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Objaśnienie używanych znaków

* Procedura konsultacji
*** Procedura zgody

***I Zwykła procedura ustawodawcza (pierwsze czytanie)
***II Zwykła procedura ustawodawcza (drugie czytanie)

***III Zwykła procedura ustawodawcza (trzecie czytanie)

(Wskazana procedura opiera się na podstawie prawnej zaproponowanej 
w projekcie aktu.)

Poprawki do projektu aktu

W poprawkach Parlamentu zmiany do projektu aktu zaznacza się 
wytłuszczonym drukiem i kursywą. Oznakowanie zwykłą kursywą jest 
wskazówką dla służb technicznych dotyczącą propozycji korekty elementów 
projektu aktu w celu ustalenia tekstu końcowego (np. elementów w 
oczywisty sposób błędnych lub pominiętych w danej wersji językowej). 
Sugestie korekty wymagają zgody właściwych służb technicznych.

W poprawkach do aktów istniejących trzecia i czwarta linijka w nagłówku 
poprawki w projekcie aktu zawiera, odpowiednio, odniesienie do 
istniejącego aktu i postanowienia tego aktu, które ulega zmianie. Fragmenty 
przepisu aktu istniejącego, do którego Parlament wprowadza zmiany, a który 
nie został zmieniony w projekcie aktu, zaznacza się wytłuszczonym 
drukiem. Ewentualne skreślenia w obrębie takich fragmentów zaznaczane są 
w sposób następujący: [...].
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PROJEKT REZOLUCJI USTAWODAWCZEJ PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Rady w sprawie przyjęcia dodatkowego 
programu badawczego na potrzeby projektu ITER (2014−2018)
(COM(2011)0931 – C7-0032/2012 – 2011/0460(NLE))

(Konsultacja)

Parlament Europejski,

– uwzględniając wniosek Komisji przedstawiony Radzie (COM(2011)0931),

– uwzględniając art. 7 Traktatu ustanawiającego Europejską Wspólnotę Energii Atomowej, 
na mocy którego Rada skonsultowała się z Parlamentem (C7-0032/2012),

– uwzględniając art. 55 Regulaminu,

– uwzględniając sprawozdanie Komisji Przemysłu, Badań Naukowych i Energii oraz opinię 
Komisji Budżetowej (A7-0000/2013),

1. zatwierdza po poprawkach wniosek Komisji;

2. zwraca się do Komisji o odpowiednią zmianę jej wniosku, zgodnie z art. 293 ust. 2 
Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej oraz art. 106 a Traktatu ustanawiającego 
Europejską Wspólnotę Energii Atomowej;

3. zwraca się do Rady o poinformowanie go w przypadku uznania za stosowne odejścia od 
tekstu przyjętego przez Parlament;

4. zwraca się do Rady o ponowne skonsultowanie się z Parlamentem w przypadku uznania 
za stosowne wprowadzenia znaczących zmian do wniosku Komisji;

5. zobowiązuje przewodniczącego do przekazania stanowiska Parlamentu Radzie i Komisji.

Poprawka 1

Wniosek dotyczący decyzji
Punkt 5 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(5) W komunikacie „Budżet z perspektywy 
«Europy 2020»”13 Komisja 
zaproponowała, aby po roku 2013 
finansowanie projektu ITER miało 
miejsce poza wieloletnimi ramami 
finansowymi. W związku z tym należy
ustanowić dodatkowy program badawczy 

(5) Należy ustanowić dodatkowy program 
badawczy na rzecz projektu ITER na lata 
2014–2018.
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na rzecz projektu ITER na lata 2014–2018.

Or. en

Poprawka 2

Wniosek dotyczący decyzji
Punkt 6 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(6) Dodatkowy program badawczy na 
rzecz projektu ITER powinien zostać 
sfinansowany wkładami państw 
członkowskich w wysokości ustalonej na 
podstawie stawki poboru stosowanej do 
dochodu narodowego brutto (DNB) 
poszczególnych państw członkowskich, 
określonej na potrzeby obliczania 
wysokości składki na poczet zasobów 
własnych opartych na DNB do budżetu 
ogólnego Unii Europejskiej. Wkłady te 
zostaną wniesione do budżetu ogólnego 
Unii Europejskiej i zostaną przeznaczone 
na wspomniany program. Państwa trzecie, 
które zawarły z Euratomem umowę o 
współpracy w dziedzinie kontrolowanej 
syntezy jądrowej, wiążącą prowadzone 
przez nie programy badawcze z 
odpowiednimi programami Euratomu, 
powinny również mieć możliwość 
wniesienia wkładu na rzecz wspomnianego 
programu.

