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Označenie postupov

* Konzultácia
*** Súhlas

***I Riadny legislatívny postup (prvé čítanie)
***II Riadny legislatívny postup (druhé čítanie)

***III Riadny legislatívny postup (tretie čítanie)

(Typ postupu závisí od právneho základu navrhnutého v návrhu aktu.)

Pozmeňujúce a doplňujúce návrhy k návrhu aktu

V pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch Európskeho parlamentu je 
zmenený a doplnený text označený hrubou kurzívou. Štandardná kurzíva
označuje príslušným oddeleniam tie časti návrhu aktu, ku ktorým sa navrhuje 
oprava pri príprave konečného znenia textu (napríklad zrejmé chyby alebo 
vynechaný text v konkrétnej jazykovej verzii). Navrhované opravy tohto 
typu musia byť schválené príslušnými oddeleniami.

V záhlaví každého pozmeňujúceho a doplňujúceho návrhu týkajúceho sa 
platného aktu, ktorý sa má návrhom aktu zmeniť, sa v treťom riadku uvádza 
platný akt a vo štvrtom riadku príslušné ustanovenie tohto aktu. Časti 
prevzaté z ustanovenia platného aktu, ktoré chce Európsky parlament zmeniť 
a doplniť, ktoré sa však návrhom aktu nezmenili, sa označujú tučným 
písmom. Prípadné vypustenia týkajúce sa takýchto častí textu sa označujú 
takto: [...].
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NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

o návrhu na rozhodnutie Rady o prijatí doplnkového výskumného programu pre 
projekt ITER (2014 – 2018)
(COM(2011)0931 – C7-0032/2012 – 2011/0460(NLE))

(Konzultácia)

Európsky parlament,

– so zreteľom na návrh Komisie pre Radu (COM (2011)0931),

– so zreteľom na článok 7 Zmluvy o založení Európskeho spoločenstva pre atómovú 
energiu, v súlade s ktorým Rada konzultovala s Európskym parlamentom (C7-0032/2012),

– so zreteľom na článok 55 rokovacieho poriadku,

– so zreteľom na správu Výboru pre priemysel, výskum a energetiku a stanovisko Výboru 
pre rozpočet (A7-0000/2013),

1. schvaľuje zmenený a doplnený návrh Komisie;

2. vyzýva Komisiu, aby zmenila svoj návrh v súlade s článkom 293 ods. 2 Zmluvy o
fungovaní Európskej únie a článkom 106a Zmluvy o založení Európskeho spoločenstva 
pre atómovú energiu;

3. vyzýva Radu, aby oznámila Európskemu parlamentu, ak má v úmysle odchýliť sa od ním 
schváleného textu;

4. žiada Radu o opätovnú konzultáciu, ak má v úmysle podstatne zmeniť návrh Komisie;

5. poveruje svojho predsedu, aby postúpil túto pozíciu Rade a Komisii.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 1

Návrh rozhodnutia
Odôvodnenie 5

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(5) Na obdobie po roku 2013 Komisia vo 
svojom oznámení Rozpočet stratégie 
Európa 2020 navrhla, aby sa projekt 
ITER financoval mimo VFR. Z tohto 
dôvodu by sa mal na obdobie rokov 2014 
až 2018 zriadiť doplnkový výskumný 
program pre projekt ITER.

(5) Mal by sa zriadiť doplnkový výskumný 
program pre projekt ITER na roky 2014 až 
2018.
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Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 2

Návrh rozhodnutia
Odôvodnenie 6

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(6) Doplnkový výskumný program pre 
projekt ITER by sa mal financovať z 
príspevkov členských štátov na základe 
sadzby uplatňovanej pri hrubom 
národnom dôchodku (HND) každého 
členského štátu, ktorá bola stanovená na 
účely výpočtu príspevku z vlastných 
zdrojov HND do všeobecného rozpočtu 
Európskej únie. Tieto príspevky majú 
smerovať do všeobecného rozpočtu 
Európskej únie a majú byť prideľované 
tomuto programu. Tretie krajiny, ktoré s 
Euratomom uzavreli dohodu o spolupráci v 
oblasti riadenej jadrovej syntézy a ktorou 
svoje príslušné výskumné programy 
spájajú s programami Euratomu, by mali 
mať takisto možnosť prispievať na tento 
program.

