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Легенда на използваните знаци

* Процедура на консултация
*** Процедура на одобрение

***I Обикновена законодателна процедура (първо четене)
***II Обикновена законодателна процедура (второ четене)

***III Обикновена законодателна процедура (трето четене)

(Посочената процедура се базира на правното основание, предложено в 
проекта на акт.)

Изменения към проект на акт

Измененията към проекта на акт, внесени от Парламента, се 
обозначават в получер курсив. Отбелязването в курсив е предназначено 
за съответните технически служби и се отнася до частите от проекта на 
акт, за които е предложено изменение с оглед изготвяне на 
окончателния текст (например очевидно грешни или липсващи части в 
текста на даден език). Предложените поправки от този вид 
подлежат на съгласуване между съответните отдели.

Антетката на всяко изменение към съществуващ акт, който 
проектът на акт има за цел да измени, съдържа трети ред, където 
се посочва съществуващият акт и четвърти ред, указващ 
разпоредбата, която Парламентът желае да измени.
Възпроизведените части от разпоредба на съществуващ акт, 
която Парламентът желае да измени, но която остава 
непроменена в проекта на акт, се отбелязват с получер шрифт.
Евентуални заличавания, които засягат такива части от текста, се 
обозначават по следния начин: [...].
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ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ 
ПАРЛАМЕНТ

относно предложението за решение на Съвета за приемане на Допълнителна 
научноизследователска програма по проекта „ITER“ (2014—2018 г.)
(COM(2011)0931 – C7-0032/2012 – 2011/0460(NLE))

(Специална законодателна процедура — консултация)

Европейският парламент,

– като взе предвид предложението на Комисията до Съвета (COM(2011)0931),

– като взе предвид член 7 от Договора за Евратом, съгласно който Съветът се е 
консултирал с него (C7-0032/2012),

– като взе предвид член 55 от своя правилник,

– като взе предвид доклада на комисията по промишленост, изследвания и енергетика 
и становището на комисията по бюджети (A7-0000/2013),

1. одобрява предложението на Комисията, както е изменено;

2. приканва Комисията съответно да внесе промени в предложението си съгласно 
член 293, параграф 2 от Договора за функционирането на ЕС и член 106а от 
Договора за Евратом;

3. приканва Съвета, в случай че възнамерява да се отклони от текста, одобрен от 
Парламента, да го информира за това;

4. призовава Съвета отново да се консултира с него, в случай че възнамерява да внесе 
съществени изменения в предложението на Комисията;

5. възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на 
Съвета и на Комисията.

Изменение 1

Предложение за решение
Съображение 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

(5) За периода след 2013 г. Комисията 
в своето съобщение „Бюджет за 
стратегията „Европа 2020“ 13

предложи проекта ITER да се 
финансира извън МФР. Поради това

(5) Следва да бъде създадена 
допълнителна научноизследователска 
програма за проекта ITER за периода 
2014—2018 г.
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следва да бъде създадена Допълнителна 
научноизследователска програма за 
проекта ITER за периода 2014—2018 г.

Or. en

Изменение 2

Предложение за решение
Съображение 6

Текст, предложен от Комисията Изменение

(6) Допълнителната 
научноизследователска програма за 
проекта ITER следва да се финансира с 
вноски на държавите членки въз 
основа на изискуема ставка спрямо
брутния национален доход (БНД) на 
всяка държава членка, както е 
определен за целите на изчисляването 
на вноската от собствени ресурси от 
БНД към общия бюджет на 
Европейския съюз. Вноските се 
внасят в общия бюджет на 
Европейския съюз и са предназначени 
за тази програма. Трети държави, 
сключили споразумения за 
сътрудничество с Евратом в областта на 
управляемия термоядрен синтез, чиито 
съответни научноизследователски 
програми са по този начин свързани с 
тези на Евратом, следва да са в 
състояние също да осигурят принос за 
програмата.

