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Az eljárások jelölései

* Konzultációs eljárás
*** Egyetértési eljárás

***I Rendes jogalkotási eljárás (első olvasat)
***II Rendes jogalkotási eljárás (második olvasat)

***III Rendes jogalkotási eljárás (harmadik olvasat)

(Az eljárás típusa a jogszabálytervezetben javasolt jogalaptól függ.)

A jogszabálytervezet módosításai

A Parlament módosításaiban a jogszabálytervezet módosításait félkövér dőlt
betűkkel jelölik. A normál dőlt betűs kiemelés jelzi az illetékes osztályoknak, 
hogy a jogszabálytervezet mely részeiben javasolnak javításokat a szöveg 
véglegesítése érdekében (például nyilvánvaló hibák vagy kihagyások esetén 
egy adott nyelvi változatban). Az ilyen jellegű módosítási javaslatokat az 
érintett osztályok hagyják jóvá.

A jogszabálytervezettel módosítani kívánt, már létező jogszabályra 
vonatkozó valamennyi módosítás fejléce egy harmadik és egy negyedik sort 
is tartalmaz, amelyekben a létező jogszabály, illetve érintett rendelkezésének 
megjelölése található. Egy már létező jogszabály Parlament által módosítani 
kívánt – ám a jogszabálytervezet által nem módosított – rendelkezésének 
idézett részei félkövér betűkkel szerepelnek. Az ilyen részekben az esetleges 
törléseket a következőképpen kell jelölni: [...].



PR\925521HU.doc 3/16 PE504.209v01-00

HU

TARTALOM

Oldal

AZ EURÓPAI PARLAMENT JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZETE............5

INDOKOLÁS ......................................................................................................................12



PE504.209v01-00 4/16 PR\925521HU.doc

HU



PR\925521HU.doc 5/16 PE504.209v01-00

HU

AZ EURÓPAI PARLAMENT JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZETE

az ITER projektre vonatkozó kiegészítõ kutatási program (2014–2018) elfogadásáról 
szóló tanácsi határozatra irányuló javaslatról
(COM(2011)0931 – C7-0032/2012 – 2011/0460(NLE))

(Konzultáció)

Az Európai Parlament,

– tekintettel a Bizottságnak a Tanácshoz intézett javaslatára (COM(2011)0931),

– tekintettel az Európai Atomenergia-közösséget létrehozó szerzõdés 7. cikkére, amelynek 
megfelelõen a Tanács konzultált a Parlamenttel (C7-0032/2012),

– tekintettel eljárási szabályzatának 55. cikkére,

– tekintettel az Ipari, Kutatási és Energiaügyi Bizottság jelentésére és a Költségvetési 
Bizottság véleményére (A7–0000/2013),

1. jóváhagyja a Bizottság módosított javaslatát;

2. felkéri a Bizottságot, hogy ennek megfelelõen módosítsa javaslatát, az Európai Unió 
mûködésérõl szóló szerzõdés 293. cikke (2) bekezdésével és az Euratom-Szerzõdés 106a. 
cikkével összhangban;

3. felkéri a Tanácsot, hogy tájékoztassa a Parlamentet arról, ha a Parlament által jóváhagyott 
szövegtõl el kíván térni;

4. felkéri a Tanácsot a Parlamenttel való újbóli konzultációra, ha lényegesen módosítani 
kívánja a Bizottság javaslatát;

5. utasítja elnökét, hogy továbbítsa álláspontját a Tanácsnak és a Bizottságnak.

Módosítás 1

Határozatra irányuló javaslat
5 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5) A 2013 utáni idõszak vonatkozásában 
a Bizottság „Az Európa 2020 stratégia 
költségvetése” címû közleményében azt 
javasolta, hogy az ITER projekt 
finanszírozása a többéves pénzügyi 
kereten kívül történjék. Ennek érdekében
a 2014-tõl 2018-ig terjedõ idõszakra 

(5) A 2014-tõl 2018-ig terjedõ idõszakra 
kiegészítõ kutatási programot kell 
elfogadni az ITER projekt céljaira.
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kiegészítõ kutatási programot kell 
elfogadni az ITER projekt céljaira.

