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BG Единство в многообразието BG 

6.9.2018 A8-0258/44 

Изменение  44 

Ребека Хармс 

от името на групата Verts/ALE 

 

Доклад A8-0258/2018 

Ребека Хармс 

Програма на Евратом в допълнение към Рамковата програма „Хоризонт 2020“ 

(COM(2017)0698 - C8-0009/2018 - 2017/0312(NLE)) 

 

Предложение за регламент 

Член 4 – параграф 1 – алинея 1 – буква а 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

a) непреки действия по 

програмата за научноизследователска 

и развойна дейност в областта на 

термоядрения синтез 

349 834 000 EUR; 

заличава се 

Or. en 
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6.9.2018 A8-0258/45 

Изменение  45 

Ребека Хармс 

от името на групата Verts/ALE 

 

Доклад A8-0258/2018 

Ребека Хармс 

Програма на Евратом в допълнение към Рамковата програма „Хоризонт 2020“ 

(COM(2017)0698 - C8-0009/2018 - 2017/0312(NLE)) 

 

Предложение за регламент 

Приложение I – параграф 4 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

Стратегията за разработване на 

термоядрения синтез като надежден 

вариант за търговско производство на 

енергия без въглеродни емисии ще 

следва пътна карта с етапни цели за 

постигането на производство на 

електроенергия до 2050 г. За 

изпълнението на тази стратегия 

трябва да се извърши 

преструктуриране на работата в 

областта на термоядрения синтез в 

Съюза, включително ръководство, 

финансиране и управление, за да се 

гарантира преориентиране от чисто 

теоретични изследвания към 

проектиране, изграждане и 

експлоатация на бъдещи съоръжения, 

като ITER, DEMO и други след тях. 

Това ще изисква тясно 

сътрудничество между всички заети 

с въпросите на термоядрения синтез 

в рамките на Съюза, Комисията и 

националните финансиращи органи. 

Термоядреният синтез не е описан 
като надежден вариант за търговско 

производство на електроенергия в 

нито един от сценариите за развитие 

до 2050 г., представени досега. По тази 

причина повече няма да се насочват 

публични средства на Съюза / 

Общността към работата в 

областта на термоядрения синтез в 

Съюза. 

Or. en 
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6.9.2018 A8-0258/46 

Изменение  46 

Ребека Хармс 

от името на групата Verts/ALE 

 

Доклад A8-0258/2018 

Ребека Хармс 

Програма на Евратом в допълнение към Рамковата програма „Хоризонт 2020“ 

(COM(2017)0698 - C8-0009/2018 - 2017/0312(NLE)) 

 

Предложение за регламент 

Приложение I – параграф 6 – буква д 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

д) Напредък в посока доказване 

приложимостта на термоядрения 

синтез като източник на енергия, 

използвайки съществуващи и бъдещи 

инсталации за термоядрен синтез 

(Водещи позиции в промишлеността, 

Обществени предизвикателства) 

заличава се 

Подкрепа за общи 

научноизследователски дейности, 

предприемани от страни по 

Европейското споразумение за 

разработване на термоядрен синтез 

(EUROfusion) и от всяко от 

образуванията, посочени в буква и), за 

осигуряване на бърз старт и висока 

ефективност в работата на ITER, 

включително за използването на 

съответните съоръжения (в това 

число, по целесъобразност, JET — 

Joint European Torus), за интегрално 

моделиране, например посредством 

компютри с голяма изчислителна 

мощ, и за обучение и подготовка на 

следващото поколение изследователи 

и инженери. 

 

Or. en 
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6.9.2018 A8-0258/47 

Изменение  47 

Ребека Хармс 

от името на групата Verts/ALE 

 

Доклад A8-0258/2018 

Ребека Хармс 

Програма на Евратом в допълнение към Рамковата програма „Хоризонт 2020“ 

(COM(2017)0698 - C8-0009/2018 - 2017/0312(NLE)) 

 

Предложение за регламент 

Приложение І – параграф 6 – буква е 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

е) Полагане на основите за 

бъдещи термоядрени централи чрез 

разработване на материали, 

технологии и идейно проектиране 

(Водещи позиции в промишлеността, 

Обществени предизвикателства) 

заличава се 

Подкрепа за съвместни дейности, 

предприемани от страни по 

EUROfusion и от всяко от 

образуванията, посочени в буква и), за 

разработката и одобряването на 

материали за демонстрационна 

електроцентрала, изискващи, наред с 

другото, подготвителна работа за 

подходящо съоръжение за изпитване 

на материали и преговори за 

участието на Съюза в подходяща 

международна рамка за въпросното 

съоръжение. При разработката и 

одобряването на материали трябва 

да се използва всяко възможно 

равнище на наличен експериментален, 

изчислителен и теоретичен 

капацитет. 

 

Подкрепа за съвместни 

научноизследователски дейности, 

предприемани от страни по 

Европейското споразумение за 

разработване на термоядрен синтез и 

от всяко от юридическите лица, 

посочени в буква и), насочени към 
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решаване на въпросите, свързани с 

функционирането на реактора, и за 

разработване и демонстриране на 

всички технологии, необходими за 

демонстрационна термоядрена 

електроцентрала. Тези дейности 

включват подготовката на цялостен 

идеен проект за демонстрационна 

електроцентрала и проучване на 

потенциала на стелараторите като 

технология за електроцентрали. 

Or. en 
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6.9.2018 A8-0258/48 

Изменение  48 

Ребека Хармс 

от името на групата Verts/ALE 

 

Доклад A8-0258/2018 

Ребека Хармс 

Програма на Евратом в допълнение към Рамковата програма „Хоризонт 2020“ 

(COM(2017)0698 - C8-0009/2018 - 2017/0312(NLE)) 

 

Предложение за регламент 

Приложение І – параграф 6 – буква и 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

и) Европейска програма за 

термоядрен синтез 

заличава се 

Съвместната програма от дейности 

за изпълнение на пътната карта за 

постигане на целта за производство 

на електроенергия до 2050 г. се 

съфинансира чрез безвъзмездни 

средства от EUROfusion (дейност на 

съфинансиране по програмата), 

предоставени съгласно Регламент 

(Евратом) № 1314/2013 на 

юридическите лица, установени или 

определени от държавите членки и 

всяка трета държава, асоциирана с 

програмата на Евратом. 

Безвъзмездните средства по 

EUROfusion може да продължат да се 

финансират от програмата на 

Евратом. Съвместната програма 

може да включва нефинансов принос 

от Общността, като например 

научна и техническа експлоатация на 

съоръжението JET съгласно член 10 

от Договора, или командироването на 

служители на Комисията. 

 

Or. en 
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6.9.2018 A8-0258/49 

Изменение  49 

Ребека Хармс 

от името на групата Verts/ALE 

 

Доклад A8-0258/2018 

Ребека Хармс 

Програма на Евратом в допълнение към Рамковата програма „Хоризонт 2020“ 

(COM(2017)0698 - C8-0009/2018 - 2017/0312(NLE)) 

 

Предложение за регламент 

Приложение I – параграф 9 – буква д – параграф 3 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

JRC, като изпълнител от името на 

Евратом в рамките на 

Международния форум за поколение 

IV (GIF), ще продължи да координира 

участието на Общността в GIF. JRC 

ще продължи и ще доразвива 

международното 

научноизследователско 

сътрудничество с ключови страни 

партньори и международни 

организации (МААЕ, Агенцията по 

ядрена енергия към ОИСР) в полза на 

политиките на Съюза в областта на 

ядрената безопасност и сигурност. 

заличава се 

Or. en 

 


