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Az eljárások jelölései

* Konzultációs eljárás
*** Egyetértési eljárás

***I Rendes jogalkotási eljárás (első olvasat)
***II Rendes jogalkotási eljárás (második olvasat)

***III Rendes jogalkotási eljárás (harmadik olvasat)

(Az eljárás típusa a jogszabálytervezetben javasolt jogalaptól függ.)

A jogalkotási aktus tervezetének módosításai

A Parlament kéthasábos módosításai

A törlést félkövér dőlt betűk jelzik a baloldali hasáb szövegében. A 
szövegváltoztatást félkövér dőlt betűk jelzik mindkét hasáb szövegében. Az 
új szöveget félkövér dőlt betűk jelzik a jobb oldali hasáb szövegében.

A módosítások fejlécének első és második sora a vizsgált jogalkotási aktus 
tervezetének érintett szakaszára utal. Ha a módosítás már létező – a 
jogalkotási aktus tervezetével módosítani kívánt – jogalkotási aktusra 
vonatkozik, a fejléc egy harmadik és egy negyedik sort is tartalmaz, amelyek 
a létező jogalkotási aktusra és annak érintett rendelkezésére utalnak.

A Parlament módosításai konszolidált szöveg formájában

Az új szövegrészeket félkövér dőlt betűk jelzik. A törölt szövegrészeket a ▌ 
jel jelzi vagy azok át vannak húzva. A szövegváltoztatást a helyettesítendő 
szöveg törlésével vagy áthúzásával és a helyébe lépő új szöveg félkövér dőlt
szedésével jelzik. 
Ettől eltérően a szolgálatok által a végleges szöveg kialakítása érdekében 
bevezetett, kimondottan technikai jellegű módosításokat nem kell jelölni.
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AZ EURÓPAI PARLAMENT JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZETE

az Európai Atomenergia-közösségnek a Horizont Európa kutatási és innovációs 
keretprogramot kiegészítő kutatási és képzési programjának (2021–2025) létrehozásáról 
szóló tanácsi rendeletre irányuló javaslatról
(COM(2018)0437 – C8-0380/2018 – 2018/0226(NLE))

(Konzultáció)

Az Európai Parlament,

– tekintettel a Bizottság Tanácshoz intézett javaslatára (COM(2018)0437),

– tekintettel az Európai Atomenergia-közösséget létrehozó szerződés 7. cikkére, 
amelynek megfelelően a Tanács konzultált a Parlamenttel (C8-0380/2018),

– tekintettel eljárási szabályzata 78c. cikkére,

– tekintettel az Ipari, Kutatási és Energiaügyi Bizottság jelentésére (A8-0000/2018),

1. jóváhagyja a Bizottság javaslatát az alábbi módosításokkal;

2. felkéri a Bizottságot, hogy ennek megfelelően módosítsa javaslatát, az Európai Unió 
működéséről szóló szerződés 293. cikke (2) bekezdésének és az Európai Atomenergia-
közösséget létrehozó szerződés 106a. cikkének megfelelően;

3. felhívja a Tanácsot, hogy tájékoztassa a Parlamentet arról, ha a Parlament által 
jóváhagyott szövegtől el kíván térni;

4. felkéri a Tanácsot a Parlamenttel való újbóli konzultációra, ha lényegesen módosítani 
kívánja a Bizottság javaslatát;

5. utasítja elnökét, hogy továbbítsa a Parlament álláspontját a Tanácsnak és a 
Bizottságnak.

Módosítás 1

Rendeletre irányuló javaslat
5 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5a) A program az Unió arra irányuló 
erőfeszítéseinek jelentős részét teszi ki, 
hogy az energetikai technológiák 
területén megőrizze és növelje 
tudományos és ipari vezető szerepét. A 
meglévő maghasadásos erőművek 
biztonságos működésének támogatása és a 
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villamosenergia-rendszer 
dekarbonizációjának elősegítése 
érdekében a maghasadással kapcsolatos 
kutatás továbbra is az Euratom-program 
szerves részét képezi.