Or. en

Módosítás 2

Határozatra irányuló javaslat
6 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(6) Az ITER projektre vonatkozó 
kiegészítõ kutatási programot az Európai 
Unió általános költségvetéséhez nyújtott 
GNI-alapú sajátforrás-hozzájárulás 
számításához meghatározott, az egyes 
tagállamok bruttó nemzeti jövedelmére 
(GNI) alkalmazott lehívási mérték alapján 
a tagállamok által rendelkezésre bocsátott 
hozzájárulásokból kell finanszírozni. A 
hozzájárulásokat az Európai Unió
általános költségvetésébe kell befizettetni,
és a program címzett bevételeként kell 
kezelni. Lehetõvé kell továbbá tenni, hogy 
a programhoz azok a harmadik országok is 
nyújthassanak hozzájárulást, amelyek a 
szabályozott magfúzió területén saját 
kutatási programjaik és az Euratom 
programjai társulásának létrehozása 
céljából együttmûködési megállapodást 
kötöttek az Euratommal.

(6) Az ITER projektre vonatkozó 
kiegészítõ kutatási programot a többéves 
pénzügyi keretbõl kell finanszírozni.
Fontos, hogy Európa magfúzió-kutatás 
terén elért vezetõ szerepét megerõsítsék az 
ITER-projekt hosszú távú 
életképességével, amelybe már eddig is 
olyan sokat fektettek be. Ezért az ITER-
projektre vonatkozó kiegészítõ kutatási 
programot a többéves pénzügyi keretbõl 
kell finanszírozni elégséges többletforrás 
biztosítása mellett, hogy az Unió teljesíteni 
tudja a programot, miközben egy 
körülhatárolt maximális összeget kell 
meghatározni az uniós költségvetés 2014–
2018-as hozzájárulásaira, amelyet a 
program címzett bevételeként kell kezelni. 
Lehetõvé kell továbbá tenni, hogy a 
programhoz azok a harmadik országok is 
nyújthassanak hozzájárulást, amelyek a 
szabályozott magfúzió területén saját 
kutatási programjaik és az Euratom 
programjai társulásának létrehozása 
céljából együttmûködési megállapodást 
kötöttek az Euratommal.

Or. en

Módosítás 3

Határozatra irányuló javaslat
2 cikk
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A programot legfeljebb 2573 millió EUR
(jelenlegi értéken) összegû hozzájárulás 
útján, a 3. cikkben meghatározott módon 
kell finanszírozni.

A programot legfeljebb [2573] millió EUR
(jelenlegi értéken) összegû hozzájárulás 
útján, a 3. cikkben meghatározott módon 
kell finanszírozni.

Or. en

Módosítás 4

Határozatra irányuló javaslat
3 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A programot a tagállamok által 
rendelkezésre bocsátott hozzájárulásokból 
kell finanszírozni, amelyek összegét az 
Európai Unió általános költségvetéséhez 
nyújtott GNI-alapú sajátforrás-
hozzájárulás számításához meghatározott, 
az egyes tagállamok bruttó nemzeti 
jövedelmére (GNI) alkalmazott lehívási 
mérték alapján kell megállapítani. Ezeket 
a hozzájárulásokat a(z) XX/2012/EU 
európai parlamenti és tanácsi rendelet (az 
új költségvetési rendelet) XX. cikke 
értelmében a program külsõ címzett 
bevételének kell tekinteni.

A programot a többéves pénzügyi keretbõl 
kell finanszírozni.

Or. en

Módosítás 5

Határozatra irányuló javaslat
Melléklet – Tudományos és technológiai célkitûzés – 2 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Biztosítani kell a 2050-ig elérendõ 
versenyképes villamosenergia-termelés 
demonstrációját. E célkitûzésre adott 
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válaszként a Bizottságnak rendszeresen 
értékelnie kell a programot, és a fizikai, 
technológiai, költségvetési és biztonsági 
kihívásokra reagálva évente jelentést kell 
készítenie az elõrehaladásról. E 
jelentésben a Bizottság elemzi a három fõ 
szakaszra gyakorolt lehetséges hatásokat, 
emellett pedig készenléti tervet készít, 
amelyben meghatározza a haszon, a 
kockázatok és költségek szerinti 
prioritásokat a fúziós energia 
kereskedelmi hasznosítására vonatkozó 
célkitûzés elérése érdekében. A Bizottság 
megvizsgálja egy korai figyelmeztetõ 
rendszer bevezetését a kockázatok 
azonosítása és kockázatmérséklés 
folyamatának felgyorsítása céljából.

