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(Druh postupu závisí na právním základu navrženém v návrhu aktu.)

Pozměňovací návrhy k návrhu aktu

V pozměňovacích návrzích Parlamentu je pozměněný text zvýrazněn tučnou 
kurzivou. Zvýraznění normální kurzivou je upozorněním pro technická 
oddělení a označuje části návrhu aktu, 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.

V záhlaví každého pozměňovacího návrhu k existujícímu aktu, který má být 
návrhem aktu pozměněn, je na třetím řádku uveden existující akt a na 
čtvrtém řádku ustanovení existujícího aktu, kterého se pozměňovací návrh 
týká. Převzaté části ustanovení existujícího aktu, které Parlament hodlá 
změnit, zatímco návrh aktu tento úsek nezměnil, jsou označeny tučně. 
Případné vypuštění takovýchto úseků se označuje [...].
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NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

o návrhu rozhodnutí Rady o přijetí doplňkového výzkumného programu pro projekt 
ITER (2014–2018)
(COM(2011)0931 – C7-0032/2012 – 2011/0460(NLE))

(Konzultace)

Evropský parlament,

– s ohledem na návrh Komise předložený Radě (COM(2011)0931),

– s ohledem na článek 7 Smlouvy o založení Evropského společenství pro atomovou 
energii, podle kterého Rada konzultovala s Parlamentem (C7-0032/2012),

– s ohledem na článek 55 jednacího řádu,

– s ohledem na zprávu Výboru pro průmysl, výzkum a energetiku a stanovisko 
Rozpočtového výboru (A7-0000/2013),

1. schvaluje pozměněný návrh Komise;

2. vyzývá Komisi, aby návrh v souladu s čl. 293 odst. 2 Smlouvy o fungování Evropské unie 
a článkem 106a Smlouvy o založení Evropského společenství pro atomovou energii 
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.

Pozměňovací návrh 1

Návrh rozhodnutí
Bod odůvodnění 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(5) Co se týče období po roce 2013, 
Komise ve svém sdělení „Rozpočet –
Evropa 2020“ 13 navrhla, aby byl projekt 
ITER financován mimo víceletý finanční 
rámec. Proto by měl být zřízen doplňkový 
výzkumný program pro projekt ITER pro 

(5) Pro projekt ITER by měl být zřízen 
doplňkový výzkumný program pro období 
2014 až 2018.
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období 2014 až 2018.

Or. en

Pozměňovací návrh 2

Návrh rozhodnutí
Bod odůvodnění 6

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(6) Doplňkový výzkumný program pro 
projekt ITER by měl být financován 
příspěvky členských států na základě 
sazby uplatňované na hrubý národní 
důchod (HND) každého členského státu, 
která je stanovena pro účely výpočtu 
příspěvku do souhrnného rozpočtu 
Evropské unie určeného na vlastní zdroje 
odvozené z HND. Tyto příspěvky se 
odvedou do souhrnného rozpočtu 
Evropské unie a jsou účelově vázány na 
tento program. Třetí země, které uzavřely 
s Euratomem dohodu o spolupráci v oblasti 
řízené jaderné syntézy, která přidružuje 
jejich příslušné výzkumné programy 
k programům Euratomu, by rovněž měly 
mít možnost přispívat k uvedenému 
programu.

(6) Doplňkový výzkumný program pro 
projekt ITER by měl být financován 
v rámci víceletého finančního rámce. Je 
důležité, aby vedoucí postavení Evropy, 
pokud jde o výzkum na poli jaderné 
syntézy, bylo upevněno tím, že projektu 
ITER, do něhož bylo již mnoho 
investováno, bude zajištěna dlouhodobá 
životaschopnost. Doplňkový výzkumný 
program pro projekt ITER by měl být 
proto financován z prostředků víceletého 
finančního rámce a z dostatečného 
množství dalších finančních zdrojů, tak 
aby Unie mohla tento program realizovat, 
přičemž by měla být zároveň pevně 
stanovena maximální výše příspěvků 
z rozpočtu Unie na období let 2014–2018, 
které by byly účelově vázány na tento 
program. Třetí země, které uzavřely 
s Euratomem dohodu o spolupráci v oblasti 
řízené jaderné syntézy, která přidružuje 
jejich příslušné výzkumné programy 
k programům Euratomu, by rovněž měly 
mít možnost přispívat k uvedenému 
programu.

