
AM\614625HU.doc PE 374.089v01-00

Külső fordítás

HU HU

EURÓPAI PARLAMENT
2004 «

«««

«
«
«««

«
«

« 2009

Ipari, Kutatási és Energiaügyi Bizottság

18.5.2006 PE 374.089v01-00

MÓDOSÍTÁSOK: 6-37

Jelentéstervezet (PE 368.078v01-00)
Umberto Guidoni
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Határozati javaslat (COM(2005)0445 – C6-0386/2005 – 2005/0190(CNS))

A Bizottság által javasolt szöveg A Parlament módosításai

Módosítás, előterjesztette: Teresa Riera Madurell

Módosítás: 6
(4a) preambulumbekezdés (új)

(4a) Az egyedi program keretében 
támogatott kutatási tevékenységeket a
környezeti ügyekben az információhoz való 
hozzáférésről, a nyilvánosságnak a 
döntéshozatalban történő részvételéről és az 
igazságszolgáltatáshoz való jog 
biztosításáról szóló Aarhusi Egyezmény 
rendelkezéseinek az EK intézményekre és 
testületekre történő alkalmazásáról szóló 
…/…/EK európai parlamenti és tanácsi 
rendelettel a közösségi jogba a 
közelmúltban átültetett Aarhusi 
Egyezménynek megfelelően kell elvégezni.
_________________
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1 HL …

Or. es

Indokolás

Amellett, hogy nyilvánvalóan tiszteletben kell tartani a különböző közösségi szövegekben és 
különösen az Euratom-Szerződésben szereplő alapvető etikai elveket, az atomenergia 
előállítását és kezelését – különösen az atommaghasadással járó eljárások tekintetében – a
közösségi jogba a jelenleg együttdöntési eljárás keretében a végső elfogadás szakaszában 
levő rendelettel átültetett Aarhusi Egyezmény rendelkezéseivel összhangban kell végezni.

Módosítás, előterjesztette: Teresa Riera Madurell

Módosítás: 7
(10) preambulumbekezdés

(10) A keretprogram hozzájárul a 
fenntartható fejlődés előmozdításához.

(10) A keretprogram célja a fenntartható 
fejlődés előmozdítása és a béke megőrzése.

Or. es

Indokolás

Érdemes kiemelni, hogy a keretprogram és az Euratomra vonatkozó egyedi program az 
Euratom-Szerződésből ered, amely a lakosság számára magas szintű védelmet biztosít, és 
törvényen kívül helyezi a polgári célra szánt nukleáris anyagok elsődlegesen katonai célú 
illegális felhasználását (vö. a Szerződés bevezető nyilatkozata és 2. cikke).

Módosítás, előterjesztette: Teresa Riera Madurell

Módosítás: 8
(12) preambulumbekezdés

(12) Megfelelő intézkedéseket kell tenni a 
szabálytalanságok és a csalás megelőzésére, 
továbbá meg kell tenni a szükséges lépéseket 
az eltűnt, alaptalanul kifizetett vagy 
szabálytalanul felhasznált pénzeszközök 
visszaszerzésére az Európai Közösségek 
általános költségvetésére alkalmazandó 
költségvetési rendeletről szóló, 2002. június 
25-i 1605/2002/EK, Euratom tanácsi 
rendelet, a költségvetési rendelet 

(12) Megfelelő intézkedéseket kell tenni a 
szabálytalanságok és a csalás megelőzésére, 
továbbá meg kell tenni a szükséges lépéseket 
az eltűnt, alaptalanul kifizetett vagy 
szabálytalanul felhasznált pénzeszközök 
visszaszerzésére az Európai Közösségek 
általános költségvetésére alkalmazandó 
költségvetési rendeletről szóló, 2002. június 
25-i 1605/2002/EK, Euratom tanácsi 
rendelet, a költségvetési rendelet 
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végrehajtására vonatkozó részletes 
szabályok megállapításáról szóló, 2002. 
december 23-i 2342/2002/EK, Euratom 
bizottsági rendelet és ennek esetleges 
jövőbeni módosításai, az Európai 
Közösségek pénzügyi érdekeinek 
védelméről szóló, 1995. december 18-i 
2988/95/EK, Euratom tanácsi rendelet, az 
Európai Közösségek pénzügyi érdekeinek 
csalással és egyéb szabálytalanságokkal 
szembeni védelmében a Bizottság által 
végzett helyszíni ellenőrzésekről és 
vizsgálatokról szóló, 1996. november 11-i 
2185/96/EK, Euratom tanácsi rendelet és az 
Európai Csaláselleni Hivatal (OLAF) által 
lefolytatott vizsgálatokról szóló, 
1074/1999/EK európai parlamenti és tanácsi 
rendelet értelmében.

végrehajtására vonatkozó részletes 
szabályok megállapításáról szóló, 2002. 
december 23-i 2342/2002/EK, Euratom 
bizottsági rendelet és ennek esetleges 
jövőbeni módosításai, az Európai 
Közösségek pénzügyi érdekeinek
védelméről szóló, 1995. december 18-i 
2988/95/EK, Euratom tanácsi rendelet, az 
Európai Közösségek pénzügyi érdekeinek 
csalással és egyéb szabálytalanságokkal 
szembeni védelmében a Bizottság által 
végzett helyszíni ellenőrzésekről és 
vizsgálatokról szóló, 1996. november 11-i 
2185/96/EK, Euratom tanácsi rendelet és az 
Európai Csaláselleni Hivatal (OLAF) által 
lefolytatott vizsgálatokról szóló, 
1074/1999/EK európai parlamenti és tanácsi 
rendelet értelmében.

Minden esetben biztosítani kell, hogy a fent 
említett rendelettel szemben elkövetett 
csalást vagy szabálytalanságot követően 
visszaszerzett valamennyi pénzeszköz a 
keretprogramhoz kerüljön vissza, és azokat 
elsősorban a kutató személyzet képzésére, 
illetve a tudományos eredmények 
terjesztését szolgáló tevékenységekhez 
használják fel.

Or. es

Indokolás

Ezt az előírást be kell illeszteni, figyelembe véve a hetedik keretprogram és az abból eredő 
egyedi programok költségvetési megszorításait.

