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Menettelyjen symbolit

* Kuulemismenettely
*** Hyväksyntämenettely

***I Tavallinen lainsäätämisjärjestys (ensimmäinen käsittely)
***II Tavallinen lainsäätämisjärjestys (toinen käsittely)

***III Tavallinen lainsäätämisjärjestys (kolmas käsittely)

(Menettely määräytyy säädösesityksessä ehdotetun oikeusperustan mukaan.)

Tarkistukset säädösesitykseen

Parlamentin tarkistuksissa ehdotetut säädösesityksen muutokset merkitään 
lihavoidulla kursiivilla. Pelkkää kursivointia käytetään kiinnittämään asiasta 
vastaavien yksiköiden huomio sellaisiin säädösesityksen osiin, jotka 
ehdotetaan korjattavaksi lopullisessa tekstissä (esimerkiksi selvästi 
virheelliset tai kyseisestä kieliversiosta pois jääneet kohdat).
Korjausehdotusten hyväksymisestä päättävät asiasta vastaavat yksiköt.

Säädösesityksellä muutettavaan olemassa olevaan säädökseen tehtävän 
tarkistuksen tunnistetiedoissa mainitaan kolmannella rivillä muutettavan 
säädöksen tyyppi ja numero ja neljännellä rivillä tarkistettavan tekstinkohdan 
paikannus. Kun parlamentin tarkistukseen sisältyy olemassa olevan 
säännöksen tai määräyksen tekstiä, johon säädösesityksessä ei ole ehdotettu 
muutoksia, kyseinen teksti lihavoidaan. Merkintä [...] tarkoittaa, että 
kyseisestä kohdasta on poistettu tekstiä.
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LUONNOS EUROOPAN PARLAMENTIN 
LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI

ehdotuksesta neuvoston päätökseksi ITER-hankkeen lisätutkimusohjelmasta (2014–
2018)
(COM(2011)0931 – C7-0032/2012 – 2011/0460(NLE))

(Kuuleminen)

Euroopan parlamentti, joka

– ottaa huomioon komission ehdotuksen neuvostolle (COM(2011)0931),

– ottaa huomioon Euroopan atomienergiayhteisön perustamissopimuksen 7 artiklan, jonka 
mukaisesti neuvosto on kuullut parlamenttia (C7-0032/2012),

– ottaa huomioon työjärjestyksen 55 artiklan,

– ottaa huomioon teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunnan mietinnön sekä 
budjettivaliokunnan lausunnon (A7-0000/2013),

1. hyväksyy komission ehdotuksen sellaisena kuin se on tarkistettuna;

2. pyytää komissiota muuttamaan ehdotustaan vastaavasti Euroopan unionin toiminnasta 
tehdyn sopimuksen 293 artiklan 2 kohdan mukaisesti;

3. pyytää neuvostoa ilmoittamaan parlamentille, jos se aikoo poiketa parlamentin 
hyväksymästä sanamuodosta;

4. pyytää tulla kuulluksi uudelleen, jos neuvosto aikoo tehdä huomattavia muutoksia 
komission ehdotukseen;

5. kehottaa puhemiestä välittämään parlamentin kannan neuvostolle ja komissiolle.

Tarkistus 1

Ehdotus päätökseksi
Johdanto-osan 5 kappale

Komission teksti Tarkistus

(5) Vuoden 2013 jälkeisen ajan osalta 
komissio ehdotti tiedonannossaan 
Eurooppa 2020 -strategiaa tukeva 
talousarvio13, että ITER-hanke 
rahoitetaan monivuotisen 
rahoituskehyksen ulkopuolella. Tästä 
syystä olisi vahvistettava ITER-hankkeen 
lisätutkimusohjelma vuosille 2014–2018.

(5) Olisi vahvistettava ITER-hankkeen 
lisätutkimusohjelma vuosille 2014–2018.
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Or. en

Tarkistus 2

Ehdotus päätökseksi
Johdanto-osan 6 kappale

Komission teksti Tarkistus

(6) ITER-hankkeen lisätutkimusohjelma 
olisi rahoitettava jäsenvaltioiden 
osuuksilla käyttäen kunkin jäsenvaltion 
bruttokansantuloon sovellettavaa 
keräämisastetta, joka on määritelty 
Euroopan unionin yleiseen talousarvioon 
maksettavien bruttokansantuloon 
perustuvien omien varojen laskemiseksi.
Rahoitusosuudet suoritetaan Euroopan 
unionin yleiseen talousarvioon ja 
sidotaan tähän ohjelmaan. Kolmansien 
maiden, jotka ovat tehneet Euratomin 
kanssa yhteistyösopimuksen hallitun 
ydinfuusion alalla ja assosioineet näin omat 
tutkimusohjelmansa Euratomin ohjelmiin, 
olisi voitava suorittaa osuuksia tähän 
ohjelmaan.

