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FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI 

6.9.2018 A8-0258/44 

Tarkistus  44 

Rebecca Harms 

Verts/ALE-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0258/2018 

Rebecca Harms 

Horisontti 2020 -puiteohjelmaa täydentävä Euratom-ohjelma 

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

 

Ehdotus asetukseksi 

4 artikla – 1 kohta – 1 alakohta – a alakohta 

 
Komission teksti Tarkistus 

a) fuusion tutkimus- ja 

kehittämisohjelman epäsuorat toimet 

349 834 000 euroa; 

Poistetaan. 

Or. en 
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FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI 

6.9.2018 A8-0258/45 

Tarkistus  45 

Rebecca Harms 

Verts/ALE-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0258/2018 

Rebecca Harms 

Horisontti 2020 -puiteohjelmaa täydentävä Euratom-ohjelma 

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

 

Ehdotus asetukseksi 

Liite I – 4 kohta 

 
Komission teksti Tarkistus 

Strategiassa, jonka tavoitteena on kehittää 

fuusio uskottavaksi vaihtoehdoksi 

kaupallisessa hiilettömässä 

energiantuotannossa, on noudatettava 

etenemissuunnitelmaa, jossa edetään 

välitavoitteiden kautta kohti tavoitetta, 

joksi on asetettu sähköntuotannon 

aloittaminen vuoteen 2050 mennessä. 

Tämän strategian toteuttamiseksi unionin 

fuusioon liittyvän työn järjestelyjä, 

mukaan lukien hallinto, rahoitus ja johto, 

on uudistettava ja sen painopiste on 

siirrettävä puhtaasta tutkimuksesta 

tulevien laitteistojen, kuten ITERin, 

DEMOn, ja niiden jälkeisten laitteistojen, 

suunnitteluun, rakentamiseen ja käyttöön. 

Tämä edellyttää unionin koko 

fuusiotutkimusyhteisön, komission ja 

kansallisten rahoituselinten välistä tiivistä 

yhteistyötä. 

Fuusiota ei kuvata uskottavaksi 

vaihtoehdoksi kaupallisessa 

sähköntuotannossa missään tähän asti 

esitetyssä vuotta 2050 koskevassa 

skenaariossa. Sen vuoksi unionin fuusioon 

liittyvään työhön ei enää ohjata unionin 

tai yhteisön julkisia varoja. 

Or. en 
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FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI 

6.9.2018 A8-0258/46 

Tarkistus  46 

Rebecca Harms 

Verts/ALE-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0258/2018 

Rebecca Harms 

Horisontti 2020 -puiteohjelmaa täydentävä Euratom-ohjelma 

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

 

Ehdotus asetukseksi 

Liite I – 6 kohta – e alakohta (uusi) 

 
Komission teksti Tarkistus 

e) Eteneminen kohti fuusion 

energialähdekäytön toteutettavuuden 

demonstrointia hyödyntämällä nykyisiä ja 

tulevia fuusiolaitteita (Teollisuuden 

johtoasema, yhteiskunnalliset haasteet) 

Poistetaan. 

Tuetaan EUROfusion-konsortion 

jäsenten ja kaikkien i alakohdassa 

tarkoitettujen oikeussubjektien yhteisiä 

tutkimustoimia, jotta voidaan varmistaa 

ITERin tehokkaan toiminnan nopea 

aloittaminen, mukaan lukien tarvittavien 

laitteiden (ml. soveltuvin osin JET, Joint 

European Torus) käyttö, muun muassa 

suurikapasiteettisia tietokoneita käyttävä 

integroitu mallintaminen sekä 

koulutustoimet tutkijoiden ja insinöörien 

seuraavan sukupolven kouluttamiseksi. 

 

Or. en 
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FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI 

6.9.2018 A8-0258/47 

Tarkistus  47 

Rebecca Harms 

Verts/ALE-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0258/2018 

Rebecca Harms 

Horisontti 2020 -puiteohjelmaa täydentävä Euratom-ohjelma 

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

 

Ehdotus asetukseksi 

Liite I – 6 kohta – f alakohta 

 
Komission teksti Tarkistus 

f) Perustan luominen tuleville 

fuusiovoimalaitoksille kehittämällä 

materiaaleja, teknologioita ja konsepteja 

(Teollisuuden johtoasema, 

yhteiskunnalliset haasteet) 

Poistetaan. 

