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6.9.2018 A8-0258/44 

Ændringsforslag  44 

Rebecca Harms 

for Verts/ALE-Gruppen 

 

Betænkning A8-0258/2018 

Rebecca Harms 

Euratomprogrammet, som komplementerer Horisont 2020 – rammeprogram for forskning og 

innovation 

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

 

Forslag til forordning 

Artikel 4 – stk. 1 – afsnit 1 – litra a 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

a) indirekte aktioner i programmet 

for fusionsforskning og -udvikling:  

349 834 000 EUR  

udgår 

Or. en 
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6.9.2018 A8-0258/45 

Ændringsforslag  45 

Rebecca Harms 

for Verts/ALE-Gruppen 

 

Betænkning A8-0258/2018 

Rebecca Harms 

Euratomprogrammet, som komplementerer Horisont 2020 – rammeprogram for forskning og 

innovation 

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

 

Forslag til forordning 

Bilag I – stk. 4 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

Strategien for at udvikle fusion som en 

pålidelig mulighed for kommerciel CO2-fri 

energiproduktion følger en køreplan med 

delmål hen imod målet om 

elektricitetsproduktion inden 2050. For at 

gennemføre denne strategi skal der ske en 

omstrukturering af aktiviteterne på 

fusionsområdet i EU, herunder styring, 

finansiering og forvaltning, for at sikre, at 

fokus flyttes fra ren forskning til 

udformning, opførelse og drift af 

fremtidige anlæg, som f.eks. ITER, 

DEMO og senere anlæg. Dette kræver et 

nært samarbejde mellem hele EU's 

fusionsforskersamfund, Kommissionen og 

de nationale finansieringsorganer. 

Fusion er ikke beskrevet som en pålidelig 

mulighed for kommerciel 

elektricitetsproduktion i noget 2050-

scenarie, der er blevet fremlagt indtil nu. 

Derfor vil der ikke blive afsat flere 

offentlige EU-/fællesskabsmidler til 

aktiviteter på fusionsområdet i EU. 

Or. en 
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6.9.2018 A8-0258/46 

Ændringsforslag  46 

Rebecca Harms 

for Verts/ALE-Gruppen 

 

Betænkning A8-0258/2018 

Rebecca Harms 

Euratomprogrammet, som komplementerer Horisont 2020 – rammeprogram for forskning og 

innovation 

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

 

Forslag til forordning 

Bilag I – stk. 6 – litra e 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

e) Arbejde hen imod demonstration 

af gennemførlighed af fusion som 

energikilde ved at udnytte eksisterende og 

fremtidige fusionsanlæg (industrielt 

lederskab og samfundsmæssige 

udfordringer) 

udgår 

Støtte til fælles forskning, der 

gennemføres af medlemmer af 

EUROfusion, og eventuelle enheder 

nævnt i litra i), for at sikre en hurtig start 

af højeffektiv drift af ITER, herunder 

anvendelse af relevante anlæg (herunder, 

hvis det er relevant, JET – Joint 

European Torus), integreret modellering 

ved hjælp af bl.a. højtydende computere 

og uddannelsesaktiviteter for at forberede 

den næste generation af forskere og 

ingeniører. 

 

Or. en 
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6.9.2018 A8-0258/47 

Ændringsforslag  47 

Rebecca Harms 

for Verts/ALE-Gruppen 

 

Betænkning A8-0258/2018 

Rebecca Harms 

Euratomprogrammet, som komplementerer Horisont 2020 – rammeprogram for forskning og 

innovation 

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

 

Forslag til forordning 

Bilag I – stk. 6 – litra f 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

f) Skabelse af fundamentet for 

fremtidige fusionskraftanlæg ved at 

udvikle materialer, teknologier og 

skitseprojekter (industrielt lederskab og 

samfundsmæssige udfordringer) 

udgår 

Støtte til fælles forskning, der 

gennemføres af medlemmer af 

Eurofusion og eventuelle enheder nævnt i 

litra i), for at udvikle og kvalificere 

materialer til et demonstrationskraftværk, 

hvilket bl.a. kræver forberedelse af et 

relevant materialeprøvningsanlæg og 

forhandlinger om EU's deltagelse i en 

passende international ramme for dette 

anlæg. I denne udvikling og kvalificering 

anvendes alle mulige niveauer af den 

eksperimentelle, beregningsmæssige og 

teoretiske kapacitet, der er til rådighed. 

 

Støtte til fælles forskning, der 

gennemføres af medlemmer af 

Europæiske aftale om udvikling af 

fusionsenergi og eventuelle enheder 

nævnt i litra i), som omhandler forhold i 

forbindelse med reaktordrift og udvikler 

og demonstrerer alle relevante teknologier 

til et fusionsdemonstrationskraftværk. 

Disse aktiviteter omfatter udarbejdelse af 

skitseprojekter til et komplet 

demonstrationskraftværk samt 

undersøgelse af mulighederne i 
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stellaratorer som kraftværksteknologi. 

Or. en 
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6.9.2018 A8-0258/48 

Ændringsforslag  48 

Rebecca Harms 

for Verts/ALE-Gruppen 

 

Betænkning A8-0258/2018 

Rebecca Harms 

Euratomprogrammet, som komplementerer Horisont 2020 – rammeprogram for forskning og 

innovation 

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

 

Forslag til forordning 

Bilag I – stk. 6 – litra i 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

i) Det europæiske fusionsprogram udgår 

Det fælles aktivitetsprogram om 

gennemførelse af en køreplan hen imod 

målet om elektricitetsproduktion inden 

2050 samfinansieret gennem 

EUROfusion-tilskuddet 

(samfinansieringsaktion i programmet) 

tildelt under forordning (Euratom) nr. 

1314/2013 til juridiske enheder, der 

etableres eller udpeges af medlemsstater 

og eventuelle tredjelande, som er 

associeret med Euratomprogrammet. 

EUROfusion-tilskuddet kan fortsat 

finansieres under Euratomprogrammet. 

Det fælles program kan omfatte 

naturalier fra Fællesskabet, som f.eks. 

videnskabelig og teknisk udnyttelse af 

JET-anlægget, jf. artikel 10 i traktaten, 

eller udstationering af ansatte i 

Kommissionen. 

 

Or. en 
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6.9.2018 A8-0258/49 

Ændringsforslag  49 

Rebecca Harms 

for Verts/ALE-Gruppen 

 

Betænkning A8-0258/2018 

Rebecca Harms 

Euratomprogrammet, som komplementerer Horisont 2020 – rammeprogram for forskning og 

innovation 

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

 

Forslag til forordning 

Bilag I – stk. 9 – litra e – nr. 3 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

Som Euratoms GIF-ansvarlige for 

Generation IV Forum (GIF) vil JRC 

fortsat koordinere Fællesskabets bidrag til 

GIF. JRC vil fortsætte og videreudvikle 

det internationale forskningssamarbejde 

med centrale partnerlande og 

internationale organisationer (IAEA og 

OECD/NEA) med henblik på at fremme 

Unionens politikker på området for 

nuklear sikkerhed og sikring. 

udgår 

Or. en 

 


