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MÓDOSÍTÁSOK

A Költségvetési Bizottság felkéri az Ipari, Kutatási és Energiaügyi Bizottságot mint illetékes 
bizottságot, hogy jelentésébe foglalja bele az alábbi módosításokat:

Módosítás 1

Jogalkotási állásfoglalás-tervezet
1 a bekezdés (új)

Jogalkotási állásfoglalás-tervezet Módosítás

(1a) rámutat, hogy a jogalkotási 
javaslatban meghatározott pénzügyi 
keretösszeg mindössze jelzésül szolgál a 
jogalkotó hatóság számára, és nem 
rögzíthető mindaddig, amíg a 2014–2020 
közötti időszakra szóló többéves pénzügyi 
keretet megállapító rendeletre irányuló 
javaslatról megállapodás nem születik;

Módosítás 2

Jogalkotási állásfoglalás-tervezet
1 b bekezdés (új)

Jogalkotási állásfoglalás-tervezet Módosítás

(1b) emlékeztet a „Befektetés a jövőbe: új 
többéves pénzügyi keret (MFF) a 
versenyképes, fenntartható és befogadó 
Európáért” című, 2011. június 8-i és
2012. október 23-i állásfoglalásaira1, 
melyek a többéves pénzügyi keret 
elfogadására irányuló eljárás2 kedvező 
kimenetelének biztosítását célozták; 
megismétli, hogy elegendő kiegészítő 
forrást kell biztosítani a következő 
többéves pénzügyi keretben ahhoz, hogy 
az Unió teljesíteni tudja meglévő politikai 
prioritásait és a Lisszaboni Szerződésben 
meghatározott új feladatait, valamint hogy 
előre nem látható események esetén 
válaszlépéseket tudjon tenni; felszólítja a 
Tanácsot, hogy amennyiben nem osztja 
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ezt a megközelítést, határozza meg 
egyértelműen, hogy mely politikai 
prioritásait vagy projektjeit lehet teljes 
egészében elvetni annak ellenére, hogy 
európai hozzáadott értékük 
bebizonyosodott;
_______________
1 Elfogadott szövegek, P7_TA(2011)0266.
2 Elfogadott szövegek, P7_TA(2012)0360.

Módosítás 3

Rendeletre irányuló javaslat
4 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) A csatlakozási szerződésben vállalt 
kötelezettségeiknek megfelelően Bulgária, 
Litvánia és Szlovákia közösségi 
támogatással leállították az 
atomerőműveket, és jelentős előrelépést 
tettek a leszerelésük felé. A tényleges 
bontási műveletek folytatásához addig, 
amíg a biztonságos leszerelési folyamat 
egy visszafordíthatatlan állapotot ér el, 
még további munkára van szükség, 
amelynek során biztosítani kell a 
legmagasabb szintű biztonsági előírások 
alkalmazását. A rendelkezésre álló 
becslések szerint a leszerelési munkálatok 
befejezése jelentős mértékű további 
pénzügyi forrásokat igényel.

(4) A csatlakozási szerződésben vállalt 
kötelezettségeiknek megfelelően Bulgária, 
Litvánia és Szlovákia közösségi 
támogatással leállították az 
atomerőműveket, és jelentős előrelépést 
tettek a leszerelésük felé. A tényleges 
bontási műveletek folytatásához addig, 
amíg a biztonságos leszerelési folyamat 
egy visszafordíthatatlan állapotot ér el, 
még további munkára van szükség, 
amelynek során biztosítani kell a 
legmagasabb szintű biztonsági előírások 
alkalmazását. A rendelkezésre álló 
becslések szerint a leszerelési munkálatok 
befejezése jelentős mértékű további 
pénzügyi forrásokat igényel, de ennek 
kapcsán figyelembe kell venni az Unió és 
az érintett tagállamok megosztott pénzügyi 
felelősségét.