(6) ITER-hankkeen lisätutkimusohjelma 
olisi rahoitettava monivuotisesta 
rahoituskehyksestä. On tärkeää 
vakiinnuttaa Euroopan johtoasema 
fuusiotutkimuksessa varmistamalla 
ITER-hankkeen pitkän aikavälin 
elinkelpoisuus, sillä hankkeeseen on jo 
sijoitettu niin paljon. Siksi 
ITER-hankkeen lisätutkimusohjelman 
rahoitukseen olisi saatava monivuotisesta 
rahoituskehyksestä riittävästi 
lisämäärärahoja, jotta unioni kykenee 
toteuttamaan ohjelman, ja samalla olisi 
vahvistettava unionin talousarviosta 
vuosina 2014–2018 nimenomaan tähän 
tarkoitukseen maksettavan 
rahoitusosuuden enimmäismäärä ja 
sidottava se tähän ohjelmaan. Kolmansien 
maiden, jotka ovat tehneet Euratomin 
kanssa yhteistyösopimuksen hallitun 
ydinfuusion alalla ja assosioineet näin omat 
tutkimusohjelmansa Euratomin ohjelmiin, 
olisi voitava suorittaa osuuksia tähän 
ohjelmaan.

Or. en

Tarkistus 3

Ehdotus päätökseksi
2 artikla

Komission teksti Tarkistus

Ohjelmalle annettavan rahoituksen 
enimmäismäärä on 2 573 miljoonaa euroa 

Ohjelmalle annettavan rahoituksen 
enimmäismäärä on [2 573] miljoonaa
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(käypinä hintoina) 3 artiklan mukaisesti. euroa (käypinä hintoina) 3 artiklan 
mukaisesti.

Or. en

Tarkistus 4

Ehdotus päätökseksi
3 artikla

Komission teksti Tarkistus

Ohjelma rahoitetaan jäsenvaltioiden 
osuuksilla käyttäen kunkin jäsenvaltion 
bruttokansantuloon sovellettavaa 
keräämisastetta, joka on määritelty 
Euroopan unionin yleiseen talousarvioon 
maksettavien bruttokansantuloon 
perustuvien omien varojen laskemiseksi. 
Näitä osuuksia pidetään ohjelman 
ulkoisina käyttötarkoitukseensa sidottuina 
tuloina Euroopan parlamentin ja 
neuvoston asetuksen (EU) 
N:o XXXX/201214 [uusi 
varainhoitoasetus] XX artiklan 
mukaisesti.

Ohjelma rahoitetaan monivuotisesta 
rahoituskehyksestä.

Or. en

Tarkistus 5

Ehdotus päätökseksi
Liite – Tieteellinen ja teknologinen tavoite – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

On varmistettava, että voidaan 
demonstroida sähköntuotannon olevan 
kilpailukykyistä vuoteen 2050 mennessä. 
Tämän tavoitteen mukaisesti komissio 
tarkastelee ohjelmaa säännöllisesti 
uudelleen ja laatii vuosittain 
edistymiskertomuksen, jossa käsitellään 
fysiikkaan, teknologiaan, talousarvioon ja 
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turvallisuuteen liittyviä haasteita. 
Komissio esittää kertomuksessa 
arvioinnin kolmen tärkeimmän vaiheen 
mahdollisista vaikutuksista ja lisäksi 
valmiussuunnitelman, jossa 
täsmennetään hyötyjen, riskien ja 
kustannusten mukaisesti prioriteetit 
kaupallisten fuusiotavoitteiden 
saavuttamiseksi. Komissio tarkastelee 
mahdollisuutta ottaa käyttöön 
varhaisvaroitusjärjestelmä riskien 
tunnistamiseksi ja riskinhallintaprosessin 
nopeuttamiseksi.

