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Označenie postupov

*  Konzultačný postup 
 väčšina odovzdaných hlasov

**I Postup spolupráce (prvé čítanie) 
 väčšina odovzdaných hlasov

**II Postup spolupráce (druhé čítanie) 
 väčšina odovzdaných hlasov za schválenie spoločnej pozície
väčšina všetkých  poslancov Parlamentu za zamietnutie alebo 
zmenu a doplnenie spoločnej pozície

*** Postup súhlasu 
 väčšina všetkých poslancov Parlamentu, okrem prípadov 
upravených článkami 105, 107, 161 a 300 Zmluvy o ES a článkom 
7 Zmluvy o EÚ

***I Spolurozhodovací postup (prvé čítanie) 
 väčšina odovzdaných hlasov

***II Spolurozhodovací postup (druhé čítanie) 
 väčšina odovzdaných hlasov za schválenie spoločnej pozície 
väčšina všetkých poslancov Parlamentu za zamietnutie alebo 
zmenu a doplnenie spoločnej pozície

***III Spolurozhodovací postup (tretie čítanie) 
 väčšina odovzdaných hlasov za schválenie spoločného textu

(Typ postupu závisí od právneho základu navrhnutého Komisiou.)

Pozmeňujúce a doplňujúce návrhy k legislatívnemu 
textu

V pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch Parlamentu je zmenený a 
doplnený text označený hrubou kurzívou. Štandardná kurzíva označuje 
príslušným oddeleniam tie časti legislatívneho textu, ku ktorým sa navrhuje 
oprava, čo pomáha pri príprave konečného znenia textu (napríklad zrejmé 
chyby alebo vynechaný text v konkrétnej jazykovej verzii). Navrhované 
opravy tohto typu musia byť odsúhlasené príslušnými oddeleniami.
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NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

k návrhu rozhodnutia Rady o osobitnom programe, ktorým sa realizuje siedmy 
rámcový program Európskeho spoločenstva pre atómovú energiu (Euratom) v oblasti 
jadrového výskumu a vzdelávacích činností (2007 - 2011)
(KOM(2005)0445 – C6-0386/2005 – 2005/0190(CNS))

(Konzultačný postup)

Európsky parlament,

– so zreteľom na návrh Komisie Rade (KOM(2005)0445)1,

– so zreteľom na článok 7 Zmluvy o Euratome, v súlade s ktorým Rada konzultovala s 
Parlamentom (C6-0386/2005),

– so zreteľom na článok 51 rokovacieho poriadku,

– so zreteľom na správu Výboru pre priemysel, výskum a energetiku a stanovisko Výboru 
pre rozpočet (A6-0000/2006),

1. schvaľuje zmenené a doplnené znenie návrhu Komisie;

2. vyzýva Komisiu, aby z tohto dôvodu zmenila svoj návrh, v súlade s článkom 119 druhým 
pododsekom Zmluvy o Euratome;

3. vyzýva Radu, aby informovala Parlament, ak má v úmysle odkloniť sa od ním 
schváleného textu;

4. žiada Radu, aby opätovne konzultovala s Parlamentom, ak má v úmysle podstatným 
spôsobom zmeniť návrh Komisie;

5. poveruje svojho predsedu, aby toto stanovisko odovzdal Rade a Komisii.

Text predložený Komisiou Pozmeňujúce a doplňujúce návrhy 
Európskeho parlamentu

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 1
Článok 2 odsek 2

V rámci výskumu energie jadrovej syntézy 
vznikne spoločný podnik založený podľa 
hlavy II kapitoly 5 Zmluvy, ktorého úlohou 
bude riadiť a realizovať európsky prínos 
pre ITER, ako aj komplementárne činnosti 
zamerané na rýchlu realizáciu energie 

V rámci výskumu energie jadrovej syntézy 
vznikne spoločný podnik založený podľa 
hlavy II kapitoly 5 Zmluvy, ktorého úlohou 
bude riadiť a realizovať európsky prínos 
pre organizáciu ITER vrátane činností 
širšieho prístupu s Japonskom, ako aj 

  
1 Ú. v. C ... / Zatiaľ neuverejnené v úradnom vestníku.
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jadrovej syntézy. činnosti na podporu výstavby reaktora 
ITER, ustanovenej v časti 2 oddiel 2.1 bod 
i) prílohy. Všetky ostatné činnosti v oblasti 
energie jadrovej syntézy budú realizované 
a riadené mimo spoločného podniku 
ITER, pričom sa zachová integrovaný 
prístup a plné zapojenie združení pre 
jadrovú syntézu EURATOM-u.

