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6.9.2018 A8-0258/44 

Poprawka  44 

Rebecca Harms 

w imieniu grupy Verts/ALE 

 

Sprawozdanie A8-0258/2018 

Rebecca Harms 

Program badawczo-szkoleniowy Europejskiej Wspólnoty Energii Atomowej uzupełniający 

„Horyzont 2020” – program ramowy w zakresie badań naukowych i innowacji 

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

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 4 – ustęp 1 – akapit 1 – litera a 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

a) działania pośrednie związane z 

programem badawczo-rozwojowym w 

zakresie syntezy jądrowej – 349 834 000 

EUR; 

skreśla się 

Or. en 
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6.9.2018 A8-0258/45 

Poprawka  45 

Rebecca Harms 

w imieniu grupy Verts/ALE 

 

Sprawozdanie A8-0258/2018 

Rebecca Harms 

Program badawczo-szkoleniowy Europejskiej Wspólnoty Energii Atomowej uzupełniający 

„Horyzont 2020” – program ramowy w zakresie badań naukowych i innowacji 

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

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Załącznik I - akapit 4 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

Strategia rozwoju energii termojądrowej 
jako wiarygodnej opcji dla komercyjnej, 

bezemisyjnej produkcji energii będzie się 

rozwijać zgodnie z planem działania 

obejmującym najważniejsze etapy, którego 

celem jest osiągnięcie produkcji energii 

elektrycznej do 2050 r. W celu realizacji 

tej strategii należy przeprowadzić 

restrukturyzację prac nad syntezą jądrową 

w Unii, obejmującą zarządzanie, 

finansowanie i kierowanie, tak aby 

przenieść nacisk z samych badań na 

projektowanie, budowę i eksploatację 

przyszłych obiektów takich jak ITER, 

DEMO i kolejnych. Będzie to wymagać 

bliskiej współpracy całego środowiska 

zajmującego się syntezą jądrową w Unii 

oraz Komisji i krajowych agencji 

finansujących. 

Energia termojądrowa nie jest 

przedstawiona jako wiarygodna opcja dla 

komercyjnej produkcji energii elektrycznej 

w żadnym przedstawionym do tej pory 

scenariuszu na rok 2050. Zatem na prace 

nad syntezą jądrową w Unii nie zostaną 

przeznaczone żadne dodatkowe środki 

unijne/wspólnotowe. 

Or. en 
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6.9.2018 A8-0258/46 

Poprawka  46 

Rebecca Harms 

w imieniu grupy Verts/ALE 

 

Sprawozdanie A8-0258/2018 

Rebecca Harms 

Program badawczo-szkoleniowy Europejskiej Wspólnoty Energii Atomowej uzupełniający 

„Horyzont 2020” – program ramowy w zakresie badań naukowych i innowacji 

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

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Załącznik I – akapit 6 – litera e 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

e) Dążenie do wykazania 

wykonalności stosowania syntezy jądrowej 

jako źródła energii przez wykorzystanie 

istniejących i przyszłych obiektów 

termojądrowych (czołowa pozycja 

w przemyśle, wyzwania społeczne) 

skreśla się 

Wsparcie wspólnych działań badawczych 

podejmowanych przez członków 

EUROfusion i wszelkie podmioty, 

o których mowa w lit. i), w celu 

zapewnienia szybkiego rozpoczęcia 

wysokowydajnej eksploatacji ITER, w tym 

wykorzystanie odpowiednich obiektów (w 

tym w stosownych przypadkach JET: 

wspólnego europejskiego tokamaka), 

zastosowanie zintegrowanego 

modelowania z wykorzystaniem między 

innymi zaawansowanych komputerów 

oraz działania szkoleniowe w celu 

przygotowania następnego pokolenia 

naukowców i inżynierów. 

