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Tifsira tas-simboli użati

* Proċedura ta’ konsultazzjoni
*** Proċedura ta’ approvazzjoni

***I Proċedura leġiżlattiva ordinarja (l-ewwel qari)
***II Proċedura leġiżlattiva ordinarja (it-tieni qari)

***III Proċedura leġiżlattiva ordinarja (it-tielet qari)

(It-tip ta’ proċedura jiddependi mill-bażi legali proposta mill-abbozz ta’ att.)

Emendi għal abbozz ta’ att

Fl-emendi li jsiru mill-Parlament, it-test emendat huwa indikat b’tipa grassa 
u korsiva. Test korsiv normali huwa indikazzjoni għas-servizzi tekniċi li turi 
partijiet tal-abbozz ta’ att li għalihom qed tkun proposta korrezzjoni bl-iskop 
li tgħin fil-preparazzjoni tat-test finali (pereżempju, żbalji ovvji jew 
nuqqasijiet f’verżjoni lingwistika partikolari). Il-korrezzjonijiet proposti 
huma soġġetti għall-qbil tas-servizzi tekniċi involuti.

L-intestatura ta’ kwalunkwe emenda għal att eżistenti, li l-abbozz ta’ att 
ikollu l-ħsieb li jemenda, ikun fiha t-tielet u r-raba’ linji li jidentifikaw 
rispettivament l-att eżistenti u d-dispożizzjoni kkonċernata f’dak l-att. Il-
partijiet li jittieħdu kif inhuma minn dispożizzjoni eżistenti li l-Parlament 
jixtieq jemenda, imma li l-abbozz ta’ att ma jkunx emenda, huma indikati 
b’tipa grassa. It-tħassir eventwali li jikkonċerna dawn il-partijiet jiġi indikat 
kif ġej: [...].
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ABBOZZ TA' RIŻOLUZZJONI LEĠIŻLATTIVA TAL-PARLAMENT EWROPEW

dwar il-proposta għal deċiżjoni tal-Kunsill dwar il-Programm Qafas tal-Komunità 
Ewropea tal-Enerġija Atomika (Euratom) għar-riċerka u attivitajiet ta’ taħriġ nukleari 
(2012 - 2013)
(COM(2011)0072 – C7-0077/2011 – 2011/0046(NLE))

(Konsultazzjoni)

Il-Parlament Ewropew,

– wara li kkunsidra l-proposta tal-Kummissjoni lill-Kunsill (COM(2011)0072),

– wara li kkunsidra l-Artikolu 7 tat-Trattat Euratom, liema Artikolu ġie kkonsultat mill-
Kunsill (C7–0077/2011),

– wara li kkunsidra l-Artikolu 55 tar-Regoli ta’ Proċedura tiegħu,

– wara li kkunsidra r-rapport tal-Kumitat għall-Industrija, ir-Riċerka u l-Enerġija u l-
opinjoni tal-Kumitat għall-Baġits (A7-0000/2011),

1. Japprova l-proposta tal-Kummissjoni kif emendata;

2. Jistieden lill-Kummissjoni biex għalhekk tbiddel il-proposta tagħha, f’konformità mal-
Artikolu 293(2) tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea u l-Artikolu 106a 
tat-Trattat Euratom;

3. Jitlob lill-Kunsill biex jinnotifika lill-Parlament jekk ikollu l-ħsieb li jibdel it-test approvat 
mill-Parlament;

4. Jitlob lill-Kunsill biex jerġa' jikkonsultah jekk ikollu l-ħsieb li jemenda l-proposta tal-
Kummissjoni b'mod sustanzjali;

5. Jagħti istruzzjonijiet lill-President tiegħu sabiex jgħaddi l-pożizzjoni tal-Parlament lill-
Kunsill u lill-Kummissjoni.