(6) Dodatkowy program badawczy na 
rzecz projektu ITER powinien zostać 
sfinansowany w ramach WRF. Istotne 
jest, aby czołowa pozycja Europy w 
dziedzinie badań nad syntezą jądrową 
została skonsolidowana przy 
uwzględnieniu długoterminowej zdolności 
do funkcjonowania projektu ITER, w 
który zainwestowano już tak wiele.
Dlatego finansowanie dodatkowego 
programu badawczego na rzecz projektu 
ITER powinno odbywać się w ramach 
WRF przy zapewnieniu wystarczających 
dodatkowych środków finansowych, aby 
umożliwić Unii realizację tego programu, 
a także przy jednoczesnym określeniu 
maksymalnej wysokości wyodrębnionych 
wkładów pochodzących z unijnego
budżetu na lata 2014–2018, które zostaną 
przeznaczone na wspomniany program. 
Państwa trzecie, które zawarły z 
Euratomem umowę o współpracy w 
dziedzinie kontrolowanej syntezy jądrowej, 
wiążącą prowadzone przez nie programy 
badawcze z odpowiednimi programami 
Euratomu, powinny również mieć 
możliwość wniesienia wkładu na rzecz 
wspomnianego programu.

Or. en
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Poprawka 3

Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Program finansowany jest wkładem w 
maksymalnej wysokości 2 573 mln EUR 
(w wartościach bieżących) zgodnie z art. 3.

Program finansowany jest wkładem w 
maksymalnej wysokości [2573] mln EUR 
(w wartościach bieżących) zgodnie z art. 3.

Or. en

Poprawka 4

Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Program finansowany jest wkładami 
państw członkowskich w wysokości 
ustalonej na podstawie stawki poboru 
stosowanej do dochodu narodowego 
brutto (DNB) poszczególnych państw 
członkowskich, określonej na potrzeby 
obliczania wysokości składki na poczet 
zasobów własnych opartych na DNB do 
budżetu ogólnego Unii Europejskiej.
Wkłady te uznaje się za zewnętrzne 
dochody przeznaczone na określony cel na 
potrzeby Programu zgodnie z [art. XX 
rozporządzenia (UE) nr XX/2012 
Parlamentu Europejskiego i Rady [nowe 
rozporządzenie finansowe]14.

Program finansowany jest w ramach 
wieloletnich ram finansowych (WRF).

Or. en

Poprawka 5

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik – Cel naukowo-techniczny – akapit drugi a (nowy)
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Do 2025 r. należy zapewnić możliwość 
konkurencyjnego wytwarzania energii 
elektrycznej. Aby osiągnąć ten cel, 
Komisja prowadzi regularny przegląd 
programu i sporządza roczne 
sprawozdanie okresowe, w którym 
przedstawia wyzwania związane z 
warunkami fizycznymi, technologicznymi, 
budżetowymi i bezpieczeństwa. W 
sprawozdaniu tym Komisja przedstawia 
również analizę z uwzględnieniem 
potencjalnych skutków na trzy główne 
etapy programu, a także plan awaryjny, w 
którym określa priorytety pod względem 
korzyści, zagrożeń i kosztów, mając na 
uwadze osiągnięcie celów związanych z 
komercyjnym aspektem syntezy 
termojądrowej. Komisja rozważa 
wprowadzenie w życie systemu wczesnego 
ostrzegania w celu identyfikacji zagrożeń i 
przyspieszenia procesu podejmowania 
działań ograniczających ryzyko.

Or. en

Poprawka 6

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik – Uzasadnienie – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Synteza jądrowa może w znaczący sposób 
przyczynić się do urzeczywistnienia za 
kilkadziesiąt lat zrównoważonego i 
pewnego zaopatrzenia Unii w energię. 
Sukces tych prac zapewniłby źródło 
bezpiecznej, zrównoważonej i przyjaznej 
dla środowiska energii.