Módosítás 4

Rendeletre irányuló javaslat
5 a preambulumbekezdés (új)
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5a) Bár valamennyi érintett blokk 
leállítása a megadott határidőkön belül 
megtörtént, egyes leszerelési programok 
továbbra is késedelmeket szenvednek, 
melyek gazdaságilag kártékonyak és 
politikailag elfogadhatatlanok; a 
felülvizsgált részletes leszerelési terveknek 
megoldást kell nyújtaniuk e késedelmekre.

Módosítás 5

Rendeletre irányuló javaslat
5 b preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5b) Mivel egyes programok még nem 
váltották ki a hatékony leszereléshez 
szükséges szervezeti változásokat, 
biztosítani kell a szervezeti struktúrák 
megfelelő átalakításának végrehajtását.

Módosítás 6

Rendeletre irányuló javaslat
6 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(6a) A program számára juttatott 
előirányzatok, valamint a programozási 
időszak és a Kozloduy-, Ignalina- és 
Bohunice-program közötti elosztás az 
időközi értékelő jelentés eredményei 
alapján felülvizsgálhatók, biztosítva, hogy 
ne kerüljenek veszélybe a legmagasabb 
szintű biztonsági előírások és a vonatkozó 
leszerelési terveknek megfelelő, stabil 
leszerelési folyamat.

Módosítás 7
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Rendeletre irányuló javaslat
6 b preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(6b) Megfelelően figyelembe kell venni 
„Az atomerőművek leszereléséhez 
Bulgáriának, Litvániának és 
Szlovákiának nyújtott uniós pénzügyi 
támogatás: eredmények és jövőbeni 
kihívások” című, ajánlásokat is 
tartalmazó 16/2011. sz. számvevőszéki 
különjelentést. 

Módosítás 8

Rendeletre irányuló javaslat
9 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(9) A rendelet hatálya alá tartozó 
atomerőművek leszereléséhez – a lehető 
legnagyobb hatékonyság biztosítása 
érdekében – az elérhető legjobb műszaki 
szakértői hátteret kell igénybe venni, kellő 
figyelmet fordítva a bezárandó blokkok 
természetére és technológiai jellemzőire.

(9) A rendelet hatálya alá tartozó 
atomerőművek leszereléséhez – a lehető 
legnagyobb hatékonyság biztosítása 
érdekében – az elérhető legjobb műszaki 
szakértői hátteret kell igénybe venni, kellő 
figyelmet fordítva a bezárandó blokkok 
természetére és technológiai jellemzőire, és 
átfogó értékelést nyújtva a leszerelési és 
kárenyhítési folyamatok előrehaladásáról.

Módosítás 9

Rendeletre irányuló javaslat
12 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(12a) A Bizottság biztosítani fogja az 
uniós források lehető legnagyobb mértékű 
átláthatóságát, elszámoltathatóságát és 
demokratikus ellenőrzését, különösen ami 
a programok általános céljainak 
teljesítéséhez való – mind várható, mind 
megvalósult – hozzájárulásukat illeti. 
Különösen a kritikus irányítási, jogi, 
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pénzügyi és műszaki problémákat kell 
megoldani, vagy intézkedéseket kell tenni 
megoldásuk érdekében.

Módosítás 10

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A Program általános célja – az érintett 
tagállamok támogatása révén – egy 
visszafordíthatatlan állapot elérése a 
Kozloduj atomerőmű 1–4. blokkjának, az 
Ignalina atomerőmű 1. és 2. blokkjának 
valamint a Bohunice V1 atomerőmű 1. és 
2. blokkjának leszerelési folyamatában a 
vonatkozó leszerelési terveknek 
megfelelően, a legmagasabb biztonsági 
szint fenntartása mellett.

(1) A Program általános célja – az érintett 
tagállamok támogatása révén – egy 
visszafordíthatatlan állapot elérése a 
Kozloduj atomerőmű 1–4. blokkjának, az 
Ignalina atomerőmű 1. és 2. blokkjának 
valamint a Bohunice V1 atomerőmű 1. és 
2. blokkjának leszerelési folyamatában a 
vonatkozó leszerelési terveknek 
megfelelően, a legmagasabb biztonsági 
szint fenntartása mellett és a 
munkavállalók, illetve a lakosság 
egészségének túlzott veszélyeztetése 
nélkül.

