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Procedūrų sutartiniai ženklai

* Konsultavimosi procedūra
*** Pritarimo procedūra

***I Įprasta teisėkūros procedūra (pirmasis svarstymas)
***II Įprasta teisėkūros procedūra (antrasis svarstymas)

***III Įprasta teisėkūros procedūra (trečiasis svarstymas)

(Procedūra pasirenkama atsižvelgiant į teisės akto projekte pasiūlytą teisinį 
pagrindą.)

Teisės akto projekto pakeitimai

Parlamento padaryti teisės akto projekto pakeitimai žymimi pusjuodžiu 
kursyvu. Žymėjimas paprastu kursyvu parodo atitinkamiems skyriams tas 
teisės akto projekto dalis, kurias siūloma taisyti rengiant galutinį tekstą (pvz., 
tekste tam tikra kalba paliktas akivaizdžias klaidas ar praleistas vietas). 
Tokiems pasiūlytiems taisymams reikalingas atitinkamų skyrių sutikimas.

Su galiojančiu teisės aktu, kurį siekiama pakeisti teisės akto projektu, 
susijusio pakeitimo antraštėje pridedamos trečia ir ketvirta eilutės, kuriose 
atitinkamai nurodomas galiojantis teisės aktas ir keičiama šio teisės akto 
nuostata. Perimtos galiojančio teisės akto nuostatų, kurias Parlamentas nori iš 
dalies keisti, nors jos nepakeistos teisės akto projekte, dalys žymimos 
pusjuodžiu šriftu. Išbrauktos tokių nuostatų teksto dalys žymimos laužtiniais 
skliaustais: […].
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EUROPOS PARLAMENTO TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS

dėl Tarybos sprendimo dėl papildomos 2014–2018 m. ITER projekto mokslinių tyrimų 
programos priėmimo
(COM(2011)0931 – C7-0032/2012 – 2011/0460(NLE))

(Konsultavimosi procedūra)

Europos Parlamentas,

– atsižvelgdamas į Komisijos pasiūlymą Tarybai (COM(2011) 0931),

– atsižvelgdamas į Europos atominės energijos bendrijos steigimo sutarties 7 straipsnį, pagal 
kurį Taryba kreipėsi į Parlamentą dėl konsultacijos (C7-0032/2012),

– atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 55 straipsnį,

– atsižvelgdamas į Pramonės, mokslinių tyrimų ir energetikos komiteto pranešimą ir 
Biudžeto komiteto nuomonę (A7–0000/2013),

1. pritaria Komisijos pasiūlymui su pakeitimais;

2. ragina Komisiją pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 293 straipsnio 2 dalį ir 
Europos atominės energijos bendrijos steigimo sutarties 106a straipsnį atitinkamai pakeisti 
savo pasiūlymą;

3. ragina Tarybą pranešti Parlamentui, jei ji ketina nukrypti nuo teksto, kuriam pritarė 
Parlamentas;

4. ragina Tarybą dar kartą konsultuotis su Parlamentu, jei ji ketina iš esmės keisti Komisijos 
pasiūlymą;

5. paveda Pirmininkui perduoti Parlamento poziciją Tarybai ir Komisijai.

Pakeitimas 1

Pasiūlymas dėl sprendimo
5 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(5) savo komunikate „Strategijos „Europa 
2020“ biudžetas“13 Komisija pasiūlė po 
2013 m. ITER projektą finansuoti ne iš 
DFP lėšų. Todėl 2014–2018 m. 
laikotarpiui reikia nustatyti ITER projekto 
papildomą mokslinių tyrimų programą;

(5) 2014–2018 m. laikotarpiui reikia 
nustatyti ITER projekto papildomą 
mokslinių tyrimų programą;
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Or. en