Synteza jądrowa może w znaczący sposób 
przyczynić się do urzeczywistnienia za 
kilkadziesiąt lat zrównoważonego i 
pewnego zaopatrzenia Unii w energię. 
Sukces tych prac zapewniłby źródło 
bezpiecznej, zrównoważonej i przyjaznej 
dla środowiska energii. Ujarzmienie 
energii termojądrowej jest nie tylko 
bardzo obiecującym celem, lecz także 
istotnym wyzwaniem, bowiem wciąż 
należy przezwyciężyć problemy z zakresu 
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fizyki i inżynierii, aby wykazać 
wykonalność wytwarzania energii dzięki 
syntezie jądrowej.

Or. en

Poprawka 7

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik – Działania – akapit drugi – litera a)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) wnosić wkład Euratomu na rzecz 
Międzynarodowej Organizacji Energii 
Termojądrowej ITER, w tym realizować 
działania badawczo-rozwojowe niezbędne 
dla opracowania podstaw nabycia 
komponentów ITER i nabycia modułów 
testowych płaszcza ITER;

a) wnosić wkład Euratomu na rzecz 
Międzynarodowej Organizacji Energii 
Termojądrowej ITER, w tym realizować 
działania badawczo-rozwojowe niezbędne 
dla opracowania podstaw nabycia
komponentów ITER i nabycia modułów 
testowych płaszcza ITER, a także 
proponować ewentualne usprawnienia w 
zarządzaniu programem;

Or. en

Poprawka 8

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik 1 – Działania – akapit drugi – litera c)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

c) w razie konieczności realizować inne 
działania mające na celu przygotowanie 
podstaw projektowania reaktora 
demonstracyjnego wraz z instalacjami
towarzyszącymi.

c) w razie konieczności realizować inne 
działania mające na celu przygotowanie 
podstaw projektowania reaktora 
demonstracyjnego wraz z instalacjami 
towarzyszącymi. Należy propagować 
stosowanie standardowych rozwiązań, aby 
mogły one zostać ponownie wykorzystane 
w możliwie największym zakresie podczas 
budowy komercyjnych elektrowni.

Or. en
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Poprawka 9

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik 1 – Działania – akapit drugi – litera c b) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

cb) angażować przemysł na szeroką skalę 
i na możliwie najwcześniejszym etapie, w 
tym wyspecjalizowane małe i średnie 
przedsiębiorstwa, aby rozwijać i testować 
standardowe i niezawodne rozwiązania i 
wyposażenie. Pomoże to osiągnąć cele 
programu w ramach dostępnego budżetu.

Or. en

Poprawka 10

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik 1 – Działania – akapit drugi – litera c c) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

cc) propagować dostępność 
wykwalifikowanej i doświadczonej siły 
roboczej i kadry naukowej, będącej 
warunkiem powodzenia programu syntezy 
termojądrowej. Wdrażanie ITER powinno 
być powiązane z przyjęciem specjalnych 
środków na rzecz szkoleń i edukacji w 
zakresie nauki i technologii związanej z 
syntezą termojądrową.

Or. en

Poprawka 11

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik 1 – Działania – akapit drugi – litera c d) (nowa)
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

cd) opracować program informowania 
obywateli Unii w celu przekazywania im 
pełnych informacji na temat związanych z 
syntezą termojądrową wyzwań, zagrożeń i 
aspektów bezpieczeństwa oraz w celu 
przeprowadzania z nimi konsultacji.

Or. en

Poprawka 12

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik 1 – Działania – akapit czwarty

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Rada zarządzająca Fusion for Energy 
przyjmować będzie co roku szczegółowy 
program prac w ramach realizacji 
powyższych działań.

Rada zarządzająca Fusion for Energy 
przyjmować będzie co roku szczegółowy 
program prac w ramach realizacji 
powyższych działań, który przekazywany 
będzie Parlamentowi Europejskiemu, 
Radzie i Komisji.

Or. en
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UZASADNIENIE

W dniu 3 lutego 2012 r. Rada przyjęła decyzję – na mocy art. 7 Traktatu ustanawiającego 
Europejską Wspólnotę Energii Atomowej – o przeprowadzeniu konsultacji z Parlamentem 
Europejskim na temat wniosku dotyczącego decyzji Rady w sprawie przyjęcia dodatkowego 
programu badawczego na potrzeby projektu ITER (2014–2018) (COM(2011) 931 final –
2011/0460 (NLE)).

