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HU Egyesülve a sokféleségben HU 

6.9.2018 A8-0258/44 

Módosítás  44 

Rebecca Harms 

a Verts/ALE képviselőcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0258/2018 

Rebecca Harms 

A „Horizont 2020” keretprogramot kiegészítő Euratom-program 

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

 

Rendeletre irányuló javaslat 

4 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés – a pont 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

a) a magfúziós kutatási és fejlesztési 

programhoz kapcsolódó közvetett 

tevékenységek: 349 834 000 EUR; 

törölve 

Or. en 
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HU Egyesülve a sokféleségben HU 

6.9.2018 A8-0258/45 

Módosítás  45 

Rebecca Harms 

a Verts/ALE képviselőcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0258/2018 

Rebecca Harms 

A „Horizont 2020” keretprogramot kiegészítő Euratom-program 

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

 

Rendeletre irányuló javaslat 

I melléklet – 4 bekezdés 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

Az arra irányuló stratégiának, hogy a 

magfúzió hitelt érdemlő megoldássá 

váljon a kereskedelmi mértékű 

karbonmentes energiatermelésre, 

mérföldköveket tartalmazó ütemtervet kell 

követnie, amelynek végső célja a 2050-re 

megvalósítandó villamosenergia-termelés. 

E stratégia véghezviteléhez az Unióban 

folytatott magfúziós vonatkozású munkát 

– beleértve az irányítást, a finanszírozást 

és a pénzgazdálkodást is – át kell szervezni 

annak érdekében, hogy a hangsúly az 

alapkutatásról a leendő létesítmények – 

például az ITER, a DEMO és a későbbi 

létesítmények – tervezésére, megépítésére 

és üzemére helyeződjék át. Ehhez szoros 

együttműködésre van szükség a 

magfúzióval foglalkozók uniós 

közösségének egésze, a Bizottság és a 

nemzeti finanszírozó hivatalok között. 

A magfúzióra az eddig bemutatott 

egyetlen 2050-re vonatkozó forgatókönyv 

sem hivatkozik hitelt érdemlő 

megoldásként a kereskedelmi 

villamosenergia-termelés tekintetében. 
Ezért a továbbiakban nem fordítanak 

uniós/közösségi közpénzeket a 

magfúzióval kapcsolatos munkára az 

Unióban. 

Or. en 
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HU Egyesülve a sokféleségben HU 

6.9.2018 A8-0258/46 

Módosítás  46 

Rebecca Harms 

a Verts/ALE képviselőcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0258/2018 

Rebecca Harms 

A „Horizont 2020” keretprogramot kiegészítő Euratom-program 

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

 

Rendeletre irányuló javaslat 

I melléklet – 6 bekezdés – e pont 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

e) Előrelépés a magfúzió 

energiaforrásként való 

alkalmazhatóságának demonstrálása felé 

a meglévő és leendő magfúziós 

létesítmények hasznosítása révén (ipari 

vezető szerep, társadalmi kihívások) 

törölve 

Az EUROfusion tagjai és az i) pontban 

említett jogalanyok bármelyike által az 

ITER nagy teljesítményű üzemének gyors 

megkezdése érdekében végzett közös 

kutatási tevékenységek támogatása, 

többek között a megfelelő létesítmények 

(köztük adott esetben a JET, vagyis a 

Közös Európai Tórusz) használata, 

egyebek mellett nagy teljesítményű 

számítógépek segítségével történő 

integrált modellezés, valamint a kutatók 

és a mérnökök következő nemzedékét 

felkészítő képzési tevékenységek révén. 

