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Módosítás 1

Rendeletre irányuló javaslat
4 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) A nukleáris kutatás közösségi szintű 
folyamatosságának biztosítása érdekében 
meg kell határozni a Közösség kutatási és 
képzési programját (a továbbiakban: 
Euratom-program) a 2019. január 1-jétől 
2020. december 31-ig tartó időszakra. Az 
Euratom-program célkitűzéseinek meg kell 
egyezniük a 2014–2018-as program 
célkitűzéseivel, a programnak ugyanazokat 
a tevékenységeket kell támogatnia és 
ugyanazon végrehajtási módot kell 
alkalmaznia, amely már eredményesnek és 
megfelelőnek bizonyult a célkitűzéseinek 
elérésében. 

(4) A nukleáris kutatás közösségi szintű 
folyamatosságának biztosítása és az e 
területhez kapcsolódó célkitűzések 
megvalósítása érdekében meg kell 
határozni a Közösség kutatási és képzési 
programját (a továbbiakban: Euratom-
program) a 2019. január 1-jétől 2020. 
december 31-ig tartó időszakra. Az 
Euratom-program célkitűzéseinek meg kell 
egyezniük a 2014–2018-as program 
célkitűzéseivel, a programnak ugyanazokat 
a tevékenységeket kell támogatnia és 
ugyanazon végrehajtási módot kell 
alkalmaznia, amely már eredményesnek és 
megfelelőnek bizonyult a célkitűzéseinek 
elérésében. 

Módosítás 2

Rendeletre irányuló javaslat
6 preambulumbekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(6) Mindamellett, hogy a nukleáris 
energia potenciálisan befolyásolhatja az 
energiaellátást és a gazdasági fejlődést, a 
súlyos nukleáris balesetek veszélyt 
jelenthetnek az emberi egészségre. Ezért az 
Euratom programban a lehető legnagyobb 
figyelmet kell fordítani a nukleáris 
biztonságra és – adott esetben – a Közös 
Kutatóközpont által vizsgált biztonsági 
szempontokra. 

(6) Mindamellett, hogy a nukleáris 
energia potenciálisan befolyásolhatja az 
energiaellátást és a gazdasági fejlődést, a 
súlyos nukleáris balesetek veszélyt 
jelenthetnek az emberi egészségre és a 
környezetre közép- és hosszú távon 
egyaránt. Ezért az Euratom programban a 
lehető legnagyobb figyelmet kell fordítani 
a nukleáris biztonságra és – adott esetben – 
a Közös Kutatóközpont által vizsgált 
biztonsági szempontokra. 

Módosítás 3

Rendeletre irányuló javaslat
7 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(7) A 2008. február 28-én Brüsszelben 
tartott Tanács ülés következtetéseiben 
meghatározott európai stratégiai 
energiatechnológiai terv (a továbbiakban: 
SET-terv) előirányozza a karbonszegény 
technológiák fejlesztésének felgyorsítását. 
Az Európai Tanács a 2011. február 4-i 
ülésén megállapodott abban, hogy az Unió 
és tagállamai ösztönözni fogják a megújuló 
energiaforrások hasznosítására, valamint 
a biztonságos és fenntartható 
karbonszegény technológiákra irányuló 
beruházásokat, és a SET-tervben 
megállapított technológiai prioritások 
megvalósítására fognak összpontosítani. 
Az egyes tagállamok továbbra is maguk 
döntik el, hogy a technológiák mely típusát 
támogatják.

(7) A 2008. február 28-án Brüsszelben 
tartott tanácsi ülés következtetéseiben 
meghatározott európai stratégiai 
energiatechnológiai terv (a továbbiakban: 
SET-terv) előirányozza az innovációs 
folyamat felgyorsítását a fejlett európai 
karbonszegény technológiák területén. Az 
Európai Tanács a 2011. február 4-i ülésén 
megállapodott abban, hogy az Unió és 
tagállamai ösztönözni fogják a megújuló 
energiaforrásokra, valamint a biztonságos 
és fenntartható karbonszegény 
technológiákra – többek között a nukleáris 
energiára – irányuló beruházásokat, és a 
SET-tervben megállapított technológiai 
prioritások megvalósítására fognak 
összpontosítani. A SET-terv 10. számú 
(nukleáris) fellépésének célja a következő: 
A nukleáris reaktorok és a kapcsolódó 
üzemanyagciklusok magas biztonsági 
szintjének fenntartása az üzemelés és a 
leszerelés során, egyúttal javítva azok 
hatékonyságát. Az egyes tagállamok 
továbbra is maguk döntik el, hogy a 
technológiák mely típusát támogatják.
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Módosítás 4

Rendeletre irányuló javaslat
8 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(8) Mivel minden tagállam rendelkezik 
nukleáris létesítménnyel vagy felhasznál – 
különösen orvosi célokra – radioaktív 
anyagokat, a Tanács a 2008. december 1-
jén és 2-án Brüsszelben tartott ülésének 
következtetéseiben elismerte a nukleáris 
területhez tartozó készségek iránti 
folyamatos igényt, melynek kielégítése 
elsősorban a kutatással összekapcsolódó, 
közösségi szinten összehangolt megfelelő 
oktatással és képzéssel érhető el. 

(8) Mivel minden tagállam rendelkezik 
nukleáris létesítménnyel vagy felhasznál – 
különösen orvosi célokra – radioaktív 
anyagokat, a Tanács a 2008. december 1-
jén és 2-án Brüsszelben tartott ülésének 
következtetéseiben elismerte a nukleáris 
területhez tartozó készségek iránti 
folyamatos igényt, melynek kielégítése 
elsősorban a valamennyi szinten 
megvalósuló, megfelelő oktatással és 
képzéssel, valamint az európai szintű 
kutatási projektek megfelelő 
összehangolásával érhető el.

