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RÖVID INDOKOLÁS

Az előadó általánosságban támogatja a Szomszédsági, Fejlesztési és Nemzetközi 
Együttműködési Eszköz tevékenységeit az Euratom-Szerződés alapján kiegészítő Európai 
Nukleáris Biztonsági Eszköz létrehozásáról szóló tanácsi rendeletre irányuló javaslat 
célkitűzéseit. A szóban forgó rendelet új fellépésekről, de emellett a Nukleáris Biztonsági 
Együttműködési Eszköz (2014–2020) keretében finanszírozott uniós intézkedések 
folyamatosságáról is rendelkezni fog.

Az Európai Uniónak a vele szomszédos területeken, illetve a világban mindenütt biztosítania 
kell – csakúgy, miként azt a 28 uniós tagállam mindegyikében teszi – a magas szintű 
nukleáris biztonság folytonosságát. A csernobili (1986) és a fukusimai (2011) balesetek 
globális közegészségügyi és szakpolitikai következményekkel jártak, így az EU-nak továbbra 
is törekednie kell arra, hogy hasznosítsa a nukleáris energia polgári célú felhasználása terén 
szerzett jelentős tapasztalatát e területen, és támogassa a nukleáris biztonsági előírások 
betartása és a kapcsolódó tevékenységek érdekében tett nemzetközi erőfeszítéseket.

A Bizottság javaslata a hatékony nukleáris biztonság és a globális szintű nukleáris védettség 
előmozdítását, mindenekelőtt a hatékony nukleáris biztonsági kultúra térnyerésének 
elősegítését, illetve a legmagasabb szintű nukleáris biztonsági és sugárvédelmi előírások 
végrehajtását szolgáló, valamint a nukleáris biztonság folyamatos növelését, a kiégett 
fűtőelemek és a radioaktív hulladékok felelősségteljes és biztonságos kezelését, valamint a 
korábbi nukleáris telephelyek és létesítmények leszerelését és a káros környezeti hatások 
mérséklését, a hatékony és eredményes biztosítéki rendszerek létrehozását célzó pénzügyi 
támogatásra és kapcsolódó intézkedésekre összpontosít.

Ami az EU külső tevékenységével kapcsolatos vonatkozásokat illeti, a nukleáris védettséggel, 
nonproliferációval és nukleáris biztonsággal kapcsolatban tett kötelezettségvállalásoknak, 
valamint a fenntartható fejlesztési céloknak, illetve az EU általános érdekeinek – miként azt 
az Európai Unióról szóló szerződés 3. cikkének (5) bekezdésében, 8. és 21. cikkében 
megállapított, az Unió külső tevékenységeire irányadó alapelvek is megkövetelik –
meghatározó szerepet kell kapniuk az e rendeleten alapuló fellépések programozási 
irányvonalainak kialakításában. 

Az eszköz tevékenységeinek továbbra is az EU partnerségi megállapodásaira, illetve 
nemzetközi kötelezettségvállalásaira építve, a Nemzetközi Atomenergia-ügynökség (NAÜ) és 
a G7 nukleáris biztonsági és védelmi csoportjának támogatása mellett kell az Unió 
külpolitikai érdekeit, szükségleteit és prioritásait szolgálniuk. 

Az előadó hangsúlyozza, hogy az EKSZ tartós és stratégiai jelentőségű szerepet tölt be a 
programozásban és a menendzsmentciklusban az intézkedések és az egyéb uniós (például a 
stabilitás és a béke elősegítését szolgáló jelenlegi eszköz, illetve a jövőbeli NDICI-rendelet 
szerinti) fellépések közötti, a nemzetközi egyezmények, illetve szerződések szellemének és 
rendelkezéseinek megfelelő összhang, koherencia és következetesség megteremtése 
szempontjából, továbbá a nemzetközi események rugalmas kezelésében (például az iráni 
nukleáris megállapodás esetében), valamint az EU és partnerei – különösképpen az EU 
közvetlen szomszédságában található országok – közötti politikai párbeszéd, illetve az azzal 
összefüggő uniós alkupozíció megerősítésében. 
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Az előadó felhívja a figyelmet a hozzáadott értékre, amelyet az uniós szintű szerepvállalás 
jelent a tagállamok esetleges önálló intézkedéseihez képest, valamint annak lehetséges 
politikai hozadékára.