Or. en

Tarkistus 6

Ehdotus päätökseksi
Liite – Lähtökohdat – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

Fuusioenergia voi muutaman 
vuosikymmenen kuluttua olla merkittävä 
osatekijä EU:n kestävän ja varman 
energiansaannin turvaamisessa. Sen 
onnistunut kehittäminen loisi turvallisen, 
kestävän ja ympäristöä säästävän 
energialähteen.

Fuusioenergia voi muutaman 
vuosikymmenen kuluttua olla merkittävä 
osatekijä EU:n kestävän ja varman 
energiansaannin turvaamisessa. Sen 
onnistunut kehittäminen loisi turvallisen, 
kestävän ja ympäristöä säästävän 
energialähteen. Fuusioenergian 
valjastaminen käyttöön on erittäin 
lupaava tavoite mutta myös suuri haaste, 
sillä ratkaistavana on vielä fysiikkaan ja 
tekniikkaan liittyviä kysymyksiä ennen 
kuin voidaan demonstroida ydinfuusion 
toteutettavuus.

Or. en

Tarkistus 7

Ehdotus päätökseksi
Liite – Toimet – 2 kohta – a alakohta
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Komission teksti Tarkistus

a) Euratomin osuus fuusioenergia-alan 
kansainvälisessä ITER-organisaatiossa, 
mukaan lukien tutkimus- ja kehitystoimet, 
joita tarvitaan perustan luomiseksi ITERin 
komponenttien hankinnalle ja ITERin 
testivaippamoduulien (Test Blanket 
Modules) hankinnalle;

a) Euratomin osuus fuusioenergia-alan 
kansainvälisessä ITER-organisaatiossa, 
mukaan lukien tutkimus- ja kehitystoimet, 
joita tarvitaan perustan luomiseksi ITERin 
komponenttien hankinnalle ja ITERin 
testivaippamoduulien (Test Blanket 
Modules) hankinnalle, ja ehdotukset 
ohjelman hallinnan mahdollisista 
parannuksista;

Or. en

Tarkistus 8

Ehdotus päätökseksi
Liite – Toimet – 2 kohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

c) tarpeen mukaan muut toimet, joilla 
luodaan pohjaa demonstraatioreaktorin ja 
siihen liittyvien laitosten suunnittelulle.

c) tarpeen mukaan muut toimet, joilla 
luodaan pohjaa demonstraatioreaktorin ja 
siihen liittyvien laitosten suunnittelulle. On 
tuettava vakioratkaisuja, jotta niitä 
voidaan käyttää uudelleen 
mahdollisimman paljon kaupallisten 
voimalaitosten rakentamisessa.

Or. en

Tarkistus 9

Ehdotus päätökseksi
Liite – Toimet – 2 kohta – c b alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

c b) alan yritysten, myös erikoistuneiden 
pk-yritysten, osallistuminen asiaan 
kattavasti ja mahdollisimman varhaisessa 
vaiheessa, jotta voidaan kehittää ja 
validoida luotettavia vakioratkaisuja ja 



PE504.209v01-00 10/16 PR\925521FI.doc

FI

-laitteistoja. Tämä auttaa toteuttamaan 
ohjelman talousarvion puitteissa.

Or. en

Tarkistus 10

Ehdotus päätökseksi
Liite – Toimet – 2 kohta – c c alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

c c) ammattitaitoisen ja kokeneen 
työvoiman ja tutkijoiden saatavuuden 
edistäminen fuusiohankkeen menestyksen 
varmistamiseksi. ITER-hankkeen 
laajentamiseen olisi yhdistettävä 
erityistoimia, joilla tuetaan 
ydinfuusiotieteen ja -tekniikan 
koulutusta.

Or. en

Tarkistus 11

Ehdotus päätökseksi
Liite – Toimet – 2 kohta – c d alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

c d) unionin kansalaisille tarkoitettu 
tiedotusohjelma, jolla kansalaisille 
kerrotaan ydinfuusion haasteista, 
riskeistä ja turvallisuudesta ja jonka 
välityksellä kuullaan kansalaisia.

Or. en

Tarkistus 12

Ehdotus päätökseksi
Liite – Toimet – 4 kohta
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Komission teksti Tarkistus

Fusion for Energy -yhteisyrityksen 
hallintoneuvosto päättää vuosittain 
yksityiskohtaisesta työohjelmasta, jonka 
mukaisesti edellä mainitut toimet 
toteutetaan.

