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* Procedura de consultare
*** Procedura de aprobare

***I Procedura legislativă ordinară (prima lectură)
***II Procedura legislativă ordinară (a doua lectură)

***III Procedura legislativă ordinară (a treia lectură)

(Procedura indicată se bazează pe temeiul juridic propus în proiectul de act.)

Amendamente la un proiect de act

În amendamentele Parlamentului, modificările aduse proiectului de act sunt 
evidențiate prin caractere cursive aldine. Evidențierea cu caractere cursive 
simple este o indicație pentru serviciile tehnice, referitoare la elemente ale 
proiectului de act propuse pentru a fi corectate în vederea elaborării textului 
final (de exemplu elemente evident greșite sau omise într-o anumită versiune 
lingvistică). Propunerile de corectură sunt supuse acordului serviciilor 
tehnice în cauză.

Antetul amendamentelor referitoare la un act existent pe care proiectul de act 
urmărește să îl modifice cuprinde două rânduri suplimentare prin care se 
indică actul existent și, respectiv, dispoziția vizată a acestuia. Fragmentele 
preluate ca atare dintr-o dispoziție a unui act existent pe care Parlamentul 
dorește să o modifice, dar pe care proiectul de act nu a modificat-o, sunt 
evidențiate cu caractere aldine. Eventualele eliminări ale unor astfel de 
fragmente sunt semnalate prin simbolul [...].
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PROIECT DE REZOLUȚIE LEGISLATIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN

referitor la propunerea de decizie a Consiliului privind adoptarea unui program 
suplimentar de cercetare pentru proiectul ITER (2014-2018)
(COM(2011)0931 – C7-0032/2012 – 2011/0460(NLE))

(Procedura de consultare)

Parlamentul European,

– având în vedere propunerea Comisiei prezentată Consiliului (COM(2011)0931),

– având în vedere articolul 7 din Tratatul Euratom, în temeiul căruia a fost consultat de către 
Consiliu (C7-0032/2012),

– având în vedere articolul 55 din Regulamentul său de procedură,

– având în vedere raportul Comisiei pentru industrie, cercetare și energie și avizul Comisiei 
pentru bugete (A7-0000/2013),

1. aprobă propunerea Comisiei astfel cum a fost modificată;

2. invită Comisia să își modifice propunerea în consecință, în conformitate cu articolul 293 
alineatul (2) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene și articolul 106a din 
Tratatul Euratom;

3. invită Consiliul să informeze Parlamentul în cazul în care intenționează să se îndepărteze 
de la textul aprobat de acesta;

4. solicită Consiliului să îl consulte din nou în cazul în care intenționează să modifice în mod 
substanțial propunerea Comisiei;

5. încredințează Președintelui sarcina de a transmite Consiliului și Comisiei poziția 
Parlamentului.

Amendamentul 1

Propunere de decizie
Considerentul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5) Pentru perioada de după 2013 
Comisia a propus, în comunicarea sa „Un 
buget pentru Europa 2020”, finanțarea 
proiectului ITER în afara CFM. Prin 
urmare, trebuie elaborat un program 
suplimentar de cercetare pentru proiectul 

(5) Ar trebui elaborat un program 
suplimentar de cercetare pentru proiectul 
ITER pentru perioada 2014-2018.
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ITER pentru perioada 2014-2018.

Or. en

Amendamentul 2

Propunere de decizie
Considerentul 6

Textul propus de Comisie Amendamentul

(6) Programul suplimentar de cercetare 
pentru proiectul ITER trebuie finanțat prin 
contribuții din partea statelor membre, 
bazate pe o rată aplicată venitului 
național brut (VNB) al fiecărui stat 
membru, astfel cum este definită în scopul 
calculării resurselor proprii bazate pe 
VNB cu care se contribuie la bugetul 
general al Uniunii Europene. Respectivele 
contribuții se furnizează bugetului 
general al Uniunii Europene și se alocă
programului respectiv. Țările terțe care au 
încheiat un acord de cooperare cu Euratom 
în domeniul fuziunii nucleare controlate 
prin care programele lor de cercetare 
respective sunt asociate cu programele 
Euratom trebuie de asemenea să aibă 
posibilitatea de a contribui la programul 
respectiv.