Kulcsfontosságú, hogy a véleménytervezet emellett további rendelkezések beillesztését 
javasolja a hatékony nukleáris biztonsági kultúra térnyerésének elősegítését, valamint a 
legmagasabb nukleáris biztonsági és sugárvédelmi előírások – különösen az EU közvetlen 
szomszédságában történő – végrehajtását szolgáló uniós kapacitások fejlesztése érdekében. A 
nukleáris telephelyekkel kapcsolatos nyomon követést és felügyeletet már a kezdetektől 
biztosítani kell az uniós mechanizmusok, vagy valamely másik, e területtel foglalkozó 
nemzetközi szerv, például a NAÜ mechanizmusai keretében. A módosítások célja az 
atomerőmű-stressztesztek alapján megfogalmazott ajánlások végrehajtására irányuló 
intézkedések kidolgozása és finanszírozása, valamint a megfelelő nyomonkövetési 
mechanizmusok biztosítása az EU közvetlen szomszédságában lévő, építés alatt álló 
atomerőművek tekintetében. Be kell vezetni ezenfelül a feltételesség elvének alkalmazását, 
azaz a kérdéses ország minden uniós támogatását függővé kell tenni az ország nukleáris 
biztonság kapcsán tanúsított együttműködési hajlandóságától és nyitottságától. Konkrét 
példaként említhető a Belaruszban található osztroveci atomerőmű, amelynek esetében egy 
ilyen jellegű mechanizmus létjogosultsággal bírna1.

Az előadó a fentiekben említett, újonnan javasolt támogatási területekre tekintettel a 
költségvetésként előirányzott 300 millió eurós összeg 350 millió euróra történő megemelését 
javasolja.

Az előadó emlékeztet arra, hogy a külső tevékenységi garancia e rendelet (ENBE-rendelet) 
10. cikkének (2) bekezdésében említett, harmadik országoknak nyújtott kölcsönöket fedező 
tartalékfeltöltéséhez szükséges forrásokat ugyanez a rendelet biztosítja, de az irányadó 
szabályokat e tekintetben az NDICI-rendelet 26. cikkének (2) bekezdése határozza meg.

Az Euratom-Szerződés 203. cikke értelmében az Európai Parlamentre pusztán konzultációs 
szerep hárul, ebből adódóan pedig nem vesz részt a rendes jogalkotási eljárásban.

MÓDOSÍTÁSOK

A Külügyi Bizottság felkéri az Ipari, Kutatási és Energiaügyi Bizottságot mint illetékes 
bizottságot, hogy vegye figyelembe az alábbi módosításokat:

Módosítás 1

Rendeletre irányuló javaslat
2 a preambulumbekezdés (új)

                                               
1 Az Európai Parlament 2016. november 24-i állásfoglalása a belarusz helyzetről (2016/2934(RSP)), 15. 
bekezdés (HL C 224., 2018.6.27., 135. o. ), https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/HU/TXT/HTML/?uri=CELEX:52016IP0456&from=EN
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2a) Ennélfogva a nukleáris 
védettséggel, nonproliferációval és 
nukleáris biztonsággal kapcsolatban tett 
kötelezettségvállalásoknak, valamint a 
fenntartható fejlesztési céloknak, továbbá 
az EU általános érdekeinek meghatározó 
szerepet kell kapniuk az e rendeleten 
alapuló tevékenységek programozási 
irányvonalainak kialakításában.

Módosítás 2

Rendeletre irányuló javaslat
3 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3a) Másodlagos célkitűzésekként a 
programnak fedeznie kell a nem 
biztonságos nukleáris telephelyek 
leszerelése következtében munkanélkülivé 
vált korábbi alkalmazottak, illetve 
munkanélküliséggel küzdő helyi 
közösségek számára biztosítandó 
méltányos átmenet finanszírozását.