Fusion for Energy -yhteisyrityksen 
hallintoneuvosto päättää vuosittain 
yksityiskohtaisesta työohjelmasta, jonka 
mukaisesti edellä mainitut toimet 
toteutetaan, ja toimittaa työohjelman 
Euroopan parlamentille, neuvostolle ja 
komissiolle.

Or. en
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PERUSTELUT

Neuvosto päätti 3. helmikuuta 2012 kuulla parlamenttia Euratomin perustamissopimuksen 
7 artiklan mukaisesti ehdotuksesta neuvoston päätökseksi ITER-hankkeen 
lisätutkimusohjelmasta (2014–2018) (COM(2011)0931 – C7 0032/2012 – 2011/0460(NLE)). 

Euroopan talous- ja sosiaalikomitea antoi 23. toukokuuta 2012 lausunnon komission 
ehdotuksesta ja kehotti muun muassa investoimaan enemmän sellaisen tekniikan tutkimus- ja 
kehittämistoimiin, jolla voitaisiin tuottaa ympäristöystävällistä energiaa, fuusioenergian 
kehittäminen ja hyödyntäminen mukaan luettuina. Talous- ja sosiaalikomitea vastustaa 
komission ehdotusta ITERin (International Thermonuclear Experimental Reactor eli 
kansainvälinen lämpöydinkoereaktori) poistamisesta monivuotisesta rahoituskehyksestä.

Oikeusperusta

Lisätutkimusohjelman oikeusperusta on Euratomin perustamissopimuksen 7 artikla. 
Lisätutkimusohjelman kesto on viisi vuotta, ja se hyväksytään neuvoston päätöksellä.

Ydinfuusio

Fuusio on luonnossa esiintyvä prosessi. Auringon energia on itse asiassa fuusioenergiaa, joten 
fuusio mahdollistaa elämän maapallolla. Toisin kuin ydinfissiossa, jossa vapautuu energiaa, 
kun raskas atomi halkeaa kahdeksi kevyemmäksi osaksi, fuusiossa energiaa vapautuu kahden 
kevyen atomin ydinten yhdistyessä toisiinsa, esimerkiksi kun kaksi vety-ydintä sulautuu 
yhdeksi uudeksi atomiksi. Prosessissa syntyy erittäin suuri määrä energiaa ilman 
kasvihuonekaasupäästöjä.

Taustaa lyhyesti1

Fuusiolaitoksia on rakennettu jo kauan sitten, mutta suuri edistysaskel saavutettiin vuonna 
1968, kun ilmoitettiin uudentyyppisellä magneettiseen koossapitoon perustuvalla tokamak-
laitteistolla saaduista tuloksista. Tokamak on nykyään vallitseva kokeilutekniikka ydinfuusion 
tutkimuksessa. Ydinfuusion seuraava vaihe on suurin koskaan rakennettu tokamak eli ITER, 
joka perustuu edeltäjien kokemukseen ja tietoon. Sen tavoitteena on tehdä fuusioenergiasta 
maailmanlaajuinen energialähde.

Euratom / Horisontti 2020 -puiteohjelma

Ehdotettu Euratomin tutkimus- ja koulutusohjelma (2014–2018) koskee ydinenergiaan (fuusio 
ja fissio ja Yhteisen tutkimuskeskuksen toimet) ja säteilysuojeluun liittyviä tutkimustoimia. 
Ehdotus kuuluu kiinteänä osana tutkimuksen ja innovoinnin Horisontti 2020 -puiteohjelmaan. 
Se kattaa fuusioenergian tutkimus- ja kehittämisohjelman, joka liittyy Eurooppa 2020 
-strategian ja Energia 2020 -strategian tavoitteisiin. Unionin 27 jäsenvaltion laitoksissa 
tehtävä yleistutkimus kattaa demonstroinnin, jolla osoitetaan fuusioenergian toteutettavuus 
voimanlähteenä. Demonstrointi tehdään hyödyntämällä nykyisiä ja tulevia fuusiolaitoksia, 

                                               
1 http://ec.europa.eu/research/energy/euratom/index_en.cfm.
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joilla luodaan perusta tuleville fuusiovoimalaitoksille kehittämällä monimutkaisia 
edistyksellisiä teknologioita ja materiaaleja, sekä hyödyntämällä suunnittelutoimia sekä 
edistämällä innovointia ja yritysten kilpailukykyä.