Or. en

Módosítás 6

Határozatra irányuló javaslat
Melléklet – Indoklás –1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A fúziós energia néhány évtizeden belül 
nagyban hozzájárulhat az Unió 
fenntartható és biztonságos 
energiaellátásának biztosításához. Sikeres 
fejlesztés esetén a fúziós energia 
biztonságos, fenntartható és környezetbarát 
energiaforrást jelenthet.

A fúziós energia néhány évtizeden belül 
nagyban hozzájárulhat az Unió 
fenntartható és biztonságos 
energiaellátásának biztosításához. Sikeres 
fejlesztés esetén a fúziós energia 
biztonságos, fenntartható és környezetbarát 
energiaforrást jelenthet. A fúziós energia 
hasznosítása nagyon ígéretes cél, azonban 
jelentõs kihívást is jelent, mivel még 
mindig vannak megoldásra váró fizikai és 
mérnöki kérdések ahhoz, hogy 
továbblépjenek a magfúzió 
megvalósíthatóságának demonstrációja 
felé.

Or. en
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Módosítás 7

Határozatra irányuló javaslat
Melléklet – Tevékenység – 2 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) rendelkezésre kell bocsátani az Euratom 
hozzájárulását az ITER Nemzetközi 
Fúziósenergia-fejlesztési Szervezete 
részére, beleértve az ITER 
komponenseinek és tenyészköpeny-
tesztmoduljainak beszerzésére irányuló 
eljárások megalapozásához szükséges 
K+F-tevékenység elvégzését is;

a) rendelkezésre kell bocsátani az Euratom 
hozzájárulását az ITER Nemzetközi 
Fúziósenergia-fejlesztési Szervezete 
részére, beleértve az ITER 
komponenseinek és tenyészköpeny-
tesztmoduljainak beszerzésére irányuló 
eljárások megalapozásához szükséges 
K+F-tevékenység elvégzését is, valamint 
javaslatokat kell tennie a program 
irányításának lehetséges javításaira;

Or. en

Módosítás 8

Határozatra irányuló javaslat
1 melléklet – Tevékenység – 2 bekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) szükség szerint egyéb, a demonstrációs 
reaktor és a kapcsolódó létesítmények 
tervezésének megalapozásához szükséges 
tevékenységeket kell végezni.

c) szükség szerint egyéb, a demonstrációs 
reaktor és a kapcsolódó létesítmények 
tervezésének megalapozásához szükséges 
tevékenységeket kell végezni. Támogatni 
kell a szabványos megoldásokat a 
kereskedelmi rendeltetésû erõmûvek 
építése során a lehetõ legtöbb 
újrahasznosítás érdekében.

Or. en

Módosítás 9

Határozatra irányuló javaslat
1 melléklet – Tevékenység – 2 bekezdés – c b pont (új)



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

HU

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

cb) a lehetõ legszélesebb körben és a 
lehetõ legkorábbi szakaszban be kell 
vonni az iparágat, ideértve a szakosodott 
kis- és középvállalkozásokat, hogy 
kidolgozzák és validálják a szabványfüggõ 
megoldásokat és berendezéseket. Ez 
segítséget nyújt majd a program 
költségvetésen belüli megvalósításában.

Or. en

Módosítás 10

Határozatra irányuló javaslat
1 melléklet – Tevékenység – 2 bekezdés – c c pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

cc) támogatni kell a szakképzett és 
tapasztalt munkaerõ és tudósok mint a 
magfúzió sikerének kulcsai rendelkezésre 
állását. Az ITER kibontakozásával 
párhuzamosan egyedi intézkedésekre van 
szükség, amelyek támogatják a magfúziós 
tudományos kutatás és technológia terén 
folyó oktatást és képzést.