(6) Doplnkový výskumný program pre 
projekt ITER by sa mal financovať z 
prostriedkov VFR. Je dôležité, aby sa 
vedúce postavenie Európy, pokiaľ ide o 
výskum v oblasti jadrovej syntézy, 
upevnilo tým, že sa zaistí dlhodobá 
životaschopnosť projektu ITER, do 
ktorého sa už veľa investovalo. Doplnkový 
výskumný program pre projekt ITER by 
sa mal preto financovať z prostriedkov 
viacročného finančného rámca s 
dostatočným množstvom ďalších 
finančných zdrojov, aby Únia mohla tento 
program realizovať, pričom by sa mala 
zároveň pevne stanoviť maximálna výška 
príspevkov z rozpočtu Únie na roky 2014 –
2018, a mali by byť prideľované tomuto 
programu. Tretie krajiny, ktoré s 
Euratomom uzavreli dohodu o spolupráci v 
oblasti riadenej jadrovej syntézy a ktorou 
svoje príslušné výskumné programy 
spájajú s programami Euratomu, by mali 
mať takisto možnosť prispievať na tento 
program.

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 3

Návrh rozhodnutia
Článok 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 Program sa bude podľa článku 3 
financovať prostredníctvom príspevku v 

Program sa bude podľa článku 3 
financovať prostredníctvom príspevku v 
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maximálnej výške 2 573 miliónov EUR (v 
súčasnej hodnote).

maximálnej výške [2 573] miliónov EUR 
(v súčasnej hodnote).

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 4

Návrh rozhodnutia
Článok 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 Program sa financuje z príspevkov 
členských štátov na základe sadzby 
uplatňovanej pri hrubom národnom 
dôchodku (HND) každého členského 
štátu, ktorá bola stanovená na účely 
výpočtu príspevku z vlastných zdrojov 
HND do všeobecného rozpočtu Európskej 
únie. Tieto príspevky sa považujú za 
vonkajšie pripísané príjmy programu v 
súlade s článkom XX nariadenia 
Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 
XX/2012 [nové nariadenie o rozpočtových 
pravidlách].

Program sa financuje z prostriedkov 
viacročného finančného rámca (VFR).

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 5

Návrh rozhodnutia
Príloha – Vedecký a technologický cieľ – odsek 2a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Cieľom je preukázať, že do roku 2050 
bude zahájená konkurencieschopná 
výroba elektriny. Na dosiahnutie tohto 
cieľa Komisia vykonáva pravidelné 
preskúmanie programu a každý rok 
predkladá správu o pokroku, ktorá
reaguje na výzvy z oblasti fyziky, 
technológií, rozpočtu a bezpečnosti Vo 
svojej správe Komisia vykonáva analýzu 
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s možnými vplyvmi na tri hlavné fázy 
spolu s pohotovostným plánom, v ktorom 
sa uvedú priority v závislosti od prínosov, 
rizík a nákladov na dosiahnutie cieľov 
týkajúcich sa komerčného využitia 
jadrovej syntézy. Komisia zváži zavedenie 
systému včasného varovania, ktorý 
umožní odhaľovať riziká a urýchliť 
proces zmierňovania následkov.

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 6

Návrh rozhodnutia
Príloha – Odôvodnenie – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 Jadrová syntéza má potenciál významne 
prispieť k dosiahnutiu udržateľných a 
bezpečných dodávok energie pre Úniu v 
časovom horizonte nadchádzajúcich 
desaťročí. Úspešný vývoj takéhoto zdroja 
by znamenal dodávky energie, ktorá budú 
bezpečné, udržateľné a šetrné k životnému 
prostrediu.