(6) Допълнителната 
научноизследователска програма за 
проекта ITER следва да се финансира по 
МФР. Важно е да се консолидира 
водещата роля на Европа в научните 
изследвания в областта на 
термоядрения синтез с 
дългосрочната устойчивост на 
проекта ITER, в който вече е 
инвестирано толкова много. Поради 
това финансирането на 
Допълнителната 
научноизследователска програма за 
проекта ITER следва да се осигури от 
МФР с помощта на достатъчно 
допълнителни финансови средства, за 
да може Съюзът да изпълни 
програмата, като същевременно се 
определят и максимални вноски, 
които да се заделят от бюджета на 
Съюза за периода 2014—2018 г. и 
които следва да са предназначени за 
тази програма. Трети държави, 
сключили споразумения за 
сътрудничество с Евратом в областта на 
управляемия термоядрен синтез, чиито 
съответни научноизследователски 
програми са по този начин свързани с 
тези на Евратом, следва да са в 
състояние също да осигурят принос за 
програмата.

Or. en
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Изменение 3

Предложение за решение
Член 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

 Програмата се финансира с вноска от 
най-много 2,573 млн. EUR (по текущи 
цени) съгласно член 3.

Програмата се финансира с вноска от 
най-много [2,573] милиона евро (по 
текущи цени) съгласно член 3.

Or. en

Изменение 4

Предложение за решение
Член 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

 Програмата се финансира с вноски на 
държавите членки въз основа на 
изискуема ставка спрямо брутния 
национален доход (БНД) на всяка 
държава членка, както е определен за 
целите на изчисляването на вноската 
от собствени ресурси от БНД към 
общия бюджет на Европейския съюз. 
Тези вноски се смятат за външни 
целеви приходи за Програмата в 
съответствие с [член ХХ от 
Регламент (ЕС) № ХХ/2012 на 
Европейския парламент и Съвета [нов 
Финансов регламент]14.

Програмата се финансира по
Многогодишната финансова рамка 
(МФР).

Or. en

Изменение 5

Предложение за решение
Приложение – Научна и технологична цел – параграф 2а (нов)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

Осигурява се демонстрацията на 
конкурентоспособно производство на 
електроенергия до 2050 г. Във връзка с 
тази цел Комисията периодично 
преразглежда програмата и изготвя 
ежегодно доклад за напредъка в 
отговор на физичните, 
технологичните, бюджетните и 
свързаните с безопасността 
предизвикателства. В този доклад 
Комисията предоставя анализ с 
потенциалното въздействие върху 
трите основни етапа в допълнение 
към плана за действие в извънредни 
ситуации, като посочва 
приоритетите в зависимост от 
ползите, рисковете и разходите за 
постигане на целите на търговското 
приложение на термоядрения синтез. 
Комисията обмисля въвеждането на 
въвеждане на система за ранно 
предупреждение с цел определяне на 
рисковете и ускоряване на 
ограничаването им.

Or. en

Изменение 6

Предложение за решение
Приложение – Обосновка – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Термоядреният синтез има потенциала 
да допринесе значително за постигането 
на устойчива и надеждна енергийна 
сигурност на Съюза до няколко 
десетилетия. Успешното му 
разработване ще осигури безопасна, 
устойчива и екологично чиста енергия.

Термоядреният синтез има потенциала 
да допринесе значително за постигането 
на устойчива и надеждна енергийна 
сигурност на Съюза до няколко 
десетилетия. Успешното му 
разработване ще осигури безопасна, 
устойчива и екологично чиста енергия.
Използването на потенциала на 
енергията от термоядрения синтез е 
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многообещаваща цел, но също и 
значително предизвикателство, тъй 
като все още има въпроси от физичен 
и инженерен характер, които следва 
да бъдат разрешени, за да се 
демонстрира осъществимостта на 
термоядрения синтез.

Or. en

Изменение 7

Предложение за решение
Приложение – Дейности – параграф 2 – буква а)

Текст, предложен от Комисията Изменение

a) осигуряване на приноса на Евратом в 
Международната организация по 
термоядрена енергия за ITER, 
включително в 
научноизследователските и развойни 
дейности, необходими за разработване 
на базата за възлагане на обществени 
поръчки за доставка на компонентите на 
ITER и на модулите на зоните за 
възпроизводство на ITER;

a) осигуряване на приноса на Евратом в 
Международната организация по 
термоядрена енергия за ITER, 
включително в 
научноизследователските и развойни 
дейности, необходими за разработване 
на базата за възлагане на обществени 
поръчки за доставка на компонентите на 
ITER и на модулите на зоните за 
възпроизводство на ITER, както и 
предлагане на потенциални 
подобрения в управлението на 
програмата;

Or. en

Изменение 8

Предложение за решение
Приложение 1 – Дейности – параграф 2 – буква в)

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) при необходимост, други дейности за 
подготвяне основата за разработване на 
демонстрационен реактор и свързаните 
с него съоръжения.