ITER

ITER on laatuaan ensimmäinen suuren mittakaavan kansainvälinen hanke. Yhteisö on 
allekirjoittanut sopimuksen ITER-hankkeen yhteisestä toteutuksesta vastaavan 
fuusioenergia-alan kansainvälisen ITER-organisaation (EU, Japani, Venäjä, Yhdysvallat, 
Kiina, Korean tasavalta ja Intia) perustamisesta1 ja sitoutunut siinä isännöimään ja johtamaan 
ITERin rakentamista ja sen tulevaa käyttöä. Yhteisön osuutta hallinnoidaan 27. maaliskuuta 
2007 tehdyllä neuvoston päätöksellä ITERiä ja fuusioenergian kehittämistä varten perustetun 
eurooppalaisen yhteisyrityksen (F4F eli Fusion for Energy) kautta2 Fusion for Energy 
-yhteisyrityksen toimia, mukaan lukien ITER3, säännellään erillisellä säädöksellä.

Osaaminen

Ydinfuusion tutkimuksella ja kehityksellä halutaan estää Euroopan ydinalan osaamisen 
katoaminen. Osaamisen katoamista voidaan estää tehokkaasti hyödyntämällä kansainvälisten 
kumppanien, unionin jäsenvaltioiden ja yksityisen sektorin tutkimustoimien 
synergiavaikutuksia sekä tieteen ja tekniikan eri alojen synergiavaikutuksia. Näillä 
kansainvälisillä pyrkimyksillä voidaan myös vahvistaa fuusioalojen tutkimus- ja 
innovointipuitteita, ja ne ovat tärkeitä fuusio-ohjelman pitkä aikavälin tavoitteita ajatellen.

Maailmanlaajuiset haasteet

Maapallon päästöjen vähentämistarve rajoittaa fossiilisten energialähteiden käyttöä, jotta 
lämpötilan nousu saadaan rajoitettua korkeintaan kahteen celsiusasteeseen. Maapallon öljy- ja 
kaasuvarat ehtyvät vähitellen. Tässä perspektiivissä ITER on energiatutkimuksen tärkeä tekijä 
ja osa strategista energiateknologiasuunnitelmaa (SET-suunnitelma).

Strategia

Strategiassa, jonka tavoitteena on kehittää fuusiovoima uskottavaksi vaihtoehdoksi 
kaupallisessa kasvihuonekaasupäästöttömässä energiantuotannossa, on noudatettava 
etenemissuunnitelmaa, jossa edetään välitavoitteiden kautta kohti sähköntuotantoa vuoteen 
2050 mennessä. Tällainen etenemissuunnitelma4 sisältyy Euroopan fuusiokehityssopimukseen 
(EFDA), johon kuuluvat kaikki kansalliset fuusiotutkimuslaitokset. Strategian toteuttamiseksi 
unionissa tarvitaan fuusiotutkimustoimien, myös niiden hallinnoinnin, rahoituksen ja johdon 
radikaali rakenneuudistus, jotta voidaan varmistaa painopisteen siirtyminen pelkästä 
tutkimuksesta ITER- ja DEMO-laitosten kaltaisten tulevien laitosten suunnitteluun, 
rakentamiseen ja käyttöön kansallisten fuusiotutkimuslaitosten asemaa vaarantamatta. 
EU:n fuusioyhteisön, joka toimii nykyään Euroopan fuusiokehityssopimuksen alaisuudessa, ja 

                                               
1 EUVL L 358, 16.12.2006, s. 62.
2 EUVL 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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komission yhteistyö on erittäin tärkeää. EFDA:n etenemissuunnitelmassa on päivitetty 
lokakuussa 2008 julkaistu katsaus fuusioenergiaan1 , ja siinä ehdotetaan strategiaa 
fuusiosähkön tuottamisesta vuoteen 2050 mennessä.