Módosítás 5

Rendeletre irányuló javaslat
9 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(9) Noha mindegyik tagállam maga 
dönthet arról, hogy a nukleáris energiát 
hasznosítja-e vagy sem, azt is el kell 
ismerni, hogy a nukleáris energia 
különböző szerepet tölt be az egyes 
tagállamokban.

(9) Noha mindegyik tagállam maga 
dönthet arról, hogy a nukleáris energiát 
hasznosítja-e vagy sem, azt is el kell 
ismerni, hogy a nukleáris kutatás fontos 
szerepet tölt be valamennyi tagállamban, 
nem utolsósorban az emberi egészség 
területén.

Módosítás 6

Rendeletre irányuló javaslat
11 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(11) Ahhoz, hogy a magfúzió hitelt 
érdemlő megoldás legyen a kereskedelmi 
mértékű energiatermelésre, először is arra 
van szükség, hogy az ITER sikeresen és 
időben megépüljön és üzembe álljon. 

(11) Ahhoz, hogy a magfúzió hitelt 
érdemlő megoldás legyen a kereskedelmi 
mértékű energiatermelésre, először is arra 
van szükség, hogy az ITER sikeresen és 
időben megépüljön és üzembe álljon, az 
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Másodszor pedig ambiciózus, de 
teljesíthető ütemtervet kell készíteni a 
2050-re megvalósítandó villamosenergia-
termelésre vonatkozóan. E célok eléréséhez 
az európai magfúziós programot a szóban 
forgó ütemterv végrehajtását szolgáló 
közös tevékenységi program felé kell 
irányítani. A folyamatban lévő magfúziós 
kutatási tevékenységek eredményeinek 
szavatolása, valamint a magfúzió 
területével foglalkozó érdekelt felek hosszú 
távú kötelezettségvállalásának és 
egymással való hosszú távú 
együttműködésének a biztosítása 
érdekében gondoskodni kell a Közösség 
támogatásának folyamatosságáról. 
Nagyobb hangsúlyt kell helyezni 
mindenekelőtt az ITER-t támogató 
tevékenységekre, de a demonstrációs 
reaktorra irányuló fejlesztésekre is, és ezen 
belül adott esetben a magánszektor 
részvételét is erősíteni kell. Ezen 
észszerűsítés és hangsúlyáthelyezés közben 
nem szabad kockára tenni a fúziós energia 
tudományos közösségében Európa által 
betöltött vezető szerepet.

EURATOM-program jelentős 
hozzájárulása mellett. Másodszor pedig 
ambiciózus, de teljesíthető ütemtervet kell 
készíteni a 2050-re megvalósítandó 
villamosenergia-termelésre vonatkozóan. E 
célok eléréséhez az európai magfúziós 
programot a szóban forgó ütemterv 
végrehajtását szolgáló közös tevékenységi 
program felé kell irányítani. A folyamatban 
lévő magfúziós kutatási tevékenységek 
eredményeinek szavatolása, valamint a 
magfúzió területével foglalkozó érdekelt 
felek hosszú távú kötelezettségvállalásának 
és egymással való hosszú távú 
együttműködésének a biztosítása 
érdekében gondoskodni kell a Közösség 
hosszú távú támogatásának 
folyamatosságáról. Nagyobb hangsúlyt kell 
helyezni mindenekelőtt az ITER-t 
támogató tevékenységekre, de a 
demonstrációs reaktorra irányuló 
fejlesztésekre is, és ezen belül adott 
esetben a magánszektor részvételét is 
erősíteni kell. Ezen észszerűsítés és 
hangsúlyáthelyezés közben nem szabad 
kockára tenni a fúziós energia tudományos 
közösségében Európa által betöltött vezető 
szerepet.

Módosítás 7

Rendeletre irányuló javaslat
12 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(12) A Közös Kutatóközpontnak továbbra 
is a felhasználó igényeire szabott független 
tudományos és technológiai támogatást 
kell biztosítania a közösségi szakpolitikák 
megfogalmazásához, kialakításához, 
végrehajtásához és nyomon követéséhez, 
különösen a nukleáris biztonsági és 
védelmi kutatás és képzés területén.  Az 
Unióban folyó kutatás emberi 
erőforrásainak optimális kiaknázása és a 
párhuzamos munkavégzés elkerülése 
érdekében a Közös Kutatóközpont által 
végzett új tevékenységeket minden esetben 

(12) A Közös Kutatóközpontnak továbbra 
is a felhasználó igényeire szabott független 
tudományos és technológiai támogatást 
kell biztosítania a közösségi szakpolitikák 
megfogalmazásához, kialakításához, 
végrehajtásához és nyomon követéséhez, 
különösen a nukleáris biztonsággal, 
védelemmel és biztosítékokkal, illetve a 
nonproliferációval kapcsolatos kutatás és 
képzés területén. Az Unióban folyó kutatás 
emberi erőforrásainak optimális kiaknázása 
és a párhuzamos munkavégzés elkerülése 
érdekében a Közös Kutatóközpont által 
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elemezni kell annak megállapítása 
érdekében, hogy azok összhangban állnak-
e a tagállamokban folytatott 
tevékenységekkel.  A „Horizont 2020” 
keretprogram nukleáris védelemmel 
kapcsolatos vetületeinek a Közös 
Kutatóközpont közvetlen tevékenységeire 
kell korlátozódniuk.

végzett új tevékenységeket minden esetben 
elemezni kell annak megállapítása 
érdekében, hogy azok összhangban állnak-
e a tagállamokban folytatott 
tevékenységekkel. A „Horizont 2020” 
keretprogram védelemmel kapcsolatos 
vetületeinek a Közös Kutatóközpont 
közvetlen tevékenységeire kell 
korlátozódniuk. 