Jadrová syntéza má potenciál významne 
prispieť k dosiahnutiu udržateľných a 
bezpečných dodávok energie pre Úniu v 
časovom horizonte nadchádzajúcich 
desaťročí. Úspešný vývoj takéhoto zdroja 
by znamenal dodávky energie, ktorá budú 
bezpečné, udržateľné a šetrné k životnému 
prostrediu. Ovládnutie energie z jadrovej 
syntézy je veľmi sľubným cieľom, ale 
zároveň aj významnou výzvou, pretože sú 
tu stále nedoriešené fyzikálne a 
inžinierske problémy, ktoré je potrebné 
prekonať, aby bolo možné preukázať 
uskutočniteľnosť jadrovej syntézy.

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 7

Návrh rozhodnutia
Príloha – Činnosti – odsek 2 – písmeno a

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(a) poskytovať príspevok Euratomu (a) poskytovať príspevok Euratomu 
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Medzinárodnej organizácii pre výskum 
energie jadrovej syntézy ITER vrátane 
činností v oblasti výskumu a vývoja, ktoré 
sú potrebné na vypracovanie základu pre 
obstarávanie komponentov ITER a 
obstarávanie skúšobných štítov ITER tzv. 
blanket modules,

Medzinárodnej organizácii pre výskum 
energie jadrovej syntézy ITER vrátane 
činností v oblasti výskumu a vývoja, ktoré 
sú potrebné na vypracovanie základu pre 
obstarávanie komponentov ITER a 
obstarávanie skúšobných štítov ITER tzv. 
blanket modules, a navrhovať spôsoby 
zlepšenia riadenia programu.

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 8

Návrh rozhodnutia
Príloha 1 – Činnosti – odsek 2 – písmeno c

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(c) v prípade potreby ďalšie činnosti, 
ktorých cieľom je príprava základne 
návrhu demonštračného reaktora a 
súvisiacich zariadení.

(c) v prípade potreby ďalšie činnosti, 
ktorých cieľom je príprava základne 
návrhu demonštračného reaktora a 
súvisiacich zariadení. Podporujú sa 
štandardné riešenia, aby sa dali v čo 
najväčšej miere využívať pri výstavbe 
komerčných elektrární.

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 9

Návrh rozhodnutia
Príloha 1 – Činnosti – odsek 2 – písmeno cb (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(cb) čo najviac a čo najskôr zapájať 
priemyselné subjekty vrátane 
špecializovaných malých a stredných 
podnikov s cieľom vyvinúť a preveriť 
štandardné a spoľahlivé riešenia a 
zariadenia. Bude to pomáhať tomu, aby 
realizácia programu prebiehala v 
medziach stanoveného rozpočtu.
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 10

Návrh rozhodnutia
Príloha 1 – Činnosti – odsek 2 – písmeno cc (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(cc) podporovať dostupnosť 
kvalifikovaných a skúsených pracovníkov 
a vedcov, ktorí sú kľúčoví pre úspech 
jadrovej syntézy. Napredovanie projektu 
ITER by malo byť spojené s konkrétnymi 
opatreniami na podporu odbornej 
prípravy a vzdelávania so zameraním na 
vedu a technológiu v oblasti jadrovej 
syntézy.

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 11

Návrh rozhodnutia
Príloha 1 – Činnosti – odsek 2 – písmeno cd (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(cd) vypracovať program pre 
komunikáciu s občanmi Únie, v rámci 
ktorého sa im budú poskytovať všetky 
informácie o výzvach, rizikách a 
bezpečnosti jadrovej syntézy a bude sa s 
nimi konzultovať.

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 12

Návrh rozhodnutia
Príloha 1 – Činnosti – odsek 4
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 O podrobných pracovných programoch na 
vykonávanie uvedených činností bude 
každoročne rozhodovať správna rada 
Európskeho spoločného podniku pre ITER 
a rozvoj energie jadrovej syntézy.

O podrobných pracovných programoch na 
vykonávanie uvedených činností bude 
každoročne rozhodovať správna rada 
Európskeho spoločného podniku pre ITER 
a rozvoj energie jadrovej syntézy a bude 
o nich informovať Európsky parlament, 
Radu a Komisiu.