Or. en

Pozměňovací návrh 3

Návrh rozhodnutí
Článek 2
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

 Program je financován prostřednictvím 
maximálního příspěvku ve výši 2 573 
milionů EUR (v běžných cenách) podle 
článku 3.

Program je financován prostřednictvím 
maximálního příspěvku ve výši [2 573]
milionů EUR (v běžných cenách) podle 
článku 3.

Or. en

Pozměňovací návrh 4

Návrh rozhodnutí
Článek 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

 Program je financován příspěvky 
členských států na základě sazby 
uplatňované na hrubý národní důchod 
(HND) každého členského státu, která je 
stanovena pro účely výpočtu příspěvku do 
souhrnného rozpočtu Evropské unie 
určeného na vlastní zdroje odvozené 
z HND. Tyto příspěvky se považují za 
vnější účelově vázané příjmy programu 
v souladu s článkem XX nařízení 
Evropského parlamentu a Rady (EU) 
č. XX/2012 [nové finanční nařízení] 14.

Program je financován v rámci víceletého 
finančního rámce (VFR).

Or. en

Pozměňovací návrh 5

Návrh rozhodnutí
Příloha – Vědecký a technologický cíl – odst. 2 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Musí být prokázáno, že do roku 2050 bude 
zahájena konkurenceschopná výroba 
elektřiny. V reakci na tento cíl Komise 
provádí pravidelný přezkum programu a 
každý rok předloží zprávu o pokroku, 



PE504.209v01-00 8/17 PR\925521CS.doc

CS

která bude reagovat na výzvy z oblasti 
fyziky, technologií, rozpočtu 
a bezpečnosti. Komise ve své zprávě 
poskytne analýzu, která nastíní 
potenciální dopady na tři hlavní fáze a 
která bude obsahovat náhradní plán 
s uvedením priorit v souladu s přínosy, 
riziky a náklady na dosažení cílů 
týkajících se komerčního využití jaderné 
syntézy. Komise zváží zavedení systému 
včasného varování, který umožní 
odhalovat rizika a urychlit proces 
zmírňování dopadů.

Or. en

Pozměňovací návrh 6

Návrh rozhodnutí
Příloha – Odůvodnění – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Jaderná syntéza má potenciál za několik 
desetiletí významně přispět k realizaci 
udržitelných a bezpečných dodávek 
energie pro Unii. Jejím úspěšným vývojem 
by byla zajištěna bezpečná a udržitelná 
energie šetrná k životnímu prostředí.

Jaderná syntéza má potenciál za několik 
desetiletí významně přispět k realizaci 
udržitelných a bezpečných dodávek 
energie pro Unii. Jejím úspěšným vývojem 
by byla zajištěna bezpečná a udržitelná 
energie šetrná k životnímu prostředí. 
Ovládnutí energie z jaderné syntézy je 
velmi slibným cílem, ale zároveň i 
významnou výzvou, protože jsou tu stále 
nedořešené fyzikální a inženýrské 
problémy, které je třeba překonat, aby 
bylo možné prokázat realizovatelnost 
jaderné syntézy.

Or. en

Pozměňovací návrh 7

Návrh rozhodnutí
Příloha – Činnosti – odst. 2 – písm. a



PR\925521CS.doc 9/17 PE504.209v01-00

CS

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) poskytovat příspěvek Euratomu 
Mezinárodní organizaci energie z jaderné 
syntézy ITER, včetně činností VaV 
nezbytných pro vytvoření základu pro 
zadávání zakázek na součásti zařízení 
ITER a na testovací moduly obálky ITER;

a) poskytovat příspěvek Euratomu 
Mezinárodní organizaci energie z jaderné 
syntézy ITER, včetně činností VaV 
nezbytných pro vytvoření základu pro 
zadávání zakázek na součásti zařízení 
ITER a na testovací moduly obálky ITER, 
a navrhovat, jakým způsobem by bylo 
možné zlepšit řízení programu.

Or. en

Pozměňovací návrh 8

Návrh rozhodnutí
Příloha 1 – Činnosti – odst. 2 – písm. c

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

c) případně další činnosti za účelem 
přípravy základu pro návrh 
demonstračního reaktoru a souvisejících 
zařízení.

c) případně další činnosti za účelem 
přípravy základu pro návrh 
demonstračního reaktoru a souvisejících 
zařízení. Prosazována budou standardní 
řešení, která umožní jejich maximální 
využitelnost při výstavbě komerčních 
elektráren.