Or. en

Módosítás 2

Rendeletre irányuló javaslat
7 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(7) A nukleáris kutatás támogatása 
révén a programnak hozzá kell járulnia az 
(EU) […] európai parlamenti és tanácsi 
rendelettel20létrehozott Horizont Európa 
kutatási és innovációs keretprogram (a 
továbbiakban: Horizont Európa) 
célkitűzéseinek eléréséhez, és elő kell 
segítenie az Európa 2030 stratégia 
végrehajtását, valamint az Európai Kutatási 
Térség erősítését.

(7) A nukleáris kutatás támogatása 
révén a programnak hozzá kell járulnia az 
(EU) […] európai parlamenti és tanácsi 
rendelettel létrehozott Horizont Európa 
kutatási és innovációs keretprogram (a 
továbbiakban: Horizont Európa) 
célkitűzéseinek eléréséhez, különösen a 
kiválóságok és a nyílt tudomány 
előmozdítását és elő kell segítenie az 
Európa 2030 stratégia végrehajtását, 
valamint az Európai Kutatási Térség 
erősítését.

__________________ __________________

20 Az Európai Parlament és a Tanács […] 
rendelete ([…]) a kilencedik uniós kutatási 
és innovációs keretprogram (2021–2027) 
létrehozásáról és az 1291/2013/EU rendelet 
hatályon kívül helyezéséről (OJ […]).

20 Az Európai Parlament és a Tanács […] 
rendelete ([…]) a kilencedik uniós kutatási 
és innovációs keretprogram (2021–2027) 
létrehozásáról és az 1291/2013/EU rendelet 
hatályon kívül helyezéséről (OJ […]).

Or. en

Módosítás 3

Rendeletre irányuló javaslat
8 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(8) A programnak szinergiákra kell (8) A programnak szinergiákra és 



PR\1162641HU.docx 7/14 PE627.733v01-00

HU

törekednie a Horizont Európával és más 
uniós programokkal a kialakítástól és a 
stratégiai tervezéstől kezdve a projektek 
kiválasztásán, az eredmények kezelésén, 
kommunikációján, terjesztésén és 
hasznosításán keresztül a nyomon 
követésig, az ellenőrzésig és az irányításig 
terjedően. Az átfedések és 
párhuzamosságok elkerülése, valamint az 
uniós finanszírozás támogatási 
multiplikátorhatásának növelése érdekében 
sor kerülhet más uniós programokból a 
Horizont Európa tevékenységeire történő 
átcsoportosításra. Ebben az esetben a 
Horizont Európa szabályait kell követni.

szorosabb igazodásra kell törekednie a 
Horizont Európával és más uniós 
programokkal a kialakítástól és a stratégiai 
tervezéstől kezdve a projektek 
kiválasztásán, az eredmények kezelésén, 
kommunikációján, terjesztésén és 
hasznosításán keresztül a nyomon 
követésig, az ellenőrzésig és az irányításig 
terjedően. Az átfedések és 
párhuzamosságok elkerülése, valamint az 
uniós finanszírozás támogatási 
multiplikátorhatásának növelése érdekében 
sor kerülhet más uniós programokból a 
Horizont Európa tevékenységeire történő 
átcsoportosításra. Ebben az esetben a 
Horizont Európa szabályait kell követni.

Or. en

Módosítás 4

Rendeletre irányuló javaslat
19 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(19a) Annak biztosítása érdekében, hogy 
a program továbbra is maradéktalanul 
igazodjon az Unió stratégiai és politikai 
célkitűzéseihez, az Európai Parlamenttel a 
program végrehajtásakor és értékelésekor 
valamennyi lényeges lépés során 
konzultációt kell folytatni.

Or. en

Módosítás 5

Rendeletre irányuló javaslat
19 b preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(19b) Az Európai Parlament 
költségvetési kérdésekben betöltött 
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társjogalkotói szerepére való tekintettel és 
az Unió kutatási és fejlesztési politikái 
következetes kialakításának és 
végrehajtásának biztosítása érdekében az 
Euratom kutatási és képzési programot a 
továbbiakban is a rendes jogalkotási 
eljárás keretében kell elfogadni;

Or. en

Módosítás 6

Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A program végrehajtására 
biztosított pénzügyi keretösszeg folyó áron 
1 675 000 000 EUR.

(1) A program végrehajtására 
biztosított pénzügyi keretösszeg 
változatlan árakon [XXX] EUR.

