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6.9.2018 A8-0258/44 

Pakeitimas 44 

Rebecca Harms 

Verts/ALE frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0258/2018 

Rebecca Harms 

Euratomo programa, kuria papildoma bendroji mokslinių tyrimų ir inovacijų programa 

„Horizontas 2020“ 

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

 

Pasiūlymas dėl reglamento 

4 straipsnio 1 dalies 1 pastraipos a punktas 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

a) branduolių sintezės mokslinių 

tyrimų ir plėtros programos 

netiesioginiams veiksmams – 349 834 000 

EUR; 

Išbraukta. 

Or. en 
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6.9.2018 A8-0258/45 

Pakeitimas 45 

Rebecca Harms 

Verts/ALE frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0258/2018 

Rebecca Harms 

Euratomo programa, kuria papildoma bendroji mokslinių tyrimų ir inovacijų programa 

„Horizontas 2020“ 

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

 

Pasiūlymas dėl reglamento 

I priedo 4 pastraipa 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

Strategija, kurią įgyvendinant bus 

siekiama plėtoti branduolių sintezę kaip 

patikimą komercinės energijos gamybos 

neišskiriant anglies dioksido alternatyvą, 

turės atitikti veiksmų planą, kuriame 

nurodyti etapai siekiant elektros energijos 

gamybos tikslo iki 2050 m. Kad ta 

strategija galėtų būti įgyvendinta, reikia 

restruktūrizuoti Sąjungoje vykdomą su 

branduolių sinteze susijusį darbą 

(įskaitant valdymą, finansavimą ir 

administravimą) ir taip užtikrinti, kad 

pirmenybė būtų teikiama nebe vien tik 

moksliniams tyrimams, o ir būsimų 

objektų (pvz., ITER, DEMO ir kitų) 

projektavimo, statymo ir eksploatavimo 
veiklai. Tam bus būtinas glaudus visos 

Sąjungos branduolių sintezės 

bendruomenės, Komisijos ir nacionalinių 

finansavimo agentūrų 

bendradarbiavimas. 

Nei viename iki šiol pateiktame 2050 m. 

scenarijuje branduolių sintezė 

neapibūdinama kaip patikima komercinės 

energijos gamybos alternatyva. Todėl su 

branduolių sinteze susijusiai veiklai 

Sąjungoje daugiau nebebus skiriamos 
Sąjungos arba Bendrijos viešosios lėšos. 

Or. en 
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LT Suvienijusi įvairovę LT 

6.9.2018 A8-0258/46 

Pakeitimas 46 

Rebecca Harms 

Verts/ALE frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0258/2018 

Rebecca Harms 

Euratomo programa, kuria papildoma bendroji mokslinių tyrimų ir inovacijų programa 

„Horizontas 2020“ 

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

 

Pasiūlymas dėl reglamento 

I priedo 6 pastraipos e punktas 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

e) Eksploatuojant esamus ir būsimus 

branduolių sintezės objektus padėti 

įrodyti, kad branduolių sintezė gali būti 

naudojama energijos gamybos reikmėms 

(pramonės pirmavimas, visuomenės 

uždaviniai) 

Išbraukta. 

Padėti „EUROfusion“ nariams ir visiems 

i punkte nurodytiems subjektams vykdyti 

bendrus mokslinius tyrimus, siekiant kuo 

greičiau pradėti labai veiksmingai 

eksploatuoti ITER (taip pat naudoti tam 

tikrus objektus, tarp kurių yra ir Jungtinis 

Europos toras (angl. JET, Joint European 

Torus)), taikyti, be kita ko, itin našių 

kompiuterių naudojimu pagrįstą 

integruotą modeliavimą, taip pat padėti 

vykdyti mokymo veiklą, kad būtų parengta 

nauja mokslininkų tyrėjų ir inžinierių 

karta. 

 

Or. en 
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6.9.2018 A8-0258/47 

Pakeitimas 47 

Rebecca Harms 

Verts/ALE frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0258/2018 

Rebecca Harms 

Euratomo programa, kuria papildoma bendroji mokslinių tyrimų ir inovacijų programa 

„Horizontas 2020“ 

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

 

Pasiūlymas dėl reglamento 

I priedo 6 pastraipos f punktas 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

f) Padėti būsimoms branduolių 

sintezės jėgainėms reikalingus pagrindus, 

kuriant medžiagas, technologijas ir 

koncepciją (pramonės pirmavimas, 

visuomenės uždaviniai) 

Išbraukta. 