Or. en

Pozměňovací návrh 9

Návrh rozhodnutí
Příloha 1 – Činnosti – odst. 2 – písm. c b (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

cb) co nejvíce a co nejdříve zapojit 
průmyslové subjekty včetně 
specializovaných malých a středních 
podniků, tak aby byla vyvinuta a 
prověřena standardní a spolehlivá řešení 
a vybavení, což napomůže tomu, aby 
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realizace programu probíhala v mezích 
stanoveného rozpočtu.

Or. en

Pozměňovací návrh 10

Návrh rozhodnutí
Příloha 1 – Činnosti – odst. 2 – písm. c c (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

cc) podporovat dostupnost 
kvalifikovaných a zkušených pracovníků 
a vědců jakožto klíčový předpoklad 
úspěchu jaderné syntézy. Nastartování 
projektu ITER by mělo být spjato 
s přijetím konkrétních opatření na 
podporu odborné přípravy a vzdělávání se 
zaměřením na vědu a technologii v oblasti 
jaderné syntézy.

Or. en

Pozměňovací návrh 11

Návrh rozhodnutí
Příloha 1 – Činnosti – odst. 2 – písm. c d (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

cd) Vypracovat program pro komunikaci 
s občany Unie, v jehož rámci jim budou 
poskytovány veškeré informace o výzvách, 
rizicích a bezpečnosti jaderné syntézy a 
budou s nimi vedeny konzultace.

Or. en
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Pozměňovací návrh 12

Návrh rozhodnutí
Příloha 1 – Činnosti – odst. 4 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

O podrobných pracovních programech pro 
provedení výše uvedených činností bude 
každoročně rozhodovat správní rada 
podniku Fusion for Energy.

O podrobných pracovních programech pro 
provedení výše uvedených činností bude 
každoročně rozhodovat správní rada 
podniku Fusion for Energy a každoročně o 
nich budou také informovány Evropský 
parlament, Rada a Komise.

Or. en
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VYSVĚTLUJÍCÍ PROHLÁŠENÍ

Dne 3. února 2012 se Rada rozhodla zahájit s Evropským parlamentem konzultace podle 
článku 7 Smlouvy o založení Evropského společenství pro atomovou energii ohledně návrhu 
rozhodnutí Rady o přijetí doplňkového výzkumného programu pro projekt ITER (2014–
2018), COM(2011)0931 – 2011/0460 (NLE).

Dne 23. května 2012 přijal Evropský hospodářský a sociální výbor (EHSV) stanovisko 
k tomuto návrhu Komise, v němž mj. vyzval k větším investicím do výzkumu a vývoje 
technologií, které mají potenciál výroby energie bez škodlivých vlivů na klima, včetně 
rozvoje a využívání energie jaderné syntézy. EHSV se také v rámci své obhajoby jednoznačně 
postavil proti návrhu Komise, aby byl projekt ITER (Mezinárodní termonukleární 
experimentální reaktor) vyřazen z víceletého finančního rámce (VFR).

Právní základ

Právní základ pro doplňkový výzkumný program je stanoven v článku 7 Smlouvy o založení 
Evropského společenství pro atomovou energii. Doplňkový výzkumný program s dobou 
trvání pět let bude přijat prostřednictvím zvláštního rozhodnutí Rady. 

Jaderná syntéza

Jaderná syntéza je proces, který se vyskytuje v přírodě. Je to právě jaderná syntéza, která dává 
energii Slunci a umožňuje tak život na Zemi. Na rozdíl od jaderného štěpení, při němž se 
energie uvolňuje tím, že se těžký atom rozštěpí na dva lehčí prvky, se při jaderné syntéze 
energie uvolňuje spojením jader dvou lehkých atomů, například když dojde k fúzi dvou 
vodíkových jader, při níž vznikne nový atom. Během tohoto procesu se uvolní velké množství 
energie, aniž by při tom vznikaly skleníkové plyny (GHG).

Stručná historie1

Zařízení pro jadernou syntézu bylo vybudováno již před dlouhou dobou, k významnému 
pokroku však došlo v roce 1968, kdy byly zpřístupněny výsledky z nového typu zařízení 
využívajícího vlastností magnetického pole, označovaného tokamak. V současnosti přestavuje 
tokamak hlavní experimentální metodu zkoumání jaderné syntézy. ITER, který je největším 
tokamakem, jaký byl kdy postaven, je dalším krokem na cestě k jaderné syntéze, navazujícím 
na zkušenosti a znalosti získané jeho předchůdci, neboť urazil další kus cesty za jadernou 
syntézou jako celosvětovým zdrojem energie.