Następnie w dniu 23 maja 2012 r. Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny (EKES) 
wydał opinię w sprawie przedmiotowego wniosku Komisji, w którym zaapelował między 
innymi o zwiększenie inwestycji w prace badawczo-rozwojowe nad technologiami 
wytwarzania energii w sposób przyjazny dla klimatu, obejmującymi również rozwój i 
wykorzystanie energii pochodzącej z syntezy termojądrowej. EKES wyraził również 
stanowcze poparcie dla finansowania ITER (ang. „International Thermonuclear Experimental 
Reactor” – międzynarodowy eksperymentalny reaktor termojądrowy) w ramach wieloletnich 
ram finansowych (WRF), a także sprzeciwił się proponowanemu przez Komisję wykluczeniu 
ITER z WRF.

Podstawa prawna

Podstawą prawną dla dodatkowego programu badawczego jest art. 7 Traktatu Euratom. 
Dodatkowy program badawczy obejmujący okres pięciu lat zostanie przyjęty decyzją Rady.

Synteza termojądrowa

Synteza termojądrowa jest procesem występującym w świecie natury. To właśnie synteza 
termojądrowa rozpala Słońce i umożliwia życie na Ziemi. W przeciwieństwie do 
rozszczepiania jądra atomowego, podczas którego uwalniana jest energia w wyniku rozpadu 
ciężkiego atomu na dwa fragmenty o mniejszej masie, synteza termojądrowa prowadzi do 
uwolnienia energii, gdy następuje połączenie jąder dwóch lekkich atomów, np. dwa jądra 
wodoru łączą się i w wyniku fuzji powstaje jeden nowy atom. W rezultacie tego procesu 
uwalniana jest ogromna ilość energii, której nie towarzyszy emisja gazów cieplarnianych.

Zarys historyczny1

Choć urządzenie do przeprowadzania reakcji termojądrowej zostało skonstruowane już dawno 
temu, największy postęp osiągnięto w 1968 r., gdy przedstawione zostały wyniki uzyskane 
dzięki użyciu nowego typu urządzenia do magnetycznego utrzymywania plazmy zwanego 
tokamak. Obecnie tokamak jest dominującym urządzeniem eksperymentalnym do 
przeprowadzania i badania syntezy termojądrowej. Największym zbudowanym dotychczas 
tokamakiem jest ITER, który wyznacza kolejny etap w badaniu syntezy termojądrowej, 
bazując na doświadczeniu i wiedzy uzyskanych dzięki jego pierwowzorom oraz torując drogę 
do wykorzystania syntezy termojądrowej jako źródła energii na świecie.

                                               
1 http://ec.europa.eu/research/energy/euratom/index_en.cfm.
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Euratom/„Horyzont 2020”

Proponowany program badawczo-szkoleniowy Euratomu (2014–2018) dotyczy działalności 
badawczej w dziedzinie energii jądrowej (synteza i rozszczepienie, działania Wspólnego 
Centrum Badawczego (JRC)) oraz ochrony przed promieniowaniem. Wniosek jest integralną 
częścią programu „Horyzont 2020” – programu ramowego w zakresie badań naukowych i 
innowacji. Dotyczy on programu w zakresie badań i rozwoju energii termojądrowej, który jest 
wyraźnie związany z założeniami i strategią polityki energetycznej dla Europy do 2020 r. 
Wstępne badania przeprowadzane w instytutach 27 państw członkowskich będą polegały na 
wykazaniu wykonalności wykorzystania syntezy jądrowej jako źródła energii poprzez 
wykorzystanie istniejących i nowo powstałych instalacji termojądrowych, będących 
fundamentem przyszłych elektrowni termojądrowych, opracowanie kompleksowych i 
nowoczesnych technologii i materiałów oraz projektów koncepcyjnych, a także poprzez 
propagowanie innowacyjności i konkurencyjności tej branży.

ITER

ITER jest pierwszym tego rodzaju projektem globalnym realizowanym na tak dużą skalę. 
Podpisując Umowę w sprawie powołania Międzynarodowej Organizacji Energii 
Termojądrowej na rzecz wspólnej realizacji projektu ITER (UE, Japonia, Rosja, USA, Chiny, 
Korea Południowa i Indie)1, Wspólnota podjęła się roli gospodarza w tworzeniu ITER i 
przewodniczenia w zakresie prac konstrukcyjnych, a także prawdopodobnie obejmie nadzór 
nad jego przyszłą eksploatacją. Wkładem Wspólnoty zarządza się w ramach Europejskiego 
Wspólnego Przedsięwzięcia na rzecz Realizacji Projektu ITER i Rozwoju Energii 
Termojądrowej (zwanego dalej „Fusion for Energy”), ustanowionego decyzją Rady z dnia 27 
marca 2007 r.2. Działania „Fusion for Energy”, w tym ITER3, są regulowane oddzielnym 
aktem ustawodawczym.