Módosítás 3

Rendeletre irányuló javaslat
6 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(6) A Közösségnek folytatnia kell – az 
Euratom-Szerződés 10. fejezetével 
összhangban – szoros együttműködését a 
Nemzetközi Atomenergia-ügynökséggel 
(NAÜ) a nukleáris biztonsággal és a 
nukleáris biztosítékokkal kapcsolatban, 
előmozdítva a II. cím 3. és 7. fejezetében 
foglalt célkitűzéseket.

(6) A Közösségnek folytatnia kell – az 
Euratom-Szerződés 10. fejezetével 
összhangban – szoros együttműködését a 
Nemzetközi Atomenergia-ügynökséggel 
(NAÜ), a NATO-val és a tagállamok 
nemzeti hatóságaival a nukleáris 
biztonsággal és a nukleáris biztosítékokkal 
kapcsolatban, előmozdítva a II. cím 3. és 7. 
fejezetében foglalt célkitűzéseket. Az 
eszköznek a nukleáris biztonságról és a 
radioaktív hulladékok kezeléséről szóló 
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egyezményeken alapuló nemzetközi 
együttműködést is elő kell mozdítania.

Módosítás 4

Rendeletre irányuló javaslat
7 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(7) Ezen eszköznek az említett 
célkitűzéseket támogató tevékenységekről 
kell rendelkeznie, és a korábbiakban a 
237/2014/Euratom rendelet24 által 
támogatott azon tevékenységekre kell 
építenie, amelyek a nukleáris biztonságra 
és a harmadik országok – különösen a 
csatlakozó országok, a tagjelölt országok 
és a potenciális tagjelöltek – által 
alkalmazott nukleáris biztosítékokra 
irányultak.

(7) Ezen eszköznek az említett 
célkitűzéseket támogató tevékenységekről 
kell rendelkeznie, és a korábbiakban a 
237/2014/Euratom rendelet24 által 
támogatott azon tevékenységekre kell 
építenie, amelyek a nukleáris biztonságra, 
a radioaktív hulladékok biztonságos 
kezelésére, a korábbi nukleáris 
telephelyek biztonságos leszerelésére és
káros környezeti hatásainak mérséklésére, 
továbbá a harmadik országok – különösen 
a csatlakozó országok, a tagjelölt országok 
és a potenciális tagjelöltek, az [NDICI-
rendelet] szerinti szomszédságpolitikai 
térségbe (a továbbiakban: 
szomszédságpolitikai térség) tartozó 
országok, valamint az Unióval társulási, 
partnerségi és együttműködési 
megállapodást kötött partnerországok –
által alkalmazott nukleáris biztosítékokra 
irányultak.

__________________ __________________

24 A Tanács 237/2014/Euratom rendelete 
(2013. december 13.) a Nukleáris 
Biztonsági Együttműködési Eszköz 
létrehozásáról (HL L 77., 2014.3.15., 109. 
o.).

24 A Tanács 237/2014/Euratom rendelete 
(2013. december 13.) a Nukleáris 
Biztonsági Együttműködési Eszköz 
létrehozásáról (HL L 77., 2014.3.15., 109. 
o.).

Módosítás 5

Rendeletre irányuló javaslat
8 preambulumbekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(8) E rendelet végrehajtásának adott 
esetben a vonatkozó tagállami 
hatóságokkal folytatott konzultáción, 
illetve a partnerországokkal folytatott 
párbeszéden kell alapulnia.

(8) E rendelet végrehajtásának az 
érintett uniós és tagállami hatóságokkal 
folytatott konzultáción, illetve a 
partnerországokkal folytatott hatékony és 
eredményorientált párbeszéden kell 
alapulnia. Amennyiben e párbeszéd nem 
oszlatja el az Unió nukleáris biztonsággal 
kapcsolatos aggályait, e rendelet, az 
[NDICI-rendelet] és az [IPA III rendelet] 
szerinti külső finanszírozást átmenetileg 
fel kell függeszteni vagy nem lehet 
megadni. Az Uniónak emellett az új –
különösen a csatlakozó országokban, a 
tagjelölt országokban és potenciális 
tagjelöltekben, valamint a 
szomszédságpolitikai térségben épülő –
atomerőművek nukleáris biztonságával 
kapcsolatban jogosan felmerülő tagállami 
aggályok eloszlatására is készen kell 
állnia.