Módosítás, előterjesztette: Romana Jordan Cizelj

Módosítás:9
(12) preambulumbekezdés

(12) Megfelelő intézkedéseket kell tenni a 
szabálytalanságok és a csalás megelőzésére, 

(12) Megfelelő intézkedéseket kell tenni a 
szabálytalanságok és a csalás megelőzésére, 
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továbbá meg kell tenni a szükséges lépéseket 
az eltűnt, alaptalanul kifizetett vagy 
szabálytalanul felhasznált pénzeszközök 
visszaszerzésére az Európai Közösségek 
általános költségvetésére alkalmazandó 
költségvetési rendeletről szóló, 2002. június 
25-i 1605/2002/EK, Euratom tanácsi 
rendelet, a költségvetési rendelet 
végrehajtására vonatkozó részletes 
szabályok megállapításáról szóló, 2002. 
december 23-i 2342/2002/EK, Euratom 
bizottsági rendelet és ennek esetleges 
jövőbeni módosításai, az Európai 
Közösségek pénzügyi érdekeinek 
védelméről szóló, 1995. december 18-i
2988/95/EK, Euratom tanácsi rendelet, az 
Európai Közösségek pénzügyi érdekeinek 
csalással és egyéb szabálytalanságokkal 
szembeni védelmében a Bizottság által 
végzett helyszíni ellenőrzésekről és 
vizsgálatokról szóló, 1996. november 11-i 
2185/96/EK, Euratom tanácsi rendelet és az 
Európai Csaláselleni Hivatal (OLAF) által 
lefolytatott vizsgálatokról szóló, 
1074/1999/EK európai parlamenti és tanácsi 
rendelet értelmében.

továbbá meg kell tenni a szükséges lépéseket 
az eltűnt, alaptalanul kifizetett vagy 
szabálytalanul felhasznált pénzeszközök 
visszaszerzésére az Európai Közösségek 
általános költségvetésére alkalmazandó 
költségvetési rendeletről szóló, 2002. június 
25-i 1605/2002/EK, Euratom tanácsi 
rendelet, a költségvetési rendelet 
végrehajtására vonatkozó részletes 
szabályok megállapításáról szóló, 2002. 
december 23-i 2342/2002/EK, Euratom 
bizottsági rendelet és ennek esetleges 
jövőbeni módosításai, az Európai 
Közösségek pénzügyi érdekeinek 
védelméről szóló, 1995. december 18-i 
2988/95/EK, Euratom tanácsi rendelet, az 
Európai Közösségek pénzügyi érdekeinek 
csalással és egyéb szabálytalanságokkal 
szembeni védelmében a Bizottság által 
végzett helyszíni ellenőrzésekről és 
vizsgálatokról szóló, 1996. november 11-i 
2185/96/EK, Euratom tanácsi rendelet és az 
Európai Csaláselleni Hivatal (OLAF) által 
lefolytatott vizsgálatokról szóló, 
1074/1999/EK európai parlamenti és tanácsi 
rendelet értelmében.

A fent említett rendeletek alapján
visszaszerzett valamennyi pénzeszközt a 
keretprogram keretében zajló 
tevékenységek végrehajtására kell fordítani.

Or. sl

Módosítás, előterjesztette: Zdzisław Kazimierz Chmielewski

Módosítás:10
3. cikk (1) bekezdés

A keretprogram 3. cikkével összhangban az 
egyedi program végrehajtásához 
szükségesnek ítélt összeg 2553 millió EUR, 

A keretprogram 3. cikkével összhangban az 
egyedi program végrehajtásához 
szükségesnek ítélt összeg 2553 millió EUR, 
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amelyből 15 % a Bizottság igazgatási 
kiadásait fedezi.

amelyből 6 % a Bizottság igazgatási 
kiadásait fedezi.

Or. pl

Indokolás

A kutatás és az igazgatás áthelyezése olyan országokba, ahol a költségek alacsonyabbak, azt 
jelenti, hogy ugyanabból a költségvetésből többet lehet kutatásra és/vagy a kutatási 
infrastruktúra bővítésére fordítani. Más programok keretében az igazgatási költségekre 
fordított összeg 6%.

Módosítás, előterjesztette: Hannes Swoboda

Módosítás:11
4. cikk (1) bekezdés

1. Az egyedi program keretében valamennyi 
kutatási tevékenységet az etikai 
alapelveknek megfelelően kell végrehajtani.

1. Az egyedi program keretében valamennyi 
kutatási tevékenységet az etikai 
alapelveknek megfelelően kell végrehajtani.
A legfontosabb céljuk, hogy biztosítsák az 
atomenergia békés célú felhasználását 
(biztonság), és segítsék megakadályozni a 
katonai célú rendeltetésellenes 
felhasználást (védelem).

Or. de

Indokolás

A legújabb fejleményeket figyelembe véve elengedhetetlen, hogy az atomenergia terén végzett 
kutatási tevékenységek kiterjedjenek a biztonságra és a védelemre is.

Módosítás, előterjesztette: Romana Jordan Cizelj

Módosítás:12
6. cikk (3) bekezdés

3. A munkaprogramban elő kell írni az egyes 
finanszírozási rendszerek alapján benyújtott, 

3. A munkaprogramban elő kell írni az egyes 
finanszírozási rendszerek alapján benyújtott, 
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közvetett cselekvésekre irányuló pályázatok 
elbírálási és a projektek kiválasztási 
kritériumait. A kritériumok a kiválóságra, a 
hatásra és a végrehajtásra vonatkoznak, és e 
keretek között a munkaprogram konkrétabb 
vagy további követelményeket, súlyozásokat 
és küszöbértékeket állapíthat meg.

közvetett cselekvésekre irányuló pályázatok 
elbírálási és a projektek kiválasztási 
kritériumait. A kritériumok a kiválóságra, a 
hatásra, a végrehajtásra és az emberi és 
pénzügyi források optimális 
felhasználására vonatkoznak, és e keretek 
között a munkaprogram konkrétabb vagy 
további követelményeket, súlyozásokat és 
küszöbértékeket állapíthat meg.

Or. sl

Módosítás, előterjesztette: Teresa Riera Madurell

Módosítás:13
6. cikk (3) bekezdés

3. A munkaprogramban elő kell írni az egyes 
finanszírozási rendszerek alapján benyújtott, 
közvetett cselekvésekre irányuló pályázatok 
elbírálási és a projektek kiválasztási 
kritériumait. A kritériumok a kiválóságra, a 
hatásra és a végrehajtásra vonatkoznak, és e 
keretek között a munkaprogram konkrétabb 
vagy további követelményeket, súlyozásokat 
és küszöbértékeket állapíthat meg.

3. A munkaprogramban elő kell írni az egyes 
finanszírozási rendszerek alapján benyújtott, 
közvetett cselekvésekre irányuló pályázatok 
elbírálási és a projektek kiválasztási 
kritériumait. A kritériumok a kiválóságra, a 
fenntarthatósághoz való hozzájárulásra, a 
hatásra és a végrehajtásra vonatkoznak, és e 
keretek között a munkaprogram konkrétabb 
vagy további követelményeket, súlyozásokat 
és küszöbértékeket állapíthat meg.

Or. es

Indokolás

A kiválasztott projekteknek tiszteletben kell tartaniuk a fenntarthatóságra vonatkozó 
kritériumokat és az Unió lisszaboni stratégiájának célkitűzéseit.