в) при необходимост, други дейности за 
подготвяне основата за разработване на 
демонстрационен реактор и свързаните 
с него съоръжения; насърчаване на 
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стандартни решения с цел 
повторното им използване във 
възможно най-голяма степен при 
строителството на 
електроцентрали за търговски цели;

Or. en

Изменение 9

Предложение за решение
Приложение 1 – Дейности – параграф 2 – буква вб) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

вб) повсеместно включване на 
промишлеността на възможно най-
ранен етап, включително на 
специализирани малки и средни 
предприятия, с оглед развиване и 
утвърждаване на стандартни сигурни 
решения и оборудване; това ще бъде 
от помощ за реализиране на 
програмата в рамките на бюджета;

Or. en

Изменение 10

Предложение за решение
Приложение 1 – Дейности – параграф 2 – буква вв) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

вв) насърчаване на наличието на 
опитна и квалифицирана работна 
сила и научни работници като 
основен фактор за успеха на 
термоядрения синтез; въвеждането в 
действие на ITER следва да се свърже 
с конкретни мерки в подкрепа на 
обучението и образованието в 
областта на термоядрената наука и
технология;
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Or. en

Изменение 11

Предложение за решение
Приложение 1 – Дейности – параграф 2 – буква вг) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

вг) разработване на комуникационна 
програма за гражданите на Съюза с 
оглед на пълното им информиране и 
консултирането с тях относно 
предизвикателствата, рисковете и 
безопасността на термоядрения 
синтез.

Or. en

Изменение 12

Предложение за решение
Приложение 1 – Дейности – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

 Подробните работни програми за 
изпълнение на горепосочените дейности 
ще се определят ежегодно от 
управителния съвет на Термоядрен 
синтез за енергия.

Подробните работни програми за 
изпълнение на горепосочените дейности 
ще се определят и предоставят на 
Европейския парламент, на Съвета и 
на Комисията ежегодно от 
управителния съвет на „Термоядрен 
синтез за енергия“.

Or. en
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ИЗЛОЖЕНИЕ НА МОТИВИТЕ

На 3 февруари 2012 г. Съветът реши да се консултира с Европейския парламент 
съгласно член 7 от Договора за Евратом относно предложението за решение на Съвета 
за приемане на Допълнителна научноизследователска програма по проекта „ITER“ 
(2014—2018 г.) COM(2011) 931 окончателен – 2011/0460 (NLE).

На 23 май 2012 г. Европейският икономически и социален комитет (ЕИСК) прие 
становище относно това предложение на Комисията, като призова, наред с другото, да 
се инвестират повече средства в научноизследователска и развойна дейност в областта 
на технологии, които притежават потенциала за създаване на неувреждаща климата 
енергетика, включително развитието и използването на термоядрена енергия. ЕИСК 
също така се обявява категорично в подкрепа на ITER (Международен термоядрен 
експериментален реактор) и се противопоставя на предложението на Комисията за 
изключването му от Многогодишната финансова рамка (MФР).

Правно основание

Правното основание на Допълнителната научноизследователска програма е предвидено 
в член 7 от Договора за Евратом. Допълнителната научноизследователска програма с 
продължителност от 5 години ще бъде приета със специално решение на Съвета.

Термоядрен синтез

Термоядреният синтез е процес, който съществува в природата. Всъщност Слънцето 
отделя енергия именно чрез термоядрен синтез, което прави възможен живота на 
Земята. За разлика от ядреното делене, при което енергията се отделя, когато един
тежък атом се дели на два по-леки елемента, при термоядрения синтез се отделя 
енергия при съединяване на ядрата на два леки атома, като например, когато две 
водородни ядра се сливат, за да формират един-единствен нов атом. При този процес се 
отделя огромно количество енергия без изпускане на никакви парникови газове (ПГ).