Módosítás 11
Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A Program 2014–2020 időszakban 
történő megvalósítására szánt pénzügyi 
keret jelenlegi árakon számítva 
552 947 000 EUR.

Tekintettel a blokkok előrehozott leállítása 
miatt bekövetkezett veszteségekre, és a 
legmagasabb szintű biztonsági előírások 
teljesítése érdekében a Program 
megvalósítására az Európai Parlament, a 
Tanács és a Bizottság között a 
költségvetési kérdésekben történő 
együttműködésről és a hatékony és 
eredményes pénzgazdálkodásról szóló, 
xx/201z -i intézményközi megállapodás 
18. pontja értelmében a 2014–2020 
időszakban szánt indikatív pénzügyi 
referenciaösszeg nem haladja meg a [....]
eurót (állandó 2011-es árakon). Ez a 
pénzügyi keret pusztán a jogalkotó 
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szándékát mutatja, és nem érinti a 
költségvetési hatóságnak az EUMSZ-ban 
rögzített hatásköreit.

Módosítás 12

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 1 bekezdés – 1 a albekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az éves előirányzatokat a költségvetési 
hatóság engedélyezi a 2014–2020 közötti 
időszakra vonatkozó többéves pénzügyi 
keretről szóló rendelet rendelkezései és az 
Európai Parlament, a Tanács és a 
Bizottság között létrejött, a költségvetési 
kérdésekben való együttműködésről és a 
hatékony és eredményes 
pénzgazdálkodásról szóló xxx/201z 
intézményközi megállapodás sérelme 
nélkül.

Módosítás 13
Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 1 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Ez az összeg a következőképpen oszlik 
meg a Kozloduj-, az Ignalina- és a 
Bohunice-programok között:

Ezen összeg irányadó megoszlása a 
Kozloduj-, az Ignalina- és a Bohunice-
programok között a következőképpen 
alakul:

a) 208 503 000 EUR a Kozloduj-program 
számára a 2014–2020 időszakra;

a) 37,7% a Kozloduj-program számára a 
2014–2020 közötti időszakra;

b) 229 629 000 EUR az Ignalina-program 
számára a 2014–2017 időszakra; 

a) 41,5% az Ignalina-program számára a 
2014–2017 közötti időszakra; 

c) 114 815 000 EUR a Bohunice-program 
számára a 2014–2017 időszakra.

a) 20,8% a Bohunice-program számára a 
2014–2017 közötti időszakra.

Módosítás 14

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 2 bekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A Bizottság a 2. cikk (3) bekezdésében 
említett mérföldkövek és határidők alapján 
2015 végéig a 8. cikkben említett időközi 
értékelés keretében értékeli a Program 
megvalósulását és a Kozloduj-, az 
Ignalina- és a Bohunice-programokban 
elért haladást. Az értékelés eredményei 
alapján a Bizottság felülvizsgálhatja a 
Programnak odaítélt előirányzat összegét 
valamint a Kozloduj-, az Ignalina- és a 
Bohunice-programok közötti felosztását és 
a programozási időszakot.

(2) A Bizottság a 2. cikk (3) bekezdésében 
említett mérföldkövek és határidők alapján 
2015 végéig a 8. cikkben említett időközi 
értékelés keretében értékeli a Program 
megvalósulását és a Kozloduj-, Ignalina- és 
Bohunice-programokban elért haladást 
annak biztosítása érdekében, hogy a 
pénzügyi programozás és a forráselosztás 
a valós szükségletek és felvevő kapacitás 
alapján történjen. Az értékelés eredményei 
alapján a Bizottság felülvizsgálhatja a 
Programnak odaítélt előirányzat összegét 
valamint a Kozloduj-, Ignalina- és 
Bohunice-programok közötti felosztását és 
a programozási időszakot, teljes körűen 
tiszteletben tartva a költségvetési 
hatóságot az éves költségvetési eljárásban 
megillető előjogokat.