Módosítás, előterjesztette: Teresa Riera Madurell

Módosítás:14
7. cikk (3) bekezdés
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3. A Bizottság rendszeresen tájékoztatja a 
bizottságot az egyedi program 
végrehajtásának előrehaladásáról, és 
tájékoztatást ad a program keretében 
finanszírozott valamennyi KTF-
cselekvésről.

3. A Bizottság rendszeresen tájékoztatja a 
bizottságot az egyedi program 
végrehajtásának előrehaladásáról, és 
tájékoztatást ad a program keretében 
finanszírozott valamennyi KTF-
cselekvésről.

Ennek az információnak mindenkor 
hozzáférhetőnek kell lennie, és kérésre meg 
kell küldeni az Európai Parlamentnek, a 
Régiók Bizottságának, az Európai 
Gazdasági és Szociális Bizottságnak vagy 
az európai ombudsmannak.

Or. es

Indokolás

Helyénvalónak tűnik, hogy az európai ombudsman, a közösségi intézmények megfelelő 
működésének és politikáik végrehajtásának őre legyen felelős a keretprogram 5. cikke helyes 
alkalmazásának biztosításáért, az etikai alapelveknek a program keretében végzett 
valamennyi kutatási tevékenység során történő tiszteletben tartását illetően. Az egyéb említett 
testületeket a legnagyobb fokú átláthatóság érdekében szintén tájékoztatni kell az egyedi 
program tevékenységeinek alakulásáról és finanszírozásáról.

Módosítás, előterjesztette: Teresa Riera Madurell

Módosítás:15
Melléklet, 1. rész, Bevezetés, 1. bekezdés

Az atomenergia – összesen 135GWe 
beépített kapacitással és a jelenlegi 
villamosenergia-termelés egyharmadának 
biztosításával – az EU legfőbb 
szénkibocsátás-mentes villamosenergia-
forrása. Kulcsszerepet játszik tehát az 
üvegházhatású gázok kibocsátásának 
korlátozásában az EU-ban, és jelentős 
mértékben hozzájárul az Unió 
függetlenségének, energiaellátása 
biztonságának és sokféleségének 
javításához.

A megújuló energiaforrásokkal 
kapcsolatban az EU által tett és folytatandó 
erőfeszítések sérelme nélkül az atomenergia 
fontos szerepet játszhat az EU biztonságos 
és fenntartható energiaellátásának 
megteremtésében.



PE 374.089v01-00

8/2 AM\614625HU.doc

Külső fordítás

HU

Or. es

Indokolás

E módosítás célja, hogy hangsúlyozza az EU erős elkötelezettségét a megújuló 
energiaforrásokkal kapcsolatos kutatás iránt, amely kombinálható és azt kombinálni is kell a 
tiszta és biztonságos forrásokból származó energia előállítása érdekében tett erőfeszítésekkel, 
mint az ITER rendszer keretében magfúzió révén nyerhető energia esetében.

Módosítás, előterjesztette: Teresa Riera Madurell

Módosítás:16
Melléklet, 1. rész, Bevezetés, 2. bekezdés

Hosszabb távon a magfúzió gyakorlatilag 
korlátlan tisztaenergia-ellátásra biztosít 
lehetőséget, e végső cél elérése érdekében a 
következő döntő lépés az ITER. Az ITER-
projekt megvalósítása ezért az EU jelenlegi 
stratégiája középpontjában áll, de ehhez 
szilárd és célzott európai K+F-programot 
kell társítani az ITER üzemeltetésének 
előkészítése és olyan technológiák és 
ismeretek kifejlesztése érdekében, 
amelyekre a működési szakaszában és azt 
követően szükség lesz.

Ennek keretében e végső cél elérése 
érdekében a következő döntő lépés az ITER. 
Az ITER-projekt megvalósítása ezért az EU 
jelenlegi stratégiája középpontjában áll, de 
ehhez szilárd és célzott európai K+F-
programot kell társítani az ITER 
üzemeltetésének előkészítése és olyan 
technológiák és ismeretek kifejlesztése 
érdekében, amelyekre a működési 
szakaszában és azt követően szükség lesz.

Or. es

Indokolás

Ez a módosítás – amelyről csak akkor lehet szavazni, ha a szerzője által az 1. bekezdést 
illetően javasolt szöveget elfogadták – ahhoz az elképzeléshez kapcsolódik, hogy az 
atomenergia nem az Unió egyetlen lehetősége az energiaellátás biztonságának biztosítására, 
illetve a szennyező energiaforrásoktól való függés megszüntetésére: sőt, az Unió nagy 
mértékben elkötelezett a megújuló energiaforrások használatának ösztönzése iránt.

Módosítás, előterjesztette: Zdzisław Kazimierz Chmielewski

Módosítás:17
Melléklet, 1. rész, Bevezetés, 2. bekezdés
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Hosszabb távon a magfúzió gyakorlatilag 
korlátlan tisztaenergia-ellátásra biztosít 
lehetőséget, e végső cél elérése érdekében a 
következő döntő lépés az ITER. Az ITER-
projekt megvalósítása ezért az EU jelenlegi 
stratégiája középpontjában áll, de ehhez 
szilárd és célzott európai K+F-programot 
kell társítani az ITER üzemeltetésének 
előkészítése és olyan technológiák és 
ismeretek kifejlesztése érdekében, 
amelyekre a működési szakaszában és azt 
követően szükség lesz.

Hosszabb távon a magfúzió gyakorlatilag 
korlátlan tisztaenergia-ellátásra biztosít 
lehetőséget, e végső cél elérése érdekében a 
következő fontos lépés az ITER. Az ITER-
projekt megvalósítása ezért az EU jelenlegi 
stratégiája középpontjában áll, de ehhez 
szilárd és célzott európai K+F-programot 
kell társítani az ITER üzemeltetésének 
előkészítése és olyan technológiák és 
ismeretek kifejlesztése érdekében, 
amelyekre a működési szakaszában és azt 
követően szükség lesz.