Módosítás 6

Rendeletre irányuló javaslat
8 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(8a) Az Unió ezen eszköz részeként 
támogatást nyújthat a nukleáris 
szabályozó testületek számára a nukleáris 
biztonság területéhez kapcsolódó uniós 
vívmányokon alapuló stressztesztek 
elvégzéséhez, valamint a végrehajtásra 
irányuló későbbi – különösen a csatlakozó 
országokban, a tagjelölt országokban és 
potenciális tagjelöltekben, valamint a 
szomszédságpolitikai térségben épülő 
atomerőművekkel kapcsolatos –
intézkedésekhez.
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Módosítás 7

Rendeletre irányuló javaslat
9 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(9) Valahányszor lehetséges és 
helyénvaló, a Közösség külső 
tevékenységének eredményeit olyan előre 
meghatározott, átlátható, országspecifikus 
és mérhető mutatók alapján kell nyomon 
követni és értékelni, amelyek igazodnak az 
eszköz egyedi jellemzőihez és 
célkitűzéseihez, és lehetőleg a 
partnerország eredménykeretén alapulnak.

(9) Valahányszor lehetséges és 
helyénvaló, a Közösség külső 
tevékenységének eredményeit olyan előre 
meghatározott, átlátható, országspecifikus 
és mérhető mutatók alapján kell nyomon 
követni és értékelni, amelyek igazodnak az 
eszköz egyedi jellemzőihez és 
célkitűzéseihez, és lehetőleg a 
partnerország eredménykeretén alapulnak. 
Az Uniónak létre kell hoznia és 
finanszíroznia kell az új – különösen a 
közvetlen szomszédságpolitikai térségben 
épülő – atomerőművek stressztesztjei 
alapján megfogalmazott ajánlások 
végrehajtásának felügyeletéhez szükséges 
rendszeres nyomonkövetési 
mechanizmusokat (például uniós 
szakértői csoportokat vagy missziókat).

Módosítás 8

Rendeletre irányuló javaslat
18 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(18) A 2010/427/EU tanácsi határozat32

9. cikkében szereplő uniós eszközökre tett 
hivatkozásokat e rendeletre és az ebben 
említett rendeletekre történő 
hivatkozásokként kell értelmezni. A 
Bizottságnak biztosítania kell, hogy e 
rendelet végrehajtása az EKSZ-nek az 
említett határozatban meghatározott 
szerepével összhangban történjen.

(18) Az Unió külügyi és 
biztonságpolitikai főképviselőjének 
gondoskodnia kell az Unió külső 
fellépésének átfogó politikai 
koordinálásáról, biztosítva – különösen e 
rendelet révén – annak egységességét, 
következetességét és hatékonyságát. Az 
EKSZ-nek – a 2. cikkben meghatározott 
szakpolitikai célkitűzések alapján – hozzá 
kell járulnia e rendelet programozási és 
irányítási ciklusához.

_________________

32 A Tanács 2010/427/EU határozata 
(2010. július 26.) az Európai Külügyi 
Szolgálat szervezetének és működésének 
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megállapításáról (HL L 201., 2010.8.3., 
30. o.).

Módosítás 9

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) E rendelet célkitűzése a [NDICI-
rendelet] keretében finanszírozott nukleáris 
együttműködési tevékenységek 
kiegészítése különösen a magas szintű 
nukleáris biztonság és sugárvédelem 
előmozdítását, valamint a nukleáris 
anyagokra vonatkozó eredményes és 
hatékony biztosítékok harmadik országbeli 
alkalmazását célzó, a Közösségben 
megvalósuló tevékenységekre épülő és e 
rendelet rendelkezéseinek megfelelő 
támogatás érdekében.