Emenda 1

Proposta għal deċiżjoni
Premessa 6 a (ġdida) 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

6a. Tliet inizjattivi ewlenin ta’ 
kooperazzjoni Ewropea fl-oqsma tax-
xjenza u t-teknoloġija nukleari ġew 
imnedija sa mill-bidu tas-Seba' 
Programm Qafas tal-Euratom. Dawn 
huma l-Pjattaforma tat-Teknoloġija tal-
Enerġija Nukleari Sostenibbli (SNETP), 
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il-Pjattaforma ta’ Implimentazzjoni tat-
Teknoloġija tar-Rimi Ġeoloġiku (IGDTP) 
u l-Inizjattiva Multidixxiplinarja Ewropea 
ta' Doża Baxxa (MELODI). Kemm l-
SNETP kif ukoll l-IGDTP jikkorrispondu 
mal-objettivi tal-Pjan SET. 

Or. en

Emenda 2

Proposta għal deċiżjoni
Premessa 6 b (ġdida) 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

6b. L-Inizjattiva Ewropea għall-Industrija 
Nukleari Sostenibbli (ESNII) għandha 
bħala l-għan tagħha l-iżvilupp tar-
Reatturi ta' newtroni rapidi tal-
Ġenerazzjoni IV b'ċiklu tal-fjuwil 
magħluq sal-2040. Dan jinkludi tlett 
proġetti ewlenin: il-prototip ASTRID 
(imkessaħ bis-sodju), id-dimostratur 
ALLEGRO (imkessaħ bil-gass) u l-
impjant teknoloġiku pilota MYRRHA 
(imkessaħ biċ-ċomb).

Or. en

Emenda 3

Proposta għal deċiżjoni
Artikolu 2 – paragrafu 2 a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2a. Il-Programm Qafas (2012-2013) 
għandu jikkontribwixxi għall-
implimentazzjoni tal-Pjan SET. L-
azzjonijiet tiegħu għandhom jikkunsidraw 
l-Aġenda ta' Riċerka Strateġika tat-tliet 
pjattaformu tekonoloġiċi Ewropej eżistenti 
dwar l-enerġija nukleari: l-SNETP, l-
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IGDTP u l-Melodi. 

Or. en

Ġustifikazzjoni
Hemm bżonn li jkun hemm aktar enfasi fuq il-bżonn ta' koerenza bejn ir-riċerka u l-attivitajiet 
ta' taħriġ li għandhom jiġu segwiti fl-2012-2013 u l-aġendi ta’ riċerka strateġika tat-tliet 
inizjattivi ewlenin ta' kooperazzjoni Ewropea li ġew varati skont is-7 programm qafas tal-
Euratom:   l-Inizjattiva Ewropea għall-Industrija Nukleari Sostenibbli skont il-Pjan SET (li 
tkopri l-Pjattaforma tat-Teknoloġija tal-Enerġija Nukleari Sostenibbli – SNETP - u l-
Pjattaforma ta’ Implimentazzjoni tat-Teknoloġija tar-Rimi Ġeoloġiku - IGDTP) u l-Inizjattiva 
Multidixxiplinarja Ewropea dwar Dożi Baxxi (MELODI). 

Emenda 4

Proposta għal deċiżjoni
Anness I - Titolu I B – Obbjettiv

Text proposed by the Commission Amendment

L-istabbiliment ta’ bażi xjentifika u teknika 
soda sabiex jiġu aċċelerati l-iżviluppi 
prattiċi għall-immaniġġjar aktar sigur ta’ 
skart radjuattiv b’ħajja twila, li jtejjeb 
b’mod partikolari s-sikurezza, l-effiċjenza 
tar-riżorsi u l-kosteffettività tal-enerġija 
nukleari u jiżgura sistema ta’ protezzjoni 
robusta u soċjalment aċċettabbli għall-
bniedem u l-ambjent kontra l-effetti tar-
radjazzjoni jonizzanti. 

