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Módosítás 7
Derek Vaughan

Jogalkotási állásfoglalás-tervezet
1 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1a. úgy véli, hogy a jogalkotási 
javaslatban előterjesztett elsődleges 
referenciaösszeg nem egyeztethető össze a 
jelenlegi 2007–2013-as többéves pénzügyi 
keret (MFF) 1a. alfejezetében 
meghatározott felső határértékkel; 
tudomásul veszi az Európai Parlament, a 
Tanács és a Bizottság közötti, a 
költségvetési fegyelemről és a 
pénzgazdálkodás hatékonyságáról és 
eredményességéről szóló, 2006. május 17-i 
intézményközi megállapodás 21–23. 
pontja alapján az MFF felülvizsgálatára 
vonatkozó 2011. április 20-i bizottsági 
javaslatot (COM (2011)0226), amelynek 
célja, hogy az ITER számára a 2012 és 
2013 közötti időszakban pótlólagos, előre 
nem tervezett finanszírozást biztosítsanak; 
az intézményközi megállapodás által 
biztosított valamennyi eszköz alapján 
tárgyalni kíván a költségvetési hatóság 
másik ágával annak érdekében, hogy 
2011 végére gyors megállapodás szülessen 
az Euratom kutatási program 
finanszírozásáról; emlékeztet arra, hogy 
ellenez a hetedik kutatási keretprogram 
terhére történő, a fent említett bizottsági 
javaslatban szereplő bármilyen 
átcsoportosítást;

Or. en

Módosítás 8
Helga Trüpel

Határozatra irányuló javaslat
1 a preambulumbekezdés (új)
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1a) mivel egyértelműen bebizonyosodott, 
hogy az atomenergia kockázatai 
kezelhetetlenné váltak;

Or. en

Módosítás 9
Helga Trüpel

Határozatra irányuló javaslat
1 b preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1b) mivel alig történt előrelépés az elmúlt 
évtizedekben a fúziósenergia-termelés 
tekintetében, noha az uniós kutatási 
pénzekből milliárdokat különítettek el erre 
a célra;

Or. en

Módosítás 10
Helga Trüpel

Határozatra irányuló javaslat
2 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Az Európai Atomenergia-közösség 
nukleáris kutatási és képzési 
tevékenységekre vonatkozó, a 2012–2013. 
időszakra szóló keretprogramjának (a 
továbbiakban: keretprogram [2012–2013]) 
– különösen az oktatás, a szakképzés, a 
versenyképesség és az innováció, az ipar, 
a foglalkoztatás és a környezetvédelem 
területén – ki kell egészítenie az „Európa 
2020: Az intelligens, fenntartható és 
inkluzív növekedés stratégiája” címmel 
2010. március 3-án elfogadott bizottsági 

(2) Az Európai Atomenergia-közösség 
nukleáris kutatási és képzési 
tevékenységekre vonatkozó, a 2012–2013. 
időszakra szóló keretprogramjának (a 
továbbiakban: keretprogram [2012–2013])
el kell kezdenie az atomenergiába történő 
uniós beruházások fokozatos 
felszámolásának folyamatát. E fokozatos 
felszámolás következtében 
elengedhetetlenül szükséges források 
szabadulnának fel a jövőorientált és 
sokkal kevésbé kockázatos kutatási és 
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közleményben meghatározott Európa 
2020 stratégia végrehajtásához a 
kutatáspolitika területén szükséges más 
uniós fellépéseket.

technológiai befektetések számára;

Or. en

Módosítás 11
Helga Trüpel

Határozatra irányuló javaslat
3 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) A keretprogramnak (2012–2013) 
támaszkodnia kell a Közösségnek az 
Európai Atomenergia-közösség 
(Euratom) nukleáris kutatási és képzési 
tevékenységekre vonatkozó hetedik 
keretprogramjáról (2007–2011) szóló, 
2006. december 18-i 2006/970/Euratom 
tanácsi határozattal10 létrehozott hetedik 
keretprogramja által az európai kutatási 
térség létrehozásában és az európai 
tudásalapú gazdaság és társadalom 
kialakításában elért eredményekre.