(1) E rendelet célkitűzése a [NDICI-
rendelet] keretében finanszírozott nukleáris 
együttműködési tevékenységek 
kiegészítése különösen a magas szintű 
nukleáris biztonság, sugárvédelem, az 
átláthatósági normák előmozdítását, 
valamint a nukleáris anyagokra vonatkozó 
eredményes és hatékony biztosítékok 
harmadik országbeli alkalmazását célzó, a 
Közösségben megvalósuló 
tevékenységekre épülő és e rendelet 
rendelkezéseinek megfelelő támogatás 
érdekében. Az Unió által e rendelet 
alapján a nukleáris biztonság és a 
biztosítékok terén folytatott 
együttműködésnek nem célja az 
atomenergia előmozdítása, és ennek 
megfelelően nem értelmezhető olyan 
lépésként, amely ezen energiaforrásnak a 
harmadik országokban való 
előmozdítására irányul.

Módosítás 10

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 2 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) hatékony nukleáris biztonsági 
kultúra és a legmagasabb szintű nukleáris 
biztonság és sugárvédelem előmozdítása, 
valamint a nukleáris biztonság folyamatos 
javítása;

a) hatékony nukleáris biztonsági és 
sugárvédelmi kultúra, valamint a 
legmagasabb szintű nukleáris biztonság és 
sugárvédelem előmozdítása, valamint a 
nukleáris biztonság folyamatos javítása; 
korai bezárás, ha a nemzetközileg 
elfogadott nukleáris biztonsági 
szabványoknak való teljes körű 
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megfeleléshez a nukleáris létesítmény 
vagy berendezés nem korszerűsíthető;

Módosítás 11

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 2 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) a kiégett fűtőelemek és a radioaktív 
hulladékok felelősségteljes és biztonságos 
kezelése, valamint a korábbi nukleáris 
telephelyek és létesítmények leszerelése és 
helyreállítása;

b) a radioaktív hulladékok, többek 
között a kiégett fűtőelemek felelősségteljes 
és biztonságos kezelése (azaz előkezelése, 
kezelése, feldolgozása, tárolása és 
ártalmatlanítása), valamint a biztonságos 
leszerelés és a káros környezeti hatások 
mérséklése a korábbi nukleáris telephelyek 
és létesítmények, valamint a bezárt 
uránbányák, továbbá az elsüllyedt 
radioaktív tárgyak és anyagok esetében;

Indokolás

A Nukleáris Biztonsági Együttműködési Eszközről szóló, jelenleg hatályos 237/2014/Euratom 
tanácsi rendelet részét képező, kritériumokat és prioritásokat részletező melléklet elhagyása 
miatt e ponton lényeges kifejteni az új rendelet 2. cikkében meghatározott célkitűzéseket. E 
módosítás mindössze a Nukleáris Biztonsági Együttműködési Eszközről szóló, jelenleg 
hatályos 237/2014/Euratom tanácsi rendeletben rögzített egyes rendelkezések ismételt 
beillesztését szolgálja.

Módosítás 12

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 2 bekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) hatékony és eredményes biztosítéki 
rendszerek létrehozása.

c) hatékony, eredményes és átlátható
biztosítéki rendszerek létrehozása, 
amelyekben a fegyverek elterjedése elleni 
küzdelemért felelős nemzeti hatóságok is 
részt vesznek, többek között az 
atomerőművek átfogó 
kockázatértékelésének és biztonsági 
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vizsgálatának (a továbbiakban: 
stresszteszt) finanszírozása, az ilyen, uniós 
vívmányokon alapuló stressztesztek 
alapján tett ajánlások, valamint a 
kapcsolódó nyomonkövetési intézkedések 
végrehajtása, különösen a csatlakozó 
országokban, a tagjelölt országokban és a 
potenciális tagjelöltekben, valamint a 
szomszédságpolitikai térségben.

Módosítás 13

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 2 bekezdés – c a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ca) a nyilvánosság tájékoztatása arról, 
hogy a program miként fokozta a 
nukleáris biztonságot, valamint a 
segítségével sikeresen leszerelt korábbi 
nukleáris telephelyekről.