Módosítás 8

Rendeletre irányuló javaslat
14 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(14) Az Uniónak az a szerepe, hogy – 
valamennyi tagállama érdekében – keretet 
alakítson ki az atommag-hasadási 
technológiákra vonatkozó közös 
élvonalbeli kutatás, tudásteremtés és 
tudásmegőrzés támogatására, különös 
tekintettel a biztonságra, a védelemre, a 
sugárvédelemre és a nonproliferációra. 
Ehhez független tudományos 
eredményekre van szükség, a Közös 
Kutatóközpont hozzájárulása pedig 
kulcsfontosságú ezen a területen. A 
Bizottság az Európai Parlamentnek, a 
Tanácsnak, az Európai Gazdasági és 
Szociális Bizottságnak és a Régiók 
Bizottságának szóló, 2010. október 6-i, 
„Az Európa 2020 stratégia kiemelt 
kezdeményezése: Innovatív Unió” című 
közleményében ezt elismerte, és szándékát 
fejezte ki, hogy a politikai döntéshozatal 
tudományos alapjait a Közös 
Kutatóközpont révén megerősítse. A Közös 
Kutatóközpont e feladatnak azzal kíván 
eleget tenni, hogy a nukleáris biztonságot 
és védelmet érintő kutatási tevékenységét 
az Unió politikai prioritásaira 
összpontosítja.

(14) Az Uniónak az a szerepe, hogy – 
valamennyi tagállama érdekében – keretet 
alakítson ki az atommag-hasadási 
technológiákra vonatkozó közös 
élvonalbeli kutatás, tudásteremtés és 
tudásmegőrzés támogatására, különös 
tekintettel a biztonságra, a védelemre, a 
radioaktív hulladék feldolgozására, a 
sugárvédelemre és a nonproliferációra. 
Ehhez független tudományos 
eredményekre van szükség, a Közös 
Kutatóközpont hozzájárulása pedig 
kulcsfontosságú ezen a területen. A 
Bizottság az Európai Parlamentnek, a 
Tanácsnak, az Európai Gazdasági és 
Szociális Bizottságnak és a Régiók 
Bizottságának szóló, 2010. október 6-i, 
„Az Európa 2020 stratégia kiemelt 
kezdeményezése: Innovatív Unió” című 
közleményében ezt elismerte, és szándékát 
fejezte ki, hogy a politikai döntéshozatal 
tudományos alapjait a Közös 
Kutatóközpont révén megerősítse. A Közös 
Kutatóközpont e feladatnak azzal kíván 
eleget tenni, hogy a nukleáris biztonságot 
és védelmet érintő kutatási tevékenységét 
az Unió politikai prioritásaira 
összpontosítja.

Módosítás 9
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Rendeletre irányuló javaslat
15 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(15) A tudomány és a társadalom közötti 
kapcsolat elmélyítése és a tudományba 
vetett közbizalom megerősítése érdekében 
az Euratom-programnak támogatnia kell a 
polgárok és a civil társadalom tájékozott 
részvételét a kutatási és innovációs 
ügyekben, ehhez pedig elő kell mozdítania 
a tudományos oktatást, hozzáférhetőbbé 
kell tennie a tudományos ismereteket, 
olyan, felelősségteljes kutatási és 
innovációs menetrendeket kell kidolgoznia, 
amelyek eloszlatják a polgárok és a civil 
társadalom aggályait és megfelelnek 
elvárásaiknak, valamint meg kell 
könnyítenie ez utóbbiak részvételét az 
Euratom-programhoz tartozó 
tevékenységekben. 

(15) A tudomány és a társadalom közötti 
kapcsolat elmélyítése és a tudományba 
vetett közbizalom megerősítése érdekében 
az Euratom-programnak jobb tájékoztatást 
kell nyújtania, hogy lehetővé tegye a 
polgárok és a civil társadalom tájékozott 
részvételét a kutatási és innovációs 
ügyekben, ehhez pedig elő kell mozdítania 
a tudományos oktatást, hozzáférhetőbbé 
kell tennie a tudományos ismereteket, 
olyan, felelősségteljes kutatási és 
innovációs menetrendeket kell kidolgoznia, 
amelyek eloszlatják a polgárok és a civil 
társadalom aggályait és megfelelnek 
elvárásaiknak, valamint meg kell 
könnyítenie ez utóbbiak részvételét az 
Euratom-programhoz tartozó 
tevékenységekben.

Módosítás 10

Rendeletre irányuló javaslat
17 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(17) A 2013. február 26–27-én 
Brüsszelben, a Bizottság és az Európai 
Gazdasági és Szociális Bizottság közös 
szervezésében megrendezett, egy többek 
között energetikai, közgazdasági és 
társadalomtudományi szakértők által 
készített, interdiszciplináris tanulmányon 
alapuló, „Az atommaghasadással 
kapcsolatos kutatások előnyei és korlátai a 
karbonszegény gazdaságra nézve” című 
szimpóziumon folytatott viták eredményei 
elismerték, hogy folytatni kell az európai 
szintű nukleáris kutatást.

(17) A 2013. február 26–27-én 
Brüsszelben, a Bizottság és az Európai 
Gazdasági és Szociális Bizottság közös 
szervezésében megrendezett, egy többek 
között energetikai, közgazdasági és 
társadalomtudományi szakértők által 
készített, interdiszciplináris tanulmányon 
alapuló, „Az atommaghasadással 
kapcsolatos kutatások előnyei és korlátai a 
karbonszegény gazdaságra nézve” című 
szimpóziumon folytatott viták eredményei 
elismerték, hogy folytatni kell az európai 
szintű nukleáris kutatást, beleértve az 
atommaghasadással kapcsolatos kutatást.