 

Or. en 
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6.9.2018 A8-0258/47 

Poprawka  47 

Rebecca Harms 

w imieniu grupy Verts/ALE 

 

Sprawozdanie A8-0258/2018 

Rebecca Harms 

Program badawczo-szkoleniowy Europejskiej Wspólnoty Energii Atomowej uzupełniający 

„Horyzont 2020” – program ramowy w zakresie badań naukowych i innowacji 

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

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Załącznik I – akapit 6 – litera f 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

f) Stworzenie podstaw dla przyszłych 

elektrowni termojądrowych przez 

opracowanie materiałów, technologii 

i projektu koncepcyjnego (czołowa 

pozycja w przemyśle, wyzwania społeczne) 

skreśla się 

Wsparcie wspólnych działań 

podejmowanych przez członków 

EUROfusion i wszelkie podmioty, 

o których mowa w lit. i), w celu 

opracowania i kwalifikacji materiałów dla 

elektrowni demonstracyjnej, 

wymagających między innymi podjęcia 

prac przygotowawczych nad odpowiednim 

obiektem do testowania materiałów oraz 

wynegocjowania udziału Unii 

w stosownych ramach międzynarodowych 

dotyczących tego obiektu. W takim 

rozwoju i kwalifikacji należy wykorzystać 

wszystkie możliwe poziomy dostępnych 

możliwości eksperymentalnych, 

obliczeniowych i teoretycznych. 

 

Wsparcie wspólnych działań badawczych 

podejmowanych przez członków 

Europejskiej umowy na rzecz rozwoju 

syntezy jądrowej i wszelkie podmioty, 

o których mowa w lit. i), dotyczących 

kwestii eksploatacji reaktora oraz 

opracowania i demonstracji wszystkich 

stosownych technologii związanych 

z demonstracyjną elektrownią 
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termojądrową. Działania obejmują 

przygotowanie kompletnego projektu 

koncepcyjnego elektrowni 

demonstracyjnej oraz analizę potencjału 

wykorzystania stellaratorów 

w elektrowniach. 

Or. en 
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6.9.2018 A8-0258/48 

Poprawka  48 

Rebecca Harms 

w imieniu grupy Verts/ALE 

 

Sprawozdanie A8-0258/2018 

Rebecca Harms 

Program badawczo-szkoleniowy Europejskiej Wspólnoty Energii Atomowej uzupełniający 

„Horyzont 2020” – program ramowy w zakresie badań naukowych i innowacji 

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

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Załącznik I – akapit 6 – litera i 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

i) Europejski program na rzecz 

syntezy jądrowej 

skreśla się 

Wspólny program służący wdrażaniu 

planu działania, tak aby osiągnąć cel 

produkcji energii elektrycznej do 2050 r., 

współfinansowany z dotacji EUROfusion 

(działanie w zakresie współfinansowania 

programu), przyznanej na podstawie 

rozporządzenia (Euratom) nr 1314/2013 

podmiotom prawnym ustanowionym lub 

wyznaczonym przez państwa członkowskie 

i jakiekolwiek państwo trzecie 

stowarzyszone z programem Euratom. 

Dotacja EUROfusion może być w dalszym 

ciągu finansowana w ramach programu 

Euratom. Wspólny program może 

obejmować środki niefinansowe 

Wspólnoty, takie jak naukowa 

i techniczna eksploatacja obiektu JET 

zgodnie z art. 10 Traktatu lub 

oddelegowanie personelu Komisji. 

 

Or. en 
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6.9.2018 A8-0258/49 

Poprawka  49 

Rebecca Harms 

w imieniu grupy Verts/ALE 

 

Sprawozdanie A8-0258/2018 

Rebecca Harms 

Program badawczo-szkoleniowy Europejskiej Wspólnoty Energii Atomowej uzupełniający 

„Horyzont 2020” – program ramowy w zakresie badań naukowych i innowacji 

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

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Załącznik I – akapit 9 – litera e – akapit 3 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

Jako organ wykonawczy Euratomu na 

Międzynarodowym Forum IV Generacji 

(GIF), JRC będzie kontynuować 

koordynację wkładu Wspólnoty w GIF. 

JRC będzie kontynuować i w dalszym 

ciągu rozwijać międzynarodową 

współpracę badawczą z głównymi krajami 

partnerskimi i organizacjami 

międzynarodowymi (MAEA, OECD/NEA) 

w celu promowania unijnej polityki 

w zakresie bezpieczeństwa jądrowego 

i jądrowego bezpieczeństwa fizycznego. 

skreśla się 

Or. en 

 