törölve

__________________
10. HL L 460., 2006.12.30., 60. o.

Or. en

Módosítás 12
Helga Trüpel

Határozatra irányuló javaslat
4 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) A keretprogramnak (2012–2013) a
tudományos kiválóságért folytatott 
verseny fokozásával és – az energiaüggyel 
és az éghajlatváltozással összefüggő 
kihívások megválaszolása érdekében – a 

(4) The Framework Programme (2012-
2013) A keretprogramnak (2012–2013) –
kezdeményezve az atomenergia uniós 
finanszírozásának fokozatos felszámolását
– hozzá kell járulnia az Európa 2020 
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nukleáris energia területére irányuló 
innováció legfontosabb eredményei 
hasznosulásának felgyorsításával hozzá 
kell járulnia az Európa 2020 stratégia 
„Innovatív Európa” elnevezésű, „Az 
Európa 2020 stratégia kiemelt 
kezdeményezése: Innovatív Unió” címmel 
2010. október 6-án elfogadott bizottsági 
közleményben megfogalmazott kiemelt 
kezdeményezésére.

stratégia „Innovatív Európa” elnevezésű, 
„Az Európa 2020 stratégia kiemelt 
kezdeményezése: Innovatív Unió” címmel 
2010. október 6-án elfogadott bizottsági 
közleményben megfogalmazott kiemelt 
kezdeményezéséhez.

Or. en

Módosítás 13
Rolandas Paksas

Határozatra irányuló javaslat
4 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) A keretprogramnak (2012–2013) a 
tudományos kiválóságért folytatott verseny 
fokozásával és – az energiaüggyel és az 
éghajlatváltozással összefüggő kihívások 
megválaszolása érdekében – a nukleáris 
energia területére irányuló innováció 
legfontosabb eredményei hasznosulásának 
felgyorsításával hozzá kell járulnia az 
Európa 2020 stratégia „Innovatív Európa” 
elnevezésű, „Az Európa 2020 stratégia 
kiemelt kezdeményezése: Innovatív Unió” 
címmel 2010. október 6-án elfogadott 
bizottsági közleményben megfogalmazott 
kiemelt kezdeményezésére.

(4) A keretprogramnak (2012–2013) a 
tudományos kiválóságért folytatott verseny 
fokozásával és – az energiaüggyel és az 
éghajlatváltozással összefüggő kihívások 
megválaszolása és az atomenergia 
fenntarthatóságának általános javítása 
érdekében – a nukleáris energia területére 
irányuló innováció legfontosabb 
eredményei egyetemek és az ipar közötti 
átadásának és hasznosulásának 
felgyorsításával hozzá kell járulnia az 
„Innovatív Európa” elnevezésű, „Az 
Európa 2020 stratégia kiemelt 
kezdeményezése: Innovatív Unió” címmel 
2010. október 6-án elfogadott bizottsági 
közleményben megfogalmazott kiemelt 
kezdeményezéshez, valamint az Európa 
2020 stratégia részét képező erőforrás-
hatékony Európára vonatkozó kiemelt 
kezdeményezéshez;

Or. lt
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Módosítás 14
Juozas Imbrasas

Határozatra irányuló javaslat
4 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) A keretprogramnak (2012–2013) a 
tudományos kiválóságért folytatott verseny 
fokozásával és – az energiaüggyel és az 
éghajlatváltozással összefüggő kihívások 
megválaszolása érdekében – a nukleáris 
energia területére irányuló innováció 
legfontosabb eredményei hasznosulásának 
felgyorsításával hozzá kell járulnia az 
Európa 2020 stratégia „Innovatív Európa” 
elnevezésű, „Az Európa 2020 stratégia 
kiemelt kezdeményezése: Innovatív Unió” 
címmel 2010. október 6-án elfogadott 
bizottsági közleményben megfogalmazott 
kiemelt kezdeményezésére.

