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6.9.2018 A8-0258/44 

Pozměňovací návrh  44 

Rebecca Harms 

za skupinu Verts/ALE 

 

Zpráva A8-0258/2018 

Rebecca Harms 

Evropský program doplňující rámcový program Horizont 2020 

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

Návrh nařízení 

Čl. 4 – odst. 1 – pododstavec 1 – písm. a 

 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

a) 349 834 000 EUR na nepřímé akce 

pro program výzkumu a vývoje jaderné 

syntézy; 

vypouští se 

Or. en 
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6.9.2018 A8-0258/45 

Pozměňovací návrh  45 

Rebecca Harms 

za skupinu Verts/ALE 

 

Zpráva A8-0258/2018 

Rebecca Harms 

Evropský program doplňující rámcový program Horizont 2020 

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

Návrh nařízení 

Příloha I – odst. 4 

 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

Strategie pro rozvoj jaderné syntézy jako 

věrohodné alternativy pro komerční 

výrobu energie bez emisí uhlíku se řídí 

plánem s dílčími cíli pro dosažení výroby 

elektřiny do roku 2050. Za účelem 

provedení uvedené strategie se uskuteční 

restrukturalizace prací souvisejících s 

jadernou syntézou v Unii, včetně správy, 

financování a řízení, s cílem přesunout 

důraz od čistého výzkumu k projektování, 

výstavbě a provozu budoucích zařízení, 

jako jsou ITER, DEMO a další. To 

nebude možné bez úzké spolupráce mezi 

celou komunitou, která se v Unii zabývá 

jadernou syntézou, Komisí a 

vnitrostátními agenturami pro 

financování. 

Jaderná syntéza není popsána jako 

věrohodná alternativa pro komerční 

výrobu energie v žádném z předložených 

scénářů do roku 2050. Na práce 

související s jadernou syntézou v Unii 

proto nebudou vyčleněny žádné další 

veřejné finanční prostředky 

Unie/Společenství. 

Or. en 
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6.9.2018 A8-0258/46 

Pozměňovací návrh  46 

Rebecca Harms 

za skupinu Verts/ALE 

 

Zpráva A8-0258/2018 

Rebecca Harms 

Evropský program doplňující rámcový program Horizont 2020 

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

Návrh nařízení 

Příloha I – odst. 6 – písm. e 

 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

e) Přechod k demonstraci 

proveditelnosti jaderné syntézy jako zdroje 

energie prostřednictvím využití stávajících 

a budoucích zařízení pro jadernou syntézu 

(vedoucí postavení v průmyslu, 

společenské výzvy) 

Podpora společných výzkumných činností 

prováděných členy EUROfusion a 

kterýmkoli ze subjektů uvedených v 

písmenu i) s cílem zajistit rychlé zahájení 

provozu projektu ITER s vysokým 

výkonem, včetně používání příslušných 

zařízení (mj. příslušného JET, společného 

evropského tokamaku JET), 

integrovaného modelování mimo jiné 

pomocí vysoce výkonných počítačů a 

vzdělávacích činností pro přípravu nové 

generace výzkumných pracovníků a 

inženýrů. 

vypouští se 

Or. en 
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6.9.2018 A8-0258/47 

Pozměňovací návrh  47 

Rebecca Harms 

za skupinu Verts/ALE 

 

Zpráva A8-0258/2018 

Rebecca Harms 

Evropský program doplňující rámcový program Horizont 2020 

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

Návrh nařízení 

Příloha I – odst. 6 – písm. f 

 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

f) Položení základů pro budoucí 

elektrárny založené na jaderné syntéze 

prostřednictvím vývoje materiálů, 

technologií a koncepčního návrhu 

(vedoucí postavení v průmyslu, 

společenské výzvy) 

Podpora společných činností prováděných 

členy EUROfusion a kterýmkoli ze 

subjektů uvedených v písmenu i) s cílem 

vyvíjet materiály a prověřovat způsobilost 

materiálů pro demonstrační elektrárnu; 

zde budou zapotřebí mimo jiné přípravné 

práce na patřičném zařízení pro zkoušení 

materiálů a jednání o účasti Unie ve 

vhodném mezinárodním rámci pro 

uvedené zařízení. Tento rozvoj a 

kvalifikace umožní využití všech možných 

úrovní experimentálních, počítačových a 

teoretických schopností, které jsou k 

dispozici. 

Podpora společných výzkumných činností 

prováděných členy Evropské dohody o 

rozvoji v oblasti jaderné syntézy a 

kterýmkoli ze subjektů uvedených v 

písmenu i), které se budou týkat 

problematiky provozu reaktorů a v jejichž 

rámci budou vyvinuty a demonstrovány 

všechny technologie s významem pro 

demonstrační elektrárnu založenou na 

vypouští se 
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jaderné syntéze. K těmto činnostem patří 

příprava koncepčního návrhu či návrhů 

celé demonstrační elektrárny a zkoumání 

potenciálu stelarátorů jako elektrárenské 

technologie. 

Or. en 
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6.9.2018 A8-0258/48 

Pozměňovací návrh  48 

Rebecca Harms 

za skupinu Verts/ALE 

 

Zpráva A8-0258/2018 

Rebecca Harms 

Evropský program doplňující rámcový program Horizont 2020 

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

Návrh nařízení 

Příloha I – odst. 6 – písm. i 

 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

i) Evropský program jaderné syntézy 

Společný program činností provádějících 

plán, jehož cílem je výroba elektřiny do 

roku 2050 spolufinancovaný 

prostřednictvím grantu EUROfusion 

(akce na spolufinancování programů) 

uděleného podle nařízení (Euratom) č. 

1314/2013 právním subjektům, které zřídí 

nebo určí členské státy a kterákoli třetí 

země přidružená k programu Euratomu. 

Grant EUROfusion může být nadále 

financován v rámci programu Euratomu. 

Společný program může zahrnovat věcná 

plnění Společenství, například vědecké a 

technické využívání zařízení JET v 

souladu s článkem 10 Smlouvy nebo 

dočasné přidělení zaměstnanců Komise. 

vypouští se 

Or. en 
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6.9.2018 A8-0258/49 

Pozměňovací návrh  49 

Rebecca Harms 

za skupinu Verts/ALE 

 

Zpráva A8-0258/2018 

Rebecca Harms 

Evropský program doplňující rámcový program Horizont 2020 

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

Návrh nařízení 

Příloha I – odst. 9 – písm. e – bod 3 

 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

Jako prováděcí zástupce Euratomu pro 

mezinárodní fórum „Generace IV“ 

(„GIF“) pokračuje JRC v koordinaci 

příspěvku Společenství ke GIF. JRC 

uskutečňuje a dále rozvíjí mezinárodní 

výzkumnou spolupráci s hlavními 

partnerskými zeměmi a mezinárodními 

organizacemi (MAAE, OECD/NEA) v 

zájmu prosazování politik Unie v oblasti 

jaderné bezpečnosti a jaderného 

zabezpečení. 

vypouští se 

Or. en 

 

 