Or. en
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DÔVODOVÁ SPRÁVA

Dňa 3. februára 2012 sa Rada rozhodla konzultovať s Európskym parlamentom v súlade s 
článkom 7 Zmluvy o založení Európskeho spoločenstva pre atómovú energiu o návrhu 
rozhodnutia Rady o prijatí doplnkového výskumného programu pre projekt ITER (2014 –
2018) COM(2011)0931 final – 2011/0460 (NLE).

Európsky hospodársky a sociálny výbor (EHSV) prijal stanovisko k tomuto návrhu Komisie 
23. mája 2012 a vyzval v ňom okrem iného, aby sa viac investovalo do výskumu a vývoja 
technológií s potenciálom na výrobu energie, ktorá je šetrná ku klíme, vrátane rozvoja a 
využívania energie jadrovej syntézy. EHSV tiež jednoznačne obhajoval projekt ITER a 
postavil sa proti návrhu Komisie, aby bol projekt ITER (Medzinárodný termonukleárny 
experimentálny reaktor) vyradený z viacročného finančného rámca (VFR).

Právny základ

Právny základ doplnkového výskumného programu poskytuje článok 7 Zmluvy o založení 
Európskeho spoločenstva pre atómovú energiu. Doplnkový výskumný program s trvaním 5 
rokov bude prijatý prostredníctvom osobitného rozhodnutia Rady. 

Jadrová syntéza

Jadrová syntéza je proces, ktorý existuje v prírode. Je to práve jadrová syntéza, ktorá dáva 
energiu Slnku a umožňuje tak život na Zemi. Na rozdiel od jadrového štiepenia, pri ktorom sa 
energia uvoľňuje tým, že sa ťažký atóm rozštiepi na dva ľahšie prvky, pri jadrovej syntéze sa 
energia uvoľňuje spojením jadier dvoch ľahkých atómov, napríklad keď dôjde k fúzii dvoch 
vodíkových jadier, pri ktorej vznikne nový atóm. Pri tomto procese sa uvoľní veľké množstvo 
energie bez toho, aby pri tom vznikali skleníkové plyny (GHG).

Stručný prehľad1

Zariadenie pre jadrovú syntézu bolo vybudované už dávno, k významnému pokroku však 
došlo v roku 1968, keď boli sprístupnené výsledky z nového typu zariadenia, ktoré sa nazýva 
tokamak a využíva vlastností magnetického poľa. V súčasnosti prestavuje tokamak hlavnú 
experimentálnu techniku skúmania jadrovej syntézy. ITER, ktorý je najväčším doteraz 
skonštruovaným tokamakom, je ďalším krokom smerom k jadrovej syntéze, ktorý nadväzuje 
na skúsenosti a znalosti získané jeho predchodcami, pretože výrazne pokročil na ceste k 
jadrovej syntéze ako celosvetovému zdroju energie.

Euratom/Horizont 2020

Navrhovaný program Euratomu pre výskum a odbornú prípravu (2014 – 2018) sa zameriava 
na výskumné činnosti v oblasti jadrovej energie (syntéza a štiepenie a činnosti Spoločného 
výskumného centra (JRC)) a ochranu pred žiarením. Návrh je neoddeliteľnou súčasťou 
rámcového programu v oblasti výskumu a inovácie Horizont 2020. Bude zahŕňať program 

                                               
1 http://ec.europa.eu/research/energy/euratom/index_en.cfm.
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výskumu a vývoja energie z jadrovej syntézy, ktorý je jasne spätý s cieľmi stratégie Európa 
2020 a Energia 2020. Súčasťou základného výskumu, ktorý prebieha v inštitútoch 27 
členských štátov, bude aj preukázanie realizovateľnosti jadrovej syntézy ako zdroja 
elektrickej energie, k čomu budú využité existujúce i budúce zariadenia pre jadrovú syntézu, 
pričom sa položia základy pre budúce termonukleárne elektrárne, čo sa nezaobíde bez vývoja 
zložitých pokročilých technológií a materiálov a koncepčných návrhov a bez podpory inovácií 
a konkurencieschopnosti priemyslu.

