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HU Egyesülve a sokféleségben HU 

6.9.2018 A8-0258/37 

Módosítás  37 

Rebecca Harms 

a Verts/ALE képviselőcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0258/2018 

Rebecca Harms 

A „Horizont 2020” keretprogramot kiegészítő Euratom-program 

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

 

Rendeletre irányuló javaslat 

1 preambulumbekezdés 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(1) Az Európai Atomenergia-közösség 

(a továbbiakban: a Közösség) egyik 

célkitűzése, hogy – többek között a 

tagállamokban folytatott nukleáris kutatás 

előmozdítása és elősegítése, valamint 

közösségi kutatási és képzési program 

végrehajtásával történő kiegészítése révén 

– hozzájáruljon az életszínvonal 

emeléséhez a tagállamokban. 

(1) Az Európai Unió (a továbbiakban: 

az Unió) egyik célkitűzése, hogy – többek 

között a tagállamokban folytatott kutatás 

előmozdítása és elősegítése, valamint egy 

uniós kutatási és képzési program 

végrehajtásával történő kiegészítése révén 

– hozzájáruljon az életszínvonal 

emeléséhez a tagállamokban. 

 (A módosítás elfogadása esetén az 

„Európai Atomenergia-közösség (a 

továbbiakban: a Közösség)” szavakat az 

„Európai Unió (a továbbiakban: az Unió)” 

szavakkal kell helyettesíteni az egész 

szövegben.) 

Or. en 
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HU Egyesülve a sokféleségben HU 

6.9.2018 A8-0258/38 

Módosítás  38 

Rebecca Harms 

a Verts/ALE képviselőcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0258/2018 

Rebecca Harms 

A „Horizont 2020” keretprogramot kiegészítő Euratom-program 

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

 

Rendeletre irányuló javaslat 

1 a preambulumbekezdés (új) 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 (1a) Mivel az Európai Atomenergia-

közösséget létrehozó szerződés értelmében 

a rendes jogalkotási eljárás nem 

alkalmazható, az Európai Parlament nem 

minősül a Tanáccsal egyenrangúnak a 

nukleáris energiával kapcsolatos 

jogszabályok elfogadása tekintetében; 

Or. en 

Indokolás 

A nukleáris energia területéhez tartozó uniós kutatási és képzési programokra vonatkozó döntések nem 

demokratikus folyamatot követnek, mivel az együttdöntési eljárás nem alkalmazható. 
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HU Egyesülve a sokféleségben HU 

6.9.2018 A8-0258/39 

Módosítás  39 

Rebecca Harms 

a Verts/ALE képviselőcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0258/2018 

Rebecca Harms 

A „Horizont 2020” keretprogramot kiegészítő Euratom-program 

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

 

Rendeletre irányuló javaslat 

2 preambulumbekezdés 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(2) A nukleáris kutatás a nukleáris 

biztonság, védelem és sugárvédelem 

szintjének növelése révén hozzájárulhat a 

társadalmi és gazdasági jóléthez és a 

környezeti fenntarthatósághoz. 

Ugyanilyen fontos a nukleáris kutatás 

potenciális hozzájárulása az 

energiarendszer hosszú távú 

széntelenítésének biztonságos, hatékony 

és zavartalan megvalósításához. 

(2) A nukleáris kutatás hozzájárulhat a 

nukleáris biztonság, védelem és 

sugárvédelem szintjének növeléséhez. 

Or. en 
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HU Egyesülve a sokféleségben HU 

6.9.2018 A8-0258/40 

Módosítás  40 

Rebecca Harms 

a Verts/ALE képviselőcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0258/2018 

Rebecca Harms 

A „Horizont 2020” keretprogramot kiegészítő Euratom-program 

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

 

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 

elérését szolgáló közvetlen és közvetett 

tevékenységek formájában kell 

megvalósítani. 

(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 

javítására. Ezt az általános célkitűzést az I. 

mellékletben részletezett tevékenységek 

útján, az e cikk (2) és (3) bekezdése 

szerinti különös célkitűzések elérését 

szolgáló közvetlen és közvetett 

tevékenységek formájában kell 

megvalósítani. 

Or. en 
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HU Egyesülve a sokféleségben HU 

6.9.2018 A8-0258/41 

Módosítás  41 

Rebecca Harms 

a Verts/ALE képviselőcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0258/2018 

Rebecca Harms 

A „Horizont 2020” keretprogramot kiegészítő Euratom-program 

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

 

Rendeletre irányuló javaslat 

3 cikk – 2 bekezdés – e pont 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

e) előrelépés a magfúzió 

energiaforrásként való 

alkalmazhatóságának demonstrálása felé 

a meglévő és leendő magfúziós 

létesítmények hasznosítása révén; 

törölve 

Or. en 
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HU Egyesülve a sokféleségben HU 

6.9.2018 A8-0258/42 

Módosítás  42 

Rebecca Harms 

a Verts/ALE képviselőcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0258/2018 

Rebecca Harms 

A „Horizont 2020” keretprogramot kiegészítő Euratom-program 

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

 

Rendeletre irányuló javaslat 

3 cikk – 2 bekezdés – f pont 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

f) a leendő fúziós erőművek 

megalapozása anyagok és technológiák 

fejlesztésével, valamint koncepciótervek 

készítésével; 

törölve 

Or. en 
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HU Egyesülve a sokféleségben HU 

6.9.2018 A8-0258/43 

Módosítás  43 

Rebecca Harms 

a Verts/ALE képviselőcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0258/2018 

Rebecca Harms 

A „Horizont 2020” keretprogramot kiegészítő Euratom-program 

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

 

Rendeletre irányuló javaslat 

4 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés – bevezető rész 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

Az Euratom-program végrehajtására 

biztosított pénzügyi keretösszeg 770 220 

000 EUR. Ez az összeg a következőképpen 

oszlik meg: 

Az Euratom-program végrehajtására 

biztosított pénzügyi keretösszeg 

420 386 000 EUR. Ez az összeg a 

következőképpen oszlik meg: 

Or. en 

Indokolás 

A teljes költségvetés csökkentése a program általános célkitűzéseinek módosításából adódik, mégpedig a 

magfúziós kutatással és fejlesztéssel kapcsolatos kiadások törléséből. A meglévő és jövőbeli 

atomerőművek biztonságos üzemeltetésére szánt erőforrásokat a leszereléssel és a sugárvédelemmel 

kapcsolatos uniós kutatás és képzés ösztönzésére kell fordítani. 

 


