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6.9.2018 A8-0258/44 

Ändringsförslag  44 

Rebecca Harms 

för Verts/ALE-gruppen 

 

Betänkande A8-0258/2018 

Rebecca Harms 

Euratomprogrammet som kompletterar ramprogrammet Horisont 2020 

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

 

Förslag till förordning 

Artikel 4 – punkt 1 – stycke 1 – led a 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(a) Indirekta åtgärder för forsknings- 

och utvecklingsprogrammet för fusion: 

349 834 000 EUR. 

utgår 

Or. en 
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6.9.2018 A8-0258/45 

Ändringsförslag  45 

Rebecca Harms 

för Verts/ALE-gruppen 

 

Betänkande A8-0258/2018 

Rebecca Harms 

Euratomprogrammet som kompletterar ramprogrammet Horisont 2020 

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

 

Förslag till förordning 

Bilaga I – stycke 4 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

Strategin för att utveckla fusion som ett 

trovärdigt alternativ för kommersiell 

koldioxidfri energiproduktion kommer att 

följa en färdplan med milstolpar på vägen 

mot målet för elproduktionen 2050. För 

att genomföra denna strategi ska det ske 

en omstrukturering av fusionsrelaterat 

arbete i unionen, inbegripet styrning, 

finansiering och förvaltning, för att 

säkerställa en förskjutning av 

tyngdpunkten från ren forskning till 

utformning, byggande och drift av 

framtida anläggningar såsom Iter, 

demonstrationsreaktorn Demo och deras 

efterföljare. Detta kommer att kräva ett 

nära samarbete mellan alla aktörer inom 

fusionsområdet i unionen, kommissionen 

och de nationella finansieringsorganen. 

Fusion har inte beskrivits som ett 

trovärdigt alternativ för kommersiell 

koldioxidfri elproduktion i något enda av 

de scenarier för 2050 som hittills lagts 

fram. Därför kommer det inte att anslås 

mer av unionens/gemenskapens allmänna 

medel till fusionsrelaterat arbete i unionen. 

Or. en 
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6.9.2018 A8-0258/46 

Ändringsförslag  46 

Rebecca Harms 

för Verts/ALE-gruppen 

 

Betänkande A8-0258/2018 

Rebecca Harms 

Euratomprogrammet som kompletterar ramprogrammet Horisont 2020 

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

 

Förslag till förordning 

Bilaga I – stycke 6 – led e 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(e) Att främja utvecklingen mot 

demonstration av genomförbarhet när det 

gäller fusion som energikälla genom 

användning av befintliga och framtida 

fusionsanläggningar (Industriellt 

ledarskap, Samhällsutmaningar) 

utgår 

Stödja gemensam forskningsverksamhet 

som utförs av medlemmar i europeiska 

avtalet om fusionsutveckling och någon 

av de enheter som avses i led i för att 

säkerställa en snabb start av 

högpresterande drift av Iter, inklusive 

användning av relevanta anläggningar 

(bl.a. JET, Joint European Torus), 

integrerad modellering med hjälp av 

bland annat högpresterande datorer och 

utbildningsverksamhet för att förbereda 

nästa generation forskare och ingenjörer. 

 

Or. en 
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6.9.2018 A8-0258/47 

Ändringsförslag  47 

Rebecca Harms 

för Verts/ALE-gruppen 

 

Betänkande A8-0258/2018 

Rebecca Harms 

Euratomprogrammet som kompletterar ramprogrammet Horisont 2020 

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

 

Förslag till förordning 

Bilaga I – stycke 6 – led f 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(f) Att lägga grunden för framtida 

fusionskraftverk genom utveckling av 

material, teknik och 

konstruktionsprinciper (Industriellt 

ledarskap, Samhällsutmaningar) 

utgår 

Stödja gemensam verksamhet som utförs 

av medlemmar i europeiska avtalet om 

fusionsutveckling och någon av de 

enheter som avses i led i för att utveckla 

och kvalificera material för ett 

demonstrationskraftverk, vilket bland 

annat innefattar förberedelser för en 

lämplig materialprovningsanläggning och 

förhandlingar inför unionens deltagande 

i en passande internationell ram för 

denna anläggning. I samband med sådan 

utveckling och kvalificering ska alla 

möjliga nivåer av tillgänglig 

experimentell och teoretisk kapacitet samt 

beräkningskapacitet utnyttjas. 

 

Stödja gemensam forskningsverksamhet 

utförd av medlemmar i europeiska avtalet 

om fusionsutveckling och någon av de 

enheter som avses i led i som kommer att 

behandla reaktordriftfrågor och utveckla 

och demonstrera all relevant teknik för en 

demonstrationsanläggning för 

fusionsenergi. Dessa verksamheter 

omfattar utarbetande av 

konstruktionsprinciper för ett fullständigt 

demonstrationskraftverk och 
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undersökning av potentialen hos 

stellaratorer som en kraftverksteknik. 

Or. en 
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6.9.2018 A8-0258/48 

Ändringsförslag  48 

Rebecca Harms 

för Verts/ALE-gruppen 

 

Betänkande A8-0258/2018 

Rebecca Harms 

Euratomprogrammet som kompletterar ramprogrammet Horisont 2020 

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

 

Förslag till förordning 

Bilaga I – stycke 6 – led i 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(i) Europeiska fusionsprogrammet utgår 

Ett gemensamt verksamhetsprogram för 

genomförande av färdplanen för målet för 

elproduktionen 2050 samfinansieras 

genom EUROfusionsbidrag 

(medfinansieringsåtgärd för program) 

som i enlighet med förordning (Euratom) 

nr 1314/2013 tilldelas de juridiska 

personer som inrättas eller utses av 

medlemsstaterna eller ett tredjeland som 

deltar i Euratomprogrammet. 

EUROfusionsbidraget får även i 

fortsättningen finansieras inom ramen för 

Euratomprogrammet. Det gemensamma 

programmet får omfatta resurser in 

natura från gemenskapen, t.ex. 

vetenskapligt och tekniskt utnyttjande av 

JET-anläggningen enligt artikel 10 i 

fördraget eller utstationering av 

kommissionens personal. 

 

Or. en 
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6.9.2018 A8-0258/49 

Ändringsförslag  49 

Rebecca Harms 

för Verts/ALE-gruppen 

 

Betänkande A8-0258/2018 

Rebecca Harms 

Euratomprogrammet som kompletterar ramprogrammet Horisont 2020 

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

 

Förslag till förordning 

Bilaga I – stycke 9 – led e – stycke 3 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

Som Euratoms genomförandeorgan för 

det internationella forumet Generation IV 

(GIF) ska JRC fortsätta att samordna 

gemenskapens bidrag till det 

internationella forumet. JRC ska fullfölja 

och vidareutveckla det internationella 

forskningssamarbetet med viktiga 

partnerländer och internationella 

organisationer (IAEA, OECD/NEA) i 

syfte att främja unionens politik för 

kärnsäkerhet. 

utgår 

Or. en 

 


