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6.9.2018 A8-0258/44 

Amendamentul  44 

Rebecca Harms 

în numele Grupului Verts/ALE 

 

Raport A8-0258/2018 

Rebecca Harms 

Programul Euratom de completare a Programului-cadru Orizont 2020 

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

 

Propunere de regulament 

Articolul 4 – alineatul 1 – paragraful 1 – litera a 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

(a) acțiuni indirecte pentru programul 

de cercetare și dezvoltare în domeniul 

fuziunii, 349 834 000 EUR; 

eliminat 

Or. en 
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6.9.2018 A8-0258/45 

Amendamentul  45 

Rebecca Harms 

în numele Grupului Verts/ALE 

 

Raport A8-0258/2018 

Rebecca Harms 

Programul Euratom de completare a Programului-cadru Orizont 2020 

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

 

Propunere de regulament 

Anexa I – paragraful 4 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

Strategia de dezvoltare a fuziunii ca 
opțiune credibilă pentru producerea 

comercială de energie fără emisii de 

dioxid de carbon va urma o foaie de 

parcurs care prevede etape-cheie pentru 

atingerea obiectivului de producere de 

energie electrică până în 2050. În vederea 

implementării acestei strategii, este 

necesar să se realizeze o restructurare a 

activităților din Uniune legate de fuziune, 

inclusiv în materie de guvernanță, 

finanțare și gestionare, pentru a se 

asigura deplasarea accentului dinspre 

cercetarea pură spre conceperea, 

construirea și exploatarea instalațiilor 

viitoare, precum ITER, DEMO și altele. 

Acest lucru necesită o colaborare strânsă 

între întreaga comunitate de fuziune din 

cadrul Uniunii, Comisie și agențiile 

naționale de finanțare. 

Fuziunea nu este descrisă drept o opțiune 

credibilă pentru energia electrică 

comercială în niciunul dintre scenariile 

pentru 2050 prezentate până în prezent. 

Prin urmare, nu se vor mai aloca bani din 

fondurile publice ale Uniunii/Comunității 
pentru activități legate de fuziune în 

Uniune. 

Or. en 
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6.9.2018 A8-0258/46 

Amendamentul  46 

Rebecca Harms 

în numele Grupului Verts/ALE 

 

Raport A8-0258/2018 

Rebecca Harms 

Programul Euratom de completare a Programului-cadru Orizont 2020 

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

 

Propunere de regulament 

Anexa I – paragraful 6 – litera e 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

(e) Realizarea de progrese în direcția 

demonstrării fezabilității fuziunii ca sursă 

de energie prin exploatarea instalațiilor 

de fuziune existente și viitoare (poziția de 

lider în sectorul industrial; provocări 

societale) 

eliminat 

Sprijinirea activităților comune de 

cercetare desfășurate de membrii 

EUROfusion și de oricare dintre entitățile 

menționate la litera (i), pentru a asigura 

demararea rapidă a exploatării ITER la 

un nivel ridicat de performanță, inclusiv 

utilizarea instalațiilor relevante (inclusiv, 

dacă este cazul, JET - Joint European 

Torus), a modelizării integrate cu ajutorul 

unor computere de înaltă performanță, 

printre altele, precum și a unor activități 

de formare care să pregătească viitoarele 

generații de cercetători și ingineri. 

 

Or. en 
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6.9.2018 A8-0258/47 

Amendamentul  47 

Rebecca Harms 

în numele Grupului Verts/ALE 

 

Raport A8-0258/2018 

Rebecca Harms 

Programul Euratom de completare a Programului-cadru Orizont 2020 

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

 

Propunere de regulament 

Anexa I – paragraful 6 – litera f 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

(f) Punerea bazelor viitoarelor 

centrale de fuziune nucleară prin 

dezvoltarea de materiale, de tehnologii și 

de modele conceptuale (poziția de lider în 

sectorul industrial; provocări societale) 

eliminat 

Sprijinirea activităților comune 

desfășurate de membrii EUROfusion și de 

oricare dintre entitățile menționate la 

litera (i), în scopul dezvoltării și calificării 

materialelor necesare pentru o centrală 

energetică demonstrativă, care necesită, 

printre altele, lucrări pregătitoare pentru 

o instalație adecvată de încercare a 

materialelor și negocieri privind 

participarea Uniunii într-un cadru 

internațional adecvat pentru instalația 

respectivă. În vederea dezvoltării și 

calificărilor necesare, trebuie utilizate 

toate nivelurile posibile ale capacităților 

experimentale, de calcul și teoretice 

disponibile. 

 

Sprijinirea activităților comune de 

cercetare desfășurate de membrii 

Acordului european pentru dezvoltarea 

fuziunii și de oricare dintre entitățile 

menționate la litera (i) care va aborda 

aspecte legate de exploatarea 

reactoarelor, va dezvolta și va demonstra 

toate tehnologiile relevante pentru o 

centrală de fuziune demonstrativă. 

Activitățile respective includ pregătirea 
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modelelor conceptuale pentru o centrală 

energetică demonstrativă completă și 

explorarea potențialului stelaratoarelor ca 

tehnologie pentru centrale energetice. 

Or. en 



 

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

RO Unită în diversitate RO 

6.9.2018 A8-0258/48 

Amendamentul  48 

Rebecca Harms 

în numele Grupului Verts/ALE 

 

Raport A8-0258/2018 

Rebecca Harms 

Programul Euratom de completare a Programului-cadru Orizont 2020 

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

 

Propunere de regulament 

Anexa I – paragraful 6 – litera i 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

(i) Programul european de fuziune eliminat 

Programul comun de activități de punere 

în aplicare a foii de parcurs către 

obiectivul producerii de energie electrică 

până în 2050, cofinanțat prin grantul 

EUROfusion (acțiune de cofinanțare a 

programului) acordat în temeiul 

Regulamentului (Euratom) nr. 1314/2013 

entităților juridice create sau desemnate 

de statele membre și de orice țară asociată 

la programul Euratom. Grantul 

EUROfusion poate fi finanțat în 

continuare prin programul Euratom. 

Programul comun poate include resurse 

în natură din partea Comunității, precum 

exploatarea științifică și tehnică a 

instalației JET, în conformitate cu 

articolul 10 din tratat, sau detașarea de 

personal al Comisiei. 

 

Or. en 
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6.9.2018 A8-0258/49 

Amendamentul  49 

Rebecca Harms 

în numele Grupului Verts/ALE 

 

Raport A8-0258/2018 

Rebecca Harms 

Programul Euratom de completare a Programului-cadru Orizont 2020 

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

 

Propunere de regulament 

Anexa I – paragraful 9 – litera e – paragraful 3 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

Ca agent de implementare al Euratom în 

cadrul Forumului Internațional 

Generația IV (GIF), JRC va coordona în 

continuare contribuția Comunității la 

GIF. JRC va continua și va aprofunda 

colaborarea internațională în materie de 

cercetare cu principalele țări și organizații 

partenere (AIEA, OCDE/AEN) în scopul 

promovării politicilor Uniunii în 

domeniul securității și siguranței 

nucleare. 

eliminat 

Or. en 

 