 

Or. en 
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HU Egyesülve a sokféleségben HU 

6.9.2018 A8-0258/47 

Módosítás  47 

Rebecca Harms 

a Verts/ALE képviselőcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0258/2018 

Rebecca Harms 

A „Horizont 2020” keretprogramot kiegészítő Euratom-program 

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

 

Rendeletre irányuló javaslat 

I melléklet – 6 bekezdés – f pont 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

f) A leendő fúziós erőművek 

alapjainak megteremtése anyagok és 

technológiák fejlesztésével, valamint 

koncepciótervek készítésével (ipari vezető 

szerep, társadalmi kihívások) 

törölve 

Az EUROfusion tagjai és az i) pontban 

említett jogalanyok bármelyike által egy 

demonstrációs erőmű kapcsán végzett 

közös anyagfejlesztési és -minősítési 

tevékenységek támogatása, amihez 

egyebek mellett el kell végezni az erre 

alkalmas anyagvizsgáló létesítményhez 

kapcsolódó előkészítő munkákat, valamint 

tárgyalásokat kell folytatni az Uniónak az 

adott létesítményre vonatkozó megfelelő 

nemzetközi keretben való részvételéről. Az 

említett fejlesztés és minősítés keretében – 

minden lehetséges szinten – fel kell 

használni a rendelkezésre álló kísérleti, 

számítástechnikai és elméleti kapacitást. 

 

Az európai fúziós fejlesztési megállapodás 

részes felei és az i) pontban említett 

jogalanyok bármelyike által végzett azon 

közös kutatási tevékenységek támogatása, 

amelyek a reaktorüzemeltetési kérdések 

megválaszolására és a magfúziós 

demonstrációs erőmű megvalósításához 

fontos technológiák összességének 

kifejlesztésére és demonstrálására 

irányulnak. Ezek a tevékenységek 

magukban foglalják egy demonstrációs 
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erőmű teljes koncepcióterveinek 

elkészítését, valamint a sztellarátorokban 

rejlő erőmű-technológiai lehetőségek 

feltárását. 

Or. en 
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HU Egyesülve a sokféleségben HU 

6.9.2018 A8-0258/48 

Módosítás  48 

Rebecca Harms 

a Verts/ALE képviselőcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0258/2018 

Rebecca Harms 

A „Horizont 2020” keretprogramot kiegészítő Euratom-program 

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

 

Rendeletre irányuló javaslat 

I melléklet – 6 bekezdés – i pont 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

i) Európai magfúziós program törölve 

A 2050-re megvalósítandó 

villamosenergia-termelési cél elérésére 

irányuló ütemterv végrehajtására 

vonatkozó közös tevékenységi program, 

amely az 1314/2013/Euratom rendelet 

alapján a tagállamok vagy az Euratom-

programhoz társult harmadik országok 

által létrehozott vagy kijelölt jogalanyok 

részére odaítélt, az EUROfusion által (a 

program-társfinanszírozási tevékenység 

keretében) nyújtott vissza nem térítendő 

támogatás révén részesül 

társfinanszírozásban. Az EUROfusion 

által nyújtott vissza nem térítendő 

támogatás továbbra is finanszírozható az 

Euratom-program keretében. A közös 

programnak részét képezhetik a Közösség 

természetbeni juttatásai, például a JET 

létesítménynek a Szerződés 10. cikkével 

összhangban történő tudományos és 

technikai hasznosítása vagy a Bizottság 

munkatársainak kirendelése révén. 

 

Or. en 
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HU Egyesülve a sokféleségben HU 

6.9.2018 A8-0258/49 

Módosítás  49 

Rebecca Harms 

a Verts/ALE képviselőcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0258/2018 

Rebecca Harms 

A „Horizont 2020” keretprogramot kiegészítő Euratom-program 

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

 

Rendeletre irányuló javaslat 

I melléklet – 9 bekezdés – e pont – 3 bekezdés 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

A IV. Generációs Nemzetközi Fórumon 

(GIF) az Euratom végrehajtó szerveként 

eljárva a Közös Kutatóközpont továbbra is 

összehangolja a Közösségnek a szóban 

forgó fórum munkájában való részvételét. 

A Közös Kutatóközpont a nukleáris 

biztonságra és védelemre vonatkozó uniós 

politikák előmozdítása érdekében tovább 

folytatja és bővíti a kulcsfontosságú 

partnerországokkal és nemzetközi 

szervezetekkel való nemzetközi kutatási 

együttműködést. 

törölve 

Or. en 

 


