
 

AM\1162296NL.docx  PE624.052v01-00 

NL In verscheidenheid verenigd NL 

6.9.2018 A8-0258/44 

Amendement  44 

Rebecca Harms 

namens de Verts/ALE-Fractie 

 

Verslag A8-0258/2018 

Rebecca Harms 

Euratom-programma ter aanvulling van het "Horizon 2020"-kaderprogramma 

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

 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 4 – lid 1 – alinea 1 – letter a 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

a) acties onder contract voor het 

onderzoeks- en ontwikkelingsprogramma 

inzake kernfusie 349 834 000 EUR; 

Schrappen 

Or. en 
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6.9.2018 A8-0258/45 

Amendement  45 

Rebecca Harms 

namens de Verts/ALE-Fractie 

 

Verslag A8-0258/2018 

Rebecca Harms 

Euratom-programma ter aanvulling van het "Horizon 2020"-kaderprogramma 

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

 

Voorstel voor een verordening 

Bijlage I – alinea 4 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

De strategie om kernfusie tot een 

geloofwaardig alternatief voor een 

commerciële koolstofvrije 

energieproductie te ontwikkelen, zal 

gebaseerd zijn op een routekaart met 

mijlpalen met als doel om in 2050 een 

adequate elektriciteitsproductie te 

realiseren. Om die strategie te kunnen 

verwezenlijken, moet een herstructurering 

van de kernfusiegerelateerde activiteiten in 

de Unie worden doorgevoerd (met 

inbegrip van governance, financiering en 

beheer), zodat er een accentverschuiving 

kan plaatsvinden van zuiver onderzoek 

naar het ontwerpen, bouwen en 

exploiteren van toekomstige faciliteiten, 

zoals ITER (de internationale 

thermonucleaire reactor), DEMO (de 

modelreactor voor kernfusie) en andere 

geavanceerde voorzieningen. Hiervoor zal 

een nauwe samenwerking vereist zijn 

tussen de gehele kernfusiegemeenschap 

in de Unie, de Commissie en de nationale 

financieringsagentschappen. 

In geen enkel scenario voor 2050 wordt 
kernfusie tot dusver beschreven als 

geloofwaardig alternatief voor 

commerciële elektriciteit. Daarom zullen 

er geen publieke middelen van de Unie of 

Gemeenschap meer worden uitgetrokken 

voor kernfusiegerelateerde activiteiten in 

de Unie. 

Or. en 
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6.9.2018 A8-0258/46 

Amendement  46 

Rebecca Harms 

namens de Verts/ALE-Fractie 

 

Verslag A8-0258/2018 

Rebecca Harms 

Euratom-programma ter aanvulling van het "Horizon 2020"-kaderprogramma 

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

 

Voorstel voor een verordening 

Bijlage I – alinea 6 - letter e 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

e) Verschuiving naar het aantonen 

van de haalbaarheid van kernfusie als 

energiebron door het exploiteren van de 

bestaande en toekomstige kernfusie-

installaties (industrieel leiderschap, 

maatschappelijke uitdagingen) 

Schrappen 

Ondersteuning van de gezamenlijke 

onderzoeksactiviteiten door leden van 

EUROfusion en alle onder i) genoemde 

entiteiten om een snelle opstart van een 

sterk presterende exploitatie van ITER te 

waarborgen, met inbegrip van 

gebruikmaking van de desbetreffende 

faciliteiten (inclusief de "Joint European 

Torus" - JET) en geïntegreerde 

modelleringsactiviteiten met gebruik van 

onder meer krachtige megacomputers, 

gecombineerd met opleidingsactiviteiten 

om de volgende generatie onderzoekers en 

ingenieurs adequaat op hun taken voor te 

bereiden. 