(4) A keretprogramnak (2012–2013) a 
tudományos kiválóságért folytatott verseny 
fokozásával és – az energiaüggyel és az 
éghajlatváltozással összefüggő kihívások 
megválaszolása és az atomenergia 
fenntarthatóságának általános javítása 
érdekében – a nukleáris energia területére 
irányuló innováció legfontosabb 
eredményei egyetemek és az ipar közötti 
átadásának és hasznosulásának 
felgyorsításával hozzá kell járulnia az 
„Innovatív Európa” elnevezésű, „Az 
Európa 2020 stratégia kiemelt 
kezdeményezése: Innovatív Unió” címmel 
2010. október 6-án elfogadott bizottsági 
közleményben megfogalmazott kiemelt 
kezdeményezéshez, valamint az Európa 
2020 stratégia részét képező erőforrás-
hatékony Európára vonatkozó kiemelt 
kezdeményezéshez;

Or. lt

Módosítás 15
Helga Trüpel

Határozatra irányuló javaslat
5 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5) Az európai energiapolitika elismeri az 
atomenergia potenciális szerepét a 
versenyképesség, a szén-dioxid-kibocsátás 
csökkentése és az ellátásbiztonság 
területén. Az „Európai stratégiai 
energiatechnológiai terv (SET-terv) – Egy 
kis szén-dioxid-kibocsátású jövő felé” 

törölve
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címmel 2007. november 22-én elfogadott 
bizottsági közleményben12 lefektetett 
európai stratégiai energiatechnológiai 
terv (SET-terv) előirányozza a kis szén-
dioxid-kibocsátású technológiák 
fejlesztésének felgyorsítását. E 
technológiák között az atomenergia 
hasznosítását szolgáló technológiák is 
szerepelnek, tekintettel arra, hogy az 
energia- és az éghajlat-politika területén 
kitűzött célok teljesítése szempontjából 
rövid és hosszabb távon egyaránt ezekben 
rejlenek a legnagyobb lehetőségek.
__________________
12. COM(2007) 723 végleges.

Or. en

Módosítás 16
Rolandas Paksas

Határozatra irányuló javaslat
5 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5) Az európai energiapolitika elismeri az 
atomenergia potenciális szerepét a 
versenyképesség, a szén-dioxid-kibocsátás 
csökkentése és az ellátásbiztonság 
területén. Az „Európai stratégiai 
energiatechnológiai terv (SET-terv) – Egy 
kis szén-dioxid-kibocsátású jövő felé” 
címmel 2007. november 22-én elfogadott 
bizottsági közleményben lefektetett európai 
stratégiai energiatechnológiai terv (SET-
terv) előirányozza a kis szén-dioxid-
kibocsátású technológiák fejlesztésének 
felgyorsítását. E technológiák között az 
atomenergia hasznosítását szolgáló 
technológiák is szerepelnek, tekintettel 
arra, hogy az energia- és az éghajlat-
politika területén kitűzött célok teljesítése 
szempontjából rövid és hosszabb távon 
egyaránt ezekben rejlenek a legnagyobb 
lehetőségek.

(5) Az európai energiapolitika elismeri az 
atomenergia jelentős potenciális szerepét a 
versenyképesség, a szén-dioxid-kibocsátás 
csökkentése és az ellátásbiztonság 
területén, továbbá a világ labilis részeiről 
származó energiahordozóktól való 
függőség csökkentésének szerepét. Az 
„Európai stratégiai energiatechnológiai terv 
(SET-terv) – Egy kis szén-dioxid-
kibocsátású jövő felé” címmel 2007. 
november 22-én elfogadott bizottsági 
közleményben lefektetett európai stratégiai 
energiatechnológiai terv (SET-terv) 
előirányozza a kis szén-dioxid-kibocsátású 
technológiák fejlesztésének felgyorsítását. 
E technológiák között az atomenergia 
hasznosítását szolgáló technológiák is 
szerepelnek, tekintettel arra, hogy az 
energia- és az éghajlat-politika területén 
kitűzött célok teljesítése szempontjából 
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rövid és hosszabb távon egyaránt ezekben 
rejlenek a legnagyobb lehetőségek.