(6) Programul suplimentar de cercetare 
pentru proiectul ITER ar trebui finanțat 
din cadrul CFM. Este important ca poziția 
de lider a Europei în domeniul cercetării 
în materie de fuziune să fie consolidată cu 
viabilitatea pe termen lung a proiectului 
ITER, în care s-a investit deja atât de 
mult. Prin urmare, finanțarea pentru 
Programul suplimentar de cercetare 
pentru proiectul ITER ar trebui să 
provină din cadrul CFM, cu suficiente 
resurse financiare suplimentare pentru a 
permite Uniunii să își îndeplinească 
programul, de asemenea, stabilind 
totodată o sumă maximă alocată 
contribuțiilor de la bugetul Uniunii pentru 
perioada 2014-2018, și ar trebui să se 
aloce programului respectiv. Țările terțe 
care au încheiat un acord de cooperare cu 
Euratom în domeniul fuziunii nucleare 
controlate prin care programele lor de 
cercetare respective sunt asociate cu 
programele Euratom trebuie de asemenea 
să aibă posibilitatea de a contribui la 
programul respectiv.

Or. en

Amendamentul 3

Propunere de decizie
Articolul 2
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Textul propus de Comisie Amendamentul

 Programul este finanțat printr-o contribuție 
maximă de 2 573 milioane de EUR (în 
valori curente), în conformitate cu articolul 
3.

Programul este finanțat printr-o contribuție 
maximă de [2 573] milioane de EUR (în 
valori curente), în conformitate cu 
articolul 3.

Or. en

Amendamentul 4

Propunere de decizie
Articolul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

 Programul este finanțat prin contribuții 
ale statelor membre, bazate pe o rată 
aplicată venitului național brut (VNB) al 
fiecărui stat membru, astfel cum este 
definită în scopul calculării resurselor 
proprii bazate pe VNB cu care se 
contribuie la bugetul general al Uniunii 
Europene. Contribuțiile respective sunt 
considerate venituri alocate externe 
pentru program în conformitate cu 
[articolul XX din Regulamentul (UE) nr. 
XX/2012 al Parlamentului European și al 
Consiliului [noul regulament financiar]14.

Programul este finanțat din cadrul 
financiar multianual (CFM). 

Or. en

Amendamentul 5

Propunere de decizie
Anexă – Obiectivul științific și tehnologic – paragraful 2 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Se asigură demonstrația producției 
competitive de energie electrică până în 
2015. În vederea realizării acestui 
obiectiv, Comisia revizuiește periodic 
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programul și elaborează anual un raport 
privind progresele înregistrate, ca răspuns 
la provocările fizice, tehnologice, 
bugetare și legate de siguranță. În 
raportul său, Comisia prezintă o analiză 
cu efecte potențiale asupra principalelor 
trei faze, în plus față de un plan de 
urgență care specifică prioritățile în 
funcție de beneficiile, riscurile și costurile 
pentru atingerea obiectivelor comerciale 
de fuziune. Comisia ia în considerare 
punerea în aplicare a unui sistem de 
avertizare timpurie, pentru a identifica 
riscurile și a accelera procesul de 
atenuare.

Or. en

Amendamentul 6

Propunere de decizie
Anexă – Justificare – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Fuziunea are potențialul de a contribui 
foarte mult, peste câteva decenii, la 
realizarea unei aprovizionări sustenabile și 
sigure a Uniunii Europene cu energie 
electrică. Dezvoltarea cu succes a acesteia 
ar urma să furnizeze energie sigură, 
sustenabilă și ecologică.

Fuziunea are potențialul de a contribui 
foarte mult, peste câteva decenii, la 
realizarea unei aprovizionări sustenabile și 
sigure a Uniunii Europene cu energie 
electrică. Dezvoltarea cu succes a acesteia 
ar urma să furnizeze energie sigură, 
sustenabilă și ecologică. Valorificarea 
energiei de fuziune este un obiectiv foarte 
promițător, dar și o provocare 
semnificativă, întrucât continuă să existe 
probleme fizice și de inginerie pentru a 
avansa către demonstrarea fezabilității 
fuziunii.