Or. en

Módosítás, előterjesztette: Teresa Riera Madurell

Módosítás:18
Melléklet, 2. rész, 2.1. szakasz, „Tevékenységek” alcím, (ii) pont, 1. bekezdés

Egy, a fizika és technológia területére 
összpontosító program célja az ITER-projekt 
lehetőségeinek megszilárdítása és az ITER 
működése gyors beindításának előkészítése, 
jelentősen lecsökkentve az ITER alapvető 
célkitűzéseinek eléréséhez szükséges időt és 
költségeket. A program végrehajtása – a 
társulásokban a JET-létesítmények és egyéb 
eszközök alkalmazásával – összehangolt 
kísérleti, elméleti és modellezési 
tevékenységekkel történik; biztosítja, hogy 
Európának meglegyen a szükséges befolyása 
az ITER-projektre, és az üzemeltetés során 
kiemelkedő szerepet töltsön be. Ez a 
program a következőket tartalmazza:

Egy, a fizika és technológia területére 
összpontosító program célja az ITER-projekt 
lehetőségeinek megszilárdítása és az ITER 
működése gyors beindításának előkészítése, 
jelentősen lecsökkentve az ITER alapvető 
célkitűzéseinek eléréséhez szükséges időt és 
költségeket. A program végrehajtása – a 
társulásokban a JET-létesítmények, 
mágneses összetartó berendezések 
(tokamakok, stellarátorok és RPF-ek, 
amelyek már az összes tagállamban 
léteznek vagy beszerzésük folyamatban van)
és egyéb eszközök alkalmazásával –
összehangolt kísérleti, elméleti és 
modellezési tevékenységekkel történik; 
biztosítja, hogy Európának meglegyen a 
szükséges befolyása az ITER-projektre, és 
az üzemeltetés során kiemelkedő szerepet 
töltsön be. Ez a program a következőket 
tartalmazza:
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Or. es

Indokolás

Az EU fúziós programja tevékenységeinek meghatározása akkor teljes, ha kifejezetten 
megemlíti a mágneses összetartó készülékeket (tokamakok, stellarátorok, RPF-ek).

Módosítás, előterjesztette: Teresa Riera Madurell

Módosítás:19
Melléklet, 2. rész, 2.1. szakasz, „Tevékenységek” alcím, (iii) pont, (2a) francia bekezdés (új)

– célzott vizsgálatok a lítiummal, mint a 
trícium előállításának forrásával 
kapcsolatban, hűtő rendszerek és robotika a 
radioaktív környezetben végzett munkához; 
motorizálás és automatizálás a kísérletek 
távolról történő figyelemmel kíséréséhez.

Or. es

Indokolás

Az eddig inkább szaggatottan zajlott anyagkutatások stabilizálására van szükség.

Módosítás, előterjesztette: Teresa Riera Madurell

Módosítás:20
Melléklet, 2. rész, 2.1. szakasz, „Tevékenységek” alcím, (v) pont, második francia bekezdés

– a mérnökök és kutatók posztgraduális és 
posztdoktori szintű, magas színvonalú 
képzése, amely magában foglalja a program 
létesítményeinek képzési platformként 
történő használatát, továbbá az e célra 
szervezett szemináriumokat és 
műhelymunkákat;

– a mérnökök és kutatók posztgraduális és 
posztdoktori szintű, magas színvonalú 
képzése, amely magában foglalja a program 
létesítményeinek képzési platformként 
történő használatát. Intézkedni kell a 
mester- és doktori képzések európai szintű 
bevezetéséről a fizika és a fúzió terén, a 
vonzó akadémiai elismeréshez vezető 
szakirányú képzettség előmozdítása 
érdekében, és hogy ezáltal a hallgatókat e 
szakirány felvételére ösztönözzék. Célzott
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szemináriumokat és műhelymunkákat kell 
szervezni, továbbá a felsőoktatáshoz és az 
egyetemi oktatás kezdő szintjeihez
kapcsolódó egyéb képzési és tájékoztatási 
tevékenységeket, hogy a fizikával és a 
fúziós energiával kapcsolatos tanulmányok 
járható alternatív szakmai pályává 
váljanak;

Or. es

Indokolás

Ez a módosítás a Buzek-jelentésben ismertetett, az európai szintű doktorátusra vonatkozó 
javaslatot idézi fel, és hangsúlyozza, hogy az olyan szakemberek ösztönzése érdekében, akik e 
területre kívánnak lépni, egyéb tevékenységekre és kezdeményezésekre van szükség az oktatás 
terén, ezáltal javítva a jelenlegi gyenge foglalkoztatási és elismerési kilátásokat, amelyeknek 
köszönhetően a jelenlegi helyzetben inkább más szakirányokat részesítenek előnyben.

Módosítás, előterjesztette: Teresa Riera Madurell

Módosítás:21
Melléklet, 2. rész, 2.1. szakasz, „Tevékenységek” alcím, (v) pont, (3a) francia bekezdés (új)

– az új szabadalmak ösztönzése.

Or. es

Indokolás

A kutatás és az oktatás emberi erőforrásainak előmozdítása érdekében a szabadalmak 
számának növekedésére van szükség. Ez – amennyiben bekövetkezik – a program 
célkitűzéseinek megfelelő végrehajtását fogja tükrözni.

Módosítás, előterjesztette: Teresa Riera Madurell

Módosítás:22
Melléklet, 2. rész, 2.1. szakasz, „Tevékenységek” alcím, (va) pont (új)

(va) Technológiatranszfer
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Az ITER-hez új szervezeti struktúrákra lesz 
szükség, amelyek révén a technológiai 
innováció folyamata és az általa előidézett 
fejlődés gyorsan átadható az ipar számára, 
így szembe lehet szállni az EU-ban az ipar 
előtt álló jelenlegi kihívásokkal,
amennyiben teljes mértékben 
versenyképessé kíván válni.

Or. es

Indokolás

Az ITER a keretében kifejlesztett új technológiák terén a jövőben betölteni kívánt vezető 
szerepünk megerősítéséhez fog vezetni Európában, segítve ezáltal az európai ipart, és növelve 
annak versenyképességét az Egyesült Államokhoz és Japánhoz képest. Amennyiben a korábbi 
szempontok kialakítása megfelelően történt, az energiatermelő létesítményekkel kapcsolatban 
a felelősség a jövőben az EU vállalatait terheli.

Módosítás, előterjesztette: Umberto Guidoni

Módosítás:23
Melléklet, 2. rész, 2.2. szakasz, 1. bekezdés

Közvetett cselekvésekre az alábbiakban 
részletezett öt főbb területen kerül sor. A
program egészében léteznek azonban több 
területet érintő, fontos kérdések, és a 
különböző tevékenységek közötti 
kölcsönhatásokat megfelelően kell 
biztosítani. E tekintetben kulcsfontosságúak 
a képzési tevékenységek és a kutatási 
infrastruktúrák. A képzési szükségleteknek 
kulcsfontosságú tényezőnek kell lenniük 
ezen ágazat valamennyi EU-finanszírozású 
projektjében, és az infrastruktúrákhoz 
biztosított támogatással együtt a nukleáris 
szakértelem kérdéskörének alapvető részét 
kell képezniük.