Euratom/Horizont 2020

Navrhovaný program Euratomu pro výzkum a odbornou přípravu (2014–2018) se týká 
výzkumných činností v oblasti jaderné energie (jaderné syntézy a jaderného štěpení a činností 
Společného výzkumného střediska (SVS)) a radiační ochrany. Návrh je nedílnou součástí 
programu Horizont 2020, rámcového programu pro výzkum a inovace. Bude zahrnovat 

                                               
1 http://ec.europa.eu/research/energy/euratom/index_en.cfm.
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program výzkumu a vývoje energie z jaderné syntézy, který je jasně spjatý s cíli strategií 
Evropa 2020 a Energie 2020. Součástí základního výzkumu, který probíhá v institutech 27 
členských států, bude i prokázání realizovatelnosti jaderné syntézy jako zdroje elektrické 
energie, k čemuž budou využita stávající i budoucí zařízení pro jadernou syntézu. Budou tak 
položeny základy pro budoucí fúzní elektrárny, což se neobejde bez vývoje složitých 
pokročilých technologií a materiálů a koncepčních návrhů a bez podpory inovací a 
konkurenceschopnosti průmyslu.

Mezinárodní termonukleární experimentální reaktor (ITER)

ITER je rozsáhlý globální projekt, „první svého druhu“. Společenství podepsalo Dohodu 
o založení Mezinárodní organizace energie z jaderné syntézy ITER (EU, Japonsko, Rusko, 
USA, Čína, Korejská republika a Indie) pro společnou realizaci projektu ITER1, a tím se 
zavázalo k roli hostitele a vedoucí úloze při výstavbě ITER a pochopitelně i k jeho budoucímu 
provozování. Příspěvek Společenství je řízen prostřednictvím „společného evropského 
podniku pro ITER a rozvoj energie z jaderné syntézy“ (dále jen F4E či „podnik Fusion for 
Energy“), zřízeného rozhodnutím Rady ze dne 27. března 2007.2 Činnosti podniku Fusion for 
Energy, včetně projektu ITER3, se upraví samostatným legislativním aktem.

Kvalifikace

Výzkum a vývoj v oblasti jaderné syntézy umožní řešit problém úbytku kvalifikací v oblasti 
jaderných technologií, k němuž v Evropě dochází. S tímto problémem se lze účinně vyrovnat 
využíváním synergií mezi výzkumnou prací mezinárodních účastníků, členskými státy EU, 
soukromým sektorem a mezi vědeckými disciplínami a technologickými odvětvími. Toto 
mezinárodní úsilí přispěje rovněž k posílení rámce pro výzkum a inovace na poli jaderné 
syntézy a má zásadní význam pro dlouhodobou budoucnost programu pro jadernou syntézu.

Globální výzvy

S ohledem na udržení teplotního nárůstu na maximální hodnotě 2°C povede snižování 
celosvětových emisí k omezenějšímu využívání energie z fosilních paliv. Ropa a zemní plyn 
postupně poklesnou. V rámci této perspektivy je ITER klíčovým prvkem energetického 
výzkumu a má prvořadý význam i pro Evropský strategický plán pro energetické technologie 
(plán SET).

Strategie

Strategie pro rozvoj energie z jaderné syntézy jako věrohodného způsobu komerční výroby 
energie bez skleníkových plynů má postupovat podle plánu a jeho milníků až k cíli, jímž je 
zahájit do roku 2050 výrobu elektrické energie. Tento plán4 se řídí evropskou dohodou o 
vývoji jaderné syntézy (EFDA), která zahrnuje všechny vnitrostátní instituty pro jadernou 
syntézu. S ohledem na uskutečňování této strategie musí dojít k zásadní restrukturalizaci 

                                               
1 Úř. věst. L 358, 16.12.2006, s. 62.
2 Úř. věst. L 90, 30.3.2007.
3 http://www.iter.org/.
4 http://www.efda.org/wpcms/wp-content/uploads/2013/01/JG12.356-web.pdf?91a98e.
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práce, která v Unii na poli jaderné syntézy probíhá, včetně správy, financování a řízení, tak 
aby bylo zajištěno, že důraz se přesune z čistého výzkumu na plánování, výstavbu a provoz 
budoucích zařízení, jako je ITER, DEMO ad., aniž by tím ovšem byly ohroženy 
vnitrostátní instituty pro jadernou syntézu. Úzká spolupráce mezi obcí, která se jadernou 
fúzi zabývá v EU a jež v současnosti pracuje pod záštitou evropské dohody o vývoji jaderné 
syntézy, a Komisí má zásadní význam. Plán vycházející z dohody EFDA je aktualizací 
přezkumu zařízení pro jadernou syntézu,1 který byl uveřejněn v říjnu 2008, a navrhuje 
strategii pro zahájení výroby elektřiny z jaderné fúze do roku 2050.