Or. en
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Amendamentul 7

Propunere de decizie
Anexă – Activități – paragraful 2 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) asigurarea contribuției Euratom la 
Organizația Internațională ITER pentru 
Energia prin Fuziune, inclusiv activitățile 
de cercetare și dezvoltare necesare pentru 
dezvoltarea bazei pentru achiziționarea 
componentelor ITER și a modulelor 
învelișului pentru testul ITER;

(a) asigurarea contribuției Euratom la 
Organizația Internațională ITER pentru 
Energia prin Fuziune, inclusiv activitățile 
de cercetare și dezvoltare necesare pentru 
dezvoltarea bazei pentru achiziționarea 
componentelor ITER și a modulelor 
învelișului pentru testul ITER, precum și 
sugerarea de potențiale îmbunătățiri de 
guvernanță a programului;

Or. en

Amendamentul 8

Propunere de decizie
Anexa 1 – Activități – paragraful 2 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) după caz, alte activități în vederea 
pregătirii bazei pentru proiectarea unui 
reactor demonstrativ și a instalațiilor 
conexe.

(c) după caz, alte activități în vederea 
pregătirii bazei pentru proiectarea unui 
reactor demonstrativ și a instalațiilor 
conexe. Este necesară promovarea de 
soluții standard care să fie reutilizate cât 
mai mult posibil la construirea centralelor 
electrice comerciale.

Or. en

Amendamentul 9

Propunere de decizie
Anexa 1 – Activități – paragraful 2 – litera cb (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(cb) implicarea în mare măsură și cât mai 
curând posibil a industriei, inclusiv a 
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întreprinderilor mici și mijlocii 
specializate, pentru a dezvolta și a valida 
soluții și echipamente standard de 
încredere. Acest lucru va contribui la 
realizarea programului în cadrul 
bugetului;

Or. en

Amendamentul 10

Propunere de decizie
Anexa 1 – Activități – paragraful 2 – litera cc (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(cc) promovarea disponibilității unei forțe 
de muncă calificate și cu experiență și a 
oamenilor de știință ca o cheie a 
succesului fuziunii. Baza de pornire a 
ITER ar trebui să fie asociată cu măsuri 
specifice pentru a sprijini formarea și 
educația în domeniul științei și al 
tehnologiei de fuziune;

Or. en

Amendamentul 11

Propunere de decizie
Anexa 1 – Activități – paragraful 2 – litera cd (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(cd) dezvoltarea unui program de 
comunicare pentru cetățenii Uniunii 
pentru a-i ține complet informați și 
consultați cu privire la provocările, 
riscurile și siguranța în materie de 
fuziune nucleară.

Or. en
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Amendamentul 12

Propunere de decizie
Anexa 1 – Activități – paragraful 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

Programele de lucru detaliate de punere în 
practică a activităților menționate anterior 
vor fi stabilite anual de consiliul de 
conducere al întreprinderii Fusion for 
Energy.

Programele de lucru detaliate de punere în 
practică a activităților menționate anterior 
vor fi stabilite și comunicate 
Parlamentului European, Consiliului și 
Comisiei anual de Consiliul de 
administrație al întreprinderii Fusion for 
Energy.

Or. en
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EXPUNERE DE MOTIVE

La 3 februarie 2012, în conformitate cu articolul 7 din Tratatul Euratom, Consiliul a hotărât să 
consulte Parlamentul European cu privire la Propunerea de decizie a Consiliului privind 
adoptarea unui program suplimentar de cercetare pentru proiectul ITER (2014-2018) 
COM(2011) 931 final – 2011/0460 (NLE).

La 23 mai 2012, Comitetul Economic și Social European (CESE) a adoptat un aviz privind 
această propunere a Comisiei, solicitând, printre altele, să se investească mai mult în 
cercetarea și dezvoltarea de tehnologii cu potențial pentru energia ecologică, inclusiv 
dezvoltarea și exploatarea energiei de fuziune. De asemenea, CESE a pledat și se opune ferm 
propunerii Comisiei de a elimina ITER (reactorul termonuclear experimental internațional) 
din cadrul financiar multianual (CFM).

Temeiul juridic

Temeiul juridic al programului suplimentar de cercetare îl reprezintă articolul 7 din Tratatul 
Euratom. Programul suplimentar de cercetare, cu o durată de cinci ani, va fi adoptat printr-o 
decizie specială a Consiliului. 