Odôvodnenie

ITER bude v nasledujúcich rokoch najdôležitejším záväzkom Európskeho spoločenstva pre 
jadrovú syntézu. Na plnenie medzinárodných záväzkov vyplývajúcich z Dohody o projekte 
ITER a na riadenie činností na podporu výstavby reaktora ITER je potrebná osobitná 
agentúra. Avšak plné a účinné využitie reaktora ITER si bude po ukončení jeho výstavby 
vyžadovať primeraný počet kvalifikovaných európskych vedcov a vysokú úroveň znalostí 
v oblasti fyziky a technológie. Preto musí byť európsky program pre jadrovú syntézu 
primerane podporovaný, tak z hľadiska rozpočtu, ako aj riadenia. Ako vzor by mala slúžiť 
organizácia riadenia vrátane zmlúv o pridružení a Európskej dohody o rozvoji v oblasti 
jadrovej syntézy (European Fusion Development Agreement (EFDA)), ktoré boli úspešné pri 
zriadení skutočného Európskeho výskumného priestoru v oblasti výskumu energie jadrovej 
syntézy, vďaka čomu sa EÚ dostáva na popredné miesto vo svete vo fyzike a technológií pre 
jadrovú syntézu.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 2
Príloha, časť 2, oddiel 2.1, odsek 2

Domáca agentúra pre projekt ITER sa 
zriadi ako spoločný podnik v rámci 
Zmluvy o EURATOM-e. Poskytne 
EURATOM-u prostriedky na plnenie jeho 
medzinárodných záväzkov v rámci Dohody 
o projekte ITER a na zabezpečenie toho, 
že EURATOM účinným a koherentným
spôsobom poskytne európsky príspevok 
projektu ITER a projektom „širšieho 
prístupu“ vrátane výskumných 
a vývojových činností na podporu týchto 
projektov.

Domáca agentúra pre projekt ITER sa 
zriadi ako spoločný podnik v rámci 
Zmluvy o EURATOM-e. Poskytne 
EURATOM-u prostriedky na plnenie jeho 
medzinárodných záväzkov v rámci Dohody 
o projekte ITER a poskytne príspevok 
EURATOM-u na projekt ITER a na 
činnosti „širšieho prístupu“ s Japonskom.

Odôvodnenie

Európska agentúra pre projekt ITER sa zameria na najlepšiu a najrýchlejšiu realizáciu 
projektu ITER a projektov „širšieho prístupu“ v spolupráci s Japonskom, ako bolo stanovené 
v Medzinárodnej dohode o projekte ITER. Všetky ostatné činnosti v oblasti energie jadrovej 
syntézy vrátane činností spojených s prípravou eventuálnej výstavby demonštračného 
jadrového reaktora a iných zariadení uvedených v prílohe budú patriť do oblasti pôsobnosti 
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Európskej dohody o rozvoji v oblasti jadrovej syntézy a budú riadené s plným zapojením 
združení pre jadrovú syntézu. Toto rozdelenie právomocí zabezpečí úspešnú výstavbu 
reaktora ITER a po ukončení výstavby jeho najlepšie využitie.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 3
Príloha, časť 2, oddiel 2.1, podnázov „ Činnosti”, bod (ii) odsek 2

Počas siedmeho rámcového programu sa 
vykoná preskúmanie zariadení v programe 
tým, že sa odskúšajú možnosti postupného 
odpojenia existujúcich zariadení a posúdi 
sa potreba nových zariadení súbežne s 
využívaním reaktora ITER. Toto 
preskúmanie sa použije ako základ na 
prípadnú podporu nových alebo 
zdokonalených zariadení s cieľom 
zabezpečiť, aby sa v programe v rámci 
relevantného výskumu a vývoja naďalej 
využíval súbor zariadení jadrovej syntézy.

Na začiatku siedmeho rámcového 
programu sa vykoná preskúmanie zariadení 
v programe tým, že sa odskúšajú možnosti 
postupného odpojenia existujúcich 
zariadení a posúdi sa potreba nových 
zariadení súbežne s využívaním reaktora 
ITER. Toto preskúmanie sa použije ako 
základ na prípadnú podporu nových alebo 
zdokonalených zariadení s cieľom 
zabezpečiť, aby sa v programe v rámci 
relevantného výskumu a vývoja naďalej 
využíval súbor zariadení jadrovej syntézy.