Módosítás 11
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Rendeletre irányuló javaslat
18 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(18) Az Euratom-programnak hozzá kell 
járulnia ahhoz, hogy az Unióban vonzóbbá 
váljon a kutatói életpálya. Megfelelő 
figyelmet kell fordítani – önkéntes jellegük 
tiszteletben tartása mellett – a Kutatók 
Európai Chartájára és a kutatók felvételi 
eljárásának magatartási kódexére17, 
valamint az Európai Kutatási Térséggel 
összefüggésben meghatározott egyéb 
referenciakeretekre.

(18) Az Euratom-programnak hozzá kell 
járulnia ahhoz, hogy az Unióban vonzóbbá 
váljon a kutatói életpálya, és ösztönöznie 
kell a fiatalokat arra, hogy vegyenek részt 
az e területen folyó kutatásban. Megfelelő 
figyelmet kell fordítani – önkéntes jellegük 
tiszteletben tartása mellett – a Kutatók 
Európai Chartájára és a kutatók felvételi 
eljárásának magatartási kódexére17, 
valamint az Európai Kutatási Térséggel 
összefüggésben meghatározott egyéb 
referenciakeretekre.

_________________ _________________
17 A Bizottság ajánlása (2005. március 11.) 
a Kutatók Európai Chartájáról és a kutatók 
felvételi eljárásának magatartási kódexéről 
(HL L 75., 2005.3.22., 67. o.). 

17 A Bizottság ajánlása (2005. március 11.) 
a Kutatók Európai Chartájáról és a kutatók 
felvételi eljárásának magatartási kódexéről 
(HL L 75., 2005.3.22., 67. o.).

Módosítás 12

Rendeletre irányuló javaslat
19 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(19) Az Euratom-program keretében 
kialakított tevékenységeknek arra kell 
törekedniük, hogy a kutatásban és az 
innovációban előmozdítsák a nők és férfiak 
közötti egyenlőséget, különösen a nemek 
közötti aránytalanság hátterében álló okok 
kezelésével, a női és férfi kutatók 
képességeinek teljes kibontakoztatásával, 
valamint a nemek kérdésének a projektek 
tartalmába való beépítésével, a kutatás 
színvonalasabbá tétele és az innováció 
serkentése céljából. A tevékenységeknek 
törekedniük kell továbbá a nemek közötti 
egyenlőséghez kapcsolódó – az Európai 
Unióról szóló szerződés 2. és 3. cikke, 
valamint az Európai Unió működéséről 
szóló szerződés (EUMSZ) 8. cikke szerinti 

(19) Az Euratom-program keretében 
kialakított tevékenységeknek meg kell 
felelniük a kutatásban és az innovációban a 
nők és férfiak közötti egyenlőség elveinek, 
különösen a nemek közötti aránytalanság 
hátterében álló okok kezelésével, a női és 
férfi kutatók képességeinek teljes 
kibontakoztatásával, valamint a kutatási 
programokhoz való hozzáférésük 
javításával a kutatás színvonalasabbá tétele 
és az innováció serkentése céljából. A 
tevékenységeknek törekedniük kell 
továbbá a nemek közötti egyenlőséghez 
kapcsolódó – az Európai Unióról szóló 
szerződés 2. és 3. cikke, valamint az 
Európai Unió működéséről szóló szerződés 
(EUMSZ) 8. cikke szerinti – elvek 
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– elvek érvényre juttatására. érvényre juttatására.

Módosítás 13

Rendeletre irányuló javaslat
20 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(20) Az Euratom-program által támogatott 
kutatási és innovációs tevékenységeknek 
tiszteletben kell tartaniuk az etikai 
alapelveket. A tudomány és az új 
technológiák etikájával foglalkozó európai 
csoport energiaügyi kérdésekkel 
kapcsolatos véleményeit adott esetben 
figyelembe kell venni. A kutatási 
tevékenységeknek továbbá figyelembe kell 
venniük az EUMSZ 13. cikkét, és 
csökkenteniük kell az állatok kutatási és 
kísérleti célú felhasználását, végcélként az 
állatfelhasználás kiváltását szem előtt 
tartva. Minden tevékenységet az emberi 
egészségvédelem magas szintjének 
biztosításával kell végrehajtani.

(20) Az Euratom-program által támogatott 
kutatási és innovációs tevékenységeknek 
tiszteletben kell tartaniuk az etikai 
alapelveket. A tudomány és az új 
technológiák etikájával foglalkozó európai 
csoport energiaügyi kérdésekkel 
kapcsolatos véleményeit adott esetben 
figyelembe kell venni. A kutatási 
tevékenységeknek továbbá figyelembe kell 
venniük az EUMSZ 13. cikkét, és ki kell 
váltaniuk az állatok kutatási és kísérleti 
célú felhasználását, végcélként az 
állatfelhasználás betiltását szem előtt 
tartva. Minden tevékenységet az emberi 
egészségvédelem legmagasabb szintjének 
biztosításával kell végrehajtani.

Módosítás 14

Rendeletre irányuló javaslat
21 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(21) A hatás növelése érdekében továbbá 
az Euratom-programból és a 
magánforrásokból származó finanszírozást 
a köz- és a magánszféra közötti 
partnerségek keretében együttesen kell 
mozgósítani olyan kulcsfontosságú 
területeken, ahol a kutatás és az innováció 
hozzájárulhat az Unió tágabb 
versenyképességi céljaihoz. Különös 
figyelmet kell fordítani a kis- és 
középvállalkozások részvételére.