L-istabbiliment ta’ bażi xjentifika u teknika 
soda sabiex jiġu aċċelerati l-iżviluppi 
prattiċi għall-immaniġġjar aktar sigur ta’ 
skart radjuattiv b’ħajja twila, li jtejjeb 
b’mod partikolari s-sikurezza, l-effiċjenza 
tar-riżorsi u l-kosteffettività tal-enerġija 
nukleari u jiżgura sistema ta’ protezzjoni 
robusta u soċjalment aċċettabbli għall-
bniedem u l-ambjent kontra l-effetti tar-
radjazzjoni jonizzanti. Għandha tingħata 
attenzjoni speċjali għall-iskart nukleari 
b’ħajja twila fid-dekummissjonar ta' 
sistemi qodma.

Or. en

Emenda 5

Proposta għal deċiżjoni
Anness I - Titolu I B – Attivitajiet – punt 5

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

5. Riżorsi umani u taħriġ 5. Riżorsi umani u taħriġ

Appoġġ għaż-żamma u l-iżvilupp ulterjuri 
ta’ kompetenza xjentifika u kapaċità 
umana sabiex tiġi ggarantita d-

Appoġġ kontinwu għaż-żamma u l-
iżvilupp ta' persunal kwalifikat meħtieġ 
biex tinżamm l-indipendenza nukleari tal-
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disponibbiltà ta’ riċerkaturi, inġiniera u 
impjegati kkwalifikati b’mod adegwat fis-
settur nukleari fuq medda ta’ żmien aktar 
fit-tul.

Unjoni. Hu kruċjali li tinżamm ħila 
esperta fl-Unjoni, peress li l-enerġija 
nukleari se  tiżvolġi rwol importanti fit-
taħlita tal-enerġija tal-UE, inkluż id-
dekummissjonar u l-attivitajiet għall-
immaniġġjar tal-iskart tul il-ħajja.  

Or. en

Emenda 6

Proposta għal deċiżjoni
Anness I – Titolu II – Attivitajiet – punt 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. Is-sigurtà nukleari, ser tkompli tappoġġa 
it-twettiq tal-impenji tal-Komunità, b’mod 
partikolari l-iżvilupp ta’ metodi għall-
kontroll tal-faċilitajiet taċ-ċiklu tal-fjuwil, 
l-implimentazzjoni tal-protokoll 
addizzjonali inkluż it-teħid ta’ kampjuni 
ambjentali u salvagwardji integrati, u l-
prvenzjoni tad-diverżjoni ta’ materjali 
nukleari u radjuattivi assoċjati ma’ traffikar 
illeċitu ta’ tali materjali inkluża l-forensika 
nukleari.

3. Is-sigurtà nukleari, ser tkompli tappoġġa 
it-twettiq tal-impenji tal-Komunità, b’mod 
partikolari l-iżvilupp ta’ metodi għall-
kontroll tal-faċilitajiet taċ-ċiklu tal-fjuwil, 
l-implimentazzjoni tal-protokoll 
addizzjonali inkluż it-teħid ta’ kampjuni 
ambjentali u salvagwardji integrati, u l-
prvenzjoni tad-diverżjoni ta’ materjali 
nukleari u radjuattivi assoċjati ma’ traffikar
illeċitu ta’ tali materjali inkluża l-forensika 
nukleari. Hu neċċessarju li jintużaw l-
aħjar  strumenti ta' monitoraġġ għall-
attivitajiet nukleari ċivili inkluż l-
operazzjonijiet ta' trasport jew il-post fejn 
jinħażen kwalunkwe materjali radjuattivi.