Módosítás 15

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 3 bekezdés – 1 a albekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Tekintettel a blokkok előrehozott leállítása 
miatt bekövetkezett veszteségekre, 
törekedni kell egyfelől az előcsatlakozási 
támogatás, illetve a 2007–2013 közötti 
időszakban a három tagállam leszerelési 
erőfeszítéseire juttatott támogatás 
keretében kialakított társfinanszírozási 
gyakorlat megfelelő szintű fenntartására, 
másfelől adott esetben egyéb források 
társfinanszírozásba történő bevonására.

Módosítás 16

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 3 bekezdés – 1 b albekezdés (új)
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A keretösszeg felhasználható a végleges 
tároló felszerelésének előkészítésére is. A 
leállítás és a leszerelés következményeinek 
kezelésére irányuló intézkedések nem 
finanszírozhatók.

Módosítás 17

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 3 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A keretösszeg felhasználható továbbá a 
műszaki és igazgatási segítségnyújtáshoz 
kapcsolódó olyan költségekre is, amelyek a 
Program és a 1990/2006/EK tanácsi 
rendelet, az 549/2007/Euratom tanácsi 
rendelet és a 647/2010/Euratom tanácsi 
rendelet alapján elfogadott intézkedések 
közötti átmenet biztosításához 
szükségesek.

A keretösszeg felhasználható továbbá a 
műszaki és igazgatási segítségnyújtáshoz 
kapcsolódó olyan költségekre is, amelyek a 
Program és a 1990/2006/EK tanácsi 
rendelet, az 549/2007/Euratom tanácsi 
rendelet és a 647/2010/Euratom tanácsi 
rendelet alapján elfogadott intézkedések 
közötti átmenet biztosításához 
szükségesek. A pénzügyi keret nem 
fedezhet az e cikkben és a 2. cikkben 
felsoroltaktól eltérő egyéb intézkedéseket.

Módosítás 18

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 3 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3a) A szerződések különféle 
értelmezésével és a szerződések 
odaítélésével kapcsolatos vitákat 
vitarendezési eljárás alá kell vonni. 
Az építkezésben ebből adódó késedelmek a 
kifizetések felfüggesztéséhez és a 
keretösszeg csökkentéséhez vezethetnek. A 
Bizottság erről évente jelentést tesz az 
Európai Parlamentnek.
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Módosítás 19

Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 1 bekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) Átdolgozott részletes leszerelési terv 
benyújtása a Bizottság számára.

c) Átdolgozott részletes leszerelési terv 
benyújtása a Bizottság számára, amely 
tartalmazza az egyedi célkitűzéseket, a 
projektek ütemezését és költségszerkezetét, 
a társfinanszírozási arányokat, valamint 
egy átfogó pénzügyi tervet, amely 
megjelöli a finanszírozás tagállami 
hányadához hosszú távon felhasznált 
forrásokat.

Indokolás

A leszerelési folyamatokkal kapcsolatos célkitűzéseket és a határidőket minden félnek 
szigorúan tartania kell, a programokat hatékony szervezeti struktúrának kell megerősítenie, 
elegendő forrásokat kell biztosítani az uniós és nemzeti költségvetésekből, melyek még a 
leszerelés során váratlanul bekövetkező műszaki és biztonsági leállásokat is fedezni tudják.

Módosítás 20

Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A Bizottság a 6. cikk (1) bekezdésében 
említett, 2014-re szóló éves munkaprogram 
összeállításakor értékeli az előzetes 
feltételrendszer teljesítésére vonatkozó 
információkat. Az előzetes feltételrendszer 
kielégítő teljesítésétől függően az éves 
munkaprogram elfogadásakor a Bizottság 
dönthet úgy, hogy részben vagy teljes 
mértékben felfüggeszti az uniós pénzügyi 
támogatást.