(21) A hatás növelése érdekében továbbá 
az Euratom-programból és a 
magánforrásokból származó finanszírozást 
a köz- és a magánszféra közötti 
partnerségek keretében együttesen kell 
mozgósítani olyan kulcsfontosságú 
területeken, ahol a kutatás és az innováció 
hozzájárulhat az Unió tágabb 
versenyképességi céljaihoz. Különös 
figyelmet kell fordítani a kis- és 
középvállalkozások részvételére, beleértve 
az adott kutatási területen tevékenykedő 
új, feltörekvő innovatív szereplőket.
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Módosítás 15

Rendeletre irányuló javaslat
25 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(25) Az Unió pénzügyi érdekeit arányos 
intézkedésekkel kell védeni a kiadási ciklus 
egészében, ideértve a szabálytalanságok 
megelőzését, feltárását és kivizsgálását, a 
kárba veszett, tévesen kifizetett vagy 
helytelenül felhasznált források 
visszatéríttetését és adott esetben a 
bírságokat. A résztvevőkre háruló 
ellenőrzési terhen enyhíteni kell az 
ellenőrzési stratégia olyan értelmű 
felülvizsgálatával, amely a hangsúlyt a 
hibaarányok minimalizálásáról a 
kockázatértékelésen alapuló ellenőrzésre és 
a csalások felderítésére helyezi át.

(25) Az Unió pénzügyi érdekeit megfelelő 
intézkedésekkel kell védeni a kiadási ciklus 
egészében, ideértve a szabálytalanságok 
megelőzését, feltárását és kivizsgálását 
közös ellenőrzési eljárások révén, a kárba 
veszett, tévesen kifizetett vagy helytelenül 
felhasznált források visszatéríttetését és 
adott esetben a bírságokat. A résztvevőkre 
háruló ellenőrzési terhen enyhíteni kell az 
ellenőrzési stratégia olyan értelmű 
felülvizsgálatával, amely a hangsúlyt a 
hibaarányok minimalizálásáról az uniós 
szintű közös elvekre és kritériumokra 
épülő, kockázatértékelésen alapuló 
ellenőrzésre és csalásfelderítésre helyezi 
át.

Módosítás 16

Rendeletre irányuló javaslat
26 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(26) Fontos gondoskodni az Euratom-
program pénzgazdálkodásának hatékony és 
eredményes voltáról, valamint az Euratom-
program minél hatékonyabb és 
felhasználóbarátabb végrehajtásáról, s 
emellett biztosítani kell a jogbiztonságot és 
valamennyi résztvevőnek a programhoz 
való hozzáférését is.  Biztosítani kell a 
966/2012/EU, Euratom európai parlamenti 
és tanácsi rendelet (a költségvetési 
rendelet)19 vonatkozó rendelkezéseinek, 
valamint az egyszerűsítés és a szabályozás 
javítása kapcsán meghatározott 
követelményeknek való megfelelést.

(26) Fontos gondoskodni az Euratom-
program pénzgazdálkodásának hatékony és 
eredményes voltáról, valamint az Euratom-
program minél hatékonyabb és 
felhasználóbarátabb végrehajtásáról, és 
emellett biztosítani kell a jogbiztonságot és 
a lehetséges kedvezményezettek megfelelő 
tájékoztatását annak érdekében, hogy 
növeljék valamennyi résztvevőnek a 
programhoz való hozzáférését. Biztosítani 
kell a 966/2012/EU, Euratom európai 
parlamenti és tanácsi rendelet (a 
költségvetési rendelet)19 vonatkozó 
rendelkezéseinek, valamint az 
egyszerűsítés és a szabályozás javítása 
kapcsán meghatározott követelményeknek 
való megfelelést.
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_________________ _________________
19 Az Európai Parlament és a Tanács 
966/2012/EU, Euratom rendelete (2012. 
október 25.) az Unió általános 
költségvetésére alkalmazandó pénzügyi 
szabályokról és az 1605/2002/EK, Euratom 
tanácsi rendelet hatályon kívül 
helyezéséről (HL L 298., 2012.10.26., 1. 
o.). 

19 Az Európai Parlament és a Tanács 
966/2012/EU, Euratom rendelete (2012. 
október 25.) az Unió általános 
költségvetésére alkalmazandó pénzügyi 
szabályokról és az 1605/2002/EK, Euratom 
tanácsi rendelet hatályon kívül 
helyezéséről (HL L 298., 2012.10.26., 1. 
o.).

Módosítás 17

Rendeletre irányuló javaslat
33 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(33) Az Euratom-programnak a 
vonatkozó területeken kijelölt célkitűzései 
eléréséhez a horizontális tevékenységek 
támogatására van szükség, mind az 
Euratom-program keretein belül, mind a 
„Horizont 2020” keretprogrammal 
közösen.

(33) Az Euratom-programnak a 
vonatkozó területeken kijelölt célkitűzései 
eléréséhez a horizontális tevékenységek 
támogatására van szükség, mind az 
Euratom-program keretein belül, mind a 
„Horizont 2020” keretprogrammal 
közösen, mint például a kutatói mobilitást 
támogató Marie Skłodowska-Curie-
cselekvések esetében.