Odôvodnenie

So zreteľom na dobu vyradenia z prevádzky alebo výstavby zariadení pre jadrovú syntézu by 
sa mali čo najskôr vyhodnotiť ďalšie potreby v rámci prípravy alebo ďalšieho rozvoja ITER-
u.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 4
Príloha, časť 2, oddiel 2.1, podnázov „ Činnosti”, bod (vii)

Pretože rýchly program rozvoja jadrovej 
syntézy je súčasťou širšej politiky riešenia 
otázok bezpečnosti zásobovania Európy 
energiou, zmeny podnebia a trvalo 
udržateľného rozvoja, mohol by priniesť 
energiu jadrovej syntézy na trh dokonca 
ešte skôr. Prvoradým cieľom a hlavným 
míľnikom „rýchleho programu” by bola 
včasnejšia realizácia projektu DEMO. V 
rámci siedmeho rámcového programu by to 
znamenalo činnosti a projekty začlenené do 
medzinárodného “širšieho prístupu“ k 
energii jadrovej syntézy, ktoré uskutočňuje 
EURATOM v spolupráci s partnermi 
projektu ITER.

Pretože rýchly program rozvoja jadrovej 
syntézy je súčasťou širšej politiky riešenia 
otázok bezpečnosti zásobovania Európy 
energiou, zmeny podnebia a trvalo 
udržateľného rozvoja, mohol by priniesť 
energiu jadrovej syntézy na trh dokonca 
ešte skôr. Prvoradým cieľom a hlavným 
míľnikom „rýchleho programu” by bola 
včasnejšia realizácia projektu DEMO. V 
rámci siedmeho rámcového programu by to 
znamenalo činnosti a projekty začlenené do 
medzinárodného “širšieho prístupu“ k 
energii jadrovej syntézy, ktoré uskutočňuje 
EURATOM v spolupráci s partnermi 
projektu ITER. Činnosti v tejto oblasti sú 
uskutočňované s cieľom pripraviť sa na 
zvýšenie prednostného postavenia 
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a navýšenie zdrojov v prípade prehĺbenia 
energetickej krízy.

Odôvodnenie

Vysoká neistota v súvislosti s budúcim vývojom energetiky by mala Európu priviesť k tomu, 
aby bola pripravená začať súbežne s ITER-om rozsiahly technologický program s cieľom čo 
najviac skrátiť obdobie potrebné na výstavbu jadrovej elektrárne.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 5
Príloha, časť 2, oddiel 2.2, odsek 1

Nepriame akcie sa uskutočnia v piatich 
hlavných oblastiach činnosti podrobne 
opísaných nižšie. V celom programe však 
existujú dôležité väzby, pričom je potrebné 
adekvátne prispôsobiť interakcie medzi 
rôznymi činnosťami. V tomto ohľade je 
veľmi dôležité podporovať vzdelávacie 
činnosti a výskumné infraštruktúry.
Potreby vzdelávania musia predstavovať 
kľúčový aspekt všetkých projektov 
financovaných Európskou úniou v tomto
sektore. Uvedené potreby budú spolu s 
podporou pre infraštruktúry tvoriť 
základnú súčasť riešenia otázok 
kompetencie v rámci oblasti jadrovej 
energie.

Bezpečnosť bude hlavným hnacím 
motorom všetkých činností v oblasti 
výskumu jadrového štiepenia. Každý 
návrh alebo realizácia nových systémov 
reaktorov bude predmetom medzivládnej 
dohody, ktorá bude vyjadrovať rôzne 
prístupy členských štátov v tejto oblasti. 
Nepriame akcie sa uskutočnia v piatich 
hlavných oblastiach činnosti podrobne 
opísaných nižšie. V celom programe však 
existujú dôležité väzby, pričom je potrebné 
adekvátne prispôsobiť interakcie medzi 
rôznymi činnosťami. V tomto ohľade je 
veľmi dôležité podporovať vzdelávacie 
činnosti a výskumné infraštruktúry. 
Potreby vzdelávania musia predstavovať 
kľúčový aspekt všetkých projektov 
financovaných Európskou úniou v tomto 
sektore. Uvedené potreby budú spolu s 
podporou pre infraštruktúry tvoriť 
základnú súčasť riešenia otázok 
kompetencie v rámci oblasti jadrovej 
energie.