Or. lt

Módosítás 17
Juozas Imbrasas

Határozatra irányuló javaslat
5 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5) Az európai energiapolitika elismeri az 
atomenergia potenciális szerepét a 
versenyképesség, a szén-dioxid-kibocsátás 
csökkentése és az ellátásbiztonság 
területén. Az „Európai stratégiai 
energiatechnológiai terv (SET-terv) – Egy 
kis szén-dioxid-kibocsátású jövő felé” 
címmel 2007. november 22-én elfogadott 
bizottsági közleményben lefektetett európai 
stratégiai energiatechnológiai terv (SET-
terv) előirányozza a kis szén-dioxid-
kibocsátású technológiák fejlesztésének 
felgyorsítását. E technológiák között az 
atomenergia hasznosítását szolgáló 
technológiák is szerepelnek, tekintettel 
arra, hogy az energia- és az éghajlat-
politika területén kitűzött célok teljesítése 
szempontjából rövid és hosszabb távon 
egyaránt ezekben rejlenek a legnagyobb 
lehetőségek.

(5) Az európai energiapolitika elismeri az 
atomenergia jelentős potenciális szerepét a 
versenyképesség, a szén-dioxid-kibocsátás 
csökkentése és az ellátásbiztonság
területén, továbbá a világ labilis részeiről 
származó energiahordozóktól való 
függőség csökkentésének szerepét. Az 
„Európai stratégiai energiatechnológiai terv 
(SET-terv) – Egy kis szén-dioxid-
kibocsátású jövő felé” címmel 2007. 
november 22-én elfogadott bizottsági 
közleményben lefektetett európai stratégiai 
energiatechnológiai terv (SET-terv) 
előirányozza a kis szén-dioxid-kibocsátású 
technológiák fejlesztésének felgyorsítását. 
E technológiák között az atomenergia 
hasznosítását szolgáló technológiák is 
szerepelnek, tekintettel arra, hogy az 
energia- és az éghajlat-politika területén 
kitűzött célok teljesítése szempontjából 
rövid és hosszabb távon egyaránt ezekben 
rejlenek a legnagyobb lehetőségek.

Or. lt

Módosítás 18
Helga Trüpel

Határozatra irányuló javaslat
6 preambulumbekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(6) A SET-terv az atommaghasadás 
területén elismeri, hogy az Európai Unió 
által 2020-ra kitűzött célok teljesítése 
szempontjából technológiai oldalról az 
atommaghasadás hasznosítását szolgáló 
technológiák terén meglévő 
versenyképesség szinten tartása és a 
hosszú távú hulladékkezelési stratégiák 
kidolgozása a legfontosabb feladat az 
Európai Unió számára. A kis szén-dioxid-
kibocsátású társadalom 2050-ig történő 
kialakítására vonatkozó jövőkép valóra 
váltása érdekében a SET-terv arra kéri a 
Közösséget, hogy a fenntarthatóság 
növelése céljából zárja le az 
atommaghasadás elvén működő reaktorok 
újabb, negyedik generációjára irányuló 
demonstrációs folyamat előkészítését. A 
SET-terv ennek érdekében létrehozta az 
atommaghasadás fenntartható 
hasznosításával foglalkozó európai ipari 
kezdeményezést.

törölve

Or. en

Módosítás 19
Helga Trüpel

Határozatra irányuló javaslat
7 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(7) A SET-terv az atommagfúzió területén 
elismeri az ITER fontosságát, valamint 
annak szükségességét, hogy az ipar már a 
demonstrációs célú tevékenység korai 
szakaszában részt vegyen a 
folyamatokban. Az atommagfúzió 
kutatásának egyik hosszú távú stratégiai 
célja a DEMO elnevezésű 
„demonstrációs” fúziós erőmű 
létrehozása.

törölve
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Or. en

Módosítás 20
Helga Trüpel

Határozatra irányuló javaslat
9 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(9) Az Euratom olyan egységes és teljes 
mértékben integrált atommagfúzió-kutatási 
programot hozott létre, amely nemzetközi 
viszonylatban vezető szerepre tett szert az 
atommagfúzión alapuló energiaforrás 
kifejlesztésében.

