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ET Ühinenud mitmekesisuses ET 

6.9.2018 A8-0258/44 

Muudatusettepanek  44 

Rebecca Harms 

fraktsiooni Verts/ALE nimel 

 

Raport A8-0258/2018 

Rebecca Harms 

Euratomi programm, millega täiendatakse raamprogrammi „Horisont 2020“ 

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

 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 4 – lõige 1 – lõik 1 – punkt a 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(a) tuumasünteesiuuringute ja 

sellekohase arendustegevuse 

programmiga seotud kaudsete meetmete 

jaoks 349 834 000 eurot; 

välja jäetud 

Or. en 
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ET Ühinenud mitmekesisuses ET 

6.9.2018 A8-0258/45 

Muudatusettepanek  45 

Rebecca Harms 

fraktsiooni Verts/ALE nimel 

 

Raport A8-0258/2018 

Rebecca Harms 

Euratomi programm, millega täiendatakse raamprogrammi „Horisont 2020“ 

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

 

Ettepanek võtta vastu määrus 

I lisa – lõik 4 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

Strateegia, mille siht on arendada 

tuumasünteesi kui üht usaldusväärset 

võimalust ärilisel otstarbel CO2-vaba 

energia tootmiseks, peab järgima 

tegevuskava ja tähiseid, mis on 

kehtestatud 2050. aastaks seatud 

elektritootmiseesmärkide saavutamiseks. 

Kõnealuse strateegia rakendamiseks tuleb 

ümber kujundada liidu 

tuumasünteesialane töö (sh juhtimine, 

rahastamine ja korraldamine), et tagada 

rõhuasetuse üleminek üksnes 

teadusuuringutelt selliste tulevikurajatiste 

nagu ITER, DEMO jms projekteerimisele, 

ehitamisele ja käitamisele. Selleks peavad 

kõik liidu tuumasünteesiringkonnad, 

komisjon ja liikmesriikide 

rahastamisasutused tegema omavahel 

tihedat koostööd. 

Üheski seni esitatud 2050. aasta 

stsenaariumis ei ole käsitletud 

tuumasünteesi kui üht usaldusväärset 

võimalust, kuidas kommertsotstarbel 

energiat toota. Seetõttu ei eraldata 

liidu/ühenduse avalikke vahendeid enam 

tuumasünteesialasele tööle liidus. 

Or. en 
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Muudatusettepanek  46 
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Raport A8-0258/2018 

Rebecca Harms 

Euratomi programm, millega täiendatakse raamprogrammi „Horisont 2020“ 

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

 

Ettepanek võtta vastu määrus 

I lisa – lõik 6 – punkt e 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(e) Tuumasünteesi kui energiaallika 

otstarbekuse tõendamine olemasolevate ja 

tulevaste tuumasünteesirajatiste 

kasutamise abil (juhtpositsioon tööstuses, 

ühiskonnaprobleemid) 

välja jäetud 

Euroopa tuumasünteesiprogrammi 

(EUROfusion) osaliste ja kõigi punktis i 

osutatud üksuste ühise teadustegevuse 

toetamine, et sujuvalt tagada ITERi 

tulemuslik toimimine, sealhulgas 

asjakohaste rajatiste (sh Euroopa 

Ühistoroidkambri JET) kasutamine, muu 

hulgas kõrgjõudlusega arvutite 

kasutamine integreeritud 

modelleerimiseks ning koolitustegevus 

järgmise põlvkonna teadlaste ja 

inseneride ettevalmistamiseks. 

 

Or. en 
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Muudatusettepanek  47 

Rebecca Harms 
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Raport A8-0258/2018 

Rebecca Harms 

Euratomi programm, millega täiendatakse raamprogrammi „Horisont 2020“ 

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

 

Ettepanek võtta vastu määrus 

I lisa – lõik 6 – punkt f 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(f) Tulevastele 

termotuumaelektrijaamadele aluse 

panemine, töötades välja materjalid, 

tehnoloogia ja põhimõttelise projekti 

(juhtpositsioon tööstuses, 

ühiskonnaprobleemid) 

välja jäetud 

Euroopa tuumasünteesprogrammi 

osaliste ja kõigi punktis i osutatud üksuste 

ühistegevuse toetamine, et arendada välja 

ja kvalifitseerida materjalid näidisjaama 

jaoks, mis muu hulgas eeldab asjakohaste 

materjalikatserajatiste ettevalmistamist ja 

läbirääkimisi seoses liidu osalemisega 

kõnealuse rajatise jaoks sobivas 

rahvusvahelises raamistikus. Selliseks 

arendustegevuseks ja kvalifitseerimiseks 

kasutatakse katsete läbiviimise, arvutuste 

tegemise ja teoreetilise analüüsi 

suutlikkust kõigil võimalikel tasanditel. 

 

Euroopa tuumasünteesiprogrammi 

osaliste ja kõigi punktis i osutatud üksuste 

sellise ühise teadustegevuse toetamine, 

mis on seotud reaktori käitamisega ning 

mille käigus arendatakse ja esitletakse 

kõiki tuumasünteesi näidisjaama jaoks 

asjakohaseid tehnoloogialahendusi. 

Kõnealune tegevus hõlmab näidisjaama 

täieliku põhimõttelise projekti (täielike 

põhimõtteliste projektide) ettevalmistamist 

ja stellaraatorite kui 

elektrijaamatehnoloogia potentsiaali 
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Or. en 
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Ettepanek võtta vastu määrus 

I lisa – lõik 6 – punkt i 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(i) Euroopa tuumasünteesiprogramm välja jäetud 

Ühine tegevusprogramm, millega 

rakendatakse tegevuskava, mis on 

kehtestatud 2050. aastaks seatud 

elektritootmiseesmärkide saavutamiseks, 

mida kaasrahastatakse EUROfusioni 

toetuse kaudu (programmi 

kaasrahastamismeede), mida antakse 

määruse (Euratom) nr 1314/2013 

kohaselt õigussubjektidele, mille on 

asutanud või määranud Euratomi 

programmis osalevad liikmesriigid ja 

kolmandad riigid. EUROfusioni toetuse 

rahastamist võib jätkata Euratomi 

programmi raames. Ühisprogramm võib 

hõlmata ühenduse mitterahalisi 

vahendeid, nt JET-rajatise teaduslikku ja 

tehnilist käitamist kooskõlas Euratomi 

asutamislepingu artikliga 10, või 

komisjoni töötajate lähetamist. 

 

Or. en 
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Ettepanek võtta vastu määrus 

I lisa – lõik 9 – punkt e – lõik 3 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

Arvestades asjaolu, et IV põlvkonna 

rahvusvahelisel foorumil (GIF) esindab 

Euratomi JRC, koordineerib ta jätkuvalt 

ühenduse panust seoses kõnealuse 

foorumiga. JRC püüab liidu 

tuumaohutus- ja -julgeolekupoliitika 

edendamiseks teha ja edasi arendada 

rahvusvahelist teaduskoostööd põhiliste 

partnerriikidega ja rahvusvaheliste 

organisatsioonidega (IAEA, 

OECD/NEA). 

välja jäetud 

Or. en 

 