Pakeitimas 2

Pasiūlymas dėl sprendimo
6 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(6) ITER projekto papildoma mokslinių 
tyrimų programa turėtų būti finansuojama
valstybių narių įnašais, remiantis 
kiekvienos valstybės narės bendrosioms 
nacionalinėms pajamoms (BNP) 
taikomais pareikalavimo tarifais, kurie 
nustatyti siekiant apskaičiuoti BNP 
nuosavųjų išteklių įnašus į Europos
Sąjungos bendrąjį biudžetą. Įnašai daromi 
į bendrąjį Europos Sąjungos biudžetą ir 
skiriami šiai programai. Trečiosios 
valstybės, su Euratomu sudariusios 
bendradarbiavimo branduolių sintezės 
srityje susitarimą, pagal kurį atitinkamos jų 
mokslinių tyrimų programos susiejamos su 
Euratomo programomis, taip pat turėtų 
turėti galimybę prisidėti prie šios 
programos;

(6) ITER projekto papildoma mokslinių 
tyrimų programa turėtų būti finansuojama
pagal DFP. Svarbu, kad Europos 
pirmavimas branduolių sintezės mokslinių 
tyrimų srityje būtų susietas su ilgalaikiu 
ITER projekto, į kurį jau tiek daug 
investuota, perspektyvumu. Todėl ITER 
projekto papildoma mokslinių tyrimų 
programa turėtų būti finansuojama pagal 
DFP ir jai turėtų būti teikiami pakankami 
papildomi finansiniai ištekliai, kad 
Sąjunga galėtų įgyvendinti programą, 
tačiau taip pat turėtų būti nustatyta 
tikslinė maksimali įnašų iš Sąjungos
biudžeto suma 2014–2018 metams ir 
finansavimas turėtų būti skiriamas šiai 
programai. Trečiosios valstybės, su 
Euratomu sudariusios bendradarbiavimo 
branduolių sintezės srityje susitarimą, 
pagal kurį atitinkamos jų mokslinių tyrimų 
programos susiejamos su Euratomo 
programomis, taip pat turėtų turėti 
galimybę prisidėti prie šios programos;

Or. en

Pakeitimas 3

Pasiūlymas dėl sprendimo
2 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Remiantis 3 straipsniu, Programa bus 
finansuojama ne didesniu nei

Remiantis 3 straipsniu, Programa bus 
finansuojama ne didesniu nei
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2 573 mln. EUR įnašu (dabartine verte). [2 573] mln. EUR įnašu (dabartine verte).

Or. en

Pakeitimas 4

Pasiūlymas dėl sprendimo
3 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Programa bus finansuojama valstybių 
narių įnašais, remiantis kiekvienos 
valstybės narės bendrosioms 
nacionalinėms pajamoms (BNP) 
taikomais pareikalavimo tarifais, kurie 
nustatyti siekiant apskaičiuoti BNP 
nuosavųjų išteklių įnašus į Europos 
Sąjungos bendrąjį biudžetą. Pagal 
[Europos Parlamento ir Tarybos 
Reglamento (ES) Nr. XX/2012 (Naujojo 
finansinio reglamento) XX straipsnį]14 šie 
įnašai bus traktuojami kaip išorės 
asignuotosios įplaukos programai.

Programa bus finansuojama pagal 
daugiametę finansinę programą (DFP).

Or. en

Pakeitimas 5

Pasiūlymas dėl sprendimo
Priedo mokslinio ir techninio tikslo 2 a pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Būtina užtikrinti, kad iki 2050 m. būtų 
pasiekta konkurencinga elektros gamyba. 
Reaguodama į šį tikslą Komisija nuolat 
peržiūri programą ir kasmet teikia 
pažangos ataskaitą apie fizines, 
technologines, biudžeto ir saugos 
problemas. Savo ataskaitoje Komisija 
pateikia galimo poveikio trims
pagrindiniams etapams analizę ir planą 
nenumatytoms aplinkybėms, kuriame 
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nurodyti prioritetai pagal naudos, rizikos 
ir sąnaudų aspektus, kad būtų pasiekti 
komerciniai branduolių sintezės tikslai. 
Komisija apsvarsto, ar įgyvendinti 
išankstinio įspėjimo sistemą, kad būtų 
nustatyti pavojai ir paspartintas jų 
poveikio mažinimo procesas.

Or. en

Pakeitimas 6

Pasiūlymas dėl sprendimo
Priedo loginio pagrindo pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Manoma, kad po kelių dešimtmečių 
branduolių sinteze gali būti ypatingai 
prisidėta prie tvaraus ir saugaus energijos 
tiekimo Sąjungoje užtikrinimo. Sėkmingai 
ją plėtojant būtų sudarytos sąlygos tiekti 
saugią, tvarią ir nekenksmingą aplinkai 
energiją.