Módosítás 18

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Az Euratom-program általános 
célkitűzése, hogy előmozdítsa a nukleáris 
kutatási és képzési tevékenységeket, 
hangsúlyt fektetve a nukleáris biztonság, a 
nukleáris védelem és a sugárvédelem 
folyamatos javítására, különösen pedig az, 
hogy potenciálisan hozzájáruljon az 
energiarendszer biztonságos és hatékony 
módon történő hosszú távú 
széntelenítéséhez. Ezt az általános 
célkitűzést az I. mellékletben részletezett 
tevékenységek útján, az e cikk (2) és (3) 
bekezdése szerinti különös célkitűzések 

(1) Az Euratom-program általános 
célkitűzése, hogy előmozdítsa a nukleáris 
kutatási és képzési tevékenységeket, 
hangsúlyt fektetve a nukleáris biztonság, a 
nukleáris védelem és a sugárvédelem 
folyamatos javítására, különösen pedig az, 
hogy hozzájáruljon az energiarendszer 
biztonságos és hatékony módon történő 
hosszú távú széntelenítéséhez. Ezt az 
általános célkitűzést az I. mellékletben 
részletezett tevékenységek útján, az e cikk 
(2) és (3) bekezdése szerinti különös 
célkitűzések elérését szolgáló közvetlen és 
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elérését szolgáló közvetlen és közvetett 
tevékenységek formájában kell 
megvalósítani.

közvetett tevékenységek formájában kell 
megvalósítani.

Módosítás 19

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 2 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) a nukleáris rendszerek 
biztonságosságának támogatása;

a) a nukleáris rendszerek 
biztonságosságának támogatása, többek 
között strukturális, határokon átnyúló 
ellenőrzések révén az olyan nukleáris 
létesítmények esetében, amelyek más 
tagállamokkal közös egy vagy több 
országhatár közelében helyezkednek el;

Módosítás 20

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 2 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) hozzájárulás a radioaktív 
véghulladék kezelésére alkalmas 
biztonságos, hosszú távú megoldások 
kifejlesztéséhez, ideértve a radioaktív 
hulladék végleges geológiai elhelyezését, 
valamint a particionálást és a 
transzmutációt is; 

b) hozzájárulás az uniós szinten és 
harmadik országokkal a radioaktív 
véghulladék kezelésére alkalmas 
biztonságos, hosszú távú megoldások 
azonosítása és kifejlesztése során 
folytatott együttműködéshez, ideértve a 
radioaktív hulladék végleges geológiai 
elhelyezését, valamint a particionálást és a 
transzmutációt is;

Módosítás 21

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 3 bekezdés – 1 albekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) a nukleáris biztonság javítása 
különösen a következő területeken: a 
nukleáris fűtőelemek és reaktorok 
biztonsága; hulladékkezelés, beleértve a 

a) a nukleáris biztonság javítása 
különösen a következő területeken: a 
nukleáris fűtőelemek és reaktorok 
biztonsága; hulladékkezelés az embert 
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végleges geológiai elhelyezést, a 
particionálást és a transzmutációt is; 
leszerelés és vészhelyzeti felkészültség; 

vagy a környezetet érintő nemkívánatos 
hatások megelőzése érdekében, beleértve a 
végleges geológiai elhelyezést, a 
particionálást és a transzmutációt is; 
leszerelés és vészhelyzeti felkészültség; 

Módosítás 22

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 3 bekezdés – 1 albekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) a nukleáris védelem javítása 
különösen a következő területeken: a 
nukleáris biztosítékok, a nonproliferáció, a 
tiltott kereskedelem elleni küzdelem és a 
nukleáris kriminalisztika javítása, 

b) a nukleáris védelem javítása 
különösen a következő területeken: a 
nukleáris biztosítékok, a nonproliferáció, a 
tiltott kereskedelem elleni küzdelem, a 
nukleáris kriminalisztika javítása, az 
alapanyagok és a radioaktív hulladék 
elhelyezése, az atomerőművek ellen 
irányuló kibertámadások elhárítása és 
terrortámadások kockázatának 
csökkentése, valamint strukturális, 
határokon átnyúló ellenőrzések az olyan 
nukleáris létesítmények esetében, amelyek 
más tagállamokkal közös egy vagy több 
országhatár közelében helyezkednek el;

Módosítás 23

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 3 bekezdés – 1 albekezdés – d pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

d) a tudásmenedzsment, az oktatás és a 
képzés ügyének előmozdítása; 

d) a tudásmenedzsment, az oktatás és a 
képzés előmozdítása, beleértve a hosszú 
távú szakmai képzést az új 
technológiáknak köszönhető folyamatos 
fejlődés nyomon követése érdekében;

Módosítás 24

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás
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(4) Az Euratom-programot olyan módon 
kell végrehajtani, amely biztosítja, hogy a 
támogatott prioritások és tevékenységek 
megfeleljenek a változó igényeknek, és 
amely számol a tudomány, a technológia, 
az innováció, a piacok és a társadalom 
állandó fejlődésével az emberi erőforrások 
és a pénzügyi források optimális 
kiaknázása, valamint az Unióban folyó 
nukleáris kutatás és fejlesztés terén való 
párhuzamos munkavégzés elkerülése 
érdekében.

(4) Az Euratom-programot olyan módon 
kell végrehajtani, amely biztosítja, hogy a 
támogatott prioritások és tevékenységek 
megfeleljenek a változó igényeknek, és 
számoljanak a tudomány, a technológia, az 
innováció, a szakpolitikai – különösen 
energia- és környezetpolitikai – 
döntéshozatal, a piacok és a társadalom 
állandó fejlődésével az emberi erőforrások 
és a pénzügyi források optimális 
kiaknázása, illetve a meglévő programok 
és projektek közötti nagyobb szinergia 
biztosítása céljából, valamint az Unióban 
folyó nukleáris kutatás és fejlesztés terén 
való párhuzamos munkavégzés elkerülése 
érdekében.