Bezpečnost jaderné syntézy

Na rozdíl od štěpení nedochází v rámci jaderné syntézy k žádné řetězové reakci. Palivo je 
nevyčerpatelné, protože je lze získávat přímo z izotopů vodíku, přičemž deuterium je možné 
jednoduše extrahovat z mořské vody a tritium je sice nutné uměle vyrábět, avšak ze snadno 
dostupného lithia, což je lehký kov. Technologie získávání čistého tritia uvnitř 
termonukleárního reaktoru bude testována v reaktoru ITER. Tritium je radioaktivní prvek, 
potřebné je ho však jen velmi malé množství (v komoře reaktoru ITER je ho přibližně jen pár 
gramů). Byl vydán výnos, kterým je organizaci ITER povoleno vybudovat formálně „jaderné 
zařízení“ ITER.

Stanovení priorit a doporučení

Zpravodaj považuje výzkumný projekt ITER za hodnotný, protože umožní prokázat, že 
jaderná syntéza představuje pro Evropu do budoucna bezpečný, udržitelný, ekologicky šetrný 
a hospodářsky životaschopný zdroj energie, a domnívá se proto, že v jeho financování by se 
mělo pokračovat.

Zásadně důležité je realizovat priority, které jsou navrženy v plánu EDFA pro jadernou 
syntézu, s cílem zajistit, aby projekt ITER mohl sehrát při transformaci energetiky klíčovou 
roli.

V krátkodobém výhledu je třeba řešit otázku nákladů, veřejných zakázek a bezpečnostních 
aspektů tritia, používaného jako palivo pro fúzní reaktory. V dlouhodobém výhledu je třeba 
v souvislosti s projektem DEMO a budoucími komerčně využitelnými reaktory řešit dodávky 
paliva, které je třeba zabezpečit tím, že budou nalezeny uspokojivé odpovědi na otázky 
spojené s technologií získávání čistého tritia.

Souběžně s výstavbou reaktoru ITER se Evropa a Japonsko podílejí na tzv. „širším přístupu“ 
(jehož je projekt ITER součástí), který zahrnuje návrh a technické testování Mezinárodního 
zařízení na ozařování materiálů pro jadernou syntézu (IFMIF2).

Prioritou by již v raných fázích měla být otázka odpadu, aby se předešlo pozdějším 
problémům spojeným s jeho recyklací, jakkoli je doba rozkladu jeho radioaktivních složek 
mnohem kratší, a tedy nesrovnatelná s odpadem z jaderného štěpení. 
Co se týče plánu, kdy má být v reaktoru ITER vytvořeno první plasma, posunul se nyní tento 

                                               
1 http://ec.europa.eu/research/energy/pdf/978-92-79-10057-4_en.pdf.
2 http://www.ifmif.org/c/index.htm.
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termín na rok 2020, tedy o jeden rok později, než se dříve plánovalo.

Stále lze zlepšovat správu projektu ITER tím, že se vezmou v úvahu zkušenosti získané 
z úspěšných projektů v oblasti jaderné syntézy a vedoucí úloha Evropy.
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Rozpočet

Vzhledem k politické, technické a organizační složitosti programu ITER je pravděpodobné, že 
rozpočtová omezení budou mít na program určitý dopad a bude třeba určitých kompromisů. 
Je proto důležité, aby existovala strategie a náhradní plán, jež umožní dosažení cílů v oblasti 
jaderné syntézy.

Správní rada F4E přijala v červenci 2010 „základní plán“1, v němž vymezuje rozsah, 
harmonogram a náklady. 

Existuje celá řada rizik spojených s několika faktory. V současném rozpočtu projektu ITER se 
nicméně nepočítá s mimořádnými plány pro případ nepředvídaných událostí, jakou byla 
havárie fukušimské elektrárny v roce 2011 a její následky. Protože žádný mimořádný plán 
neexistuje, což je dáno tím, že Rada snížila strop rozpočtu z požadovaných 7,2 miliard EUR 
na 6,6 miliard EUR, bude nutné každé navyšování kompenzovat úsporami.