(2) A Bizottság a 6. cikk (1) bekezdésében 
említett, 2014-re szóló éves munkaprogram 
összeállításakor értékeli az előzetes 
feltételrendszer teljesítésére vonatkozó 
információkat, és különös azt, hogy 
sikerült-e megoldani a kritikus irányítási, 
jogi, pénzügyi és műszaki problémákat, 
illetve történtek-e intézkedések azok 
megoldása érdekében. Ezen értékelés 
keretében ki kell kérni a Nukleáris 
Biztonsággal Foglalkozó Európai 
Szabályozó Hatóságok Csoportjának 
(ENSREG) állásfoglalását. Amennyiben a 
Bizottság kötelezettségszegésre vonatkozó, 
indokolással ellátott véleményt ad ki az (1) 
bekezdés a) pontjában foglalt feltétel 
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teljesítésének elmulasztása miatt, vagy az 
(1) bekezdés b) vagy c) pontjában foglalt 
feltételek nem teljesülnek kielégítő 
mértékben, az uniós pénzügyi támogatás 
egészének vagy egy részének a 
felfüggesztésére irányuló határozatot a 9. 
cikk (2) bekezdésében említett 
vizsgálóbizottsági eljárásnak megfelelően 
lehet meghozni. A 2014-re szóló éves 
munkaprogram elfogadása során ezt a 
határozatot figyelembe kell venni. A 
felfüggesztett támogatás összegét a 6. cikk 
(2) bekezdésében említett jogi aktusban 
meghatározott kritériumok mentén kell 
megállapítani.

Módosítás 21

Rendeletre irányuló javaslat
7 cikk – 1 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1a) A tagállamok minden egyes 
elszámolási évet követő év március 31-ét 
megelőzően beszámolót készítenek a 
keretösszeg felhasználásáról. E 
beszámolókat – miután a nemzeti 
ellenőrző szerveik hitelesítik – továbbítani 
kell a Bizottságnak és a Tanácsnak, hogy
azok alávessék őket az uniós 
költségvetésre vonatkozó általános 
mentesítési eljárásnak.

Módosítás 22

Rendeletre irányuló javaslat
7 cikk – 2 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A Bizottság vagy képviselői és az 
Európai Számvevőszék hatáskörrel 
rendelkeznek arra, hogy dokumentumok 
alapján és helyszíni ellenőrzés révén 
ellenőrizzék az uniós forrásokból juttatott 

(2) A Bizottság vagy képviselői, a 
leszerelésre kijelölt nukleáris 
létesítmények helye szerinti tagállamok 
nemzeti ellenőrző szervei és a 
Számvevőszék hatáskörrel rendelkeznek 
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támogatásokat kapott 
kedvezményezetteket, vállalkozókat és 
alvállalkozókat.

arra, hogy dokumentumok alapján és 
helyszíni ellenőrzés révén ellenőrizzék a 
program keretében uniós támogatásokban 
részesített kedvezményezetteket, 
vállalkozókat és alvállalkozókat. Az 
ellenőrzések eredményeit közölni kell az 
Európai Parlamenttel.

Módosítás 23

Rendeletre irányuló javaslat
7 cikk – 2 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az Európai Csalás Elleni Hivatal (OLAF) 
engedélyt kap arra, hogy az Európai 
Közösségek pénzügyi érdekeinek csalással 
és egyéb szabálytalanságokkal szembeni 
védelmében a 2185/96/EK, Euratom 
tanácsi rendeletben meghatározott 
eljárásokkal összhangban helyszíni 
ellenőrzéseket és vizsgálatokat végezzen az 
ilyen finanszírozás által közvetlenül vagy 
közvetve érintett gazdasági szereplőknél 
annak megállapítása céljából, hogy az 
uniós finanszírozással kapcsolatos 
támogatási megállapodással, határozattal 
vagy szerződéssel összefüggésben történt-e 
csalás, vesztegetés vagy bármilyen más 
törvényellenes tevékenység, amely hatással 
van az Európai Unió pénzügyi érdekeire.