Odôvodnenie

V dôsledku posledného rozšírenia vzrástla potreba vyvíjať ďalšie úsilie o zachovanie 
bezpečnej Európy napriek využívaniu jadrovej energie. Toto úsilie musí byť pre EÚ naďalej 
prioritou v oblasti výskumu jadrového štiepenia, pričom je členským štátom a súkromným 
firmám umožnená spolupráca vo výskume pokročilých systémov reaktorov.
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DÔVODOVÁ SPRÁVA

Spravodajca víta návrh Komisie týkajúci sa tohto osobitného programu, v rámci ktorého sú 
činnosti zahŕňajúce nepriame výskumné akcie usporiadané v dvoch okruhoch: 

1. výskum energie jadrovej syntézy a
2. jadrové štiepenie a ochrana pred žiarením.

Usmernenia pre výskum energie jadrovej syntézy

Spravodajca je rovnako ako hlavný spravodajca pre siedmy rámcový program presvedčený, 
že EÚ by mala čo najviac využívať potenciál jadrovej syntézy tak, aby sa z dlhodobého 
hľadiska stala prakticky neobmedzeným, environmentálne prijateľným a ekonomicky 
konkurencieschopným zdrojom energie, a aby tak významne prispela k realizácii trvalo 
udržateľných a bezpečných dodávok energie. Zastáva názor, že z tohto dôvodu je potrebné 
uskutočňovať rýchly program k energii jadrovej syntézy – aj vrátane dodatočných 
dobrovoľných rozpočtových príspevkov na konkrétne projekty zo strany členských štátov –
s cieľom maximálne skrátiť obdobie potrebné na vytvorenie elektrárne jadrovej syntézy pre 
komerčné účely.

Základným krokom na ceste k energii jadrovej syntézy je zariadenie ITER. V júni minulého 
roku podpísalo šesť strán (EÚ, USA, Rusko, Japonsko, Čína a Kórea) po dlhých rokovaniach 
o voľbe miesta, kde sa bude projekt ITER realizovať, Medzinárodnú dohodu o projekte ITER.
Počas týchto náročných rokovaní prijali všetky európske inštitúcie a členské štáty voči 
ostatným stranám záväzok, že budú podporovať z hľadiska programov a rozpočtu európsku 
lokalitu (Cadarache, Francúzsko). Výbor ITRE vyhlásil v nedávnej minulosti pri viacerých 
príležitostiach, že EÚ by mala s odhodlaním pokračovať vo svojej stratégii zameranej na 
reaktor a zachovať si svoje vedúce postavenie vo svete v oblasti výskumu energie jadrovej 
syntézy. Výbor ITRE preto opakovane vyzýval Komisiu a Radu, aby prijali potrebné 
rozhodnutie (samozrejme vrátane primeraného financovania všetkých príslušných činností 
a programov) s cieľom zabezpečiť, že zariadenie ITRE bude naozaj vybudované v Európe.

Pozitívny výsledok týchto rokovaní, v rámci ktorých bola EÚ vybraná ako hostiteľská lokalita 
pre ITER, si teraz vyžaduje koherentné rozhodnutia a opatrenia v rámci tohto a budúcich
rámcových programov.

Zdieľanie nákladov a príspevkov medzi stranami, ktoré dodajú jednotlivé časti projektu ITER, 
ako je stanovené v Medzinárodnej dohode o projekte ITER, si vyžaduje dôkladne 
formulované záväzky pre hostiteľskú stranu, t. j. pre EÚ. Z tohto dôvodu je potrebný 
dostatočný rozpočet pre výstavbu reaktora ITER, ako to navrhuje Komisia.

Plné a účinné využitie zariadenia ITER si zároveň bude po ukončení výstavby vyžadovať 
primeraný počet kvalifikovaných európskych vedcov a vysokú úroveň znalostí v oblasti 
fyziky a technológie. Preto musí byť Európsky program pre jadrovú syntézu počas výstavby 
reaktora ITER – takzvaný doplňujúci program - dostatočne podporovaný, tak z hľadiska 
rozpočtu, ako aj riadenia.