Projekt ITER

ITER je rozsiahly globálny projekt a je prvý svojho druhu. Podpísaním Dohody o založení 
Medzinárodnej organizácie pre výskum energie jadrovej syntézy ITER (EÚ, Japonsko, Rusko, 
USA, Čína, Kórejská republika a India) pre spoločnú implementáciu projektu ITER1 sa 
Spoločenstvo zaviazalo k úlohe hostiteľa a lídra pri výstavbe ITER a pravdepodobne jeho 
budúcej prevádzke. Prispievanie Spoločenstva sa riadi prostredníctvom Európskeho 
spoločného podniku pre ITER a rozvoj energie jadrovej syntézy („ďalej len „spoločný 
podnik“), ktorý bol zriadený rozhodnutím Rady z 27. marca 20072. Činnosti spoločného 
podniku vrátane ITER3 majú byť predmetom samostatného legislatívneho aktu.

Kvalifikácia

Výskum a vývoj v oblasti jadrovej syntézy umožní riešiť problém úbytku kvalifikácie v 
oblasti jadrových technológií, ku ktorému dochádza v Európe. S týmto problémom sa dá 
účinne vyrovnať využívaním súčinnosti medzi výskumnou prácou medzinárodných 
účastníkov, členskými štátmi EÚ, súkromným sektorom a medzi vedeckými disciplínami a 
technologickými odvetviami. Toto medzinárodné úsilie prispeje tiež k posilneniu rámca pre 
výskum a inovácie v oblasti jadrovej syntézy a má zásadný význam pre dlhodobú budúcnosť 
programu pre jadrovú syntézu.

Globálne výzvy

Znižovanie celosvetových emisií povedie k obmedzenejšiemu využívania energie z fosílnych 
palív, a to s cieľom udržať teplotný nárast vo výške 2° C. Postupne sa zníži ťažba ropy a 
zemného plynu. Z tohto hľadiska je ITER kľúčovým prvkom energetického výskumu a má 
prvoradý význam aj pre Európsky strategický plán pre energetické technológie.

Stratégia

Stratégia rozvoja energie jadrovej syntézy ako spoľahlivej možnosti komerčnej výroby 
energie bez skleníkových plynov sa musí riadiť plánom s míľnikmi, ktorého cieľom je výroba 
elektriny do roku 2050. Tento plán4 sa riadi Európsku dohodou o vývoji jadrovej syntézy 
(EFDA), ktorá zahŕňa všetky národné ústavy pre jadrovú syntézu. Pokiaľ ide o 
uskutočňovanie tejto stratégie, musí dôjsť k zásadnej reštrukturalizácii práce, ktorá v Únii 

                                               
1 Ú. v. EÚ L 358, 16.12.2006, s. 62.
2 Ú. v. EÚ 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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prebieha v oblasti jadrovej syntézy, vrátane správy, financovania a riadenia, a to s cieľom 
zabezpečiť, aby sa dôraz preniesol z čistého výskumu na plánovanie, výstavbu a prevádzku 
budúcich zariadení, napr. ITER, DEMO a ďalších, ale bez toho, aby boli ohrozené národné 
ústavy pre jadrovú syntézu. Úzka spolupráca medzi komunitou, ktorá sa v EÚ zaoberá 
jadrovou syntézou a ktorá v súčasnosti pracuje pod záštitou Európskej dohody o vývoji 
jadrovej syntézy, a Komisiou má zásadný význam. Plán na základe dohody EFDA aktualizuje 
správu o preskúmaní zariadenia pre jadrovú syntézu1, ktorá bola uverejnená v októbri 2008, a 
navrhuje stratégiu pre zahájenie výroby elektriny z jadrovej syntézy do roku 2050.

Bezpečnosť jadrovej syntézy

Na rozdiel od štiepenia nedochádza v rámci jadrovej syntézy k žiadnej reťazovej reakcii. 
Palivo je nevyčerpateľné, pretože sa dá získať priamo z izotopov vodíka, pričom deutérium 
možno jednoducho extrahovať z morskej vody a trícium sa vyrába z ľahko dostupného lítia, 
čo je ľahký kov Technológia získavania trícia vo vnútri termonukleárneho reaktora sa bude 
testovať v reaktore ITER. Trícium je rádioaktívny prvok, ale potrebné je len veľmi malé 
množstvo (v komore reaktora ITER sa nachádza iba pár gramov). Bol vydaný dekrét, na 
základe ktorého má organizácia ITER oficiálne povolenie vybudovať jadrové zariadenie 
ITER.