Or. en

Módosítás 7

Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 2 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az (1) bekezdésben említett összeg 
indikatív felosztása a következő:

Az (1) bekezdésben említett összeg
felosztása a következő:

Or. en

Módosítás 8

Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 2 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) 724 563 000 EUR a magfúzióval a) 43% a magfúzióval kapcsolatos 
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kapcsolatos kutatásra és fejlesztésre; kutatásra és fejlesztésre; 

Or. en

Módosítás 9

Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 2 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) 330 930 000 EUR az 
atommaghasadással, a nukleáris 
biztonsággal és a sugárvédelemmel 
kapcsolatos tevékenységekre;

b) 25% az atommaghasadással, a 
nukleáris biztonsággal és a 
sugárvédelemmel kapcsolatos 
tevékenységekre:

Or. en

Módosítás 10

Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 2 bekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) 619 507 000 EUR a Közös 
Kutatóközpont (JRC) közvetlen 
cselekvéseire.

c) 32% a Közös Kutatóközpont (JRC) 
közvetlen cselekvéseire.

Or. en

Módosítás 11

Rendeletre irányuló javaslat
5 cikk – 1 bekezdés – c pont – 3 franciabekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

– aktívan támogatják a polgárok 
gazdasági és társadalmi jóllétét javító 
szakpolitikákat.

– elkötelezik magukat a 
demokratikus elvek és a nemzetközi 
emberi jogok, valamint a polgárok 
gazdasági és társadalmi jóllétét javító 
szakpolitikák mellett.
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Or. en

Módosítás 12

Rendeletre irányuló javaslat
14 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Az értékeléseket megfelelő időben
kell elvégezni, hogy azok felhasználhatók 
legyenek a programra, annak utódjára és a 
kutatás és innováció területét érintő más 
kezdeményezésekre vonatkozó 
döntéshozatali eljárásban.

(1) Az értékeléseket legalább kétévente
kell elvégezni, hogy azok felhasználhatók 
legyenek a programra, annak utódjára és a 
kutatás és innováció területét érintő más 
kezdeményezésekre vonatkozó 
döntéshozatali eljárásban.

Or. en

Módosítás 13

Rendeletre irányuló javaslat
14 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A program időközi értékelését a 
program végrehajtásáról rendelkezésre álló 
elegendő információ birtokában, de 
legkésőbb a program végrehajtásának 
kezdetét követő három évvel kell 
elvégezni. Az időközi értékelésnek részét 
képezi a korábbi Euratom-programok 
hosszú távú hatásainak értékelése is, és 
adott esetben alapként szolgál a program 
végrehajtását érintő kiigazításokhoz.

(2) A program időközi értékelését a 
program végrehajtásáról rendelkezésre álló 
elegendő információ birtokában, de 
legkésőbb a program végrehajtásának 
kezdetét követő három évvel kell 
elvégezni. Az időközi értékelésnek részét 
képezi a korábbi Euratom-programok 
hosszú távú hatásainak értékelése is, és 
adott esetben alapként szolgál a program 
kibővítését és végrehajtását érintő 
kiigazításokhoz.

Or. en

Módosítás 14

Rendeletre irányuló javaslat
14 cikk – 3 bekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) A program végrehajtásának végén, 
de legkésőbb az 1. cikkben meghatározott 
időszak végét követő négy évvel a 
Bizottság elvégzi a program végső 
értékelését. A végső értékelésnek részét 
képezi a korábbi programok hosszú távú 
hatásainak értékelése is.

(3) A program végrehajtásának végén, 
de legkésőbb az 1. cikkben meghatározott 
időszak végét követő két évvel a Bizottság 
elvégzi a program végső értékelését. A 
végső értékelésnek részét képezi a korábbi 
programok hosszú távú hatásainak 
értékelése is.

Or. en

Módosítás 15

Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az egyedi célkitűzések elérése érdekében a 
program olyan, több területet érintő 
tevékenységeket is támogatni fog, amelyek 
a közös kihívások megoldása keretében 
biztosítják a kutatási erőfeszítések 
szinergiáját. A Horizont Európa megfelelő 
kapcsolatokat és interfészeket, például 
közös pályázati felhívásokat fog 
biztosítani. A kapcsolódó kutatási és 
innovációs tevékenységek az alapok által a 
[közös rendelkezésekről szóló rendelet] 
rendelet alapján nyújtott pénzügyi 
támogatásban is részesülhetnek, 
amennyiben az összhangban van az alapok 
célkitűzéseivel és rendelkezéseivel.