Manoma, kad po kelių dešimtmečių 
branduolių sinteze gali būti ypatingai 
prisidėta prie tvaraus ir saugaus energijos 
tiekimo Sąjungoje užtikrinimo. Sėkmingai 
ją plėtojant būtų sudarytos sąlygos tiekti 
saugią, tvarią ir nekenksmingą aplinkai 
energiją. Energijos iš branduolių sintezės 
pažabojimas – ne tik daug vilčių teikiantis 
tikslas, bet ir didelis iššūkis, nes vis dar 
yra neišspręstų fizikos ir inžinerijos 
kausimų siekiant, kad būtų galima 
pademonstruoti branduolių sintezės 
galimybes.

Or. en

Pakeitimas 7

Pasiūlymas dėl sprendimo
Priedo priemonių skirsnio antros pastraipos a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) užtikrins Euratomo indėlį į Tarptautinę 
ITER branduolio sintezės energijos 
organizaciją, įskaitant tokią mokslinių 
tyrimų ir plėtros veiklą, kurios reikia, 

a) užtikrins Euratomo indėlį į Tarptautinę 
ITER branduolio sintezės energijos 
organizaciją, įskaitant tokią mokslinių 
tyrimų ir plėtros veiklą, kurios reikia, 
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norint sukurti pagrindą ITER 
sudedamosioms dalims pirkti ir ITER 
bandomųjų dangų moduliams pirkti;

norint sukurti pagrindą ITER 
sudedamosioms dalims pirkti ir ITER 
bandomųjų dangų moduliams pirkti ir 
siūlys galimus programos valdymo 
patobulinimus;

Or. en

Pakeitimas 8

Pasiūlymas dėl sprendimo
1 priedo priemonių skirsnio antros pastraipos c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

c) kiek reikalinga, vykdys kitokią veiklą, 
siekiant parengti pagrindą demonstracinio 
reaktoriaus ir susijusių įrenginių 
projektavimui.

c) kiek reikalinga, vykdys kitokią veiklą, 
siekiant parengti pagrindą demonstracinio 
reaktoriaus ir susijusių įrenginių 
projektavimui. Statant komercines 
elektrines skatins kuo labiau panaudoti 
esamus standartinius sprendimus.

Or. en

Pakeitimas 9

Pasiūlymas dėl sprendimo
1 priedo priemonių skirsnio antros pastraipos c b punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

cb) plačiai ir kuo anksčiau įtraukti 
pramonę, įskaitant specializuotas 
mažąsias ir vidutines įmones, kad būtų 
sukurti ir patvirtinti standartiniai patikimi 
sprendimai ir įrenginiai. Tai padės 
įgyvendinti programą neviršijant jos 
biudžeto.

Or. en
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Pakeitimas 10

Pasiūlymas dėl sprendimo
1 priedo priemonių skirsnio antros pastraipos c c punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

cc) skatinti, kad būtų kvalifikuotų ir 
patyrusių darbuotojų ir mokslininkų, nes 
tai yra sėkmingos branduolių sintezės 
pagrindas. ITER stiprinimas turėtų būti 
susietas su specialiomis priemonėmis, 
remiančiomis mokymą ir išsilavinimą 
branduolių sintezės mokslo ir 
technologijų srityje.

Or. en

Pakeitimas 11

Pasiūlymas dėl sprendimo
1 priedo priemonių skirsnio antros pastraipos c d punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

cd) parengti komunikacijos programą 
Sąjungos piliečiams, kad jie gautų visą 
informaciją ir su jais būtų 
konsultuojamasi apie branduolių sintezės 
problemas, pavojus ir saugą.