Az Európai Csalás Elleni Hivatal (OLAF) 
engedélyt kap arra, hogy az Európai 
Közösségek pénzügyi érdekeinek csalással 
és egyéb szabálytalanságokkal szembeni 
védelmében a 2185/96/EK, Euratom 
tanácsi rendeletben meghatározott 
eljárásokkal összhangban helyszíni 
ellenőrzéseket és vizsgálatokat végezzen az 
ilyen finanszírozás által közvetlenül vagy 
közvetve érintett gazdasági szereplőknél 
annak megállapítása céljából, hogy az 
uniós finanszírozással kapcsolatos 
támogatási megállapodással, határozattal 
vagy szerződéssel összefüggésben történt-e 
csalás, vesztegetés vagy bármilyen más 
törvényellenes tevékenység, amely hatással 
van az Európai Unió pénzügyi érdekeire. 
Az ellenőrzések és vizsgálatok 
eredményeit közölni kell az Európai 
Parlamenttel.

Módosítás 24

Rendeletre irányuló javaslat
7 cikk – 2 bekezdés – 3 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az első és a második albekezdésekben 
foglaltak sérelme nélkül, harmadik 
országokkal és nemzetközi szervezetekkel 

Az első és a második albekezdésekben 
foglaltak sérelme nélkül, harmadik 
országokkal és nemzetközi szervezetekkel 
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kötött együttműködési megállapodások, 
valamint az e rendelet végrehajtása 
nyomán létrejövő támogatási 
megállapodások, határozatok és 
szerződések kifejezetten feljogosítják a 
Bizottságot, a Számvevőszéket és az 
OLAF-ot a fent említett auditok, helyszíni 
ellenőrzések és vizsgálatok végzésére.

kötött együttműködési megállapodások, 
valamint az e rendelet végrehajtása 
nyomán létrejövő támogatási 
megállapodások, határozatok és 
szerződések kifejezetten feljogosítják a 
Bizottságot, a Számvevőszéket és az 
OLAF-ot a fent említett auditok, helyszíni 
ellenőrzések és vizsgálatok végzésére, 
valamint rendelkeznek arról, hogy ezen 
auditok és ellenőrzések eredményeit 
közöljék az Európai Parlamenttel.

Módosítás 25

Rendeletre irányuló javaslat
8 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Legkésőbb 2015 végéig a Bizottság 
értékelő jelentést készít az egyes 
intézkedések célkitűzéseinek – eredmények 
és hatások szintjén mért –
megvalósulásáról, valamint a források 
felhasználásának hatékonyságáról és annak 
uniós hozzáadott értékéről, és mindezek 
alapján döntést hoz az intézkedések 
esetleges módosításáról vagy 
felfüggesztéséről. Az értékelésben ezen 
kívül megvizsgálja az egyszerűsítés 
lehetőségét, annak belső és külső 
koherenciáját, a célkitűzések továbbra is 
érvényes relevanciáját. Figyelembe veszi 
továbbá a korábbi intézkedések hosszú 
távú hatásairól készült értékelések 
eredményét.

(1) Legkésőbb 2016 májusáig a Bizottság 
a kedvezményezettekkel szoros 
együttműködésben időközi értékelő 
jelentést készít az egyes intézkedések 
célkitűzéseinek – eredmények és hatások 
szintjén mért – megvalósulásáról, valamint 
a források felhasználásának 
hatékonyságáról, annak uniós hozzáadott 
értékéről, valamint a programirányítás 
hatékonyságáról, ideértve az uniós 
források külső szervek – pl. az Európai 
Újjáépítési és Fejlesztési Bank – általi 
kezelésének hatékonyságát, és mindezek 
alapján döntést hoz az intézkedések 
esetleges módosításáról vagy 
felfüggesztéséről. Az értékelés eredményei 
alapján a Bizottság felülvizsgálhatja az 
irányítási módszereket és a Programnak 
odaítélt előirányzat összegének 
megfelelőségét, valamint a Kozloduj-, az 
Ignalina- és a Bohunice-programok 
közötti felosztását. Figyelembe veszi 
továbbá a korábbi intézkedések hosszú 
távú hatásairól készült értékelések 
eredményét. 