Ydinfuusion turvallisuus

Ydinfuusioon ei liity fissioon kuuluvaa ketjureaktiota. Polttoainetta syntyy loputtomasti, sillä 
sitä syntyy suoraan vedyn isotoopeista deuteriumista ja tritiumista; deuteriumia saadaan 
helposti merivedestä ja tritiumia voidaan tuottaa helposti kevytmetalli litiumista. 
ITER-hankkeessa on tarkoitus testata teknologiaa, jolla tritiumia tuotetaan fuusioreaktorissa. 
Tritium on radioaktiivinen aine, mutta sitä tarvitaan erittäin vähän (vain pari grammaa 
ITER-reaktorikammiossa). On annettu säädös, jolla ITER-organisaatio saa perustaa 
virallisesti ITER-"ydinlaitoksen".

Prioriteettien asettaminen ja suositukset

Esittelijän mielestä ITER-tutkimushanke on tärkeä, sillä sillä on tarkoitus osoittaa, että 
ydinfuusio voi olla Euroopalle tulevaisuuden turvallinen, kestävä, ekologisesti vastuullinen ja 
taloudellisesti kannattava energialähde, minkä vuoksi hankkeen rahoitusta olisi jatkettava.

On erittäin tärkeää toteuttaa EFDA:n etenemissuunnitelmassa ehdotetut painopistetoimet, 
jotta voidaan varmistaa ITERin merkittävä rooli energia-alan siirtymäpolitiikassa.

Lyhyellä aikavälillä olisi tarkasteltava fuusioreaktorien polttoaineeksi soveltuvan tritiumin 
kustannus-, hankinta- ja turvallisuusnäkökohtia. Pidemmällä aikavälillä olisi tarkasteltava 
DEMO-reaktorin ja muiden tulevien kaupallisten reaktorien polttoaineen saantia ja sen 
turvaamista ratkaisemalla tritiumin tuotantotekniikka tyydyttävällä tavalla.

ITERin rakentamisen lisäksi Eurooppa ja Japani noudattavat ns. kattavampaa lähestymistapaa 
(ITER on osa sitä), johon kuuluu IFMIF-hankkeen (International Fusion Materials Irradiation 
Facility)2 suunnittelun ja rakentamisen validointi.

Vaikka fuusiojätteen radioaktiivinen puoliintumisaika on huomattavasti lyhyempi kuin 
fissiojätteen eikä siis vertailukelpoinen sen kanssa, jätteen syntymistä olisi käsiteltävä 
ensisijaisena asiana heti alkuvaiheessa, jotta vältetään myöhemmät kierrätysongelmat. 
ITERin ensimmäisen plasmareaktion aikataulua on lykätty vuodella eli vuoteen 2020.

ITERin hallinnointia on mahdollista parantaa ottamalla huomioon onnistuneista 
fuusiohankkeista saadut kokemukset ja Euroopan johtoasema siinä.

                                               
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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Talousarvio

Koska ITER-ohjelma on poliittisesti, teknisesti ja organisatorisesti monitahoinen, 
talousarviorajoitteet voivat vaikuttaa ohjelman toteutukseen; siksi tarvitaan kompromisseja. 
On tärkeää luoda strategia ja valmiussuunnitelma fuusiohankkeen tavoitteiden 
saavuttamiseksi.

Fusion for Energy -yhteisyrityksen hallintoneuvosto hyväksyi heinäkuussa 2010 perustan1, 
jossa määritellään soveltamisala, aikataulu ja kustannukset.

Moniin tekijöihin liittyy riskejä. Siitä huolimatta ITERin nykyisessä talousarviossa ei ole 
otettu huomioon varautumista odottamattomiin tilanteisiin, kuten vuonna 2011 Fukushimassa
tapahtuneen onnettomuuden kaltaisiin tilanteisiin ja tällaisten seurauksiin. 
Valmiussuunnitelman puuttuminen, joka johtuu siitä, että neuvosto leikkasi budjetin 
pyydetystä 7,2 miljardista eurosta 6,6 miljardiin euroon, tarkoittaa sitä, että kaikki 
lisämäärärahat on saatava aikaan säästöillä.

ITER-hankkeessa on tärkeää välttää kustannusriskien kasvu, pienentää nykyisiä 
kustannusriskejä ja pyrkiä todellisiin säästöihin hankkeen kokoa vaarantamatta. Neuvosto on 
vaatinut suunnitelmia kustannusten hillitsemisestä ja säästöistä, ja tällaisia suunnitelmia on 
sisällytetty F4E-yhteisyrityksen vuotuisiin edistymiskertomuksiin.