Közvetett cselekvésekre az alábbiakban 
részletezett öt főbb területen kerül sor. A 
különböző területek közötti prioritások 
meghatározásakor a biztonság 
kiemelkedően fontos kritérium, míg a 
reaktorrendszerekkel kapcsolatos kutatást 
elsősorban a tagállamok közötti 
kormányközi megállapodásokra hagyják. A 
program egészében léteznek azonban több 
területet érintő, fontos kérdések, és a 
különböző tevékenységek közötti 
kölcsönhatásokat megfelelően kell 
biztosítani. E tekintetben kulcsfontosságúak 
a képzési tevékenységek és a kutatási 
infrastruktúrák. A képzési szükségleteknek 
kulcsfontosságú tényezőnek kell lenniük 
ezen ágazat valamennyi EU-finanszírozású 
projektjében, és az infrastruktúrákhoz 
biztosított támogatással együtt a nukleáris 
szakértelem kérdéskörének alapvető részét 
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kell képezniük.

Or. en

Indokolás

Az atommaghasadással kapcsolatos összes EU-s kutatási tevékenység fő mozgatórugójának 
az Európában jelenleg meglevő összes különböző technológia biztonságosságának kell lennie. 
Különösen az új reaktorrendszerek bárminemű tervezését vagy megvalósítását kormányközi 
megállapodásokra kell hagyni, amelyek a tagállamok e területen alkalmazott különböző 
megközelítéseit tükrözik.

Módosítás, előterjesztette: Hannes Swoboda

Módosítás:24
Melléklet, 2. rész, 2.2. szakasz, 1. bekezdés

Közvetett cselekvésekre az alábbiakban 
részletezett öt főbb területen kerül sor. A 
program egészében léteznek azonban több 
területet érintő, fontos kérdések, és a 
különböző tevékenységek közötti 
kölcsönhatásokat megfelelően kell 
biztosítani. E tekintetben kulcsfontosságúak 
a képzési tevékenységek és a kutatási 
infrastruktúrák. A képzési szükségleteknek 
kulcsfontosságú tényezőnek kell lenniük 
ezen ágazat valamennyi EU-finanszírozású 
projektjében, és az infrastruktúrákhoz 
biztosított támogatással együtt a nukleáris 
szakértelem kérdéskörének alapvető részét 
kell képezniük.

Az Unió valamennyi atommaghasadással 
kapcsolatos kutatási tevékenységénél a 
biztonságot és a védelmet kell fő 
szempontnak tekinteni. A cél különösen az, 
hogy egyrészt biztonságosabbá tegyék a
termelő létesítményeket (biztonság), 
másrészt pedig megakadályozzák a katonai 
célú vagy terrorizmus céljára történő 
rendeltetésellenes felhasználást (védelem). 
Közvetett cselekvésekre az alábbiakban 
részletezett öt főbb területen kerül sor. A 
program egészében léteznek azonban több 
területet érintő, fontos kérdések, és a 
különböző tevékenységek közötti 
kölcsönhatásokat megfelelően kell 
biztosítani. E tekintetben kulcsfontosságúak 
a képzési tevékenységek és a kutatási 
infrastruktúrák. A képzési szükségleteknek 
kulcsfontosságú tényezőnek kell lenniük 
ezen ágazat valamennyi EU-finanszírozású 
projektjében, és az infrastruktúrákhoz 
biztosított támogatással együtt a nukleáris 
szakértelem kérdéskörének alapvető részét 
kell képezniük.
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Or. de

Indokolás

Két szempontra kell kitérni: először is a létesítmények üzemeltetésével kapcsolatban a 
biztonságra, másodszor pedig a rendeltetésellenes felhasználás minden formájának 
megelőzése érdekében a védelemre.

Módosítás, előterjesztette: Teresa Riera Madurell

Módosítás:25
Melléklet, 2. rész, 2.2. szakasz, 1. bekezdés

Közvetett cselekvésekre az alábbiakban 
részletezett öt főbb területen kerül sor. A 
program egészében léteznek azonban több 
területet érintő, fontos kérdések, és a 
különböző tevékenységek közötti 
kölcsönhatásokat megfelelően kell 
biztosítani. E tekintetben kulcsfontosságúak 
a képzési tevékenységek és a kutatási 
infrastruktúrák. A képzési szükségleteknek 
kulcsfontosságú tényezőnek kell lenniük 
ezen ágazat valamennyi EU-finanszírozású 
projektjében, és az infrastruktúrákhoz 
biztosított támogatással együtt a nukleáris 
szakértelem kérdéskörének alapvető részét 
kell képezniük.

Közvetett cselekvésekre az alábbiakban 
részletezett öt főbb területen kerül sor. A 
program egészében léteznek azonban több 
területet érintő, fontos kérdések, és a 
különböző tevékenységek közötti 
kölcsönhatásokat megfelelően kell 
biztosítani. E tekintetben kulcsfontosságúak 
a képzési tevékenységek, a tudományos és 
technológiai információk cseréje és a 
kutatási infrastruktúrák. A képzési 
szükségleteknek kulcsfontosságú tényezőnek 
kell lenniük ezen ágazat valamennyi EU-
finanszírozású projektjében, és az 
infrastruktúrákhoz biztosított támogatással 
együtt a nukleáris szakértelem 
kérdéskörének alapvető részét kell 
képezniük.

Or. es

Indokolás

A képzési tevékenységeknek együtt kell járniuk a tájékoztatási tevékenységekkel, 
mindenekelőtt a tudományos és technológiai adatok cseréjével.
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Módosítás, előterjesztette: Teresa Riera Madurell

Módosítás:26
Melléklet, 2. rész, 2.2. szakasz, (1a) bekezdés (új)

Mivel azonban jelentős aggályok merülnek 
fel a maghasadás további EU-beli 
felhasználását illetően, erőfeszítésekre van 
szükség a meglevő biztonsági szintek 
garantálása és javítása, valamint annak 
biztosítása érdekében, hogy a jobb 
sugárvédelem továbbra is a közösségi 
fellépés kiemelt fontosságú területe 
maradjon. A kulcsfontosságú kérdések a 
reaktorok működési biztonsága és a hosszú 
élettartamú hulladékok kezelése; 
mindkettővel folyamatos technikai szintű 
tevékenységek keretében foglalkoznak, ám 
egyesített politikai és társadalmi 
hozzájárulásra is szükség van. A sugárzás 
valamennyi felhasználása, így az ipar és a 
gyógyászat terén egyaránt az emberek és a 
környezet védelme a kiemelt fontosságú elv. 
A fenti területek emellett mind olyan 
kulcsfontosságú témákhoz kapcsolódnak, 
mint a nukleáris üzemanyagciklus, az 
aktinidák kémiája, a kockázatelemzés és a 
biztonságértékelés, sőt társadalmi és 
irányítási kérdések is.