Módosítás 14

Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

E rendeletnek a 2021–2027 közötti 
időszakban történő végrehajtására szánt 
pénzügyi keretösszeg folyó áron 300 millió 
EUR.

E rendeletnek a 2021–2027 közötti 
időszakban történő végrehajtására szánt 
pénzügyi keretösszeg folyó áron 350 millió 
EUR.

Módosítás 15

Rendeletre irányuló javaslat
5 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az e rendelet végrehajtására vonatkozó 
átfogó szakpolitikai keretet a társulási 
megállapodások, a partnerségi és 
együttműködési megállapodások, a 

Az e rendelet végrehajtására vonatkozó 
átfogó szakpolitikai keretet a társulási 
megállapodások, a partnerségi és 
együttműködési megállapodások, a 
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multilaterális megállapodások és a 
partnerországokkal jogilag kötelező erejű 
kapcsolatot létrehozó egyéb 
megállapodások, valamint az Európai 
Tanács következtetései és a Tanács 
következtetései, a csúcstalálkozókon tett 
nyilatkozatok, illetve a partnerországokkal 
folytatott magas szintű találkozók 
következetései, a Bizottság közleményei, 
továbbá a Bizottság és az Unió külügyi és 
biztonságpolitikai főképviselőjének közös 
közleményei adják.

multilaterális megállapodások és a 
partnerországokkal jogilag kötelező erejű 
kapcsolatot létrehozó egyéb 
megállapodások, valamint az Európai 
Tanács következtetései és a Tanács 
következtetései, a csúcstalálkozókon tett 
nyilatkozatok, illetve a partnerországokkal 
folytatott magas szintű találkozók 
következtetései, a Bizottság közleményei, 
illetve a Bizottság és az Unió külügyi és 
biztonságpolitikai főképviselőjének közös 
közleményei, továbbá a nukleáris 
biztonsággal összefüggő uniós vívmányok
adják.

Módosítás 16

Rendeletre irányuló javaslat
6 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A többéves indikatív programok 
célja, hogy a Közösség átfogó céljával és 
hatáskörével, célkitűzéseivel, alapelveivel 
és szakpolitikáival összhangban, valamint 
az 5. cikkben említett szakpolitikai keret 
alapján koherens keretet biztosítsanak a 
Közösség és az érintett harmadik országok 
vagy régiók közötti együttműködéshez.

(2) A többéves indikatív programok 
célja, hogy a Közösség átfogó céljával és 
hatáskörével, célkitűzéseivel, alapelveivel 
és szakpolitikáival összhangban, valamint 
az 5. cikkben említett szakpolitikai keret 
alapján koherens keretet biztosítsanak a 
Közösség és az érintett harmadik országok, 
régiók vagy nemzetközi szervezetek közötti 
együttműködéshez.

Módosítás 17

Rendeletre irányuló javaslat
6 cikk – 2 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2a) A többéves indikatív programok 
tükrözik a Közösség – 5. cikkben 
említettek szerinti – céljait és célkitűzéseit 
a nemzetközi szervezetekben, így 
hasznosítva a program nukleáris 
biztonsággal kapcsolatban felhalmozott 
ismereteit és tapasztalatát az érintett 
nemzetközi szervezetekben.
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Módosítás 18

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) az olyan cselekvési tervekre, egyedi 
intézkedésekre és kísérő intézkedésekre, 
amelyek esetében az uniós finanszírozás 
nem haladja meg a 10 millió EUR-t;

a) az olyan egyedi intézkedésekre és 
kísérő intézkedésekre, amelyek esetében az 
uniós finanszírozás nem haladja meg a 
10 millió EUR-t;

Módosítás 19

Rendeletre irányuló javaslat
8 cikk – 2 bekezdés – b a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ba) a korábbi munkavállalók és a 
közösségek számára a nukleáris 
létesítmények leszerelése során 
biztosítandó méltányos átmenettel 
kapcsolatos kiadások.

Módosítás 20

Rendeletre irányuló javaslat
11 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Az e rendelet alapján finanszírozott 
valamennyi áru és anyag származhat az (1) 
bekezdésben meghatározott országokból és 
az ott szereplő feltételeknek megfelelően.