Az egyedi célkitűzések elérése érdekében a 
program olyan, több területet érintő 
tevékenységeket is támogatni fog, amelyek 
a közös kihívások megoldása keretében 
biztosítják a kutatási erőfeszítések 
szinergiáját. A Horizont Európa megfelelő 
kapcsolatokat és interfészeket, például 
közös pályázati felhívásokat fog 
biztosítani. A kapcsolódó kutatási és 
innovációs tevékenységek az alapok által a 
[közös rendelkezésekről szóló rendelet] 
rendelet vagy más uniós programok és 
pénzügyi eszközök alapján nyújtott 
pénzügyi támogatásban is részesülhetnek, 
amennyiben összhangban állnak az 
említett alapok, programok és eszközök
célkitűzéseivel és rendelkezéseivel.

Or. en

Módosítás 16

Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet – 4 bekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A munkaprogramok prioritásait a Bizottság 
határozza meg a szakpolitikai prioritások, 
valamint a nemzeti hatóságok és az olyan 
testületekbe vagy keretekbe tömörülő, a 
nukleáris kutatásban érdekelt felek által 
szolgáltatott információk alapján, mint 
például a nukleáris rendszerekkel és a 
biztonsággal, a radioaktív hulladékok 
kezelésével, a kiégett nukleáris 
fűtőelemekkel és a 
sugárvédelemmel/alacsony dózisú 
kockázattal, a nukleáris biztosítékokkal és 
a biztonsággal, a fúziós kutatással 
foglalkozó az európai technológiai 
platformok, szövetségek, 
kezdeményezések és technikai fórumok 
vagy a nukleáris tevékenységekben 
érdekelt felek bármely releváns szervezete 
vagy fóruma.

A munkaprogramok prioritásait a Bizottság 
határozza meg a szakpolitikai prioritások, 
valamint a nemzeti hatóságok és az olyan 
testületekbe vagy keretekbe tömörülő, a 
nukleáris kutatásban érdekelt felek által 
szolgáltatott információk alapján, mint 
például a nukleáris rendszerekkel és a 
biztonsággal, a radioaktív hulladékok 
kezelésével, a kiégett nukleáris 
fűtőelemekkel és a 
sugárvédelemmel/alacsony dózisú 
kockázattal, a nukleáris biztosítékokkal és 
a biztonsággal, a fúziós kutatással 
foglalkozó európai technológiai 
platformok, szövetségek, 
kezdeményezések és technikai fórumok 
vagy az érintett tevékenységekben érdekelt 
felek bármely releváns szervezete vagy 
fóruma.

Or. en

Módosítás 17

Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet – a pont – 1 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1. Nukleáris biztonság: a 
Közösségben működő reaktorrendszerek és 
nukleáris üzemanyagciklusok, illetve –
amennyiben a nukleáris biztonsággal 
kapcsolatos széles körű európai 
szakértelem biztosítása érdekében 
szükséges – a jövőben esetlegesen 
alkalmazásra kerülő reaktortípusok és 
nukleáris üzemanyagciklusok biztonsága, 
kizárólag a biztonsági szempontokra 
összpontosítva, beleértve az 
üzemanyagciklus összes aspektusát –
például a particionálást és a transzmutációt.

1. Nukleáris biztonság: a 
Közösségben működő reaktorrendszerek és 
nukleáris üzemanyagciklusok, illetve –
amennyiben a nukleáris biztonsággal 
kapcsolatos széles körű európai 
szakértelem biztosítása és fejlesztése 
érdekében szükséges – a jövőben 
esetlegesen alkalmazásra kerülő 
reaktortípusok és nukleáris 
üzemanyagciklusok biztonsága, kizárólag a 
biztonsági szempontokra összpontosítva, 
beleértve az üzemanyagciklus összes 
aspektusát – például a particionálást és a 
transzmutációt.
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Or. en

Módosítás 18

Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet – a pont – 3 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

3. Leszerelés: a nukleáris 
létesítmények leszereléséhez és 
környezetvédelmi rehabilitációjához 
szükséges technológiák fejlesztését és 
értékelését támogató kutatás; a 
leszereléssel kapcsolatos legjobb
gyakorlatok és ismeretek megosztásának 
támogatása.