Fuziunea

Fuziunea este un proces care există în natură. De fapt, fuziunea alimentează soarele și, astfel, 
face viața posibilă pe Pământ. Spre deosebire de fisiunea nucleară, care eliberează energie 
atunci când un atom greu se împarte în două elemente mai ușoare, fuziunea eliberează energie 
atunci când nucleele a doi atomi ușori se combină, cum ar fi atunci când două nuclee de 
hidrogen fuzionează pentru a forma un singur atom nou. Acest proces eliberează o cantitate 
foarte mare de energie, fără a emite gaze cu efect de seră (GES).

Scurt istoric1

Dispozitivele de fuziune au fost construite cu mult timp în urmă, însă un progres major a avut 
loc în 1968, când au fost anunțate rezultatele unui nou tip de dispozitiv de izolare magnetică, 
numit „Tokamak”. Astăzi, Tokamak este tehnica experimentală dominantă pentru studierea 
fuziunii. ITER, cel mai mare Tokamak construit vreodată, este următorul pas pentru fuziune, 
bazându-se pe experiența și cunoștințele acumulate de predecesorii săi, întrucât reprezintă 
următorul mare pas spre fuziune ca o sursă de energie la nivel mondial.

Euratom/Orizont 2020

Propunerea privind Programul Euratom pentru cercetare și formare (2014-2018) se referă la 
activitățile de cercetare în domeniul energiei nucleare (fuziune și fisiune și activitățile JRC) și 
al radioprotecției. Propunerea face parte integrantă din Programul-cadru pentru cercetare și 
inovare Orizont 2020. Aceasta va acoperi programul de cercetare și dezvoltare în materie de 
energie de fuziune, corelat în mod clar cu obiectivele Strategiilor Europa 2020 și 

                                               
1 http://ec.europa.eu/research/energy/euratom/index_en.cfm.
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Energie 2020. Cercetarea generică efectuată în institutele celor 27 de state membre va acoperi 
demonstrarea fezabilității fuziunii ca sursă de energie prin exploatarea instalațiilor de fuziune 
existente și viitoare, punând bazele viitoarelor centrale electrice de fuziune prin dezvoltarea 
de tehnologii și materiale complexe avansate, precum și a activităților de proiectare 
conceptuală și prin promovarea inovării și a competitivității industriei.

ITER

ITER este un proiect global la scară mare, primul din gama lui. Prin semnarea Acordului de 
instituire a Organizației Internaționale pentru Energia prin Fuziune (UE, Japonia, Rusia, SUA, 
China, Republica Coreea și India) în vederea punerii în aplicare comune a proiectului ITER1, 
Comunitatea s-a angajat să găzduiască și să conducă construcția ITER și, astfel cum era de 
așteptat, gestionarea sa viitoare. Contribuția Comunității este gestionată prin „Întreprinderea 
comună europeană pentru ITER și pentru dezvoltarea energiei de fuziune” („F4E” sau 
„Fusion for Energy”), instituită prin Decizia Consiliului din 27 martie 20072. Activitățile 
Fusion for Energy, inclusiv ITER3, sunt reglementate printr-un act legislativ separat.

Competențe

Cercetarea și dezvoltarea în materie de fuziune vor aborda competențele în scădere în 
domeniul nuclear în Europa. Acest lucru poate fi abordat în mod eficient prin exploatarea 
sinergiilor dintre eforturile de cercetare ale participanților internaționali, statele membre ale 
UE, sectorul privat, precum și dintre disciplinele științifice și sectoarele tehnologice. Acest 
demers internațional va contribui, de asemenea, la consolidarea cadrului de cercetare și 
inovare în domeniul fuziunii, și este esențial pentru viitorul pe termen lung al programului de 
fuziune.

Provocări globale

Reducerea emisiilor la nivel global va restricționa utilizarea energiilor fosile, pentru a menține 
creșterea temperaturii la aproximativ 2°C. Treptat, resursele de petrol și gaze naturale vor 
scădea. În această perspectivă, ITER este un element-cheie al cercetării în domeniul energiei 
și, astfel, face parte, de asemenea, din Planul strategic european pentru tehnologiile energetice 
(SET).