Кратка история1

Уред за термоядрен синтез е построен много отдавна, но съществен напредък се 
отбелязва през 1968 г., когато са обявени резултатите от нов вид тороидална магнитна 
камера, наречена токамак. Днес токамакът е преобладаващото експериментално 
устройство, използвано за изучаване на термоядрения синтез. ITER, най-големият 
създаван някога токамак, е следващата стъпка в термоядрения синтез, който, като 
надгражда опита и познанията, придобити от предшествениците му, прави следващата 
голяма стъпка към превръщането на термоядрения синтез в източник на енергия в 
световен мащаб.

Евратом/„Хоризонт 2020“

                                               
1 http://ec.europa.eu/research/energy/euratom/index_en.cfm.
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Предложената Програма за научни изследвания и обучение (2014—2018 г.) се отнася до 
научноизследователски дейности в областта на ядрената енергия (синтез и делене и 
дейностите на JRC) и радиационната защита. Предложението е неразделна част от 
Рамковата програма за научни изследвания и иновации „Хоризонт 2020“. В обхвата ѝ
ще влиза програмата за научни изследвания и развойна дейност в областта на 
термоядрения синтез, ясно свързана с целите на стратегиите „Европа 2020“ и 
„Енергетика 2020“. Общо проучване, провеждано в институтите на 27-те държави 
членки, ще обхване демонстрацията на осъществимостта на термоядрения синтез като 
източник на енергия чрез използване на съществуващите и бъдещите съоръжения за 
термоядрен синтез и ще положи основите на бъдещите термоядрени централи 
посредством развитие на комплексни модерни технологии и материали и на идейни 
проектни дейности, както и посредством насърчаване на иновациите и 
конкурентоспособността на сектора.

ITER

ITER е първият по рода си мащабен проект от световна величина. С подписването на 
Споразумението за създаването на Международна организация по термоядрена енергия 
ITER (ЕС, Япония, Русия, САЩ, Китай, Република Корея и Индия) за съвместно 
изпълнение на проекта ITER1, Общността поема задължението да бъде домакин и да 
ръководи изграждането на ITER и съгласно очакванията – работата му в бъдеще. 
Участието на Общността се управлява чрез „Европейско съвместно предприятие за 
„ITER“ и развитието на термоядрената енергия“ (F4E или „Термоядрен синтез за 
енергия“), създадено с Решение на Съвета от 27 март 2007 година2. Дейностите на 
съвместното предприятие, включително по ITER3, трябва да се регламентират с отделен 
законодателен акт.

Умения

Научноизследователската и развойната дейност в областта на термоядрения синтез ще 
бъде насочена към справяне с все по-големия недостиг на умения в ядрената сфера в 
Европа. Това може да се осъществи ефективно чрез обединяване на изследователските 
усилия на международните участници, държавите — членки на ЕС, и частния сектор, 
както и между научни дисциплини и технологични сектори. Полагането на такова 
усилие на международно равнище ще допринесе също така за засилване на рамката за 
научни изследвания и иновации в областта на термоядрения синтез и има важно 
значение за дългосрочното бъдеще на програмата.

Глобални предизвикателства

Намаляването на световните емисии ще ограничи използването на енергия, получена от 
изкопаеми горива, за да се запази повишаването на температурата в порядъка на 2 C. 
Нефтът и природният газ постепенно ще намалеят. При подобна перспектива ITER е 
основен елемент в научните изследвания в областта на енергетиката и поради това е 

                                               
1 ОВ L 358, 16.12.2006 г., стр. 62.
2 ОВ L 90, 30.03.2007 г.
3 http://www.iter.org/.
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също характерна част от Стратегическия план за енергийни технологии (SET).