Or. es

Indokolás

Ez a módosítás a Bizottság által a COM(2005)0119 javaslatban a hetedik keretprogrammal 
kapcsolatban javasolt szöveget ismétli meg. Emellett nyilvánvaló, hogy az EU-nak a 
biztonság, illetve a maghasadás során keletkező hulladék kezelésének javítása érdekében 
folytatnia kell a kutatást. A sugárzás biológiai hatásainak tanulmányozása segíti a jelenlegi 
sugárvédelmi és dozimetriai kritériumok finomítását.
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Módosítás, előterjesztette: Teresa Riera Madurell

Módosítás:27
Melléklet, 2. rész, 2.2. szakasz, 3. bekezdés

Hasonlóan fontos összeköttetéseket kell 
létesíteni az EK-keretprogramban szereplő 
kutatással, különösen az európai 
szabványokkal, az oktatással és képzéssel, a 
környezetvédelemmel, az 
anyagtudománnyal, a kormányzással, a 
közös infrastruktúrákkal, a biztonsággal, a 
biztonsági kultúrával és energiával 
kapcsolatos tevékenységek során. A 
nemzetközi együttműködés a legtöbb 
témakörben a folytatott tevékenységek 
alapvető jellemzője.

Hasonlóan fontos összeköttetéseket kell 
létesíteni az EK-keretprogramban szereplő 
kutatással, különösen az európai 
szabványokkal, az oktatással, a 
tájékoztatással és képzéssel, a 
környezetvédelemmel, az 
anyagtudománnyal, a kormányzással, a 
közös infrastruktúrákkal, a biztonsággal, a 
biztonsági kultúrával és energiával 
kapcsolatos tevékenységek során. A 
nemzetközi együttműködés a legtöbb 
témakörben a folytatott tevékenységek 
alapvető jellemzője.

Or. es

Indokolás

A képzési tevékenységeknek együtt kell járniuk a tájékoztatási tevékenységekkel.

Módosítás, előterjesztette: Zdzisław Kazimierz Chmielewski

Módosítás:28
Melléklet, 2. rész, 2.2. szakasz, (i) pont, „Tevékenységek” alcím, második francia bekezdés

– Particionálás és transzmutáció: KTF a 
particionálás és a transzmutáció (P+T) 
valamennyi műszaki területén a legfejlettebb 
particionálási eljárásokhoz és transzmutációs 
rendszerekhez – beleértve a kritikus és 
szubkritikus rendszereket – tartozó kísérleti 
létesítmények és demonstrációs rendszerek 
kifejlesztése, a kiégett nukleáris fűtőanyagok 
kezeléséből származó nagy aktivitású és 
hosszú élettartamú radioaktív hulladék 
mennyiségének és veszélyességének 
csökkentése. A kutatás kiterjed az 

– Particionálás és transzmutáció: KTF a 
particionálás és a transzmutáció (P+T) 
valamennyi műszaki területén a legfejlettebb 
particionálási eljárásokhoz és transzmutációs 
rendszerekhez – beleértve a kritikus és 
szubkritikus rendszereket – tartozó kísérleti 
létesítmények és demonstrációs rendszerek 
kifejlesztése, a kiégett nukleáris fűtőanyagok 
kezeléséből származó nagy aktivitású és 
hosszú élettartamú radioaktív hulladék 
mennyiségének és veszélyességének 
csökkentése.
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atomenergia előállítása során kevesebb 
hulladék termelését eredményező 
koncepciók felkutatására is, nevezetesen a 
meglévő reaktorokban a hasadóanyagok 
hatékonyabb felhasználására.

Or. en

Indokolás

Ez a bekezdés a fenntartható nukleáris rendszerekre utal, és ezért a fenntartható nukleáris 
rendszerekről szóló ponthoz kell áthelyezni.

Módosítás, előterjesztette: Teresa Riera Madurell

Módosítás:29
Melléklet, 2. rész, 2.2. szakasz, (ii) pont, „Tevékenységek” alcím, első francia bekezdés

– Nukleáris létesítmények biztonsága: a 
jelenlegi és jövőbeli nukleáris létesítmények 
működésének biztonságára irányuló KTF, 
különösen az erőművek élettartambecslése 
és irányítása, a biztonságkultúra, a fejlett 
biztonságértékelési módszerek, a digitális 
szimulációs eszközök, műszerek és vezérlés, 
továbbá a súlyos balesetek megelőzése és 
enyhítése területén, a tudásmenedzsment 
optimalizálását és a szakértelem fenntartását 
célzó kapcsolódó tevékenységekkel együtt.

– Nukleáris létesítmények biztonsága: a 
jelenlegi és jövőbeli nukleáris létesítmények 
működésének biztonságára irányuló KTF, 
különösen az erőművek élettartambecslése 
és irányítása, a biztonságkultúra (az emberi 
és a szervezeti hiba kockázatának 
minimálisra csökkentése), a fejlett 
biztonságértékelési módszerek, a digitális 
szimulációs eszközök, műszerek és vezérlés, 
továbbá a súlyos balesetek megelőzése és 
enyhítése területén, a tudásmenedzsment 
optimalizálását és a szakértelem fenntartását 
célzó kapcsolódó tevékenységekkel együtt.

Or. es

Indokolás

Az emberi hiba kockázatán felül a „szervezeti hibának” nevezett tényezőt hasonlóképpen meg 
kell említeni, mivel igazolást nyert, hogy a termelési folyamat szervezeti láncában rejlő hiba 
még a rendkívül megbízható létesítményekben is katasztrofális következményekkel járhat, és 
balesetekhez vezethet.
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Módosítás, előterjesztette: Zdzisław Kazimierz Chmielewski

Módosítás:30
Melléklet, 2. rész, 2.2. szakasz, (ii) pont, „Tevékenységek” alcím, második francia bekezdés

– Fenntartható nukleáris rendszerek: KTF az 
e területen tett nemzetközi erőfeszítésekkel 
együttműködésben – mint például a IV. 
generációs reaktorokkal foglalkozó 
nemzetközi fórum – a jelenlegi rendszerek 
és üzemanyagok hatékonyságának 
javítására, a kiválasztott fejlett 
reaktorrendszerek vonatkozásainak a bennük 
rejlő lehetőségek, a proliferációval szembeni 
ellenálló képességük és a hosszú távú 
fenntarthatóságuk felmérésére, beleértve az 
alapkutatás (különösen a 
természettudomány) területén folytatott 
tevékenységeket, valamint az 
üzemanyagciklus és az innovatív 
üzemanyagok tanulmányozását.

– Fenntartható nukleáris rendszerek: KTF az 
e területen tett nemzetközi erőfeszítésekkel 
együttműködésben – mint például a IV. 
generációs reaktorokkal foglalkozó 
nemzetközi fórum – a jelenlegi rendszerek 
és üzemanyagok hatékonyságának 
javítására, a kiválasztott fejlett 
reaktorrendszerek vonatkozásainak a bennük 
rejlő lehetőségek, a proliferációval szembeni 
ellenálló képességük és a hosszú távú 
fenntarthatóságuk felmérésére, beleértve az 
alapkutatás (különösen a 
természettudomány) területén folytatott 
tevékenységeket, valamint az 
üzemanyagciklus és az innovatív 
üzemanyagok tanulmányozását. A kutatás 
kiterjed az atomenergia előállítása során 
kevesebb hulladék termelését eredményező 
koncepciók felkutatására is, nevezetesen a 
meglévő reaktorokban a hasadóanyagok 
hatékonyabb felhasználására.