Stanovenie priorít a odporúčania

Spravodajca považuje výskumný projekt ITER za hodnotný, pretože umožní preukázať, že 
jadrová syntéza predstavuje pre Európu do budúcnosti bezpečný, trvalo udržateľný, 
ekologicky šetrný a hospodársky životaschopný zdroj energie, a preto sa domnieva, že v jeho 
financovaní by sa malo pokračovať.

Je mimoriadne dôležité, aby sa realizovali priority, ktoré sú navrhnuté v pláne EDFA pre 
jadrovú syntézu, a to s cieľom zabezpečiť, aby projekt ITER zohrával kľúčovú úlohu pri 
transformácii energetiky.

Z krátkodobého hľadiska treba riešiť otázku nákladov, verejného obstarávania a 
bezpečnostných aspektov trícia, ktoré sa používa ako palivo pre termonukleárne reaktory. 
Z dlhodobého hľadiska je potrebné v súvislosti s projektom DEMO a budúcimi komerčne 
využiteľnými reaktormi riešiť dodávky paliva, ktoré je potrebné zabezpečiť tým, že budú 
nájdené uspokojivé odpovede na otázky spojené s technológiou získavanie trícia.

Súbežne s výstavbou reaktora ITER sa Európa a Japonsko podieľajú na tzv. širšom prístupe 
(ktorého súčasťou je projekt ITER), ktorý zahŕňa návrh a technické overovanie 
medzinárodného zariadenia na ožarovanie materiálov jadrovej syntézy (IFMIF2).

Prioritou by už v raných fázach mala byť otázka odpadu, aby sa predišlo neskorším 
problémom spojeným s jeho recykláciou, aj keď čas rozkladu jeho rádioaktívnych zložiek je 
oveľa kratší, a teda neporovnateľný s odpadom z jadrového štiepenia. 
Pokiaľ ide o harmonogram pre vytvorenie prvej plazmy v reaktore ITER, tento termín sa teraz 
                                               
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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posunul na rok 2020, čo je o jeden rok neskôr, ako sa pôvodne plánovalo.

Správu projektu ITER sa dá zlepšiť tým, že sa zohľadnia skúsenosti získané z úspešných 
projektov v oblasti jadrovej syntézy a vedúca úloha Európy.
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Rozpočet

Vzhľadom na politickú, technickú a organizačnú zložitosť programu ITER je pravdepodobné, 
že rozpočtové obmedzenia budú mať určitý vplyv na program a budú potrebné kompromisy. 
Preto je dôležité, aby existovala stratégia a pohotovostný plán na dosiahnutie cieľov v oblasti 
jadrovej syntézy.

Správna rada spoločného podniku prijala v júli 2010 základný plán1, v ktorom sa vymedzuje 
rozsah, harmonogram a náklady. 

Existujú viaceré riziká spojené s niekoľkými faktormi. V súčasnom rozpočte pre projekt ITER 
sa však nepočíta s nepredvídateľnými udalosťami, akou bola havária elektrárne vo Fukušime 
v roku 2011 a jej následky. Pretože žiadna finančná rezerva neexistuje, keďže Rada znížila 
rozpočet z požadovaných 7,2 miliardy EUR na 6,6 miliardy EUR, každé zvýšenie výdavkov 
bude treba kompenzovať úsporami.

Pre ITER je dôležité, aby sa zamedzilo akémukoľvek ďalšiemu riziku zvyšovania nákladov, 
aby sa znížilo súčasné riziko zvyšovania nákladov a aby sa hľadali možnosti reálnych úspor 
bez toho, aby sa tým obmedzil celkový rozsah projektu. Rada si už vyžiadala plány 
obmedzovania nákladov a úspor a tieto plány sú súčasťou výročnej správy o pokroku 
spoločného podniku.