Or. en

Pakeitimas 12

Pasiūlymas dėl sprendimo
1 priedo priemonių skirsnio ketvirta pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Dėl išsamių darbo programų, pagal kurias 
bus vykdoma pirmiau nurodyta veikla, 
kasmet nuspręs Europos ITER 
įgyvendinimo ir branduolių sintezės 
energetikos vystymo bendrosios įmonės 

Dėl išsamių darbo programų, pagal kurias 
bus vykdoma pirmiau nurodyta veikla, 
kasmet nuspręs Europos ITER 
įgyvendinimo ir branduolių sintezės 
energetikos vystymo bendrosios įmonės 
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valdyba. valdyba ir apie jas informuos Europos 
Parlamentą, Tarybą ir Komisiją.

Or. en
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AIŠKINAMOJI DALIS

2012 m. vasario 3 d. Taryba nusprendė pasikonsultuoti su Europos Parlamentu pagal 
Euratomo sutarties 7 straipsnį dėl Tarybos sprendimo dėl papildomos 2014–2018 m. ITER 
projekto mokslinių tyrimų programos pasiūlymo (COM(2011) 931 galutinis – 2011/0460 
(NLE)).

2012 m. gegužės 23 d. Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetas (EESRK) priėmė 
nuomonę dėl šio Komisijos pasiūlymo ir, be kita ko, paragino daugiau investuoti į 
technologijų, kurias naudojant galima sukurti klimatui nekenkiančias energijos formas, 
mokslinius tyrimus ir plėtrą, įskaitant branduolių sintezės energijos gavybą ir panaudojimą. 
EESRK taip pat tvirtai parėmė tarptautinį termobranduolinį eksperimentinį reaktorių (ITER) 
ir prieštarauja Komisijos pasiūlymui pašalinti jį iš daugiametės finansinės programos (DFP).

Teisinis pagrindas

Teisinį papildomos mokslinių tyrimų programos pagrindą sudaro Euratomo sutarties 
7 straipsnis. Papildoma mokslinių tyrimų programa, kurios trukmė – 5 metai, bus patvirtinta 
specialiu Tarybos sprendimu. 

Branduolių sintezė

Branduolių sintezė – tai gamtoje vykstantis procesas. Tiesą sakant, būtent dėl branduolių 
sintezės saulė išskiria energiją, dėl kurios įmanoma gyvybė Žemėje. Kitaip nei branduolio 
dalijimasis, kuriam vykstant energija išsiskiria, kai sunkus atomas suskyla į du lengvesnius 
elementus, vykstant branduolių sintezei energija išsiskiria, kai dviejų lengvų atomų 
branduoliai susijungia, pvz., kai du vandenilio branduoliai susijungia į vieną naują atomą. Per 
šį procesą išsiskiria labai didelis energijos kiekis ir visiškai neišskiriama šiltnamio efektą 
sukeliančių dujų.

Trumpa istorija1

Branduolių sintezės įrenginys sukurtas jau seniai, bet pagrindinis žingsnis žengtas 1968 m., 
kai paskelbta apie rezultatus, susijusius su naujo tipo magnetiškai palaikomos sintezės 
įrenginiu, pavadintu tokamaku. Šiandien tokamakas yra pagrindinė eksperimentinė 
technologija branduolių sintezei tyrinėti. ITER, didžiausias iki šiol pastatytas tokamakas, yra 
kitas pirmtakų patirtimi ir žiniomis pagrįstas branduolių sintezės žingsnis, ir naudodamiesi juo 
sparčiai judame link sintezės, kaip viso pasaulio energijos šaltinio, panaudojimo.

Euratomas ir „Horizontas 2020“

Siūloma Euratomo mokslinių tyrimų ir mokymo programa (2014–2018 m.) susijusi su 
mokslinių tyrimų veikla, vykdoma branduolinės energijos (branduolių sintezės ir dalijimosi 
bei JRC veiksmų) ir radiacinės saugos srityje. Šis pasiūlymas yra sudėtinė bendrosios 
mokslinių tyrimų ir inovacijų programos „Horizontas 2020“ dalis. Jis apims branduolių 

                                               
1 http://ec.europa.eu/research/energy/euratom/index_en.cfm.
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sintezės energijos mokslinių tyrimų ir plėtros programą, aiškiai susijusią su strategijų „Europa 
2020“ ir „Energetika 2020“ tikslais. 27 valstybių narių institutuose atliekami bendrieji 
moksliniai tyrimai apims branduolių sintezės kaip energijos šaltinio galimybių įrodymą, 
naudojant esamus ir būsimus branduolių sintezės įrenginius, o kuriant sudėtingas pažangias 
technologijas ir medžiagas, atliekant konceptualųjį projektavimą ir skatinant inovacijas ir 
pramonės konkurencingumą bus padėti pagrindai būsimoms branduolių sintezės elektrinėms.