(9) Az Euratom olyan egységes és teljes 
mértékben integrált atommagfúzió-kutatási 
programot hozott létre, amely nemzetközi 
viszonylatban vezető szerepre tett szert az 
atommagfúzión alapuló energiaforrás 
kifejlesztésében, de amely kevés 
eredményt produkált, miközben költségei 
nehezen féken tarthatók;.

Or. en

Módosítás 21
Helga Trüpel

Határozatra irányuló javaslat
10 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(10) Az Európai Atomenergia-
közösségnek a IV. generációs 
technológiájú nukleárisenergia-
rendszerek kutatását és fejlesztését célzó 
nemzetközi együttműködésről szóló 
keretmegállapodáshoz történő 
csatlakozásának a jóváhagyásáról szóló, 
2005. december 20-i tanácsi határozat 
nyomán a Közösség 2006. május 11-én 
csatlakozott a IV. Generációs Nemzetközi 
Fórum keretében létrejött 
keretmegállapodáshoz. A fórum a 
koncepciótervet előkészítő kutatásra 
irányuló többoldalú együttműködést 
koordinálja több korszerű nukleáris 
rendszerre vonatkozóan. A Bizottság 

törölve
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ennek megfelelően elkötelezett az e 
területen folytatott – egyben a SET-
tervhez is szorosan kapcsolódó –
nemzetközi együttműködés mellett.

Or. en

Módosítás 22
Helga Trüpel

Határozatra irányuló javaslat
13 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(13) Az ITER projekt közös megvalósítása 
érdekében az ITER Nemzetközi 
Fúziósenergia-fejlesztési Szervezete 
létrehozásáról szóló, 2006. november 21-i 
megállapodásnak13 megfelelően a 
keretprogram (2012–2013) alapján az 
atommagfúzió területén folytatott kutatás 
középpontjában az ITER európai 
megvalósításának kell állnia.

törölve

__________________
13. HL L 358., 2006.12.16., 62. o.

Or. en

Módosítás 23
Helga Trüpel

Határozatra irányuló javaslat
14 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(14) A Fúziósenergia-fejlesztési és ITER 
Európai Közös Vállalkozás létrehozásáról 
és részére kedvezmények nyújtásáról 
szóló, 2007. március 27-i 
2007/198/Euratom tanácsi határozat14

értelmében a Közösség által az ITER 
megvalósítása érdekében folytatandó 
tevékenységet – és különösen az ITER 

törölve
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megépítését a Cadarache-i telephelyen, 
valamint az ITER-hez kapcsolódó 
technológiai kutatási-fejlesztési 
tevékenységet – a keretprogram (2012–
2013) időtartama alatt a Fúziósenergia-
fejlesztési és ITER Európai Közös 
Vállalkozásnak („Fusion for Energy”) 
kell irányítania.
__________________
14. HL L 90., 2007.3.30., 58. o.

Or. en

Módosítás 24
Derek Vaughan

Határozatra irányuló javaslat
16 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(16) Ennek a határozatnak a keretprogram 
(2012–2013) teljes időtartamára 
vonatkozóan meg kell határoznia azt a 
pénzügyi keretösszeget, amely az Európai 
Parlament, a Tanács és a Bizottság között 
létrejött, a költségvetési fegyelemről és a 
pénzgazdálkodás hatékonyságáról és 
eredményességéről szóló, 2006. május 17-i 
intézményközi megállapodás 37. pontja 
értelmében a költségvetési hatóság számára 
az elsődleges hivatkozási alapot képezi.