Kontrola rozpočtu, nákladovo efektívnejšie riadenie spoločného podniku, zlepšenie verejného 
obstarávania a monitorovacích činnosti spoločného podniku, ako aj dôsledné dodržiavanie 
odporúčaní Dvora audítorov sú úplnou nevyhnutnosťou.  Dôležité je aj hodnotenie 
koordinácie tých aspektov projektu, ktoré sa týkajú zabezpečenia kvality a kontroly kvality, a 
európskeho prínosu.  V nadväznosti na závery Rady Európskej únie z 12. júla 2010, ktorá si 
vyžiadala viacero iniciatív, bol zamestnaný externý audítor. Európsky parlament si okrem 
toho objednal štúdiu týkajúcu sa projektu ITER2.

Účinky presahovania

Projekt ITER predstavuje predposlednú fázu pred výrobou elektriny v reaktore DEMO. Úzka 
spolupráca medzi komunitou, ktorá sa zaoberá jadrovou syntézou (vrátane zariadení pre 
jadrovú syntézu), a priemyslom, ktorej cieľom je umožňovať rýchly prenos výsledkov 
výskumu a vývoja, už v mnohých oblastiach priniesla výsledky v podobe ďalších úspešných 
objavov a využití3. Zapojenie priemyslu a vzájomná interakcia v tejto oblasti by sa mali 
posilňovať s cieľom rozvíjať a využívať súčasné a budúce technológie v oblasti jadrovej 
syntézy, napr. supravodivé magnety a vysokovýkonné systémy, diaľkové ovládanie, výroba, 
konštrukcia, počítačová simulácia, materiály odolné voči vysokej tepelnej a mechanickej 
záťaži vrátane spojovacích, tvarovacích a oplášťovacích technológií, nedeštruktívna kontrola 
                                               
1 F4E(„Fusion For Energy“) je Európsky spoločný podnik pre ITER, ktorý bol zriadený Radou v marci 2007 (Ú. 
v. EÚ L 90, 30.3.2007, str. 58.).
 Európska domovská agentúra zodpovedá za príspevky EÚ k projektu ITER. Jej sídlo je v Barcelone. 

2 Štúdia má názov Možnosti vnútornej reorganizácie projektu ITER s cieľom zlepšiť nákladovú účinnosť. Štúdiu 
si vyžiadal výbor pre kontrolu rozpočtu.
3 http://ec.europa.eu/research/energy/pdf/spin_off_en.pdf.
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a zabezpečovanie kvality.

V rámci programu syntézy by sa mali vypracovať ďalšie štúdie o sociálno-ekonomických, 
environmentálnych a bezpečnostných aspektoch zavádzania termonukleárnej syntézy ako 
budúceho zdroja energie, ktorý bude súčasťou energetického mixu.

Európsky príspevok k projektu ITER

Spravodajca zastáva názor, že návrh Európskej komisie nie je vhodným nástrojom, ktorý by 
zabezpečil dlhodobý a spoľahlivý európsky príspevok k projektu ITER. Projekt ITER by mal 
byť financovaný z prostriedkov viacročného finančného rámca. Financovanie projektu mimo 
tento rámec bude pre európske zúčastnené strany, ktoré sa na projekte podieľajú, ale aj pre 
našich medzinárodných partnerov zapojených do tohto projektu nepochopiteľným krokom. 
Naopak, EÚ má ako hostiteľská strana povinnosť poskytnúť všetky záruky, že projekt ITER 
bude mať aj v nadchádzajúcich desaťročiach výraznú podporu. Začlenenie projektu ITER do 
viacročného finančného rámca tiež umožní Európskemu parlamentu lepšiu kontrolu nad 
projektom.

Preto spravodajca podporuje EHSV a výsledok hlasovania výboru ITRE o nariadení o 
programe Európskeho spoločenstva pre atómovú energiu pre výskum a odbornú prípravu 
(2014-2018), ktorý dopĺňa program Horizont 2020, a vyzýva k tomu, aby sa projekt ITER 
začlenil do viacročného finančného rámca. Mali by sa zvážiť všetky možnosti, ako zapojiť 
projekt ITER do viacročného finančného rámca.