Or. en

Módosítás 11

Határozatra irányuló javaslat
1 melléklet – Tevékenység – 2 bekezdés – c d pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

cd) kommunikációs programot kell 
kidolgozni az uniós polgárok számára, 
hogy teljes körûen tájékoztassák õket és 
konzultáljanak velük a magfúziós 
kihívásokkal, kockázatokkal és a 
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biztonsággal kapcsolatban.

Or. en

Módosítás 12

Határozatra irányuló javaslat
1 melléklet – Tevékenység – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A fentiekben felsorolt tevékenységek 
végrehajtását szolgáló részletes 
munkaprogramokat évenkénti 
gyakorisággal a „Fusion for Energy” közös 
vállalkozás igazgatótanácsa fogja 
elfogadni.

A fentiekben felsorolt tevékenységek 
végrehajtását szolgáló részletes 
munkaprogramokat évenkénti 
gyakorisággal a „Fusion for Energy” közös 
vállalkozás igazgatótanácsa fogja elfogadni
és közölni az Európai Parlamenttel, a 
Tanáccsal és a Bizottsággal.

Or. en
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INDOKOLÁS

2012. február 3-án a Tanács úgy határozott, hogy az Euratom-Szerzõdés 7. cikke alapján 
kikéri az Európai Parlament véleményét az ITER projektre vonatkozó kiegészítõ kutatási 
program (2014–2018) elfogadásáról szóló tanácsi határozatra irányuló javaslatról 
(COM(2011)931 – 2011/0460).

2012. május 23-án az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság (EGSZB) véleményt fogadott 
el e bizottsági javaslatról, kérve többek között azt, hogy fordítsanak többet a környezetbarát 
energia lehetõségét kínáló technológiák kutatására és fejlesztésére, ideértve a fúziós energia 
fejlesztését és hasznosítását is. Az EGSZB egyben erõteljesen védelmébe vette a Nemzetközi 
Termonukleáris Kísérleti Reaktor (ITER) projektjét, és ellenezte a Bizottság azon javaslatát, 
hogy azt kivegyék a többéves pénzügyi keretbõl.

Jogalap

A kiegészítõ kutatási program jogalapja az Euratom-Szerzõdés 7. cikke. Az ötéves idõtartamú 
kiegészítõ kutatási program elfogadása egy külön ezt a célt szolgáló tanácsi határozat útján 
történik. 

Magfúzió

A fúzió egy természetben is létezõ folyamat. Lényegében a magfúzió biztosítja a napenergiát, 
és teszi lehetõvé a földi életet. Az atommaghasadással szemben – amely akkor szabadít fel 
energiát, amikor egy nehéz atom két könnyebb elemre hasad – a magfúzió akkor szabadít fel 
energiát, amikor két könnyû atom magjai összekapcsolódnak, például amikor két 
hidrogénatommag fuzionál, és egy atomot alkot. Ez a folyamat nagyon nagy mennyiségû 
energiát szabadít fel üvegházhatást okozó gázok (ÜHG) kibocsátása nélkül.

Rövid történeti áttekintés1

Magfúziós eszközöket már régóta építenek, de a legfontosabb elõrelépés 1968-ban 
következett be, amikor bejelentették egy új típusú mágneses tároló eszközzel, az úgynevezett 
tokamakkal elért eredményeket. Napjainkra a tokamak vált a magfúzió tanulmányozásának 
elterjedt kísérleti technikájává. Az ITER, a valaha épített legnagyobb tokamak jelenti a 
következõ lépést a magfúzió számára az elõdei által szerzett tapasztalatok és tudás alapján a 
magfúzió mint globális energiaforrás útján tett nagy elõrelépésként.