(16) Ennek a határozatnak a keretprogram 
(2012–2013) teljes időtartamára 
vonatkozóan meg kell határoznia azt a 
pénzügyi keretösszeget, amely az Európai 
Parlament, a Tanács és a Bizottság között 
létrejött, a költségvetési fegyelemről és a 
pénzgazdálkodás hatékonyságáról és 
eredményességéről szóló , 2006. május 17-
i intézményközi megállapodás (IIA) 37. 
pontja értelmében az elsődleges 
hivatkozási alapot képezi a költségvetési 
hatóság számára az éves költségvetési 
eljárás során. 2011. április 20-án a 
Bizottság az IIA 21–23. pontja alapján 
javaslatot (COM (2011)0226) nyújtott be a 
2007–2013-as időszakra szóló, jelenlegi 
MFF felülvizsgálatára annak érdekében, 
hogy az ITER számára a 2012 és 2013 
közötti időszakban pótlólagos, előre nem 
tervezett finanszírozást biztosítsanak. A 
javaslatnak a költségvetési hatóság két 
ága közötti megállapodást kell 
megalapoznia, amelyet az IIA-ban 
rögzített valamennyi eszköz alapján kell 
megkötni az 1a. alfejezetben szereplő 
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többi politika finanszírozásának 
veszélyeztetése nélkül;

Or. en

Módosítás 25
Carl Haglund

Határozatra irányuló javaslat
16 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(16) Ennek a határozatnak a keretprogram 
(2012–2013) teljes időtartamára 
vonatkozóan meg kell határoznia azt a 
pénzügyi keretösszeget, amely az Európai 
Parlament, a Tanács és a Bizottság között 
létrejött, a költségvetési fegyelemről és a 
pénzgazdálkodás hatékonyságáról és 
eredményességéről szóló, 2006. május 17-i 
intézményközi megállapodás 37. pontja 
értelmében a költségvetési hatóság számára 
az elsődleges hivatkozási alapot képezi.

(16) Ennek a határozatnak a keretprogram 
(2012–2013) teljes időtartamára 
vonatkozóan meg kell határoznia azt a 
pénzügyi keretösszeget, amely az Európai 
Parlament, a Tanács és a Bizottság között 
létrejött, a költségvetési fegyelemről és a 
pénzgazdálkodás hatékonyságáról és 
eredményességéről szóló , 2006. május 17-
i intézményközi megállapodás (IIA) 37. 
pontja értelmében az elsődleges 
hivatkozási alapot képezi a költségvetési 
hatóság számára az éves költségvetési 
eljárás során. Ahhoz, hogy az Euratom-
keretprogramot (2012–2013) hozzá 
lehessen igazítani 2012-re és 2013-ra a 
többéves pénzügyi kerethez, módosítani 
kell a többéves pénzügyi keretet az 1a. 
alfejezet felső korlátjának 2012-ben 650 
millió euróval, 2013-ban pedig 190 millió 
euróval történő növelése révén. A 
Bizottság 2011. április 20-án a hatályban 
lévő intézményközi megállapodás 21–23. 
pontjain alapuló javaslatot nyújtott be, 
amely a tárgyalások alapját képezi majd. 
Egy olyan megállapodás, amelynek 
értelmében az ITER-t a többéves pénzügyi 
keret 1a. alfejezetéhez történő további 
átcsoportosítások révén finanszíroznák, 
lehetővé tenné az Euratom kutatási 
program 2011-ben történő gyors 
elfogadását. Amennyiben a 2. alfejezet 
tartaléka nem elégséges, vagy nincs mód a 
többéves pénzügyi keret 2011-es 



AM\876958HU.doc 15/22 PE472.176v01-00

HU

tartalékaiból 2012-ben és 2013-ban 
átcsoportosítani az 1a. alfejezethez, az 
intézményközi megállapodás 27. 
pontjában előírtaknak megfelelően 
alkalmazni kell a rugalmassági eszközt;

Or. en

Módosítás 26
Carl Haglund

Határozatra irányuló javaslat
16 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(16a) A 2014–2020-ra vonatkozó többéves 
pénzügyi keret esetében az ITER-
projektre szánt pénzügyi forrásokat a 
teljes programozási időszakra rögzíteni 
kell annak érdekében, hogy az ITER 
kivitelezési szakaszában, melynek 
véglegesítését jelenleg 2020-ra tervezik, az 
EU-ra háruló 6,6 milliárd eurót 
meghaladó esetleges költségtúllépést ne az 
MFF felső határértékeit túllépve fedezzék 
(„források korlátozása”);