V tejto súvislosti predkladá spravodajca nasledujúce odporúčania:
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• Plná podpora celého európskeho programu pre jadrovú syntézu. Je potrebné 
zachovať rozsiahly výskumný program, aby sa zabezpečila rentabilita investícií do 
projektu ITER. Z tohto dôvodu by mala Komisia predísť akémukoľvek 
významnému zníženiu rozpočtu. 

1. Je potrebná Európska agentúra pre projekt ITER. Agentúra sa zriadi ako spoločný 
podnik v rámci Zmluvy o Euratome tak, ako to navrhuje Komisia. Spravodajca súhlasí 
s tým, že agentúra poskytne Euratomu prostriedky na plnenie jeho medzinárodných 
záväzkov v rámci Dohody o projekte ITER a poskytne Euratomu príspevok na projekt 
ITER a činnosti „širšieho prístupu“ s Japonskom. Agentúra by mala byť zodpovedná 
aj za riadenie a správu všetkých činností na podporu výstavby projektu ITER 
uvedených v podnadpise „Realizácia projektu ITER“ v prílohe návrhu Komisie. 
Spravodajca je presvedčený, tak ako takmer všetky výskumné spoločenstvá pre 
jadrovú syntézu, že výstavba reaktora ITER ja tak náročná úloha, že si vyžaduje –
aspoň v priebehu celého budúceho desaťročia – osobitne zriadenú štruktúru, ktorá sa 
bude sústrediť výlučne na najlepšiu a najrýchlejšiu realizáciu projektu ITER.

2. Je potrebné, aby sa naďalej uskutočňoval rozsiahly doplňujúci výskumný 
program s vlastný rozpočtom. S cieľom zabezpečiť čo najlepšie využitie reaktora 
ITER po ukončení jeho výstavby a udržať vedúce postavenie Európy vo fyzike 
a technológii pre jadrovú syntézu je nevyhnutné zachovať počas výstavby reaktora 
ITER odvážny výskumný program (doplňujúci program), ako je uvedené v prílohe 
návrhu Komisie. Spravodajca je presvedčený, že tento program by mal dostať 
primeranú podporu z rozpočtových prostriedkov vyčlenených v rámci celkového 
rozpočtu pre jadrovú syntézu, ako navrhuje hlavný spravodajca vo svojom návrhu 
správy o siedmom rámcovom programe Euratomu. 

3. Doplňujúci výskumný program by nemal byť riadený Agentúrou pre projekt 
ITER. Spravodajca je rovnako ako takmer celé spoločenstvo pre jadrovú syntézu 
presvedčený o tom, že všetky činnosti doplňujúceho výskumného programu vrátane 
činností spojených s prípravou eventuálnej výstavby demonštračného jadrového 
reaktora a iných zariadení uvedených v prílohe návrhu Komisie (t. j. všetky činnosti, 
ktoré nie sú uvedené v odseku 1 uvedenom vyššie) by mali byť uskutočňované 
a riadené mimo pôsobnosti Agentúry pre projekt ITER. Pre všetky tieto činnosti je 
potrebné zachovať rovnaké riadenie ako pre predchádzajúce rámcové programy 
vrátane zmlúv o pridružení a Európskej dohody o rozvoji v oblasti jadrovej 
syntézy (European Fusion Development Agreement (EFDA)). Spravodajca je 
vlastne plne presvedčený o tom, že integrovaný prístup k činnostiam výskumu energie 
jadrovej syntézy a plné zapojenie združení pre jadrovú syntézu v členských štátoch sa 
doteraz preukázali ako úspešné pri zriadení skutočného Európskeho výskumného 
priestoru v oblasti výskumu energie jadrovej syntézy, vďaka čomu sa EÚ dostáva na 
popredné miesto vo svete vo fyzike a technológii pre jadrovú syntézu. 