Стратегия

Стратегията за разработване на термоядрения синтез като надежден вариант за 
търговско производство на енергия без парникови газове ще следва пътна карта с 
етапни цели за постигането на производство на електроенергия до 2050 г. Такава пътна 
карта1 е създадена от Европейското споразумение за разработване на термоядрен 
синтез (EFDA), в което участват всички национални институти за термоядрен синтез. 
За изпълнението на тази стратегия ще се извърши цялостно преструктуриране на 
работата в областта на термоядрения синтез в Съюза, включително ръководството, 
финансирането и управлението, за да се гарантира преориентиране от чисто теоретични 
изследвания към проектиране, изграждане и експлоатация на бъдещи съоръжения като 
ITER, DEMO и други след тях, без това да застрашава националните институти за 
термоядрен синтез. От изключително значение е близкото сътрудничество между 
всички, заети с въпросите на термоядрения синтез в рамките на Съюза, които в момента 
работят под шапката на Европейското споразумение за разработване на термоядрен 
синтез, и Комисията. Пътната карта на EFDA актуализира прегледа на съоръженията за 
термоядрен синтез2, публикуван през октомври 2008 г., и предлага стратегия за 
производство на електроенергия чрез термоядрен синтез до 2050 г.

Безопасност на термоядрения синтез

За разлика от ядреното делене, при термоядрения синтез не се получава верижна 
реакция. Горивото е неизчерпаемо, тъй като се получава директно от изотопите на 
водорода — деутерий, който се извлича лесно от морската вода, и тритий, който трябва 
да бъде произведен от леснодостъпния лек метал литий. Технологията за получаване на 
тритий в реактора за термоядрен синтез ще бъде изпитана в ITER. Тритият е 
радиоактивен елемент, но количеството му се поддържа ниско (само около два грама в 
камера на ITER). Решението, даващо право на организацията за ITER официално да 
създаде „ядрената инсталация“ ITER, вече е издадено.

Определяне на приоритетите и препоръки

Докладчикът счита, че научноизследователският проект за ITER има голяма стойност, 
тъй като ще покаже термоядрения синтез като възможен бъдещ, безопасен, устойчив, 
отговорен към околната среда и икономически жизнеспособен източник на енергия за 
Европа, и финансирането му следва да продължи.

Прилагането на приоритетите на пътната карта за термоядрен синтез на EFDA е от 
изключително значение, за да се гарантира, че ITER ще има основна роля в прехода в 
енергетиката.

В краткосрочен план следва да се обърне внимание на разходите, на възлагането на 
обществени поръчки и на въпросите, свързани със сигурността на трития — горивото 

                                               
1 http://www.efda.org/wpcms/wp-content/uploads/2013/01/JG12.356-web.pdf?91a98e.
2 http://ec.europa.eu/research/energy/pdf/978-92-79-10057-4_en.pdf.
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за термоядрените реактори. В дългосрочен план следва да се обърне внимание и да се 
гарантира доставката на гориво за DEMO и за бъдещите реактори с търговска цел, като 
се предоставят задоволителни отговори във връзка с технологията за получаване на 
тритий.

Едновременно с изграждането на ITER Европа и Япония са ангажирани в т.нар. „по-
широк подход“ (част от който е ITER), който включва проектиране и инженерно 
валидиране на Международното съоръжение за облъчване на материали за термоядрен 
синтез (IFMIF1).

Приоритетно следва да се обърне внимание на отделянето на отпадъци още в ранните 
етапи, за да се избегнат трудностите, свързани с преработването им по-нататък, 
въпреки че техният период на радиоактивен разпад засега е кратък и поради това не 
може да бъде сравняван с отпадъците при ядреното делене.
Що се отнася до графика за производство на първата плазма от ITER, сега той е 
отложен за 2020 г., една година след първоначално определения срок.

Съществува възможност за подобряване на управлението на ITER, като се вземе 
предвид опитът от успешните проекти за термоядрен синтез и водещата роля на 
Европа.

Бюджет

Поради сложността на програмата за ITER в политическо, техническо и 
организационно отношение има вероятност върху нея да окажат влияние някои 
бюджетни ограничения, поради което ще бъде необходимо да се направят компромиси. 
Затова е особено важно да се предостави стратегия и план за действие при 
непредвидени ситуации, за да бъдат постигнати целите на термоядрения синтез.

Управителният съвет на F4E прие „основните параметри“2 през юли 2010 г., в които се 
посочват обхватът, графикът и разходите.

Съществуват много рискове, свързани с няколко фактора. Средства за непредвидени 
ситуации обаче, като например аварията във Фукушима през 2011 г., не са предвидени 
в настоящия бюджет за ITER. Липсата на всякакви непредвидени разходи в резултат от 
определянето на бюджетен таван от Съвета в размер на 6,6 милиарда евро вместо 
исканите 7,2 милиарда евро означава, че всяко увеличаване на разходите ще трябва да 
се компенсира от икономии.