Tarptautinis termobranduolinis eksperimentinis reaktorius (ITER)

ITER yra pirmasis tokio tipo didelio masto pasaulinis projektas. Pasirašydama Susitarimą 
įsteigti Tarptautinę ITER branduolių sintezės energijos organizaciją (ES, Japonija, Rusija, 
JAV, Kinija, Korėjos Respublika ir Indija) siekiant bendrai įgyvendinti ITER projektą1, 
Bendrija įsipareigojo priimti savo teritorijoje ITER ir vadovauti jo statyboms bei, tikėtina, 
būsimam jo eksploatavimui. Bendrija prisideda pasitelkdama Europos ITER įgyvendinimo ir 
branduolių sintezės energetikos vystymo bendrąją įmonę (F4E arba „Branduolių sintezės 
energija“), įsteigtą 2007 m. kovo 27 d. Tarybos sprendimu2. Su branduolių sintezės 
energetikos vystymu susijusi veikla, įskaitant su ITER susijusią veiklą3, turi būti reguliuojama 
atskiru teisėkūros procedūra priimamu aktu.

Gebėjimai

Branduolių sintezės moksliniais tyrimais ir plėtra bus sprendžiama nykstančių branduolinės 
fizikos gebėjimų problema Europoje. Ją galima veiksmingai išspręsti išnaudojant tarptautinių 
dalyvių, ES valstybių narių, privačiojo sektoriaus mokslinių tyrimų ir mokslinių disciplinų bei 
technologinių sektorių pastangų sąveiką. Šios tarptautinės pastangos taip pat padės stiprinti 
mokslinių tyrimų ir inovacijų pagrindus branduolių sintezės srityse ir yra būtinos ilgalaikei 
branduolių sintezės programos ateičiai.

Pasauliniai iššūkiai

Sumažinus išmetamų visuotinį šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekį bus sumažintas 
iškastinių energijos šaltinių naudojimas, kad temperatūra nekiltų daugiau kaip 2 °C. Vis 
labiau mažės naftos ir gamtinių dujų kiekis. Tokioje perspektyvoje ITER yra pagrindinis 
mokslinių tyrimų energetikos srityje objektas, todėl yra ir Strateginio energetikos technologijų 
(SET) plano dalis.

Strategija

Strategija, kurią įgyvendinant bus siekiama išplėtoti branduolių sintezę kaip patikimą 
komercinės energijos gamybos neišskiriant šiltnamio efektą sukeliančių dujų alternatyvą, turi 
atitikti gaires, kuriose nurodyti etapai, kaip iki 2050 m. pradėti gaminti tokią energiją. Tokios 
gairės4 nustatytos Europos sintezės plėtros sutartyje (EFDA), įtraukiant visus nacionalinius 
branduolių sintezės institutus. Šiai strategijai įgyvendinti reikės radikaliai pertvarkyti su 

                                               
1 OL L 358, 2006 12 16, p. 62.
2 OL 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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sinteze susijusį darbą Sąjungoje, įskaitant valdymą, finansavimą ir administravimą, kad 
dėmesys būtų užtikrintai perkeltas nuo grynų mokslinių tyrimų į būsimų įrenginių, pvz., 
ITER, DEMO ir vėlesnių, projektavimą, statybą ir eksploatavimą, nekeliant pavojaus 
nacionalinių branduolių sintezės institutų veiklai. Būtinas glaudus ES branduolių sintezės 
bendruomenės, kuri šiuo metu veikia pagal Europos sintezės plėtros sutartį, ir Komisijos 
bendradarbiavimas. EFDA gairėse pateikiama atnaujinta 2008 m. spalio mėn. paskelbta 
branduolių sintezės įrenginių apžvalga1 ir siūloma elektros išgavimo iš branduolių sintezės iki 
2050 m. strategija.