4. JET, najväčšie európske zariadenie pre výskum energie jadrovej syntézy, by 
malo ostať naďalej v plnej prevádzke. Keďže však JET odčerpáva takmer polovicu 
rozpočtu doplňujúceho programu, je potrebné zaručiť spoľahlivosť zariadenia 
pravidelnými hodnoteniami jeho vedeckých výsledkov.
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5. EÚ by si mala udržať vedúce postavenie vo svete v oblasti výskumu energie 
jadrovej syntézy. Vedúce postavenie EÚ vo svete nie je automaticky zachované 
výstavbou reaktora ITER v Európe. Úspešné využívanie reaktora ITER vo 
všeobecnosti a najmä efektívna účasť EÚ na experimentálnych činnostiach v súvislosti 
s projektom ITER si vyžadujú rozsiahly a skutočne európsky program výskumu 
a vývoja, do ktorého sú zapojené všetky členské štáty. Spravodajca víta návrh Komisie 
na výskum a vývoj v príprave prevádzky ITER-u na základe zariadenia pre 
udržanie plazmy v toroidnom magnetickom poli, ktoré už existujú alebo sú vo 
výstavbe vo všetkých členských štátoch. Využívanie týchto zariadení počas výstavby 
reaktora ITER (ktorá bude trvať jednu desaťročnicu) rozšíri poznatky v mnohých 
oblastiach súvisiacich s projektom ITER a je kľúčovým prvkom úspešných 
experimentálnych činností v súvislosti s projektom ITER. Spravodajca je však 
presvedčený, že preskúmanie zariadení zahrnutých do tohto programu, na základe 
zdieľaných vedeckých odôvodnení, je potrebné uskutočniť na začiatku siedmeho 
rámcového programu.

6. Je potrebné zaistiť primerané ľudské zdroje Realizácia projektu ITER si vyžaduje 
významné zvýšenie rozpočtu Euratomu na jadrovú syntézu a ešte výraznejšie zvýšenie 
potreby primerane kvalifikovaného personálu. Spravodajca je presvedčený, že EÚ by 
mala so zreteľom na uspokojenie týchto potrieb nielen naplánovať vzdelávacie 
programy na vysokej úrovni vrátane európskeho doktorandského štúdia vo fyzike a 
jadrovom inžinierstve, ale mala by sa zameriavať aj na vedecké programy, ktoré 
dokážu zabezpečiť náležité školenia pre novú generáciu fyzikov a inžinierov.

7. Mal by sa pevne podporovať rýchly program k energii jadrovej syntézy.
Spravodajca je pevne presvedčený o tom, že by sa mal uskutočniť rýchly program k 
energii jadrovej syntézy, aby sa čo najskôr zabezpečila realizácia projektu DEMO 
(demonštračného jadrového reaktora). Preto si myslí, že by sa mal klásť väčší dôraz na 
výskumné činnosti uvedené v podnadpise „Reagovanie na novovznikajúce a 
nepredvídané potreby politiky“ v prílohe návrhu Komisie. Spravodajca však zastáva 
názor, že je potrebné definovať stratégie - aj vrátane dodatočných dobrovoľných 
rozpočtových príspevkov na konkrétne projekty zo strany členských štátov – s cieľom 
pripraviť sa na včasnú reakciu a začať súbežne čo najviac výskumných činností, a tak
skrátiť obdobie potrebné na vytvorenie elektrárne jadrovej syntézy pre 
komerčné účely v prípade prehĺbenia energetickej krízy.

Usmernenia pre jadrové štiepenie a ochranu pred žiarením

Spravodajca je presvedčený, že v prípade obmedzených zdrojov pre rozpočet Euratomu by 
EÚ mala uprednostňovať financovanie výskumných činností súvisiacich s bezpečnosťou 
a likvidáciou odpadu, aby sa zabezpečilo bezpečnejšie využívanie súčasných reaktorov.

Systémy reaktora. Spravodajca verí, že v rámci činnosti „Systémy reaktora“ by sa mal 
prikladať menší význam cieľu „preskúmať možnosti dokonalejšej technológie s cieľom 
poskytnúť ešte bezpečnejšie, zdrojovo efektívnejšie a konkurencieschopnejšie využitie jadrovej 
energie“. Výskum novej generácie reaktorov môžu lepšie zabezpečovať členské štáty v úzkej 
spolupráci so súkromným sektorom.

Spoločné podniky v oblasti jadrového štiepenia a ochrany pred žiarením. Spravodajca je 
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presvedčený, že spoločné podniky v rámci zmluvy o Euratome by mali byť vítané v prípade, 
keď skutočne zvyšujú efektívnosť riadenia činností, ktoré patria do ich pôsobnosti, a kvalitu 
vedeckých výsledkov. V tejto súvislosti priznáva, že spoločný podnik v oblasti riadenia 
likvidácie rádioaktívneho odpadu, ako to navrhuje Komisia, by mohol skutočne poskytnúť 
lepšie podmienky pre vývoj bezpečnejších a efektívnejších technológií riadenia likvidácie 
rádioaktívneho odpadu.