Or. en

Emenda 7

Proposta għal deċiżjoni
Anness II – punt 2 – ittra a – punt 1 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Proġetti kollaborattivi 1. Proġetti kollaborattivi

Appoġġ għal proġetti ta’ riċerka mwettqa 
minn konsorzja ma’ parteċipanti minn 

Appoġġ għal proġetti ta’ riċerka mwettqa 
minn konsorzja ma’ parteċipanti minn 
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pajjiżi differenti, immirati biex jiżviluppaw 
għarfien ġdid, teknoloġija ġdida, prodotti 
jew riżorsi komuni għar-riċerka. Id-daqs, l-
ambitu u l-organizzazzjoni interna tal-
proġetti jistgħu jvarjaw bejn qasam u ieħor 
u bejn suġġett u ieħor. Il-proġetti jistgħu 
jvarjaw minn azzjonijiet ta’ riċerka ffukati 
fuq skala żgħira jew medja għal proġetti ta’ 
integrazzjoni akbar li jimmobilizzaw 
volum sinifikanti ta’ riżorsi għall-kisba ta’ 
objettiv iddefinit. L-appoġġ għat-taħriġ u l-
iżvilupp fil-karriera tar-riċerkaturi ser jiġi 
inkluż fil-pjanijiet ta’ ħidma tal-proġett.

pajjiżi differenti, immirati biex jiżviluppaw 
għarfien ġdid, teknoloġija ġdida, prodotti 
jew riżorsi komuni għar-riċerka. Id-daqs, l-
ambitu u l-organizzazzjoni interna tal-
proġetti jistgħu jvarjaw bejn qasam u ieħor 
u bejn suġġett u ieħor. Il-proġetti jistgħu 
jvarjaw minn azzjonijiet ta’ riċerka ffukati 
fuq skala żgħira jew medja għal proġetti ta’ 
integrazzjoni akbar li jimmobilizzaw 
volum sinifikanti ta’ riżorsi għall-kisba ta’ 
objettiv iddefinit. L-appoġġ għat-taħriġ u l-
iżvilupp fil-karriera tar-riċerkaturi ser jiġi 
inkluż fil-pjanijiet ta’ ħidma tal-proġett. 
Attivitajiet ta' standardizzazzjoni se jkunu 
inklużi fil-programm ta' ħidma tal-
proġett.

Or. en

Emenda 8

Proposta għal deċiżjoni
Anness II – punt 2 – ittra a – punt 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3.Koordinazzjoni u azzjonijiet ta’ appoġġ 3. Koordinazzjoni u azzjonijiet ta’ appoġġ

L-appoġġ għal attivitajiet biex tiġi 
kkoordinata riċerka ta’ koordinazzjoni jew 
appoġġ (netwerking, skambji, aċċess 
transnazzjonali għal infrastrutturi ta’ 
riċerka, studji, konferenzi, 
kontribuzzjonijiet matul il-kostruzzjoni ta’ 
infrastruttura ġdida, eċċ.) jew biex jiġi 
promoss l-iżvilupp ta’ riżorsi umani (eż. 
netwerking u stabbiliment ta' skemi ta' 
taħriġ). Dawn l-azzjonijiet jistgħu jiġu 
implimentati wkoll b'mezzi oħra apparti 
minn sejħiet għal proposti.

L-appoġġ għal attivitajiet biex tiġi 
kkoordinata riċerka ta’ koordinazzjoni jew 
appoġġ (netwerking, skambji, aċċess 
transnazzjonali għal infrastrutturi ta’ 
riċerka, studji, konferenzi, parteċipazzjoni 
fil-korpi ta' standardizzazzjoni, 
kontribuzzjonijiet matul il-kostruzzjoni ta’ 
infrastruttura ġdida, eċċ.) jew biex jiġi 
promoss l-iżvilupp ta’ riżorsi umani (eż. 
netwerking u stabbiliment ta' skemi ta' 
taħriġ). Dawn l-azzjonijiet jistgħu jiġu 
implimentati wkoll b'mezzi oħra apparti 
minn sejħiet għal proposti.