Strategia

Strategia pentru dezvoltarea energiei de fuziune ca o opțiune credibilă pentru producția 
comercială de energie fără emisii de GES trebuie să urmeze o foaie de parcurs cu repere în 
vederea atingerii obiectivului de producție de electricitate până în 2050. Acordul european 
privind dezvoltarea fuziunii termonucleare (EFDA) a elaborat o astfel de foaie de parcurs4, 
implicând toate institutele naționale de fuziune. Pentru punerea în aplicare a acestei strategii 
se efectuează o restructurare radicală a activității în materie de fuziune în Uniune, inclusiv 

                                               
1 JO L 358, 16.12.2006, p. 62.
2 JO 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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guvernanța, finanțarea și gestionarea, pentru a asigura un transfer al centrului de greutate de la 
cercetarea pură la conceperea, construirea și exploatarea instalațiilor viitoare, precum ITER, 
DEMO și altele, fără a pune în pericol institutele naționale de fuziune. Cooperarea strânsă 
între comunitatea UE de fuziune, care acționează în prezent sub umbrela Acordului privind 
dezvoltarea fuziunii termonucleare, și Comisie este esențială. Foaia de parcurs a EFDA 
actualizează revizuirea instalației de fuziune1 publicată în octombrie 2008 și propune o 
strategie pentru electricitatea de fuziune până în 2050.

Siguranța fuziunii

Spre deosebire de fisiune, fuziunea nu implică nicio reacție în lanț. Combustibilul este 
inepuizabil, întrucât poate deriva direct din izotopii de hidrogen, deuteriul fiind obținut cu 
ușurință din apa de mare, iar tritiul este produs din litiu, un metal ușor, foarte răspândit. 
Tehnologia regenerării tritiului în interiorul reactorului de fuziune va fi testată în ITER. 
Tritiul este un element radioactiv, dar inventarul său este menținut foarte scăzut (numai 
aproximativ două grame în camera ITER). Decretul de autorizare a Organizației ITER pentru 
a construi în mod oficial „instalația nucleară” ITER a fost emis.

Stabilirea priorităților și recomandări

Raportorul consideră că proiectul de cercetare ITER este valoros, întrucât va demonstra că 
fuziunea este o posibilă viitoare sursă de energie, sigură, durabilă, ecologică și viabilă din 
punct de vedere economic în Europa, iar finanțarea acestuia ar trebui să continue.

Este esențial să se pună în aplicare prioritățile propuse în foaia de parcurs a EFDA, pentru a 
asigura că ITER va juca un rol-cheie în tranziția energiei.

Pe termen scurt, ar trebui abordate aspectele privind costurile, obținerea și securitatea tritiului, 
combustibilul utilizat pentru reactoarele de fuziune. Pe termen mai lung, furnizarea de 
combustibil pentru DEMO și viitoarele reactoare comerciale ar trebui abordată și asigurată 
prin furnizarea de răspunsuri satisfăcătoare la tehnologia de regenerare a tritiului.

In paralel cu construcția ITER, Europa și Japonia sunt implicate în așa-numita „abordare 
lărgită” (din care ITER face parte), care include validarea proiectării și a ingineriei Centrului 
internațional de iradiere a materialelor de fuziune (IFMIF2).

Producția de deșeuri ar trebui avută în vedere ca o prioritate în primele etape, pentru a evita 
dificultățile de reciclare de mai târziu, cu toate că durata de viață radioactivă este mult mai 
scăzută și, astfel, nu este comparabilă cu deșeurile din fisiune. 
În ceea ce privește programul, prima plasmă ITER este mutată acum în 2020, un an mai târziu 
decât prevăzut inițial.

Există potențialul de a îmbunătăți guvernanța ITER, ținând cont de experiența proiectelor de 
fuziune cu rezultate pozitive și luând în considerare poziția de lider a Europei.

                                               
1 http://ec.europa.eu/research/energy/pdf/978-92-79-10057-4_en.pdf.
2 http://www.ifmif.org/c/index.htm.



PR\925521RO.doc 15/16 PE504.209v01-00

RO

Buget

Ca urmare a complexității politice, tehnice și organizaționale a programului ITER, este 
probabil ca constrângerile bugetare să poată avea un efect asupra programului, fiind necesare 
compromisuri. Prin urmare, este esențial să se asigure o strategie și un plan de urgență pentru 
a atinge obiectivele în materie de fuziune.

Cadrul general1 a fost adoptat în iulie 2010 de Consiliul de administrație al F4E, și precizează 
domeniul de aplicare, calendarul și costurile. 