Padėti „EUROfusion“ nariams ir visiems 

i punkte nurodytiems subjektams vykdyti 

bendrą veiklą, kuria siekiama sukurti ir 

patvirtinti demonstracinei jėgainei skirtas 

medžiagas; tai, inter alia, apima 

parengiamąjį darbą, susijusį su tinkama 

medžiagų bandymo infrastruktūra, ir 

derybas dėl Sąjungos dalyvavimo 

tinkamoje tarptautinėje su šia 

infrastruktūra susijusioje programoje. 

Kuriant ir tvirtinant medžiagas turi būti 

naudojamasi visais turimais 

eksperimentiniais, skaičiavimo ir 

teoriniais gebėjimais. 

 

Padėti Europos branduolių sintezės 

susitarimo nariams ir visiems i punkte 

nurodytiems subjektams vykdyti bendrą 

mokslinių tyrimų veiklą, kuria bus 

siekiama spręsti reaktorių eksploatavimo 

klausimus ir kurti bei demonstruoti visas 

su branduolių sintezės demonstracine 

jėgaine susijusias technologijas. Vykdant 

tokią veiklą, be kita ko, rengiama išsami 

demonstracinės jėgainės koncepcija ir 

tiriamos galimybės naudoti stelaratorius 
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kaip vieną iš jėgainių technologijų. 

Or. en 
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6.9.2018 A8-0258/48 

Pakeitimas 48 

Rebecca Harms 

Verts/ALE frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0258/2018 

Rebecca Harms 

Euratomo programa, kuria papildoma bendroji mokslinių tyrimų ir inovacijų programa 

„Horizontas 2020“ 

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

 

Pasiūlymas dėl reglamento 

I priedo 6 pastraipos i punktas 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

i) Europos branduolių sintezės 

programa 

Išbraukta. 

Bendra veiklos programa, kuria 

įgyvendinamas veiksmų planas siekiant 

elektros energijos gamybos tikslo iki 2050 

m. ir kuri yra bendrai finansuojama iš 

„EUROfusion“ dotacijos (programos 

bendro finansavimo veiksmas), kuri teisės 

subjektams, kuriuos įsteigia ar paskiria 

valstybės narės ir Euratomo programoje 

asocijuotųjų šalių teisėmis dalyvaujančios 

trečiosios šalys, suteikiama pagal 

Reglamentą (Euratomas) Nr. 1314/2013. 

„EUROfusion“ dotacija gali būti toliau 

finansuojama pagal Euratomo programą. 

Bendra programa gali apimti Bendrijos 

įnašus natūra, pavyzdžiui, mokslinį ir 

techninį JET įrenginio eksploatavimą 

pagal Sutarties 10 straipsnį arba 

Komisijos darbuotojų komandiravimą. 

 

Or. en 
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6.9.2018 A8-0258/49 

Pakeitimas 49 

Rebecca Harms 

Verts/ALE frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0258/2018 

Rebecca Harms 

Euratomo programa, kuria papildoma bendroji mokslinių tyrimų ir inovacijų programa 

„Horizontas 2020“ 

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

 

Pasiūlymas dėl reglamento 

I priedo 9 pastraipos e punkto 3 pastraipa 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

JTC, kaip Euratomo sutarties 

įgyvendinimo įstaiga, paskirta nagrinėti 

Ketvirtosios kartos tarptautinio forumo 

klausimus, ir toliau koordinuos Bendrijos 

dalyvavimą šiame forume. 

Propaguodamas Sąjungos branduolinės 

saugos ir saugumo politiką, JTC vykdys ir 

toliau plėtos tarptautinį mokslinių tyrimų 

srities bendradarbiavimą su 

pagrindinėmis šalimis partnerėmis ir 

tarptautinėmis organizacijomis (TATENA 

ir Ekonominio bendradarbiavimo ir 

plėtros organizacijos Branduolinės 

energijos agentūra). 

Išbraukta. 

Or. en 

 