Or. en
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NOTA SPJEGATTIVA

Fis-7 ta' Marzu 2011, il-Kummissjoni ppubblikat il-pakkett leġiżlattiv ta' proposti għat-
tkomplija tar-riċerka nukleari Euratom u l-attivitajiet ta' taħriġ matul is-snin 2012 u 2013.
Il-pakkett leġiżlattiv jikkonsisti fl-abbozz tad-Deċiżjonijiet tal-Kunsill għall-Programm Qafas, 
Programmi speċifiċi għall-azzjonijiet diretti u indiretti, u r-regoli għall-parteċipazzjoni ta' 
intrapriżi, ċentri ta' riċerka u universitajiet fl-azzjonijiet skont il-programm qafas u għad-
disseminazzjoni tar-riżultati tar-riċerka. 

1. Ir-Rapporteur jilqa’ u jappoġġa l-iskema ġenerali tal-proposta:

Il-pakkett leġiżlattiv għandu l-għan li jkompli jappoġġa l-azzjonijiet ta' R&Ż fil-qasam 
nukleari mwettqa skont is-7 Programm Qafas tal-Euratom (2007-2011). Il-proposta se tkopri 
biss sentejn (2012-13), skont il-perspettivi finanzjarji attwali (2007-2013) u b'konformità mal-
perjodu ta' żmien tas-7 Programm Qafas (2007-2013). 
Ir-riċerka kofinanzjata mill-Euratom għandha rwol importanti fit-titjib tas-sikurezza, l-
effiċjenza tar-riżorsi u l-kosteffikaċja tal-fissjoni nukleari u użi oħrajn tar-radjazzjoni fl-
industrija u l-mediċina, u wħud mill-proġetti ta' riċerka qegħdin jiżvolġu rwol ewlieni ta' 
inizjazzjoni fi ħdan l-Inizjattiva Industrijali Nukleari Sostenibbli Ewropea (European 
Sustainable Nuclear Industrial Initiative - ESNII), waħda mis-sitt inizjattivi industrijali 
Ewropej imnedija taħt il-pjan SET fl-2010. 
Il-proposti għall-Programm Qafas tal-Euratom huma marbuta b’mod ċar mal-objettivi tal-
istrateġiji Ewropa 2020 u Enerġija 2020. Il-programm għandu jikkontribwixxi għall-
inizjattiva ewlenija 'Unjoni ta' Innovazzjoni' billi jappoġġa riċerka prekummerċjali u jiffaċilita 
l-proċess ta’ trasferiment tat-teknoloġija bejn il-qasam akkademiku u l-industrija u lejn l-
inizjattiva ewlenija 'Ewropa effiċjenti fl-użu tar-riżorsi' billi jżid bil-kbir is-sostenibbiltà 
ġenerali tal-enerġija nukleari. Billi jpoġġi enfasi fuq it-taħriġ fl-attivitajiet kollha tiegħu, 
jagħti spinta lill-kompetittività fl-industrija nukleari preżenti u joħloq settur ġdid ta’ industrija 
b’teknoloġija avvanzata b’mod partikolari għall-enerġija mill-fużjoni, il-programm Euratom 
għandu jwassal għal tkabbir u impjiegi ġodda f’firxa wiesgħa ta' dixxiplini.

2. Ir-Rapporteur hawnhekk jixtieq jenfasizza l-punti li ġejjin li jiddeskrivu l-prijoritajiet 
ewlenin tiegħu:

 Il-konsegwenzi ta' Fukushima
Ir-Rapporteur hu tal-opinjoni li wara l-konsegwenzi tad-diżastru ta' Fukushima l-Ewropa 
għandha bżonn aktar riċerka nukleari u żvilupp (R&Ż), mhux anqas.  Irrispettivament mill-
fatt li xi Stati Membri ddeċidew li gradwalment ineħħu l-użu tal-enerġija nukleari, hu 
importanti li titkompla r-R&Ż nukleari fuq livell Ewropew sabiex tissaħħaħ is-sikurezza tal-
fissjoni nukleari, biex jitħaddmu l-faċilitajiet eżistenti, il-ġestjoni tal-iskart, il-proċessi taż-
żarmar u d-dekummissjonar u użi oħrajn ta' radjazzjoni fl-industrija u l-mediċina, kif ukoll 
biex tissaħħaħ is-sigurtà nukleari (is-salvagwardji nukleari, in-nonproliferazzjoni, il-ġlieda 
kontra t-traffikar illeċitu u l-forensika nukleari).