Branduolių sintezės sauga

Priešingai nei skylant branduoliui, vykstant branduolių sintezei nekyla jokia grandininė 
reakcija. Kuras yra neišsenkantis, nes jį galima gauti tiesiogiai iš vandenilio izotopų, sunkųjį 
vandenilį lengvai išgaunant iš jūros vandens ir tričio, kuris pagaminamas iš lengvai prieinamo 
lengvojo metalo ličio. Tričio dauginimo sintezės reaktoriuje technologija bus išbandyta ITER 
įrenginyje. Tritis yra radioaktyvus elementas, bet jo atsargų laikoma labai mažai (tik apie kelis 
gramus ITER kameroje). Paskelbtas nutarimas, kuriuo ITER organizacijai leidžiama oficialiai 
kurti „branduolinį objektą“ ITER.

Prioritetų nustatymas ir rekomendacijos

Pranešėjas mano, kad ITER mokslinių tyrimų projektas yra vertingas, nes jis pademonstruos 
branduolių sintezę kaip galimą būsimą saugų, tvarų, atsakingą aplinkos požiūriu ir 
ekonomiškai perspektyvų Europos energijos šaltinį, todėl reikėtų tęsti jo finansavimą.

Būtina įgyvendinti pagrindinius EFDA branduolių sintezės gairėse pasiūlytus prioritetus, kad 
būtų užtikrinta, jog ITER atliks pagrindinį vaidmenį pereinant prie kitokios energijos.

Trumpuoju laikotarpiu reikia spręsti tričio kuro branduolių sintezės reaktoriams sąnaudų, 
įsigijimo ir saugumo klausimus. Ilguoju laikotarpiu reikia spręsti kuro tiekimo DEMO ir 
būsimiems komerciniams reaktoriams klausimą ir užtikrinti jo tiekimą pateikiant 
patenkinamus atsakymus dėl tričio gaminimo technologijos.

Be ITER statybų, Europa ir Japonija lygiagrečiai dalyvauja vadinamojoje „platesnio požiūrio“ 
veikloje (ITER yra jos dalis), kuri apima tarptautinio sintezės medžiagų apšvitinimo įrenginio 
(IFMIF2) projektavimą ir inžinerinį patvirtinimą.

Nuo pat pradžių atliekų gamyba turėtų būti vertinama kaip prioritetinis klausimas, kad vėliau 
būtų išvengta perdirbimo sunkumų, nors jų radioaktyvumo nykimo trukmė yra kur kas 
trumpesnė ir todėl nepalyginama su branduolinio dalijimosi atliekomis. 
Kalbant apie planus dėl pirmosios ITER plazmos, dabar ji perkelta į 2020 m., t. y. vienais 
metais vėliau, nei planuota anksčiau.

Yra galimybių pagerinti ITER valdymą, atsižvelgiant į sėkmingų sintezės projektų patirtį ir į 
pirmaujantį Europos vaidmenį.

                                               
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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Biudžetas

Dėl ITER programos politinio, techninio ir organizacinio sudėtingumo tikėtina, kad biudžeto 
apribojimai turės įtakos programai ir teks ieškoti kompromisų. Todėl būtina pateikti strategiją 
ir planą nenumatytoms aplinkybėms, kad būtų pasiekti sintezės tikslai.

2010 m. liepos mėn. F4E valdyba patvirtino „Pagrindinį scenarijų“1, kuriame nurodyta 
veiklos apimtis, grafikas ir išlaidos. 

Yra keli pavojai, susiję su keliais veiksniais. Tačiau išlaidos tokiems nenumatytiems 
įvykiams, kaip 2011 m. Fukušimos avarija ir jos padariniai, dabartiniame ITER biudžete 
nenumatytos. Tai, kad nėra jokio plano nenumatytiems atvejams (o taip nutiko todėl, kad 
Taryba apribojo biudžetą iki 6,6 mlrd. EUR vietoj prašytų 7,2 mlrd. EUR), reiškia, kad bet 
koks išlaidų padidėjimas turės būti padengtas taupant.