Euratom/Horizont 2020

Az Euratomnak e javaslat tárgyát képezõ kutatási és keretprogramja (2014–2018) a nukleáris 
energia (atommagfúzió, atommaghasadás és a KKK tevékenységei) és a sugárvédelem 
területén folytatott kutatásra vonatkozik. A javaslat a „Horizont 2020” kutatási és innovációs 
keretprogram szerves részét képezi. Felöleli az Európa 2020 és Energia 2020 stratégiákhoz 
egyértelmûen kapcsolódó fúziósenergia-kutatási és -fejlesztési programot. A 27 tagállam 

                                               
1 http://ec.europa.eu/researcsh/energy/euratom/index_en.cfm
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intézményeiben folyó általános kutatás kiterjed majd a magfúzió mint energiaforrás 
megvalósíthatóságának demonstrálására azzal, hogy hasznosítja a meglévõ és jövõbeli fúziós 
létesítményeket, komplex fejlett technológiák és anyagok fejlesztésével lefekteti a jövõ fúziós 
erõmûveinek alapjait, tervezési koncepciós tevékenységeket folytat, és elõmozdítja az iparág 
innovációját és versenyképességét.

ITER

Az ITER az elsõ ilyen típusú nagyléptékû globális projekt. Az ITER projekt közös 
megvalósítása érdekében az ITER Nemzetközi Fúziósenergia-fejlesztési Szervezete 
létrehozásáról szóló megállapodás1 (EU, Japán, Oroszország, az USA, a Koreai Köztársaság 
és India általi) aláírásával a Közösség vállalta, hogy otthont ad az ITER-nek és irányítja a 
megépítését, és a jövõben várhatóan mûködteti azt. A Közösség hozzájárulásának irányítása a 
2007. március 27-i tanácsi határozattal2 létrehozott Fúziósenergia-fejlesztési és ITER Európai 
Közös Vállalkozás (F4E vagy „Fusion for Energy”) révén történik. A Fusion for Energy 
tevékenységét – beleértve az ITER-ét3 is – külön jogi aktus szabályozza.

Készségek

A fúziós kutatás és fejlesztés foglalkozik a csökkenõ nukleáris készségekkel Európában. Ez 
hatékonyan kezelhetõ a nemzetközi résztvevõk, az uniós tagállamok, a magánszektor, 
valamint a tudományterületek és technológiai ágazatok kutatási munkája közötti szinergiák 
kiaknázásával. Ez a nemzetközi törekvés hozzájárul majd a kutatási és innovációs keret 
megerõsítéséhez is a magfúzió területén, és elengedhetetlen a fúziós program hosszú távú 
jövõje szempontjából.

Globális kihívások

A globális kibocsátások csökkentése korlátozza a fosszilis energiaforrások felhasználását 
annak érdekében, hogy 2 C°-on belül tartsák a hõmérséklet-emelkedést. A kõolaj és földgáz 
fokozatosan visszaszorul. Ebben a perspektívában az ITER az energiakutatás kulcseleme, és 
így a stratégiai energiatechnológiai tervnek (SET) is részét képezi.

Koncepció

Az arra irányuló stratégiának, hogy a magfúziós energia hitelt érdemlõ megoldássá váljon a 
tömeges ÜHG-mentes energiatermelésre, mérföldköveket tartalmazó útitervet kell követnie, 
amely 2050-re elvezet az energiatermelésig. Ezt az útitervet4 az összes nemzeti fúziós 
intézetet felölelõ Európai Fúziós Fejlesztési Megállapodás (EFDA) irányította. E stratégia 
végrehajtása érdekében radikálisan át kell alakítani a fúzióval kapcsolatos munka szerkezetét 
az Unióban, ideértve az irányítást, a finanszírozást és vezetést is, annak biztosítása érdekében, 
hogy a hangsúly a nemzeti fúziós intézmények veszélyeztetése nélkül a puszta kutatásról 
áthelyezõdjön a jövõbeli létesítmények, például az ITER, a DEMO és mások tervezésére, 

                                               
1 HL L 358., 2006.12.16., 62. o.
2 HL L 90., 2007.3.30.
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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építésére és mûködésére. Döntõ fontosságú az uniós fúziós közösség – amely jelenleg az 
Európai Fúziós Fejlesztési Megállapodás keretében dolgozik – és a Bizottság közötti szoros 
együttmûködés. Az EFDA-útiterv aktualizálja a fúziós létesítmények 2008 októberében 
közzétett felülvizsgálatát1, és javaslatot tesz a 2050-ig elérendõ fúziós villamos energia 
stratégiájára.