Umiejętności

Prace badawczo-rozwojowe związane z syntezą termojądrową przyczynią się do rozwoju 
zanikających w Europie umiejętności w dziedzinie jądrowej. Cel ten może zostać skutecznie 
osiągnięty poprzez wykorzystanie synergii między nakładami badawczymi uczestników 
międzynarodowych, państw członkowskich UE i sektora prywatnego oraz między 
dyscyplinami naukowymi i sektorami technologicznymi. Takie międzynarodowe działanie 
przyczyni się również do wzmocnienia ram badań naukowych i innowacji w dziedzinie 
syntezy termojądrowej oraz do zapewnienia długoterminowego rozwoju programu syntezy 
termojądrowej w przyszłości.

                                               
1 Dz.U. L 358 z 16.12.2006, s. 62.
2 Dz.U. L 90 z 30.3.2007.
3 http://www.iter.org/.
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Globalne wyzwania

Utrzymanie wzrostu temperatury na poziomie 2°C wymaga zmniejszenia emisji w skali 
globalnej, które wiąże się z ograniczeniem zużycia energii pochodzącej z paliw kopalnych. 
Stopniowo zmniejszać się będzie zużycie ropy naftowej i gazu ziemnego. W takiej sytuacji 
ITER staje się głównym przedmiotem badań naukowych w dziedzinie energii i stanowi 
również część europejskiego strategicznego planu w dziedzinie technologii energetycznych.

Strategia

Strategia rozwoju energii termojądrowej jako realnej opcji dla komercyjnej, bezemisyjnej 
produkcji energii będzie rozwijać się zgodnie z planem działania obejmującym najważniejsze 
etapy, którego celem jest osiągnięcie produkcji energii elektrycznej do 2050 r. Taki plan 
działania1 realizowany jest w ramach Europejskiej umowy na rzecz rozwoju syntezy jądrowej 
(EFDA), w której uczestniczą wszystkie krajowe instytuty syntezy jądrowej. W celu realizacji 
tej strategii przeprowadzona zostanie radykalna restrukturyzacja prac nad syntezą jądrową w 
Unii, obejmująca zarządzanie, finansowanie i kierowanie, zapewniająca przeniesienie nacisku 
z samych badań na projektowanie, budowę i eksploatację w przyszłości instalacji takich jak 
ITER, DEMO i nowych instalacji wykraczających poza nie, ale niezagrażająca 
funkcjonowaniu krajowych instytutów syntezy jądrowej. Wymaga to bliskiej współpracy 
Komisji i środowiska zajmującego się syntezą jądrową w UE, które prowadzi obecnie prace w 
ramach Europejskiej umowy na rzecz rozwoju syntezy jądrowej. Przyjęty zgodnie z tą umową 
plan działania aktualizuje opublikowany w październiku 2008 r. przegląd instalacji 
termojądrowych2 i zawiera strategię rozwoju energii termojądrowej do 2050 r.

Bezpieczeństwo syntezy termojądrowej

W przeciwieństwie do rozszczepienia jądra atomowego synteza termojądrowa nie prowadzi 
do wystąpienia reakcji łańcuchowej. W tym przypadku paliwo jądrowe jest 
niewyczerpywalne, ponieważ może pochodzić bezpośrednio z izotopów wodoru: deuter 
można łatwo pozyskać z wody morskiej, a tryt wyprodukować z powszechnie dostępnego 
metalu lekkiego – litu. Przy pomocy ITER testowana będzie technologia pozyskiwania trytu 
wewnątrz reaktora syntezy termojądrowej. Tryt jest pierwiastkiem promieniotwórczym, ale 
jego ilość utrzymywana jest na bardzo niskim poziomie (w komorze ITER jest go zaledwie 
kilka gramów). Na mocy specjalnego aktu prawnego Międzynarodowa Organizacja Energii 
Termojądrowej została uprawniona do formalnego wzniesienia „instalacji jądrowej” ITER.

Priorytety i zalecenia

Sprawozdawca zwraca uwagę na wysoką wartość projektu badawczego ITER, ponieważ 
dzięki niemu można wykazać, że synteza termojądrowa stanowi potencjalne, bezpieczne i 
zrównoważone źródło energii, które jest nie tylko przyjazne dla środowiska, lecz także 
ekonomicznie opłacalne dla Europy, co przemawia za utrzymaniem jego finansowania.