(2) Az e rendelet alapján finanszírozott 
valamennyi áru és anyag származhat az (1) 
bekezdésben és a 11a. cikkben 
meghatározott országokból és az ott 
szereplő feltételeknek megfelelően.

Módosítás 21

Rendeletre irányuló javaslat
11 a cikk (új)
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

11a. cikk

Feltételesség és a támogatás 
felfüggesztése

(1) Az e rendelet szerinti uniós 
támogatás feltétele, hogy az érintett 
partnerország tiszteletben tartsa a 
következőket:

a) a NAÜ keretében létrejött, 
vonatkozó nemzetközi egyezmények;

b) az országhatáron átterjedő 
környezeti hatások vizsgálatáról szóló, 
1991. január 25-én a finnországi 
Epsooban elfogadott egyezmény, továbbá 
a környezeti ügyekben az információhoz 
való hozzáférésről, a nyilvánosságnak a 
döntéshozatalban történő részvételéről és 
az igazságszolgáltatáshoz való jog 
biztosításáról szóló, 1998. június 25-én a 
dániai Aarhusban aláírt egyezmény, 
valamint ezek későbbi módosításai;

c) a nukleáris fegyverek 
elterjedésének megakadályozásáról szóló 
szerződés és annak kiegészítő 
jegyzőkönyvei;

d) az Unióval kötött partnerségi és 
társulási megállapodások szerinti 
kötelezettségvállalások;

e) a stressztesztek és a kapcsolódó 
intézkedések végrehajtására vonatkozó 
kötelezettségvállalások.

(2) Az (1) bekezdésben felsorolt feltételek 
be nem tartása esetén az e rendelet, 
valamint adott esetben az [NDICI-
rendelet] vagy az [IPA III rendelet] 
szerinti uniós pénzügyi támogatást felül
kell vizsgálni, és azt korlátozni lehet, 
illetve ideiglenesen fel lehet függeszteni.

Módosítás 22

Rendeletre irányuló javaslat
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12 cikk – 2 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) az elkészített, bevezetett vagy 
felülvizsgált jogi és rendeleti jellegű jogi 
aktusok száma; valamint

a) az elkészített, bevezetett vagy 
felülvizsgált jogi és rendeleti jellegű jogi 
aktusok; valamint

Módosítás 23

Rendeletre irányuló javaslat
12 cikk – 2 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) a legmagasabb nukleáris biztonsági 
előírásoknak megfelelő létesítmények 
létrehozására vonatkozóan elkészített 
tervek, koncepciók vagy 
megvalósíthatósági tanulmányok száma.

b) a legmagasabb nukleáris biztonsági 
előírásoknak megfelelő létesítmények 
létrehozására vonatkozóan elkészített 
tervek, koncepciók vagy 
megvalósíthatósági tanulmányok.

Módosítás 24

Rendeletre irányuló javaslat
12 cikk – 2 bekezdés – b a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ba) a nukleáris biztonság és a 
radioaktív hulladékok kezelésének 
javítását célzó intézkedések végrehajtása a 
legszigorúbb biztonsági előírások, többek 
között a nemzetközi szakértői 
értékelésekben megfogalmazott ajánlások 
alapján.

Módosítás 25

Rendeletre irányuló javaslat
12 cikk – 2 bekezdés – b b pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

bb) a partnerországokbeli lakosság 
programmal kapcsolatos tájékoztatásának 
mértéke.
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Módosítás 26

Rendeletre irányuló javaslat
15 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Ezt a rendeletet a 2010/427/EU 
határozattal összhangban kell alkalmazni.

Az Unió külügyi és biztonságpolitikai 
főképviselője gondoskodik az Unió külső 
fellépésének átfogó politikai 
koordinálásáról, biztosítva – különösen e 
rendelet révén – annak egységességét, 
következetességét és hatékonyságát. Az 
EKSZ a 2. cikkben meghatározott 
szakpolitikai célkitűzések alapján 
hozzájárul e rendelet programozási és 
irányítási ciklusához.
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