3. Leszerelés: a nukleáris 
létesítmények leszereléséhez és 
környezetvédelmi rehabilitációjához 
szükséges technológiák fejlesztését és 
értékelését támogató kutatás; a 
leszereléssel kapcsolatos bevált
gyakorlatok és ismeretek megosztásának 
támogatása, többek között az erőforrások 
és a személyzet kiválósági központokba 
való összevonása révén;

Or. en

Módosítás 19

Rendeletre irányuló javaslat
II melléklet – 4 alcím – táblázat

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Innovációs hatásútvonal-mutatók Innovációs hatásútvonal-mutatók

A GDP 3 %-ára vonatkozó célkitűzés 
megvalósítása felé tett uniós előrehaladás 
az Euratom-program következtében

A GDP 3%-ának kutatásra és fejlesztésre 
(K+F) fordítására vonatkozó célkitűzés 
megvalósítása felé tett uniós előrehaladás 
az Euratom-program következtében

Or. en
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INDOKOLÁS

Az előadó üdvözli a 2021–2025 közötti időszakra szóló EURATOM kutatási és képzési 
programról szóló tanácsi határozatra irányuló bizottsági javaslatot. A javaslat a korábbi 
programok esetében kialakított nyomvonal mentén halad, de foglalkozik az Európai 
Parlament által korábban kifejtett fő aggodalmakkal, nevezetesen a program egyszerűsítésével 
és a Horizont Európa kutatási programmal való összehangolásának javításával.

Az előadó úgy véli, hogy a nukleáris műveletek biztonságának további fejlesztése 
kulcsfontosságú a technológia előnyeinek kihasználása és a kapcsolódó kockázatok 
minimálisra csökkentése szempontjából. Az Unió nukleáris létesítményeinek elöregedése 
nemcsak a leszereléssel kapcsolatos kutatás bővítését, hanem a meglévő reaktorok új, 
biztonságosabb és hatékonyabb üzemeltetésének és fenntartásának új módjait is megköveteli.

A párizsi megállapodás éghajlat-politikai céljainak elérése érdekében az Uniónak valamennyi 
biztonságos és fenntartható technológiát és innovációt latba kell vetnie. A nukleáris energia 
mint alacsony szén-dioxid-kibocsátású energiaforma néhány tagállamban az energiaszerkezet 
fontos eleme, és hozzájárulhat az uniós energiarendszer egészének dekarbonizációjához. 
Ugyanakkor kritikus fontosságú a meglévő reaktormodellek biztonságos üzemeltetése és az új 
technológiákra való felkészülés. 

Európa a nukleáris anyagokkal és a nukleáris hulladékokkal kapcsolatos nukleáris kutatás és 
biztonság terén világvezető. Továbbra is forrásokat kell fordítanunk az ezzel kapcsolatos 
élvonalbeli kutatásra annak érdekében, hogy megőrizzük az atomenergia biztonságos 
működtetéséhez szükséges készségeket és ismereteket. Emellett beruházásokra van szükség a 
fúziós technológia fejlesztéséhez, valamint a fúziós ütemterv elkötelezett teljesítéséhez. E 
program keretében a források legnagyobb részét továbbra is a fúziós kutatásra kellene 
fordítani.

Az Euratom-szerződés hatálya alá tartozó program továbbra is elkülönül az Unió általános 
tudományos és kutatási keretprogramjaitól. Az előadó úgy véli, hogy ez a különbségtétel 
teljesen önkényes, és hogy a két program egyesítése több szinergiát és jobb tudományt 
eredményezne. Különösen fontos lenne az Európai Parlament ellenőrzési és jogalkotási 
hatáskörének kiterjesztése az Euratom kutatási és képzési programjára, ahogyan az a 
Parlament mint költségvetési kérdésekben társjogalkotó szerepéhez illene.

Mindazonáltal e javaslat a helyes irányba mutat, amennyiben a programot de facto 
hozzáigazítja a Horizont Európa szabályaihoz és rendeleteihez. A technikai összehangolás 
mellett rendkívül fontos, hogy a két programban a kiválóságra és a nyílt tudományra 
vonatkozóan ugyanazon elvek érvényesüljenek.


	1162641HU.docx