За ITER е важно да не се допуска никакво допълнително увеличаване и да се намали 
настоящият риск по отношение на разходите, както и да се правят действителни 
икономии, без да се нарушава цялостният обхват на проекта. Съветът поиска планове за 
икономиите и ограничаването на разходите, които са включени в годишните доклади за 
напредъка на F4E.
                                               
1 http://www.ifmif.org/c/index.htm.
2 F4E („Термоядрен синтез за енергия“) е Европейското съвместно предприятие за „ITER“, създадено от 
Съвета през март 2007 г. (OВ L 90, 30.3.2007 г., стр. 58). Европейската вътрешна агенция, намираща се в 
Барселона, е тази, която отговаря за осигуряване на финансовите вноски на ЕС за ITER.
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От изключително значение са контролът върху бюджета, по-рентабилното управление 
в F4E, подобряването на дейностите по възлагането на обществени поръчки и 
мониторинга, осъществявани от F4E, както и пълното съответствие с препоръките, 
дадени от Сметната палата. Важна е също така и оценката относно координирането на 
аспектите, свързани с осигуряването и контрола на качеството на проекта, както и на 
европейския принос. Съгласно заключенията на Съвета на Европейския съюз от 12 юли 
2010 г., в които се изискват редица инициативи, е назначен външен одитор. Освен това 
Европейският парламент е възложил договор за проучване във връзка с проекта за 
ITER1.

Разпространение на резултатите

ITER е предпоследният етап преди производството на електроенергия посредством 
DEMO реактор. Близкото сътрудничество между всички, занимаващи се с въпросите на 
термоядрения синтез (включително съоръженията за термоядрен синтез), и 
промишлеността с цел бързото пренасяне на резултатите от научноизследователската и 
развойната дейност вече е довело до успешното им разпространение2 в много области. 
Участието на промишлеността и взаимодействието с нея следва да се засилят с цел 
развитие и използване на съществуващите и бъдещите технологии за термоядрен 
синтез, като например свръхпроводими магнити и високоенергийни системи, 
дистанционно обслужване, производство, инженерингови дейности, компютърни 
симулации, материали с високо топлинно и механично натоварване, включително 
технологии за сглобяване, формуване и полагане на покрития, безрарушителен контрол 
и осигуряване на качество.

Програмата за термоядрен синтез следва да направи допълнително проучване на 
социално-икономическите и екологичните въпроси и въпросите на безопасността, 
свързани с въвеждането на термоядрения синтез като бъдещ източник на енергия, който 
да бъде включен в енергийния микс.

Европейски принос за ITER

Докладчикът счита, че предложението на Европейската комисия не е подходящ 
инструмент за осигуряване на дългосрочен и сигурен европейски принос към проекта 
за ITER. ITER следва да бъде финансиран от МФР. Финансирането му от външни 
източници не би било разбрано от заинтересованите страни в Европа, които участват в 
програмата, нито от международните партньори по проекта. Обратно на това, като 
домакин ЕС има задължението да даде всички гаранции, че ще продължи да подкрепя 
силно ITER през следващите десетилетия. И накрая, реинтегрирането на ITER в МФР 
ще предостави на Европейския парламент по-добър контрол върху проекта.

Поради тези причини докладчикът подкрепя ЕИСК и резултата от гласуването на
комисията по промишленост, изследвания и енергетика във връзка с регламента 
относно Програмата за научни изследвания и обучение на Европейската общност за 

                                               
1 Заглавието на проучването е „Потенциал за реорганизация в рамките на проекта ITER с цел 
подобряване на рентабилността”. Проучването е по искане на комисията по бюджетен контрол.
2 http://ec.europa.eu/research/energy/pdf/spin_off_en.pdf.
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атомна енергия (2014—2018 г.), допълваща Рамковата програма за научни изследвания 
и иновации „Хоризонт 2020“, като призовава за реинтеграция на ITER в МФР. Всички 
възможности за реинтегриране на ITER в рамките на МФР следва да бъдат проучени.