Ir-riċerka nukleari konġunta fil-qasam tar-riċerka u t-taħriġ huma essenzjali biex jitrawmu l-
kompetittività Ewropea, it-tkabbir ekonomiku u l-eċċellenza xjentifika. Il-koordinazzjoni 
xierqa u l-kondiviżjoni tal-għarfien jistgħu juru l-implimentazzjoni effiċjenti tar-riżultati tar-
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R&Ż fl-impjanti tal-enerġija nukleari wara fehim aħjar tal-fenomenoloġija tal-inċidenti. 
Għaldaqstant, il-programm EURATOM b'enfasi fuq is-sigurtà jista' jkun ta' valur għall-
programmi nukleari fl-Ewropa, ir-Russja u l-Istati Uniti tal-Amerika flimkien ma' żviluppi 
rapidi kontinwi fl-ekonomiji li qegħdin jiżviluppaw (parikolarment fl-Asja). Dan 
eventwalment ikun jista' joħloq suq kbir għall-industriji nukleari, fejn l-industrija nukleari 
Ewropea tibbenefika mill-appoġġ mill-attivitajiet u l-programmi tal-EURATOM u ġġib lura l-
kredibbiltà fil-livell tas-sigurtà fl-istallazzjonijiet.

 Ir-riċerka dwar il-fissjoni 
L-enerġija nukleari tiżvolġi rwol fit-twettiq tal-objettivi stabbiliti fil-Pjan Strateġiku Ewropew 
(Pjan SET), jiġifieri emissjonijiet tal-karbonju mnaqqsa, aktar sikurezza tal-provvista, anqas 
dipendenza fuq il-kunsinna ta' sorsi ta' enerġija minn reġjuni fid-dinja li mhumiex stabbli, u 
aktar kompetittività industrijali. Il-fissjoni nukleari attwalment qed tipprovdi kważi terz mill-
elettriku tal-Ewropa.

Ir-Rapporteur jisħaq l-importanza tal-attivitajiet nukleari taċ-Ċentru Konġunt Għar-Riċerka 
(JRC) fl-oqsma tas-salvagwardji u n-nonproliferazzjoni, il-ġestjoni tal-iskart, is-sikurezza tal-
istallazzjonijiet nukleari u ċ-ċiklu tal-fjuwil, ir-radjuattività fl-ambjent u l-protezzjoni mir-
radjazzjoni. Biex tinkiseb din il-mira, l-għarfien, il-ħiliet u l-kompetenza jeħtieġ li jiġu 
aġġornati kontinwament, sabiex jipprovdu l-għarfien xjentifiku espert l-aktar modern meħtieġ 
fl-oqsma tas-sikurezza tar-reatturi nukleari u s-sigurtà nukleari. L-attivitajiet kollha previsti 
għall-JRC iridu jinżammu fl-ogħla livell.

B'konformità mal-Inizjattiva Ewropea għall-Industrija Nukleari Sostenibbli (ESNII), ir-
Rapporteur iqis essenzjali l-iżvilupp tat-teknoloġiji l-ġodda bħat-teknoloġiji tar-Reatturi ta' 
Newtroni Rapidi tal-Ġenerazzjoni IV. Is-sistemi nukleari tal-lum jużaw anqas minn 1% tal-
enerġija potenzjali fir-riżorsi tal-uranju.   Bis-sistemi tal-Ġenerazzjoni IV, li jimmiraw għal 
sigurtà u effiċjenza ogħla, l-użu tar-riżorsi tal-uranju se jkun kważi 50 darba aktar effiċjenti u 
suffiċjenti għal eluf ta' snin b'hekk jitnaqqas l-ammont ta' skart radjuattiv, u tinżamm il-
kontribuzzjoni fit-tul tal-enerġija nukleari għal eknomija b'livell baxx ta' karbonju.