Ważne jest wdrożenie priorytetów przedstawionych w planie działania w zakresie syntezy 

                                               
1 http://www.efda.org/wpcms/wp-content/uploads/2013/01/JG12.356-web.pdf?91a98e.
2 http://ec.europa.eu/research/energy/pdf/978-92-79-10057-4_en.pdf.
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termojądrowej, który został przyjęty w ramach Europejskiej umowy na rzecz rozwoju syntezy 
jądrowej, aby zagwarantować, że ITER będzie odgrywać kluczową rolę w transformacji 
energetyki.

W najbliższej przyszłości należy jednak zająć się kwestiami związanymi z trytem, takimi jak 
koszty, zamówienia publiczne i bezpieczeństwo, bowiem jest on paliwem do reaktorów 
syntezy termojądrowej. W dalszej perspektywie ważne będzie zapewnienie stałych dostaw 
paliwa dla DEMO i innych nowych reaktorów komercyjnych dzięki zadowalającym 
rozwiązaniom uzyskanym w wyniku badań nad technologią pozyskiwania trytu.

Obok realizacji projektu ITER Europa i Japonia podjęły współpracę w ramach tzw. szeroko 
zakrojonej koncepcji (której częścią jest ITER), obejmującej walidację pod względem 
projektowym i inżynieryjnym międzynarodowej instalacji napromieniowywania materiałów 
przeznaczonych do syntezy jądrowej (IFMIF1).

Od samego początku za kwestię o znaczeniu priorytetowym należy uznać również 
wytwarzanie odpadów, aby uniknąć późniejszych problemów związanych z ich 
przetwarzaniem, choć w przypadku syntezy czas rozkładu pierwiastków promieniotwórczych 
jest o wiele krótszy i wręcz nieporównywalny z czasem rozkładu odpadów pochodzących z 
rozszczepienia.
Jeśli chodzi o harmonogram, uzyskanie w ITER pierwszej plazmy zostało obecnie przesunięte 
na 2020 r., czyli nastąpi rok później, niż pierwotnie planowano.

Nadal można usprawniać zarządzanie projektem ITER, korzystając z doświadczeń zebranych 
podczas udanej realizacji projektów z zakresu syntezy jądrowej oraz wykorzystując czołową 
pozycję Europy.

Budżet

Z uwagi na złożoność projektu ITER pod względem politycznym, technicznym i 
organizacyjnym istnieje prawdopodobieństwo, że ograniczenia budżetowe mogą wywrzeć 
wpływ na realizację programu i konieczne będzie wypracowanie kompromisów. Dlatego 
osiągnięcie celów związanych z syntezą termojądrową wymaga przyjęcia strategii i planu 
awaryjnego.

Podstawa odniesienia ITER (tzw. „ITER baseline”)2 została przyjęta przez radę zarządzającą 
Fusion for Energy w lipcu 2010 r. w celu określenia zakresu, harmonogramu i kosztów 
projektu.

Z kilkoma czynnikami wiążą się jednak pewne zagrożenia. Niemniej jednak rezerwy na 
nieprzewidziane wydatki związane z wystąpieniem zdarzeń losowych (takich jak awaria w 
elektrowni jądrowej Fukushima w 2011 r.) i usuwaniem ich skutków nie zostały 
uwzględnione w obecnym budżecie w zakresie finansowania ITER. Brak jakichkolwiek 
                                               
1 http://www.ifmif.org/c/index.htm.
2 Europejskie Wspólne Przedsięwzięcie na rzecz Realizacji Projektu ITER i Rozwoju Energii Termojądrowej 
(Fusion for Energy (F4E)) powołane zostało na mocy decyzji Rady w marcu 2007 r. (Dz.U. L 90 z 30.3.2007, 
s. 58). Jest to europejska agencja wewnętrzna z siedzibą w Barcelonie odpowiadająca za wnoszenie przez UE 
wkładów w realizację projektu ITER.
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rezerw na nieprzewidziane wydatki, spowodowany określeniem przez Radę górnego limitu na 
poziomie 6,6 mld EUR zamiast wnioskowanych 7,2 mld EUR, sugeruje, że każdy wzrost 
kosztów będzie musiał być równoważony oszczędnościami.