ITER projektui būtina išvengti bet kokio tolesnio išlaidų rizikos didėjimo, sumažinti dabartinę 
išlaidų riziką ir siekti realiai sutaupyti nekenkiant bendriems projekto užmojams. Taryba 
pareikalavo išlaidų ribojimo ir taupymo planų, ir jie įtraukti į F4E metines pažangos 
ataskaitas.

Absoliučiai būtini yra biudžeto kontrolė, ekonomiškai veiksmingesnis F4E valdymas, pirkimų 
patobulinimas ir F4E stebėjimo operacijos bei visapusiškas Audito Rūmų rekomendacijų 
laikymasis. Taip pat svarbus projekto ir Europos indėlio kokybės užtikrinimo ir kokybės 
kontrolės aspektų koordinavimas. Priėmus 2010 m. liepos 12 d. Europos Sąjungos Tarybos 
išvadas, kuriose buvo reikalaujama imtis kelių iniciatyvų, pasamdytas nepriklausomas 
auditorius. Be to, Europos Parlamentas sudarė sutartį dėl tyrimo, susijusio su ITER projektu2.

Šalutinis poveikis

ITER yra priešpaskutinis etapas prieš elektros gamybą naudojant DEMO reaktorių. Glaudus 
branduolių sintezės bendruomenės (įskaitant sintezės įrenginius) ir pramonės 
bendradarbiavimas siekiant greitai perkelti mokslinių tyrimų ir plėtros rezultatus jau lėmė 
naujų aukštųjų technologijų įmonių3 sėkmę daugelyje sričių. Pramonės dalyvavimas ir sąveika 
su ja turėtų būti stiprinami, siekiant plėtoti ir išnaudoti esamas ir būsimas sintezės 
technologijas, pvz., superlaidžiuosius magnetus ir didelės galios sistemas, nuotolinį valdymą, 
gamybą, inžineriją, kompiuterinį modeliavimą, didelės šiluminės ir mechaninės apkrovos 
medžiagas, įskaitant sujungimo, formavimo ir padengimo technologijas, neardomąją kontrolę 
ir kokybės užtikrinimą.

Vykdant sintezės programą toliau turi būti vykdomas socialinių ir ekonominių, aplinkos ir 
saugos klausimų, susijusių su termobranduolinės sintezės, kaip būsimo energijos šaltinio, 
kuris bus įtrauktas į energijos rūšių derinį, tyrimas.

                                               
1 F4E („Branduolių sintezės energija“) yra Europos ITER bendroji įmonė, kurią 2007 m. kovo mėn. įsteigė 
Taryba (OL L 90, 2007 3 30, p. 58). Tai Europos vidaus agentūra, kuri vykdo ES įsipareigojimus ITER 
organizacijoje ir yra įsikūrusi Barselonoje. 
2 Tyrimo pavadinimas „Galimybė pertvarkyti ITER projektą, kad būtų pagerintas jo ekonominis 
veiksmingumas“. Tyrimo paprašė Biudžeto kontrolės komitetas.
3 http://ec.europa.eu/research/energy/pdf/spin_off_en.pdf. 
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Europos indėlis į ITER

Pranešėjas laikosi nuomonės, kad EK pasiūlymas nėra tinkama priemonė ilgalaikiam ir 
saugiam Europos indėliui į ITER projektą. ITER turėtų būti finansuojamas pagal DFP. 
Išorinio jo finansavimo nesuprastų Europos suinteresuotieji subjektai, dalyvaujantys šioje 
programoje, nesuprastų ir tarptautiniai projekto partneriai. Priešingai, ES, kaip projekto 
šeimininkė, privalo pateikti visas garantijas, kad ateinančiais dešimtmečiais ji ir toliau tvirtai 
rems ITER. Galiausiai, iš naujo įtraukus ITER į DFP, Europos Parlamentas galės geriau 
kontroliuoti šį projektą.

Todėl pranešėjas remia EESRK ir ITRE komiteto balsavimo dėl reglamento dėl 2014–
2018 m. Europos atominės energijos bendrijos mokslinių tyrimų ir mokymo programos, 
papildančios programą „Horizontas 2020“, rezultatus ir ragina iš naujo įtraukti ITER į DFP. 
Reikėtų išnagrinėti visas galimybes iš naujo įtraukti ITER į DFP.