A magfúzió biztonságossága

Az atommaghasadással szemben a fúzió nem jár láncreakcióval. A rendelkezésre álló 
fûtõanyag kimeríthetetlen, mivel közvetlenül kinyerhetõ a hidrogén izotópjaiból: a deutérium 
egyszerûen kinyerhetõ a tengervízbõl, a trícium pedig a könnyen elérhetõ lítium 
könnyûfémbõl állítható elõ. Az ITER-ben a trícium fúziós reaktorban végzett szaporításának 
technológiáját tesztelik. A trícium radioaktív elem, készleten azonban nagyon keveset 
tartanak (mindössze néhány gramm az ITER-kamrában). Kiadták azt a rendeletet, amely 
engedélyezi az ITER Szervezete számára, hogy hivatalosan létrehozza az ITER „nukleáris 
létesítményt”.

Prioritások meghatározása és ajánlások

Az elõadó értékesnek tartja az ITER kutatási projektet, mivel az egy lehetséges jövõbeli, 
biztonságos, fenntartható, környezetileg felelõs és gazdaságilag életképes energiaforrásként 
demonstrálja a magfúziót, ezért finanszírozását folytatni kell.

Annak biztosításához, hogy az ITER kulcsszerepet játsszon az energia terén folyó 
átmenetben, elengedhetetlen az EFDA fúziós útitervben javasolt prioritások végrehajtása.

A rövid távú költségek terén foglalkozni kell a trícium mint a reaktorok fûtõanyagának 
beszerzési és biztonsági szempontjaival. Hosszabb távon a DEMO és a jövõbeli kereskedelmi 
hasznosítású reaktorok tekintetében a fûtõanyag-ellátást kell kezelni és biztosítani, kielégítõ 
válaszokat adva a tríciumszaporítási technológiára.

Az ITER építésével párhuzamosan Európa és Japán részt vesz egy úgynevezett „átfogóbb 
megközelítésben” (amelynek része az ITER), amely a nemzetközi fúziósanyag-besugárzó 
berendezés (IFMIF2) tervezésére és mûszaki validálására terjed ki.

Már a korai szakaszban kiemelten kell kezelni a hulladéktermelést, hogy elkerüljék a késõbbi 
újrahasznosítási nehézségeket, bár e hulladékok radioaktív bomlásának ideje jóval kisebb, és 
így össze sem hasonlítható a maghasadás hulladékaiéval. 
Az ütemezést illetõen az elsõ ITER-plazmát 2020-ra, a korábban tervezetthez képest egy 
évvel késõbbre helyezték át.

Lehetõség van az ITER irányításának javítására, figyelembe véve a sikeres fúziós projektek 
során szerzett tapasztalatokat és Európa vezetõ szerepét.

                                               
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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Költségvetés

Az ITER program politikai, mûszaki és szervezeti komplexitása miatt a költségvetési 
megszorítások valószínûleg befolyásolják majd a programot, és kompromisszumokra lesz 
szükség. A fúziós célkitûzések eléréséhez ezért elengedhetetlen egy stratégia és egy készenléti 
terv kialakítása.

A kiindulási alapot1 az F4E igazgatótanácsa fogadta el 2010 júliusában, amelyben 
meghatározta a hatókört, az ütemezést és a költségeket. 

Számos, különbözõ tényezõkhöz kapcsolódó kockázat merül fel. Azonban az elõre nem 
látható eseményekkel, például a 2011-es fukusimai balesettel és annak következményeivel 
kapcsolatos szükséghelyzeti intézkedéseket nem számolták bele az ITER jelenlegi 
költségvetésébe. A szükséghelyzeti tartalék hiánya – ami annak tudható be, hogy a Tanács 
6,6 milliárd euróban maximalizálta a költségvetést a kért 7,2 milliárd euró helyett – azzal jár, 
hogy minden növekedést megtakarítással kell ellentételezni.

Az ITER számára létfontosságú a minden további költségkockázat elkerülése, a jelenlegi 
költségkockázat csökkentése és a valódi megtakarítások elérése a projekt általános 
hatókörének veszélyeztetése nélkül. A Tanács költség-visszaszorítási és takarékossági tervet 
kért, amelyet beépített az F4E éves elõrehaladásáról szóló jelentésbe.