Módosítás 26
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Rendeletre irányuló javaslat
8 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) Az értékelések a 2. cikk (2) 
bekezdésében említett 
teljesítménymutatókhoz viszonyítják a 
végrehajtás során elért eredményeket.

(3) Az értékelések a 2. cikk (2) 
bekezdésében említett 
teljesítménymutatókhoz viszonyítják a 
végrehajtás során elért eredményeket, és 
kitérnek a 4. cikk (1) bekezdésének c) 
pontjában foglalt követelmények 
teljesülésére. Az értékelő jelentést 
felülvizsgálat céljából be kell nyújtani a 
Nukleáris Biztonsággal Foglalkozó 
Európai Szabályozó Hatóságok 
Csoportjának (ENSREG).

Módosítás 27

Rendeletre irányuló javaslat
8 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

8a. cikk
A 2014–2020 közötti időszakra vonatkozó 

végleges értékelés
(1) A Bizottság a kedvezményezettekkel 
szoros együttműködésben utólagos 
értékeléseket végez. Az utólagos 
értékelések célja a Program 
eredményességének és hatékonyságának, 
valamint a leszerelésre gyakorolt 
hatásának a vizsgálata.
(2) 2020. december 31-ig a Bizottság a 
tagállamokkal és a kedvezményezettekkel 
szoros együttműködésben végső értékelő 
jelentést készíti a program 
eredményességéről és hatékonyságáról, 
valamint arról, hogy a finanszírozott 
intézkedések hatékonyak voltak-e a hatás, 
a forrásfelhasználás és az Unió számára 
jelentkező hozzáadott érték tekintetében.
(3) A végső értékelés a 2. cikk (2) 
bekezdésében említett 
teljesítménymutatókhoz viszonyítja a 
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végrehajtás során elért eredményeket.
(4) A Bizottság az értékelés során 
megfogalmazott következtetéseit közli az 
Európai Parlamenttel és a Tanáccsal.
(5) A Bizottság tekintetbe veszi a szóban 
forgó tagállamok által a leszereléshez 
kapcsolódóan igénybe vett szakértői 
segítséget és alkalmazott stratégiákat 
annak feltárása érdekében, hogy miként 
lehet harmonizálni az Unión belül a 
leszereléssel kapcsolatos megközelítéseket, 
biztosítva ezáltal a szükséges szakértelem 
megfelelő időben történő megszerzését 
azzal a céllal, hogy e területen fokozni 
lehessen az Unió nukleáris iparának 
versenyképességét.



AD\922730HU.doc 17/17 PE498.148v02-00

HU

A BIZOTTSÁGI ZÁRÓSZAVAZÁS EREDMÉNYE

Az elfogadás dátuma 18.12.2012

A zárószavazás eredménye +:
–:
0:

27
3
1

A zárószavazáson jelen lévő tagok Marta Andreasen, Richard Ashworth, Zuzana Brzobohatá, Jean-Luc 
Dehaene, Göran Färm, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazábal 
Rubial, Jens Geier, Ivars Godmanis, Lucas Hartong, Monika 
Hohlmeier, Anne E. Jensen, Ivailo Kalfin, Jan Kozłowski, Alain 
Lamassoure, Giovanni La Via, Jan Mulder, Vojtěch Mynář, Juan 
Andrés Naranjo Escobar, Dominique Riquet, Alda Sousa, Derek 
Vaughan, Angelika Werthmann

A zárószavazáson jelen lévő póttag(ok) François Alfonsi, Maria Da Graça Carvalho, Gerben-Jan Gerbrandy, 
Jaroslav Paška, Paul Rübig, Peter Šťastný, Georgios Stavrakakis, 
Gianluca Susta