On erittäin tärkeää valvoa kustannuksia, hallinnoida yhteisyritystä kustannustehokkaasti, 
tehostaa yhteisyrityksen hankinta- ja seurantatoimintaa ja noudattaa täysimääräisesti 
tilintarkastustuomioistuimen suosituksia. Lisäksi on tärkeää arvioida hankkeen 
laadunvarmistus- ja laadunvalvontanäkökohtien koordinointia ja unionin osuutta. Neuvoston 
12. heinäkuuta 2010 antamien päätelmien seurauksena on palkattu ulkopuolinen tarkastaja, 
joka on kehottanut toteuttamaan erinäisiä toimia. Myös Euroopan parlamentti on tehnyt 
hankintasopimuksen ITER-hanketta koskevasta tutkimuksesta2.

Heijastusvaikutukset

ITER on toiseksi viimeinen vaihe sarjassa, jonka tavoitteena on tuottaa sähköä 
DEMO-reaktorilla. Ydinfuusioyhteisön (fuusiolaitokset mukaan luettuina) ja alan yritysten 
tiivis yhteistyö tutkimus- ja kehittämistoiminnan tulosten muuttamiseksi nopeasti 
konkreettisiksi toimiksi, on jo tuottanut menestyksekkäitä oheistuotteita3 monilla aloilla. Alan 
yritysten osallistumista ja vuorovaikutusta olisi tehostettava, jotta voidaan kehittää ja 
hyödyntää nykyistä ja tulevaa ydinfuusiotekniikkaa, kuten suprajohtavat magneetit ja 
suurtehojärjestelmät, etäkäyttö, valmistus, tietokonesimulointi, suuren lämpö- ja mekaanisen 
kuormituksen kestävät materiaalit, liitos-, muovaus- ja pinnoitusteknologia mukaan luettuina, 
ainetta rikkomattomat tarkastukset ja laadunvalvonta.

                                               
1 F4E (Fusion for Energy) on neuvoston maaliskuussa 2007 tekemällä päätöksellä ITERiä varten perustettu 
eurooppalainen yhteisyritys (EUVL L 90, 30.3.2007, s. 58). Se on hallinnointivirasto (European Domestic 
Agency), joka vastaa EU:n osuudesta ITER-organisaatiossa ja jonka toimipaikka on Barcelona.
2 Tutkimuksen nimi on “Potential for reorganization within the ITER project to improve cost-effectiveness”. 
Tutkimuksen tilaaja on talousarvion valvontavaliokunta.
3 http://ec.europa.eu/research/energy/pdf/spin_off_en.pdf. 
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Ydinfuusio-ohjelmassa olisi tutkittava tarkemmin sosioekonomisia kysymyksiä sekä 
ympäristö- ja turvallisuuskysymyksiä, jotka liittyvät lämpöydinfuusion käyttöön 
tulevaisuuden energialähteenä.

Unionin osuus ITER-hankkeessa

Esittelijän mielestä komission ehdotus ei ole sopiva väline, jolla voitaisiin varmistaa unionin 
pitkän aikavälin varma osallistuminen ITER-hankkeeseen. ITERiä olisi rahoitettava 
monivuotisesta rahoituskehyksestä. Hankkeessa mukana olevat eurooppalaiset sidosryhmät ja 
kansainväliset kumppanit eivät ymmärrä hankkeen rahoittamista erillään kehyksestä. EU:lla 
on hankkeen hallinnoijana velvollisuus antaa takeet siitä, että se jatkaa ITERin tukemista 
myös tulevina vuosikymmeninä. ITERin sisällyttäminen uudelleen monivuotiseen 
rahoituskehykseen antaa parlamentille paremmat mahdollisuuden valvoa hanketta.

Näin ollen esittelijä kannattaa talous- ja sosiaalikomitean lausuntoa ja teollisuus-, tutkimus- ja 
energiavaliokunnan äänestyksessä vahvistamaa kantaa asetuksesta tutkimuksen ja innovoinnin 
puiteohjelmaa Horisontti 2020 täydentävästä Euroopan atomienergiayhteisön tutkimus- ja 
koulutusohjelmaksi (2014–2018) ja vaatii ITERin sisällyttämisestä uudelleen monivuotiseen 
rahoituskehykseen. On siis tutkittava kaikki vaihtoehdot, joilla ITER voidaan sisällyttää 
uudelleen monivuotiseen rahoituskehykseen.