A költségvetés-ellenõrzés, az F4E költséghatékony irányítása, az F4E beszerzési és nyomon 
követési tevékenységeinek javítása, valamint a Számvevõszék ajánlásainak teljes körû 
betartása alapvetõ fontossággal bír.  A minõségbiztosítási és minõség-ellenõrzési szempontok 
és az európai hozzájárulás koordinálása terén fontos szerepet játszik az értékelés is.  Az 
Európai Unió Tanácsának 2010. július 12-i következtetései nyomán külsõ ellenõrt 
alkalmaztak, aki számos kezdeményezést követelt meg. Emellett az Európai Parlament egy 
tanulmány elkészítésére adott megbízást az ITER-projekttel kapcsolatban2.

Átgyûrûzõ hatások

Az ITER az utolsó elõtt szakasz a DEMO reaktorban folyó villamosenergia-termelés elõtt. A 
fúziós közösség (köztük a fúziós létesítmények) és az ipar között a K+F eredmények gyors 
átültetése érdekében végzett szoros együttmûködés már most is sikeres átgyûrûzõ hatásokat3

eredményezett számos területen. Erõsíteni kell az ipar bevonását és a vele folytatott 
együttmûködést a meglévõ és jövõbeli fúziós technológiák fejlesztése és kiaknázása 
érdekében, mint amilyen a szupravezetõ mágnesek és a nagyfeszültségû rendszerek, a 
távirányítás, a gyártás, tervezés, számítógépes szimuláció, a nagy hõ- és mechanikus 
terhelésnek ellenálló anyagok (az összekötési, alakítási és bevonási technológiákat is 
ideértve), a nem romboló ellenõrzés és a minõségbiztosítás.

                                               
1 Az F4E („Fusion for Energy”) az ITER Európai Közös Vállalkozása, amelyet a Tanács hozott létre 2007 
márciusában (HL L 90., 2007.3.30., 58. o.). Ez a barcelonai székhelyű európai ügynökség felel az ITER-nek 
nyújtott uniós hozzájárulásokért. 
2 A tanulmány címe: „A költséghatékonyság javítása céljából az ITER-projekten belül átszervezés lehetőségei”. 
A tanulmány a Költségvetési Ellenőrző Bizottság kérésére készült.
3 http://ec.europa.eu/research/energy/pdf/spin_off_en.pdf  
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A fúziós programnak tovább kell tanulmányoznia a termonukleáris fúzió mint az 
energiaszerkezetbe beépítendõ jövõbeli energiaforrás bevezetésével kapcsolatos társadalmi-
gazdasági, környezeti és biztonsági kérdéseket.

Európai hozzájárulás az ITER-hez

Az elõadó véleménye szerint a bizottsági javaslat nem alkalmas eszköz arra, hogy Európa 
hosszú távon és biztonságosan hozzájáruljon az ITER-projekthez. Az ITER-t a többéves 
pénzügyi keretbõl kell finanszírozni. A többéves pénzügyi kereten kívüli finanszírozást nem 
értenék sem a program európai érdekelt felei, sem pedig a projektben részt vevõ nemzetközi 
partereink. Éppen ellenkezõleg, az EU mint befogadó fél köteles minden biztosítékot megadni 
arra, hogy az elkövetkezõ években továbbra is elkötelezetten támogatja az ITER-t. Végül 
pedig az Európai Parlament is jobban tudja ellenõrizni a projektet, ha az ITER-t újra beépítik 
a többéves pénzügyi keretbe.

Emiatt az elõadó támogatja az EGSZB véleményét és az ITRE-bizottságban a Horizont 2020 
programot kiegészítõ Euratom kutatási és képzési programról (2014–2018) szóló rendeletrõl 
tartott szavazás eredményét, amelyek azt kérték, hogy az ITER-t újra építsék be a többéves 
pénzügyi keretbe. Az ITER többéves keretbe való ismételt beépítésének összes lehetõségét 
meg kell vizsgálni.