 Ir-riċerka dwar il-Fużjoni
Ir-Rapporteur jikkunsidra li l-ITER (Reattur Termonukleari Sperimentali Internazzjonali) hu 
proġett Ewropew b'valur miżjud ċar u b'perspettivi mifruxa importanti fir-rigward tar-riċerka 
u l-innovazzjoni.  Il-proġett ta' riċerka ITER hu ta' valur bħala wieħed mis-sorsi ta' enerġija 
sikur, sostenibbli, ambjentalment responsabbli u ekonomikament vijabbli possibbli tal-futur 
għall-Ewropa u l-finanzjament tiegħu mgħandux jitwaqqaf. 

Hu importanti li tingħata assigurazzjoni finanzjarja lill-proġett ITER u l-programmi R&Ż li 
jakkumpanjawh, inkluż il-faċilità JET, li attwalment hi l-akbar Tokamak fid-dinja li tinstab 
fiċ-Ċentru tax-Xjenza ta' Culham fir-Renju Unit.   Il-JET hi parti integrali biex jiġi żgurat li l-
ITER ikun suċċess u jiġi żgurat li l-ITER jingħata b'mod kosteffiċenti (ħafna mill-materjali u 
l-komponenti għall-ITER qed jiġu ttestjati fil-JET). Il-kuntratt attwali għall-JET jiskadi fl-
aħħar ta' din is-sena u ma jistax jiġi implimentat ieħor ġdid sakemm l-Euratom FP 2012-201 
ikun adottat.  Meta tikkunsidra dan, jidher b'mod ċar li hu importanti li jiġi żgurat li l-
finanzjament għall-JET isir fl-2012 u li dan jiġi mgħarraf kmieni kemm jista' jkun.

 Bilanċ bejn il-fużjoni u l-fissjoni
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Ir-rapporteur jikkunsidra li għalkemm huwa ċar li għandha titkompla r-riċerka dwar l-
produzzjoni tal-enerġija mill-fużjoni, id-data sa meta hemm mnejn jintlaħaq l-istadju ta' 
esplojtazzjoni kummerċjali mgħandiex tkun aktar kmieni minn tmiem dan is-seklu.   
B'kuntrast, is-sistemi ta' enerġija mill-fissjoni nukleari diġà wrew li jaħdmu b'mod affidabbli 
fuq skala kummerċjali u s-sistemi l-ġodda bħal Ġenerazzjoni IV iwiegħdu modi kif jiġu 
ssodisfati l-bżonnijiet għall-enerġija b'mod aktar sikur, aktar effiċjenti fl-użu tar-riżorsi u li 
jipproduċi anqas skart fil-perjodu sal-2050 u mbagħad sal-2100. 

Il-komunità tal-fissjoni tista' tipprovdi kontributi importanti għall-fużjoni f'għadd ta' oqsma u, 
viċi versa, l-iżvilupp tas-sistemi ta' fissjoni tal-Ġenerazzjoni IV tieħu f'idejha l-kontroll tal-
isfidi teknoloġiċi simili għal dawk tal-ITER jew ta' impjant tal-enerġija mill-fużjoni. Meta 
wieħed jikkunsidra dan, is-sinerġiji bejn ir-riċerka dwar il-fissjoni u l-fużjoni għandhom 
jibqgħu jiġu segwiti u hemm bżonn li jiġu stabbiliti skemi xierqa biex jidentifikaw u
jinkuraġġixxu riċerki konġunti mill-komunitajiet tal-fissjoni u l-fużjoni fil-programmi qafas 
tal-futur.