Módosítás 25

Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Az Euratom-program pénzügyi 
keretéből fedezhetők a program 
irányításához és célkitűzései eléréséhez 
szükséges előkészítő, nyomonkövetési, 
ellenőrzési, könyvvizsgálati és értékelési 
tevékenységek, és különösen – ha 
kapcsolódnak e rendelet általános 
célkitűzéseihez – a tanulmánykészítés és a 
szakértői találkozók kiadásai, valamint az 
elsődlegesen információfeldolgozásra és -
cserére szolgáló informatikai hálózatokkal 
kapcsolatos kiadások, továbbá a 
Bizottságnak az Euratom-program 
irányítása kapcsán felmerülő, a technikai és 
igazgatási segítségnyújtáshoz kapcsolódó 
minden egyéb kiadása. Az olyan 
folyamatos és ismétlődő tevékenységek, 
mint például az ellenőrzés, a 
könyvvizsgálat és az IT-hálózatok kapcsán 
felmerülő kiadások a Bizottságnak az (1) 
bekezdésében meghatározott igazgatási 
kiadásai keretében fedezhetők. 

(2) Az Euratom-program pénzügyi 
keretéből fedezhetők a program 
irányításához és célkitűzései eléréséhez 
szükséges előkészítő, nyomonkövetési, 
ellenőrzési, könyvvizsgálati és értékelési 
tevékenységek, és különösen – ha 
kapcsolódnak e rendelet általános 
célkitűzéseihez – a tanulmánykészítés és a 
szakértői találkozók kiadásai, valamint az 
elsődlegesen információfeldolgozásra és -
cserére szolgáló informatikai hálózatokkal 
és e hálózatok biztonságával kapcsolatos 
kiadások, továbbá a Bizottságnak az 
Euratom-program irányítása kapcsán 
felmerülő, a technikai és igazgatási 
segítségnyújtáshoz kapcsolódó minden 
egyéb kiadása. Az olyan folyamatos és 
ismétlődő tevékenységek, mint például az 
ellenőrzés, a könyvvizsgálat és az IT-
hálózatok kapcsán felmerülő kiadások, a 
Bizottságnak az (1) bekezdésben 
meghatározott igazgatási kiadásai 
keretében fedezhetők.
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Módosítás 26

Rendeletre irányuló javaslat
5 cikk – 1 bekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) a hetedik Euratom-keretprogramhoz 
vagy a 2014–2018-as Euratom kutatási és 
képzési programhoz társult országok és 
területek.

c) a hetedik Euratom-keretprogramhoz 
vagy a 2014–2018-as Euratom kutatási és 
képzési programhoz társult vagy azokban 
tagállamként részt vevő országok és 
területek.

Módosítás 27

Rendeletre irányuló javaslat
11 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) Az (1) és (2) bekezdésben említett 
munkaprogramokban figyelembe kell 
venni a tudomány, a technológia és az 
innováció nemzeti, uniós és nemzetközi 
szintű állását, valamint a vonatkozó 
szakpolitikai, piaci és társadalmi 
fejleményeket. A munkaprogramokat 
szükség szerint aktualizálni kell.

(3) Az (1) és (2) bekezdésben említett 
munkaprogramokban figyelembe kell 
venni a tudomány, a technológia és az 
innováció nemzeti, uniós és nemzetközi 
szintű állását, valamint a vonatkozó 
szakpolitikai, piaci és társadalmi 
fejleményeket. A munkaprogramokat 
szükség szerint aktualizálni kell, 
megfelelően figyelembe véve az 
EURATOM program értékelésére 
felállított független bizottsági szakértői 
csoportok vonatkozó ajánlásait.

Módosítás 28

Rendeletre irányuló javaslat
15 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az Euratom-programon belül különös 
figyelmet kell fordítani a kis- és 
középvállalkozások (kkv-k), valamint 
általánosságban a magánszektor megfelelő 
részvételére és az innováció rájuk 
gyakorolt hatásaira. Az értékelési és a 
nyomonkövetési intézkedések részeként a 
kkv-k részvételét kvantitatív és kvalitatív 

Az Euratom-programon belül különös 
figyelmet kell fordítani a kis- és 
középvállalkozások (kkv-k), ezen belül az 
adott kutatási területen tevékenykedő új, 
feltörekvő innovatív szereplők, valamint 
általánosságban a magánszektor megfelelő 
részvételére és az innováció rájuk 
gyakorolt hatásaira. Az értékelési és a 
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szempontból értékelni kell. nyomonkövetési intézkedések részeként a 
kkv-k részvételét kvantitatív és kvalitatív 
szempontból értékelni kell.

Módosítás 29

Rendeletre irányuló javaslat
21 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A Bizottság jelentést készít az (1) 
bekezdés szerinti nyomon követés 
eredményeiről, és nyilvánosságra hozza 
azokat.

(2) A Bizottság jelentést készít az (1) 
bekezdés szerinti nyomon követés 
eredményeiről és azokat nyilvánosságra 
hozza, valamint továbbítja a 
Parlamentnek.

Módosítás 30

Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az atomenergia kérdése szerepet kap az 
éghajlatváltozás elleni küzdelemről és 
Európa importált energiahordozóktól való 
függőségének csökkentéséről folyó 
vitában. A jövőben elérendő, fenntartható 
energiamix kialakításának tágabb 
kontextusában az Euratom-program – a 
kutatási tevékenységek révén – hozzá fog 
járulni ahhoz a vitához is, hogy az 
atommaghasadásból nyert energia mivel és 
milyen mértékig járulhat hozzá a 
karbonszegény gazdaság 
megvalósításához. A nukleáris biztonság 
folyamatos javításának szavatolása révén a 
korszerűbb nukleáris technológiák jelentős 
javulást hozhatnak az erőforrás-
hatékonyság és az erőforrások 
felhasználása területén is, és a jelenleginél 
kisebb hulladéktermeléssel járhatnak. 
Mindezek során a lehető legnagyobb 
figyelmet kell szentelni a nukleáris 
biztonság szempontjának.