Or. en

Módosítás, előterjesztette: Teresa Riera Madurell

Módosítás:31
Melléklet, 2. rész, 2.2. szakasz, (iii) pont, „Célkitűzések” alcím, 2. bekezdés

Ennek a kutatásnak egyik fontos célkitűzése, 
hogy hozzájáruljon az alacsony és hosszan 
tartó sugárterhelés kockázatához kapcsolódó 
vita megoldásához. E tudományos és 
politikai kérdés megoldása jelentős 
költséggel és/vagy közegészségügyi hatással 

Ennek a kutatásnak a fő célkitűzése, hogy 
hozzájáruljon az alacsony és hosszan tartó 
sugárterhelés kockázatához kapcsolódó vita 
megoldásához. E tudományos és politikai 
kérdés megoldása jelentős költséggel 
és/vagy közegészségügyi hatással járhat a 
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járhat a sugárzás orvosi és ipari 
felhasználása esetében.

sugárzás orvosi és ipari felhasználása 
esetében. Támogatást fog kapni a mikro- és 
nanodoziméterek, illetve az ezekhez 
kapcsolódó, a terhelési adagok és azok 
molekuláris és sejtekre kifejtett hatásai 
közötti kapcsolatok jobb megértését 
lehetővé tevő modellek fejlesztése is.

Or. es

Indokolás

A sugárzás károsító hatásai a dózissal állnak kapcsolatban, de annak megértéséhez, milyen 
károsító hatás alakulhat ki, meg kell ismerni, hogyan terjednek a térben a sugárzás hatásai, 
más szóval milyen úton haladnak a töltött részecskék. Ennek oka, hogy a DNS hatalmas 
mennyiségű információt tartalmaz, és az adott sejt képes az izolált ionizáló események által 
okozott kárt helyreállítani. Ha azonban az ionizáció denzitása magas, a helyreállító folyamat 
károsodik, ami elhalást, mutációt vagy néhány esetben rákot okozhat.

Módosítás, előterjesztette: Romana Jordan Cizelj

Módosítás:32
Melléklet, 2. rész, 2.2. szakasz, (iii) pont, „Célkitűzések” alcím, 2. bekezdés

Ennek a kutatásnak egyik fontos célkitűzése, 
hogy hozzájáruljon az alacsony és hosszan 
tartó sugárterhelés kockázatához kapcsolódó 
vita megoldásához. E tudományos és 
politikai kérdés megoldása jelentős 
költséggel és/vagy közegészségügyi hatással 
járhat a sugárzás orvosi és ipari 
felhasználása esetében.

Ennek a kutatásnak egyik fontos célkitűzése, 
hogy hozzájáruljon az alacsony és hosszan 
tartó sugárterhelés kockázatához kapcsolódó 
vita megoldásához. E tudományos kérdés 
megoldása jelentős költséggel és/vagy 
közegészségügyi hatással járhat a sugárzás 
orvosi és ipari felhasználása esetében.

Or. sl

Módosítás, előterjesztette: Teresa Riera Madurell

Módosítás:33
Melléklet, 2. rész, 2.2. szakasz, (v) pont, cím
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(v) Humán erőforrás és képzés (v) Humán erőforrás, mobilitás, oktatás és 
képzés

Or. es

Indokolás

A módosítás a bekezdés tényleges tartalmához igazodik.

Módosítás, előterjesztette: Romana Jordan Cizelj

Módosítás:34
Melléklet, 2. rész, 2.2. szakasz, (v) pont, „Célkitűzések” alcím

Az atommaghasadás és a sugárvédelem 
valamennyi területén a szükséges 
kiemelkedő szakértelem és humán erőforrás 
megtartására, és ennek a nukleáris biztonság 
jelenlegi magas szintjének fenntartására 
jelentett kihatásaira irányuló figyelemnek 
köszönhetően a program célkitűzései 
különböző intézkedéseken keresztül a 
tudományos képességek és a know-how 
ágazaton belüli terjesztésének támogatását
célozzák. Ezen intézkedések célja a 
megfelelően képzett kutatók és műszaki 
szakemberek rendelkezésre állásának 
garantálása például az EU oktatási 
intézményei közötti koordináció javításával 
– annak érdekében, hogy biztosítható legyen 
a képesítések egyenértékűsége valamennyi 
tagállamban – vagy a hallgatók és a tudósok 
képzésének és mobilitásának 
megkönnyítésével. Csak egy valóban 
európai megközelítés biztosíthatja a 
szükséges ösztönzőket és a felsőfokú oktatás 
és képzés harmonizált szintjét, 
megkönnyítve ezáltal az új tudósgeneráció 
mobilitását, és gondoskodva az egyre 
integráltabbá váló nukleáris ágazatban a 
jövő tudományos és technológiai 
kihívásaival szembenéző mérnökök szakmai 

Az atommaghasadás és a sugárvédelem 
valamennyi területén a szükséges 
kiemelkedő szakértelem és humán erőforrás 
megtartására, és ennek a nukleáris biztonság 
jelenlegi magas szintjének fenntartására 
jelentett kihatásaira irányuló figyelemnek 
köszönhetően a program célkitűzései 
különböző intézkedéseken keresztül a 
tudományos képességek és a know-how 
ágazaton belüli terjesztésének támogatását 
célozzák. Ezen intézkedések célja a 
megfelelően képzett kutatók és műszaki 
szakemberek rendelkezésre állásának 
garantálása például az EU oktatási 
intézményei közötti koordináció javításával 
– annak érdekében, hogy biztosítható legyen 
a képesítések egyenértékűsége valamennyi 
tagállamban – vagy a hallgatók és a tudósok 
képzésének és mobilitásának 
megkönnyítésével. A program részét 
képezik olyan intézkedések is, amelyek 
biztosítják, hogy a maghasadás, mint 
jövőbeli pálya felkeltse a legjobb képességű
fiatalok érdeklődését. Csak egy valóban 
európai megközelítés biztosíthatja a 
szükséges ösztönzőket és a felsőfokú oktatás 
és képzés harmonizált szintjét, 
megkönnyítve ezáltal az új tudósgeneráció 
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pályafutását végigkísérő képzési 
szükségletekről.

mobilitását, és gondoskodva az egyre 
integráltabbá váló nukleáris ágazatban a 
jövő tudományos és technológiai 
kihívásaival szembenéző mérnökök szakmai 
pályafutását végigkísérő képzési 
szükségletekről.