Pro ITER je důležité, aby se zamezilo jakémukoli dalšímu zvyšování rizikových nákladů, 
snížily současné rizikové náklady a hledaly možnosti reálných úspor, aniž by tím byl ovšem 
omezován celkový rozsah projektu. Rada si již dříve vyžádala plány úspor a nezvyšování 
výdajů a tyto plánu jsou součástí výroční zprávy o pokroku podniku F4E.

Rozpočtová kontrola, nákladově co nejefektivnější řízení podniku FE4, zlepšení způsobu 
zadávání veřejných zakázek a monitorovací činnosti podniku F4E, jakož i důsledné 
dodržování doporučení ze strany Účetního dvora je naprostou nezbytností. Důležité je rovněž 
hodnocení koordinace těch aspektů projektu, které se týkají zaručení kvality a kontroly 
kvality, a evropského přínosu. V návaznosti na závěry Rady Evropské unie ze dne 12. 
července 2010, která si vyžádala řadu iniciativ, byl zaměstnán externí auditor. Evropský 
parlament kromě toho zadal zakázku na studii týkající se projektu ITER2.

Efekty přelévání

Projekt ITER představuje předposlední fázi před výrobou elektřiny v reaktoru DEMO. Úzká 
spolupráce mezi obcí zabývající se jadernou syntézou (včetně zařízení pro jadernou syntézu) a 
průmyslem, jejímž smyslem je umožňovat rychlý přenos výsledků výzkumu a vývoje, má 
v řadě oblastí již své výsledky v podobě úspěšných osamostatněných podniků. 3 Zapojení 
průmyslu a vzájemná interakce v této oblasti by měly být posilovány za účelem rozvoje a 
využívání technologií v oblasti jaderné syntézy, jako jsou supravodivé magnety a 
vysokovýkonné systémy, vzdálené ovládání, výroba, konstrukce, počítačová simulace, 
materiály odolné vůči vysoké tepelné a mechanické zátěži, včetně spojovacích, tvarovacích a 
oplášťovacích technologií, nedestruktivní kontrola a zajišťování kvality.

                                               
1 F4E(„Fusion For Energy“) je společný evropský podnik pro ITER, zřízený Radou v březnu 2007 (Úř. věst. L 
90, 30.3.2007, s. 58). Jedná se o evropskou domovskou agenturou, která odpovídá za příspěvky EU k projektu 
ITER. Jejím sídlem je Barcelona. 

2 Studie nese název „Možnosti vnitřní reorganizace projektu ITER pro zlepšení nákladové účinnosti“. Studii si 
vyžádal Výbor pro rozpočtovou kontrolu.
3 http://ec.europa.eu/research/energy/pdf/spin_off_en.pdf.



PR\925521CS.doc 17/17 PE504.209v01-00

CS

V rámci programu pro jadernou syntézu by měly být provedeny další studie týkající se socio-
ekonomických, environmentálních a bezpečnostních aspektů zavádění termonukleární fúze 
jako budoucího zdroje energie, který bude součástí skladby zdrojů energie.

Evropský příspěvek k projektu ITER

Zpravodaj je toho názoru, že návrh Evropské komise není vhodným nástrojem, který by 
zabezpečoval dlouhodobý evropský příspěvek k projektu ITER. Projekt ITER by měl být 
financován z prostředků víceletého finančního rámce. Financování projektu mimo tento rámec 
bude pro evropské zúčastněné strany, které se na projektu podílejí, i pro naše mezinárodní 
partnery zapojené do tohoto projektu nesrozumitelným krokem. EU má jako hostitelská strana 
naopak povinnost poskytnout veškeré záruky, že projektu ITER zajistí i v nadcházejících 
desetiletích výraznou podporu. Znovuzačlenění projektu ITER do víceletého finančního 
rámec konečně také umožní Evropskému parlamentu lepší kontrolu nad projektem.

Zpravodaj z těchto důvodů podporuje EHSV a výsledek hlasování výboru ITRE o nařízení o 
programu Evropského společenství pro atomovou energii pro výzkum a odbornou přípravu 
(2014–2018), který doplňuje Horizont 2020 a vyzývá k znovuzačlenění projektu ITER do 
víceletého finančního rámce. Zváženy by měly být všechny možnosti, jak zapojit projekt 
ITER do víceletého finančního rámce.