Az atomenergia jelentősen hozzájárul az 
éghajlatváltozás elleni küzdelemhez és 
Európa importált energiahordozóktól való 
függőségének csökkentéséhez. A jövőben 
elérendő, fenntartható energiamix 
kialakításának tágabb kontextusában az 
Euratom-program – a kutatási 
tevékenységek révén – hozzá fog járulni az 
atommaghasadásból nyert energiának 
köszönhető technológiai előnyök 
fenntartásához a karbonszegény gazdaság 
megvalósítása tekintetében. A nukleáris 
biztonság folyamatos javításának 
szavatolása révén a korszerűbb nukleáris 
technológiák jelentős javulást hozhatnak az 
erőforrás-hatékonyság és az erőforrások 
felhasználása területén is, és a jelenleginél 
kisebb hulladéktermeléssel járhatnak. 
Mindezek során a lehető legnagyobb 
figyelmet kell szentelni a nukleáris 
biztonság szempontjának.
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Módosítás 31

Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet – 6 bekezdés – a pont – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az általános célkitűzéssel összhangban 
azon közös kutatási tevékenységek 
támogatása, amelyek az Unióban üzemben 
lévő reaktorrendszerek (ezen belül a 
nukleárisüzemanyag-ciklushoz kapcsolódó 
berendezések), illetőleg – amennyiben a 
nukleáris biztonságot érintő széles körű 
uniós szakértelem fenntartásához 
szükséges – a jövőben esetlegesen üzembe 
lépő reaktortípusok biztonságos üzemével 
és leszerelésével kapcsolatosak, kizárólag 
a biztonsági kérdésekre összpontosítva, 
beleértve a nukleárisüzemanyag-ciklussal 
összefüggésben felmerülő kérdéseket, így 
a particionálás és a transzmutáció kérdését 
is.

Az általános célkitűzéssel összhangban 
azon közös kutatási tevékenységek 
támogatása, amelyek az Unióban üzemben 
lévő reaktorrendszerek (ezen belül a 
nukleárisüzemanyag-ciklushoz kapcsolódó 
berendezések), illetőleg – amennyiben a 
nukleáris biztonságot érintő széles körű 
uniós szakértelem fenntartásához 
szükséges – a jövőben esetlegesen üzembe 
lépő reaktortípusok biztonságos üzemével 
és leszerelésével kapcsolatosak, a 
nukleárisüzemanyag-ciklus valamennyi 
szempontját illetően, beleértve a 
particionálás és a transzmutáció kérdését 
is.

Módosítás 32

Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet – 9 bekezdés – a pont – 2 bekezdés – 3 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

3. a megfelelő érdekelt felekkel való 
csereprogramok a nukleáris balesetekre és 
üzemzavarokra való reagálás uniós 
képességének fokozása a riasztási 
rendszereknek és a sugárzó anyagok 
légterjedési modellezésének kutatása, 
továbbá a nukleáris balesetek elemzéséhez 
és modellezéséhez szükséges erőforrások 
és szakértelem mozgósítása révén.

3. a megfelelő érdekelt felekkel való 
eszmecsere az Unió nukleáris balesetekre 
és üzemzavarokra való reagálási 
képességének fokozása céljából a riasztási 
rendszereknek és a sugárzó anyagok 
környezetben (levegő, víz és talaj) való 
terjedése modellezésének kutatása, továbbá 
a nukleáris balesetek elemzéséhez és 
modellezéséhez szükséges erőforrások és 
szakértelem mozgósítása révén.

Módosítás 33

Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet – 11 bekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az Euratom-program célkitűzéseinek 
elérése érdekében a „Horizont 2020” 
keretprogram egyedi programjával 
megfelelő összeköttetéseket és 
kapcsolódási felületeket – például közös 
pályázati felhívásokat – kell biztosítani.

Az Euratom-program célkitűzéseinek 
elérése, valamint a vonatkozó területeken 
a nukleáris és nem nukleáris jellegű 
tevékenységek és tudástranszfer közöti 
szinergia megteremtése érdekében a 
„Horizont 2020” keretprogram egyedi 
programjával megfelelő összeköttetéseket 
és kapcsolódási felületeket – például közös 
pályázati felhívásokat – kell biztosítani.

Módosítás 34

Rendeletre irányuló javaslat
II melléklet – 1 rész – b pont – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) hozzájárulás a radioaktív 
véghulladék kezelésére alkalmas 
biztonságos, hosszú távú megoldások 
kifejlesztéséhez, ideértve a radioaktív 
hulladék végleges geológiai elhelyezését, a 
particionálást és a transzmutációt is:

(A magyar változatot nem érinti.) 

Módosítás 35

Rendeletre irányuló javaslat
II melléklet – 1 rész – f pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

f) a leendő fúziós erőművek alapjainak 
megteremtése anyagok és technológiák 
fejlesztésével, valamint koncepciótervek 
készítésével:

törölve

– a magfúziós menetrendben a 2014-
től 2020ig tartó időszakra meghatározott 
azon mérföldkövek százalékos aránya, 
amelyeket az Euratom-programnak 
köszönhetően sikerült elérni;
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Módosítás 36

Rendeletre irányuló javaslat
II melléklet – 1 rész – g pont – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

g) az innováció és az ipari 
versenyképesség előmozdítása:

g) az innováció előmozdítása