W przypadku ITER niezwykle ważne jest zapobieganie dalszemu wzrostowi ryzyka 
kosztowego, zmniejszanie obecnego ryzyka kosztowego oraz poszukiwanie realnych 
oszczędności, które nie wynikają z ograniczania ogólnego zakresu projektu. Rada zwróciła się 
o przedstawienie planów w zakresie oszczędności i redukcji kosztów, które zostały dołączone 
do rocznych sprawozdań okresowych z postępu w realizacji prac Fusion for Energy.

Zasadnicze znaczenie ma kontrola wydatków z budżetu, zarządzanie Fusion for Energy w 
sposób bardziej racjonalny pod względem kosztów, usprawnienie procedury udzielania 
zamówień publicznych i działań monitoringowych przez Fusion for Energy, a także 
zapewnienie pełnej zgodności z zaleceniami Trybunału Obrachunkowego. Równie ważna jest 
ocena koordynacji aspektów związanych z zapewnieniem jakości i kontrolą jakości w ramach 
projektu oraz ocena europejskiego wkładu. Zatrudniony został także audytor zewnętrzny w 
odpowiedzi na konkluzje Rady Unii Europejskiej z dnia 12 lipca 2010 r., w których zażądała 
ona podjęcia szeregu działań. Ponadto Parlament Europejski zlecił wykonanie ekspertyzy 
dotyczącej projektu ITER1.

Inne skutki projektu

ITER jest przedostatnim etapem, który poprzedza przejście do wytwarzania energii w 
reaktorze DEMO. Bliska współpraca między środowiskiem zajmującym się syntezą jądrową 
(z uwzględnieniem obiektów syntezy termojądrowej) i przemysłem, mająca przyspieszać 
transfer wyników prac badawczo-rozwojowych, już pozytywnie zaowocowała2 w wielu 
obszarach. Należy dbać o zaangażowanie przemysłu i wzmacniać z nim współpracę, aby 
doskonalić i wykorzystywać obecne i przyszłe technologie syntezy termojądrowej, które 
obejmują m.in. superprzewodzące magnesy i systemy o wysokiej mocy, zdalne sterowanie, 
produkcję, inżynierię, symulacje komputerowe, materiały o wysokim ładunku termalnym i 
mechanicznym, w tym technologie łączenia, kształtowania plastycznego i powlekania, a także 
nieinwazyjną kontrolę i zapewnienie jakości.

Program syntezy termojądrowej powinien uwzględniać dalsze badania dotyczące aspektów 
bezpieczeństwa oraz kwestii społeczno-gospodarczych i środowiskowych, jakie wiążą się z 
wdrażaniem syntezy termojądrowej, która w przyszłości będzie jednym ze źródeł energii w 
koszyku energetycznym.

Europejski wkład w ITER

Sprawozdawca jest zdania, że wniosek Komisji nie jest odpowiednim instrumentem do 
zapewnienia długotrwałego i stabilnego wkładu Europy w realizację projektu ITER. 
Finansowanie ITER powinno zostać uwzględnione w wieloletnich ramach finansowych. 
Finansowanie go poza WRF byłoby trudne do zrozumienia zarówno dla europejskich 
uczestników projektu, jak i naszych partnerów międzynarodowych. To właśnie na Unii 
                                               
1 Jej tytuł brzmi: „Możliwości reorganizacji w ramach projektu ITER w celu poprawy jego opłacalności”. 
Ekspertyza wykonywana jest na wniosek Komisji Kontroli Budżetowej.
2 http://ec.europa.eu/research/energy/pdf/spin_off_en.pdf.
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Europejskiej, która jest gospodarzem projektu, spoczywa obowiązek udzielenia wszelkiego 
rodzaju zapewnień o swoim dalszym stanowczym wsparciu projektu ITER w nadchodzących 
dziesięcioleciach. W końcu ponowne włączenie ITER do WRF zapewni Parlamentowi 
Europejskiemu lepszą kontrolę nad projektem.

Z tych względów sprawozdawca wyraża poparcie dla EKES i wyniku głosowania Komisji 
Przemysłu, Badań Naukowych i Energii w sprawie rozporządzenia dotyczącego programu 
badawczo-szkoleniowego Europejskiej Wspólnoty Energii Atomowej (2014–2018) 
uzupełniającego „Horyzont 2020”, apelując o ponowne uwzględnienie projektu ITER w 
WRF. Należy rozważyć wszelkie opcje ponownego włączenia ITER do WRF.