Există o serie de riscuri asociate cu mai mulți factori. Cu toate acestea, fondurile pentru 
evenimente neprevăzute, precum accidentul de la Fukushima din 2011 și consecințele acestuia 
nu sunt incluse în bugetul actual pentru ITER. Absența fondurilor pentru situații neprevăzute, 
care a rezultat din plafonarea bugetului de către Consiliu la 6,6 miliarde EUR față de cele 
7,2 miliarde EUR solicitate, implică faptul că orice creștere trebuie compensată prin 
economii.

Pentru ITER este esențial să se prevină orice creștere viitoare a riscurilor de cost, să se reducă 
riscul de cost curente și să se realizeze economii reale fără a compromite domeniul de aplicare 
general al proiectului. Consiliul a solicitat planuri de limitare a costurilor și de economii, 
acestea fiind incluse în rapoartele anuale F4E privind progresele înregistrate.

Controlul bugetar, o gestionare mai eficientă în cadrul F4E din punct de vedere al costurilor, 
îmbunătățirea achizițiilor și a operațiunilor de monitorizare de către F4E, precum și 
respectarea deplină a recomandărilor formulate de Curtea de Conturi sunt absolut esențiale. 
Evaluarea este de asemenea importantă în coordonarea aspectelor de asigurare a calității și de 
control al calității proiectului și contribuția europeană. În urma concluziilor Consiliului 
Uniunii Europene din 12 iulie 2010 a fost angajat un auditor extern, acestea solicitând o serie 
de inițiative. În plus, Parlamentul European a atribuit un contract pentru un studiu privind 
proiectul ITER2.

Efectele de contaminare

ITER este penultima etapă înainte de producerea energiei electrice prin reactorul DEMO. 
Colaborarea strânsă între comunitatea de fuziune (inclusiv instalațiile de fuziune) și industrie 
pentru a transfera rapid rezultatele cercetării și dezvoltării a avut deja ca urmare efecte 
pozitive de contaminare3 în numeroase domenii. Implicarea și interacțiunea cu industria ar 
trebui să fie consolidate pentru a dezvolta și a exploata tehnologiile de fuziune actuale și 
viitoare, precum magneții superconductori și sistemele de mare putere, manipularea la 
distanță, fabricarea, ingineria, simularea informatică, materialele cu sarcini termice și 
mecanice ridicate, inclusiv tehnologiile de unire, formare și acoperire, inspecția nedistructivă 
și asigurarea calității.
                                               
1 F4E (Fusion for Energy) este întreprinderea comună europeană pentru ITER, instituită de Consiliu în 
martie 2007 (JO L 90, 30.3.2007, p. 58). Agenția europeană internă contribuie, în numele UE, la ITER, și are 
sediul la Barcelona. 
2 Titlul studiului este „Potențialul de reorganizare în cadrul proiectului ITER pentru îmbunătățirea eficienței din 
punct de vedere al costurilor”. Studiul a fost solicitat de Comisia pentru control bugetar.
3 http://ec.europa.eu/research/energy/pdf/spin_off_en.pdf.
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Programul de fuziune ar trebui să efectueze un studiu suplimentar al aspectelor 
socioeconomice, de mediu și de siguranță legate de punerea în aplicare a fuziunii 
termonucleare ca o viitoare sursă de energie care va fi inclusă în mixul energetic.

Contribuția europeană la ITER

Raportorul consideră că propunerea CE nu este instrumentul adecvat pentru a oferi o 
contribuție europeană pe termen lung și sigură la proiectul ITER. ITER ar trebui să fie 
finanțat prin CMF. Finanțarea sa în afara CMF nu ar fi înțeleasă de părțile interesate implicate 
în program, și nici de partenerii noștri internaționali în proiect. Dimpotrivă, UE, ca țară gazdă, 
are datoria de a oferi toate garanțiile că va continua să sprijine ferm ITER în următoarele 
decenii. În cele din urmă, reintegrarea ITER în CFM va oferi Parlamentului European un 
control mai bun asupra proiectului.

Din aceste motive, raportorul sprijină CESE și rezultatul votului Comisiei ITRE cu privire la 
regulamentul privind Programul pentru cercetare și formare al Comunității Europene a 
Energiei Atomice (2014-2018) de completare a Programului Orizont 2020, solicitând 
reintegrarea ITER în CFM. Toate opțiunile pentru reintegrarea ITER în cadrul CFM ar trebui 
să fie analizate.