 

Or. en 
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6.9.2018 A8-0258/47 

Amendement  47 

Rebecca Harms 

namens de Verts/ALE-Fractie 

 

Verslag A8-0258/2018 

Rebecca Harms 

Euratom-programma ter aanvulling van het "Horizon 2020"-kaderprogramma 

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

 

Voorstel voor een verordening 

Bijlage I – alinea 6 - letter f 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

f) De fundamenten leggen voor 

toekomstige kernfusie-installaties door de 

ontwikkeling van materialen, 

technologieën en een conceptueel ontwerp 

(industrieel leiderschap, maatschappelijke 

uitdagingen) 

Schrappen 

Het ondersteunen van gezamenlijke 

activiteiten van EUROfusion-leden en een 

onder i) genoemde entiteit om materialen 

te ontwikkelen en te kwalificeren voor een 

modelkerncentrale, waarbij onder andere 

voorbereidende werkzaamheden voor een 

adequate testfaciliteit voor materialen 

vereist zijn, alsmede het voeren van 

onderhandelingen over de deelname van 

de Unie aan een passend internationaal 

kader voor die faciliteit. Bij die 

ontwikkeling en kwalificaties moet 

gebruik worden gemaakt van alle 

mogelijke niveaus van experimentele, 

theoretische en computercapaciteiten. 

 

Het ondersteunen van gezamenlijke 

onderzoeksactiviteiten van de partijen bij 

de European Fusion Development 

Agreement en een onder i) genoemde 

entiteit om operationele kwesties rondom 

kernfusiereactoren nader tegen het licht 

te houden en om relevante technologieën 

voor een modelkernfusiecentrale te 

ontwikkelen en in de praktijk te testen. 

Tot die activiteiten behoren het opstellen 
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van conceptuele designs voor een 

modelkerncentrale en het onderzoeken 

van de toepassingsmogelijkheden van 

stellarators in de 

krachtcentraletechnologie. 

Or. en 
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6.9.2018 A8-0258/48 

Amendement  48 

Rebecca Harms 

namens de Verts/ALE-Fractie 

 

Verslag A8-0258/2018 

Rebecca Harms 

Euratom-programma ter aanvulling van het "Horizon 2020"-kaderprogramma 

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

 

Voorstel voor een verordening 

Bijlage I – alinea 6 - letter i 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

i) Europees fusieprogramma Schrappen 

Het gezamenlijk programma van 

activiteiten voor de uitvoering van de 

routekaart met als doel elektriciteit te 

produceren tegen 2050, dat 

medegefinancierd wordt via de 

EUROfusion-subsidie 

(medefinancieringsactie voor 

programma's), die uit hoofde van 

Verordening (Euratom) nr. 1314/2013 is 

toegekend aan de juridische entiteiten die 

door de lidstaten en een met het Euratom-

programma geassocieerd derde land zijn 

opgericht of aangewezen. De 

EUROfusion-subsidie mag gefinancierd 

blijven worden via het Euratom-

programma. Het gezamenlijk programma 

kan bijdragen "in natura" van de 

Gemeenschap omvatten, zoals de 

wetenschappelijke en technische 

exploitatie van de JET-faciliteit 

overeenkomstig artikel 10 van het 

Verdrag, of de detachering van 

medewerkers van de Commissie. 

 

Or. en 



 

AM\1162296NL.docx  PE624.052v01-00 

NL In verscheidenheid verenigd NL 

6.9.2018 A8-0258/49 

Amendement  49 

Rebecca Harms 

namens de Verts/ALE-Fractie 

 

Verslag A8-0258/2018 

Rebecca Harms 

Euratom-programma ter aanvulling van het "Horizon 2020"-kaderprogramma 

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

 

Voorstel voor een verordening 

Bijlage I – alinea 9 – letter e – alinea 3 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

Als het uitvoerend Euratom-agentschap 

voor het "Generation IV International 

Forum (GIF)" zal het JRC de coördinatie 

van de communautaire bijdrage aan het 

GIF voortzetten. Daarnaast zal het JRC 

een internationale 

onderzoekssamenwerking met belangrijke 

partnerlanden en internationale 

organisaties (IAEA, OESO/NEA) 

initiëren en uitbouwen teneinde het 

nucleaire veiligheids- en 

beveiligingsbeleid van de Unie te 

verbeteren. 

Schrappen 

Or. en 

 