Tuetaan EUROfusion-konsortion 

jäsenten ja kaikkien i alakohdassa 

tarkoitettujen oikeussubjektien yhteisiä 

tutkimustoimia, joilla kehitetään ja 

kvalifioidaan materiaaleja 

demonstraatiovoimalaitosta varten ja 

jotka edellyttävät muun muassa 

tarkoituksenmukaisen 

materiaalitestaukseen tarkoitetun 

laitoksen valmistelutyötä ja neuvotteluja 

unionin osallistumisesta sopivaan tällaista 

laitosta koskevaan kansainväliseen 

kehykseen. Tällaisessa kehittämisessä ja 

kvalifioinnissa hyödynnetään 

käytettävissä olevia kokeellisia, 

laskennallisia ja teoreettisia valmiuksia. 

 

Tuetaan Euroopan 

fuusiokehityssopimuksen jäsenten ja 

kaikkien i alakohdassa tarkoitettujen 

oikeussubjektien yhteisiä tutkimustoimia, 

joissa tarkastellaan reaktorin toimintaan 

liittyviä kysymyksiä ja kehitetään ja 

demonstroidaan kaikkia fuusioenergian 

demonstraatiovoimalaitoksen kannalta 

olennaisia teknologioita. Näihin toimiin 

sisältyvät täydellisen 
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demonstraatiovoimalaitoksen 

rakennekonseptien valmistelu ja 

stellaraattoreiden tarkastelu mahdollisena 

voimalaitosteknologiana. 

Or. en 
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FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI 

6.9.2018 A8-0258/48 

Tarkistus  48 

Rebecca Harms 

Verts/ALE-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0258/2018 

Rebecca Harms 

Horisontti 2020 -puiteohjelmaa täydentävä Euratom-ohjelma 

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

 

Ehdotus asetukseksi 

Liite I – 6 kohta – i alakohta 

 
Komission teksti Tarkistus 

i) Euroopan fuusio-ohjelma Poistetaan. 

Yhteistä ohjelmaa, johon sisältyvillä 

toimilla pannaan täytäntöön 

etenemissuunnitelma kohti tavoitetta 

aloittaa sähköntuotanto vuoteen 2050 

mennessä, yhteisrahoitetaan 

EUROfusion-konsortion 

rahoitusavustuksella (”Ohjelmien 

yhteisrahoitustoimi”), joka myönnetään 

asetuksen (Euratom) N:o 1314/2013 

mukaisesti jäsenvaltioiden ja minkä 

tahansa Euratom-ohjelmaan 

assosioituneen kolmannen maan 

perustamille tai nimeämille 

oikeussubjekteille. EUROfusion-

avustuksen rahoittamista voidaan jatkaa 

Euratom-ohjelmassa. Yhteiseen 

ohjelmaan voivat sisältyä yhteisöltä 

saatavat luontoissuoritukset, kuten JET-

laitteen tieteellinen ja tekninen 

hyödyntäminen perustamissopimuksen 10 

artiklan mukaisesti, tai komission 

henkilöstön tilapäiset siirrot. 

 

Or. en 
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FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI 

6.9.2018 A8-0258/49 

Tarkistus  49 

Rebecca Harms 

Verts/ALE-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0258/2018 

Rebecca Harms 

Horisontti 2020 -puiteohjelmaa täydentävä Euratom-ohjelma 

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

 

Ehdotus asetukseksi 

Liite I – 9 kohta – e alakohta – 3 alakohta 

 
Komission teksti Tarkistus 

JRC, joka toimii Euratomin 

toimeenpanevana elimenä neljännen 

sukupolven reaktoreita käsittelevässä 

kansainvälisessä foorumissa (Generation 

IV International Forum, GIF), koordinoi 

edelleen yhteisön osuutta GIFissä. JRC 

jatkaa ja kehittää kansainvälistä 

tutkimusyhteistyötä keskeisten 

kumppanimaiden ja kansainvälisten 

järjestöjen (IAEA, OECD/NEA) kanssa 

ydinturvallisuutta ja turva- ja 

varmuusjärjestelyjä koskevan unionin 

politiikan edistämiseksi. 

Poistetaan. 

Or. en 

 


