorů lze vykonávat lépe na úrovni členských států 
v úzké spolupráci se soukromým sektorem.

Společné závazky v oblasti jaderného štěpení a radiační ochrany. Zpravodaj se domnívá, 
že společné závazky podle Smlouvy o Euratomu by měly být vítány tam, kde mohou skutečně 
zlepšit efektivitu řízení činností spadajících do jejich působnosti a kvality vědeckých 
výsledků. V této souvislosti poukazuje na to, že společný podnik v oblasti nakládání 
s radioaktivními odpady, jak jej navrhuje Komise, by mohl skutečně zajistit lepší prostředí pro 
rozvoj bezpečnějších a účinnějších technologií pro nakládání s radioaktivními odpady.


