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6.9.2018 A8-0258/44 

Alteração  44 

Rebecca Harms 

em nome do Grupo Verts/ALE 

 

Relatório A8-0258/2018 

Rebecca Harms 

Programa Euratom que complementa o Programa-Quadro Horizonte 2020 

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

 

Proposta de regulamento 

Artigo 4 – n.º 1 – parágrafo 1 – alínea a) 

 
Texto da Comissão Alteração 

(a) Ações indiretas no âmbito do 

programa de investigação e 

desenvolvimento no domínio da fusão: 

349 834 000 EUR; 

Suprimido 

Or. en 
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6.9.2018 A8-0258/45 

Alteração  45 

Rebecca Harms 

em nome do Grupo Verts/ALE 

 

Relatório A8-0258/2018 

Rebecca Harms 

Programa Euratom que complementa o Programa-Quadro Horizonte 2020 

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

 

Proposta de regulamento 

Anexo I – parágrafo 4 

 
Texto da Comissão Alteração 

A estratégia para o desenvolvimento da 

fusão como uma opção credível para a 

produção comercial de energia isenta de 

carbono respeitará um roteiro com 

marcos importantes para a realização do 

objetivo de produção de eletricidade até 

2050. Para fins de aplicação desta 

estratégia, proceder-se-á a uma 

reestruturação do trabalho relacionado 

com a energia de fusão na União, 

incluindo a governação, o financiamento 

e a gestão, a fim de garantir uma 

deslocação da incidência da investigação 

pura para a conceção, construção e 

exploração de futuras instalações como o 

ITER, DEMO e outras. Tal exigirá uma 

estreita cooperação entre toda a 

comunidade no domínio da fusão da 

União, a Comissão e agências nacionais 

de financiamento. 

A fusão não é descrita como uma opção 

credível para a eletricidade comercial em 

nenhum dos cenários para 2050 

apresentados até à data. Por conseguinte, 

não deverão ser atribuídos mais fundos 

públicos da União/Comunidade ao 

trabalho no domínio da fusão realizado na 

União. 

Or. en 
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6.9.2018 A8-0258/46 

Alteração  46 

Rebecca Harms 

em nome do Grupo Verts/ALE 

 

Relatório A8-0258/2018 

Rebecca Harms 

Programa Euratom que complementa o Programa-Quadro Horizonte 2020 

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

 

Proposta de regulamento 

Anexo I – parágrafo 6 – alínea e) 

 
Texto da Comissão Alteração 

(e) Avançar para as fases de 

demonstração e viabilidade da fusão como 

fonte de energia mediante a exploração 

das instalações de fusão existentes e 

futuras (liderança industrial, desafios 

societais) 

Suprimido 

Apoio a atividades de investigação 

comuns desenvolvidas pelos membros do 

EUROfusion e por qualquer das entidades 

mencionadas na alínea i), de modo a 

garantir um arranque rápido do 

funcionamento com elevado desempenho 

do ITER, incluindo a utilização de 

instalações relevantes (nomeadamente o 

Joint European Torus, JET), de 

modelização integrada com recurso, inter 

alia, a computadores de alto desempenho 

e atividades de formação com vista a 

preparar a próxima geração de 

investigadores e engenheiros. 

 

Or. en 
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6.9.2018 A8-0258/47 

Alteração  47 

Rebecca Harms 

em nome do Grupo Verts/ALE 

 

Relatório A8-0258/2018 

Rebecca Harms 

Programa Euratom que complementa o Programa-Quadro Horizonte 2020 

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

 

Proposta de regulamento 

Anexo I – parágrafo 6 – alínea f) 

 
Texto da Comissão Alteração 

(f) Estabelecer as bases para futuras 

centrais de energia de fusão mediante o 

desenvolvimento de materiais, tecnologias 

e projeto conceptual (liderança industrial, 

desafios societais) 

Suprimido 

Apoio a atividades conjuntas realizadas 

por membros do EUROfusion e por 

qualquer das entidades mencionadas na 

alínea i), para fins de desenvolvimento e 

qualificação de materiais para uma 

central elétrica de demonstração, o que 

implica nomeadamente trabalhos 

preparatórios para uma instalação 

adequada de ensaio de materiais e 

negociações para a participação da União 

num quadro internacional adequado para 

essa instalação. Estes desenvolvimentos e 

qualificações deverão fazer uso de todos 

os níveis possíveis de capacidades 

experimentais, computacionais e teóricas 

disponíveis. 

 

Apoio a atividades de investigação 

conjuntas realizadas pelos membros do 

Acordo Europeu para o Desenvolvimento 

da Fusão e por qualquer das entidades 

mencionadas na alínea i), que abordarão 

as questões de funcionamento dos 

reatores e desenvolverão e demonstrarão 

todas as tecnologias relevantes para a 

demonstração de uma central elétrica de 

fusão. Estas atividades incluem a 

 



 

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

PT Unida na diversidade PT 

preparação de um ou mais projetos 

conceptuais completos para uma central 

de demonstração e a exploração do 

potencial dos stellarators como tecnologia 

de central elétrica. 

Or. en 
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6.9.2018 A8-0258/48 

Alteração  48 

Rebecca Harms 

em nome do Grupo Verts/ALE 

 

Relatório A8-0258/2018 

Rebecca Harms 

Programa Euratom que complementa o Programa-Quadro Horizonte 2020 

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

 

Proposta de regulamento 

Anexo I – parágrafo 6 – alínea i) 

 
Texto da Comissão Alteração 

(i) Programa Europeu de Fusão Suprimido 

Um programa conjunto de atividades para 

a implementação do roteiro que visa 

atingir o objetivo de produção de 

eletricidade até 2050, cofinanciado pela 

subvenção EUROfusion subvenção (Ação 

de cofinanciamento de programa) 

atribuída ao abrigo do Regulamento 

(Euratom) n.º 1314/2013 às entidades 

jurídicas criadas ou designadas pelos 

Estados-Membros e por qualquer país 

terceiro associado ao Programa Euratom. 

A subvenção EUROfusion pode continuar 

a ser financiada ao abrigo do Programa 

Euratom. O programa conjunto pode 

incluir recursos em espécie da 

Comunidade, como a exploração 

científica e técnica da instalação JET nos 

termos do artigo 10.º do Tratado, ou o 

destacamento de pessoal da Comissão. 

 

Or. en 
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6.9.2018 A8-0258/49 

Alteração  49 

Rebecca Harms 

em nome do Grupo Verts/ALE 

 

Relatório A8-0258/2018 

Rebecca Harms 

Programa Euratom que complementa o Programa-Quadro Horizonte 2020 

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

 

Proposta de regulamento 

Anexo I – parágrafo 9 – alínea e) – parágrafo 3 

 
Texto da Comissão Alteração 

Na sua qualidade de Agente de Execução 

da Euratom no âmbito do Fórum 

Internacional Geração IV (GIF), o JRC 

continuará a coordenar a contribuição da 

Comunidade para o GIF. O JRC 

prosseguirá e aprofundará a cooperação 

internacional em matéria de investigação 

com os principais países parceiros e 

organizações internacionais (Agência 

Internacional da Energia Atómica 

(AIEA) e Agência da Energia Nuclear 

(AEN) da OCDE), a fim de promover as 

políticas de segurança nuclear intrínseca 

e extrínseca da União. 

Suprimido 

Or. en 

 