Or. sl

Módosítás, előterjesztette: Teresa Riera Madurell

Módosítás:35
Melléklet, 2. rész, 2.2. szakasz, (v) pont, „Célkitűzések” alcím

Az atommaghasadás és a sugárvédelem 
valamennyi területén a szükséges 
kiemelkedő szakértelem és humán erőforrás 
megtartására, és ennek a nukleáris biztonság 
jelenlegi magas szintjének fenntartására 
jelentett kihatásaira irányuló figyelemnek 
köszönhetően a program célkitűzései 
különböző intézkedéseken keresztül a 
tudományos képességek és a know-how 
ágazaton belüli terjesztésének támogatását 
célozzák. Ezen intézkedések célja a 
megfelelően képzett kutatók és műszaki 
szakemberek rendelkezésre állásának 
garantálása például az EU oktatási 
intézményei közötti koordináció javításával 
– annak érdekében, hogy biztosítható legyen 
a képesítések egyenértékűsége valamennyi 
tagállamban – vagy a hallgatók és a tudósok 
képzésének és mobilitásának 
megkönnyítésével. Csak egy valóban 
európai megközelítés biztosíthatja a 
szükséges ösztönzőket és a felsőfokú oktatás 
és képzés harmonizált szintjét, 
megkönnyítve ezáltal az új tudósgeneráció 
mobilitását, és gondoskodva az egyre 
integráltabbá váló nukleáris ágazatban a 
jövő tudományos és technológiai 
kihívásaival szembenéző mérnökök szakmai 

Az atommaghasadás és a sugárvédelem 
valamennyi területén a szükséges 
kiemelkedő szakértelem és humán erőforrás 
megtartására, és ennek a nukleáris biztonság 
jelenlegi magas szintjének fenntartására 
jelentett kihatásaira irányuló figyelemnek 
köszönhetően a program célkitűzései 
különböző intézkedéseken keresztül a 
tudományos képességek és a know-how 
ágazaton belüli terjesztésének támogatását 
célozzák. Ezen intézkedések célja a 
megfelelően képzett kutatók, mérnökök, 
fizikusok, pszichológusok (akik a szervezeti 
rendszerekre szakosodtak) és műszaki 
szakemberek lehető leghamarabbi 
rendelkezésre állásának garantálása például 
az EU oktatási intézményei közötti 
koordináció javításával – annak érdekében,
hogy biztosítható legyen a képesítések 
egyenértékűsége valamennyi tagállamban –
vagy a hallgatók és a tudósok képzésének és 
mobilitásának megkönnyítésével. Csak egy 
valóban európai megközelítés biztosíthatja a 
szükséges ösztönzőket és a felsőfokú oktatás 
és képzés harmonizált szintjét, 
megkönnyítve ezáltal az új tudósgeneráció 
mobilitását, és gondoskodva az egyre 
integráltabbá váló nukleáris ágazatban a 
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pályafutását végigkísérő képzési 
szükségletekről.

jövő tudományos és technológiai 
kihívásaival szembenéző mérnökök szakmai 
pályafutását végigkísérő képzési 
szükségletekről.

Or. es

Indokolás

A társadalmi-műszaki megközelítés kétség kívül segíteni fogja a nukleáris létesítmények 
biztonságosabbá tételét. E cél elérése érdekében elengedhetetlen a szükséges szakemberek 
rendelkezésre állása.

Módosítás, előterjesztette: Teresa Riera Madurell

Módosítás:36
Melléklet, 2. rész, 2.2. szakasz, (v) pont, „Tevékenységek” alcím, első francia bekezdés

– Képzés: a nemzeti programok
összehangolása és a nukleáris tudomány és 
technológia általános képzési igényeinek 
ellátása egy eszközkészlet segítségével –
beleértve a versenyképeseket is – a humán 
erőforrások általános támogatásának 
részeként valamennyi témakörben. Kiterjed 
a tanfolyamok és a képzési hálózatok 
támogatására.

– Képzés: a nemzeti programok 
összehangolása és a nukleáris tudomány és 
technológia általános képzési igényeinek 
ellátása egy eszközkészlet segítségével –
beleértve a versenyképeseket is – a humán 
erőforrások általános támogatásának 
részeként valamennyi témakörben. Kiterjed 
a tanfolyamok, az információcserét célzó 
találkozók, a számítógépes programok és a 
képzési hálózatok támogatására. Ezen felül, 
illetve az „Emberi erőforrások” egyedi 
program célkitűzéseit és a szakemberek 
képzéséhez kapcsolódó egyéb 
tevékenységeket figyelembe véve ösztönzést 
kell nyújtani annak biztosításához, hogy a 
kiemelkedően tehetséges fiatalok a 
maghasadást vonzó területnek tekintsék, 
amelyen jövőbeli pályájukat folytatni 
szeretnék.

Or. es
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Indokolás

A legtehetségesebbek jelenleg inkább egyéb szakmai területeket választanak, amelyek a 
társadalomtól az atommaghasadásnál nagyobb elismerést kapnak. Ez a tendencia kiigazításra 
szorul, mivel a jó szakemberek hiánya az üzemelés megbízhatatlanságához vezethet, és súlyos 
biztonsági problémákat okozhat.

Módosítás, előterjesztette: Teresa Riera Madurell

Módosítás:37
Melléklet, 3a. rész (új)

3a. INFORMÁCIÓTERJESZTÉS
Az atomenergiával kapcsolatos 
információkat a polgárokkal és azok 
képviselőivel folytatott információcsere 
keretében kell terjeszteni, az atomenergia 
jobb megismerése érdekében zajló, többéves 
kampányok létrehozásával, amelyek célja 
viták ösztönzése és a döntéshozatal 
megkönnyítése. Annak érdekében, hogy a 
kampányok a lehető leghatékonyabbak 
legyenek, azokat a társadalomtudományok 
módszereinek alkalmazásával kell 
kialakítani.
Emellett – szem előtt tartva, hogy az 
energia egyéb formáival végzett 
összehasonlítás elengedhetetlen az 
atomenergia felhasználása jelentőségének 
megértéséhez – az összes támogatott vagy 
elindított tájékoztató kampányban meg kell 
említeni és el kell magyarázni az Unió által 
az egyéb, különösen a megújuló 
energiaforrások előmozdítása érdekében 
más szinteken tett erőfeszítéseket.

Or. es

Indokolás

Annak érdekében, hogy a polgárok jobban megértsék az „Euratom” egyedi program 
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keretében végzett tevékenységeket, azokat széles körben megfelelően ismertetni kell, 
elmagyarázva az atomenergia fontosságát, és ösztönözve a társadalmi vitát. A módosítás 
második bekezdése arra törekszik, hogy igen helyesen hangsúlyozza az Unió által a megújuló 
energiaforrások előmozdítása és fejlesztése terén tett óriási erőfeszítéseket.

Or. es


