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6.9.2018 A8-0258/44 

Predlog spremembe  44 

Rebecca Harms 

v imenu skupine Verts/ALE 

 

Poročilo A8-0258/2018 

Rebecca Harms 

Program Euratoma, ki dopolnjuje okvirni program Obzorje 2020 

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

Predlog uredbe 

Člen 4 – odstavek 1 – pododstavek 1 – točka a 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(a) za posredne ukrepe programa za 

raziskave in razvoj fuzije je namenjenih 

349 834 000 EUR; 

črtano 

Or. en 
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6.9.2018 A8-0258/45 

Predlog spremembe  45 

Rebecca Harms 

v imenu skupine Verts/ALE 

 

Poročilo A8-0258/2018 

Rebecca Harms 

Program Euratoma, ki dopolnjuje okvirni program Obzorje 2020 

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

Predlog uredbe 

Priloga I – odstavek 4 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

Strategija za razvoj fuzije kot verodostojne 

možnosti za komercialno proizvodnjo 

brezogljične energije bo temeljila na 

načrtu z mejniki za cilje proizvodnje 

električne energije do leta 2050. Za 

izvajanje te strategije je treba 

prestrukturirati delo na področju fuzije v 

Uniji, vključno z vodenjem, financiranjem 

in upravljanjem, da se poudarek s čistih 

raziskav premakne na načrtovanje, 

gradnjo in delovanje prihodnjih objektov, 

kot so ITER, DEMO in drugi. Zato bo 

potrebno tesno sodelovanje med vsemi 

dejavnimi na področju fuzije v Uniji, 

Komisijo in nacionalnimi agencijami za 

financiranje. 

Fuzija ni opisana kot verodostojna 

možnost za komercialno električno 

energijo v nobenem od doslej 

predstavljenih scenarijev do leta 2050. 

Zato se ne bo namenilo nič več javnega 

denarja Unije/Skupnosti delu v zvezi s 

fuzijo v Uniji. 

Or. en 
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6.9.2018 A8-0258/46 

Predlog spremembe  46 

Rebecca Harms 

v imenu skupine Verts/ALE 

 

Poročilo A8-0258/2018 

Rebecca Harms 

Program Euratoma, ki dopolnjuje okvirni program Obzorje 2020 

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

Predlog uredbe 

Priloga I – odstavek 6 – točka e 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(e) Vse več prikazov uporabnosti 

fuzije kot vira energije z izkoriščanjem 

obstoječih in prihodnjih fuzijskih objektov 

(vodilni položaj v industriji, družbeni 

izzivi) 

črtano 

Podpora skupnim raziskovalnim 

dejavnostim, ki jih izvajajo člani 

programa EUROfusion in kateri koli 

subjekti iz odstavka (i), za zagotovitev 

hitrega zagona zelo učinkovitega 

delovanja ITER ter uporabe ustreznih 

objektov (vključno z JET, Joint European 

Torus), integriranega modeliranja, med 

drugim z uporabo visokozmogljivih 

računalnikov, in usposabljanja za 

pripravo naslednje generacije 

raziskovalcev in inženirjev. 

 

Or. en 
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6.9.2018 A8-0258/47 

Predlog spremembe  47 

Rebecca Harms 

v imenu skupine Verts/ALE 

 

Poročilo A8-0258/2018 

Rebecca Harms 

Program Euratoma, ki dopolnjuje okvirni program Obzorje 2020 

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

Predlog uredbe 

Priloga I – odstavek 6 – točka f 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(f) Postavitev temeljev za prihodnje 

fuzijske elektrarne z razvojem materialov, 

tehnologij in projektnih zasnov (vodilni 

položaj v industriji, družbeni izzivi) 

črtano 

Podpora skupnim dejavnostim, ki jih 

izvajajo člani programa EUROfusion in 

kateri koli subjekti iz odstavka (i), za 

razvoj in zagotovitev primernosti 

materialov za predstavitveno elektrarno, 

za katero so med drugim potrebna 

pripravljalna dela za ustrezni objekt za 

testiranje materialov in pogajanja o 

udeležbi Unije v ustreznem mednarodnem 

okviru za ta objekt. Pri takem razvoju in 

zagotovitvi primernosti je treba zagotoviti 

vse ravni eksperimentalnih, računalniških 

in teoretičnih zmogljivosti, ki so na voljo. 

 

Podpora skupnim raziskovalnim 

dejavnostim, ki jih izvajajo člani 

Evropskega sporazuma za razvoj fuzije in 

kateri koli subjekti iz odstavka (i), pri 

katerih bodo obravnavana vprašanja 

delovanja reaktorja ter razvite in 

predstavljene vse ustrezne tehnologije za 

predstavitveno fuzijsko elektrarno. 

Navedene dejavnosti vključujejo pripravo 

celovite projektne zasnove za 

predstavitveno elektrarno in izkoriščanje 

možnosti stelaratorjev kot tehnologije za 

elektrarne. 
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6.9.2018 A8-0258/48 

Predlog spremembe  48 

Rebecca Harms 

v imenu skupine Verts/ALE 

 

Poročilo A8-0258/2018 

Rebecca Harms 

Program Euratoma, ki dopolnjuje okvirni program Obzorje 2020 

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

Predlog uredbe 

Priloga I – odstavek 6 – točka i 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(i) Evropski fuzijski program črtano 

Skupni program dejavnosti za izvajanje 

načrta za doseganje cilja proizvodnje 

električne energije do leta 2050, 

sofinanciranih iz nepovratnih sredstev 

programa EUROfusion (ukrep 

sofinanciranja programov), ki so na 

podlagi Uredbe (Euratom) št. 1314/2013 

dodeljena pravnim subjektom, ki jih 

ustanovijo ali imenujejo države članice in 

tretje države, pridružene programu 

Euratoma. Nepovratna sredstva programa 

EUROfusion se lahko še naprej 

financirajo iz programa Euratoma. 

Skupni program lahko vključuje sredstva 

Skupnosti v naravi, npr. znanstveno in 

tehnično izkoriščanje zmogljivosti 

reaktorja JET v skladu s členom 10 

Pogodbe ali napotitev osebja Komisije. 

 

Or. en 
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6.9.2018 A8-0258/49 

Predlog spremembe  49 

Rebecca Harms 

v imenu skupine Verts/ALE 

 

Poročilo A8-0258/2018 

Rebecca Harms 

Program Euratoma, ki dopolnjuje okvirni program Obzorje 2020 

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

Predlog uredbe 

Priloga I – odstavek 9 – točka e – odstavek 3 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

JRC bo kot izvedbeni urad Euratoma v 

Mednarodnem forumu četrte generacije 

(GIF) nadalje usklajeval prispevke 

Skupnosti v forumu GIF. JRC bo 

nadaljeval in dodatno razvijal 

mednarodno sodelovanje na področju 

raziskav s ključnimi partnerskimi 

državami in mednarodnimi 

organizacijami (MAAE, OECD/NEA), da 

bi se spodbujale politike Unije na 

področju jedrske varnosti in zaščite. 

črtano 

Or. en 

 

 