Or. en

Módosítás 27
Rolandas Paksas

Határozatra irányuló javaslat
17 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(17) A Közös Kutatóközpontnak (JRC) 
részt kell vennie az Unió szakpolitikáinak 
megfogalmazásához, kialakításához, 
végrehajtásához és nyomon követéséhez 
szükséges, a felhasználó igényeire szabott 
tudományos és technológiai támogatás 
biztosításában. Ebben a tekintetben a JRC-
nek saját működési területén belül továbbra 

(17) A Közös Kutatóközpontnak (JRC) 
részt kell vennie az Unió szakpolitikáinak 
megfogalmazásához, kialakításához, 
végrehajtásához és nyomon követéséhez
szükséges, a felhasználó igényeire szabott 
tudományos és technológiai támogatás 
biztosításában. Ebben a tekintetben a JRC-
nek saját működési területén belül továbbra 
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is független tudományos és technológiai 
referenciaközpontként kell működnie az 
EU-ban.

is olyan független tudományos és 
technológiai referenciaközpontként kell 
működnie az EU-ban, amely a nukleáris és 
reaktorbiztonság terén a legkorszerűbb 
szaktudás birtokában is van;

Or. lt

Módosítás 28
Juozas Imbrasas

Határozatra irányuló javaslat
17 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(17) A Közös Kutatóközpontnak (JRC) 
részt kell vennie az Unió szakpolitikáinak 
megfogalmazásához, kialakításához, 
végrehajtásához és nyomon követéséhez 
szükséges, a felhasználó igényeire szabott 
tudományos és technológiai támogatás 
biztosításában. Ebben a tekintetben a JRC-
nek saját működési területén belül továbbra 
is független tudományos és technológiai 
referenciaközpontként kell működnie az 
EU-ban.

(17) A Közös Kutatóközpontnak (JRC) 
részt kell vennie az Unió szakpolitikáinak 
megfogalmazásához, kialakításához, 
végrehajtásához és nyomon követéséhez 
szükséges, a felhasználó igényeire szabott 
tudományos és technológiai támogatás 
biztosításában. Ebben a tekintetben a JRC-
nek saját működési területén belül továbbra 
is olyan független tudományos és 
technológiai referenciaközpontként kell 
működnie az EU-ban, amely a nukleáris és 
reaktorbiztonság terén a legkorszerűbb 
szaktudás birtokában is van;

Or. lt

Módosítás 29
Helga Trüpel

Határozatra irányuló javaslat
2 cikk – 3 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) a fúziós energia kutatása területén egy 
biztonságos, fenntartható, 
környezettisztelő és gazdaságilag életképes 
energiaforrás hasznosítását szolgáló 
technológiai háttér kifejlesztése céljából 

törölve
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végrehajtott közvetett cselekvéseket;

Or. en

Módosítás 30
Helga Trüpel

Határozatra irányuló javaslat
2 cikk – 3 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) az atommaghasadás és a sugárvédelem 
területén az atommaghasadás és az ionizáló 
sugárzás ipari és gyógyászati felhasználása 
erőforrás-felhasználási és 
költséghatékonyságának, valamint
különösen biztonságosságának fokozása 
céljából végrehajtott közvetett 
cselekvéseket.

b) az atommaghasadás és a sugárvédelem 
területén az atommaghasadás és az ionizáló 
sugárzás ipari és gyógyászati felhasználása 
különösen biztonságosságának fokozása 
céljából végrehajtott közvetett 
cselekvéseket. Külön hangsúlyt kell 
helyezni az atomerőművekkel kapcsolatos 
kutatás leállítására.

Or. en

Módosítás 31
Carl Haglund

Határozatra irányuló javaslat
3 cikk – 1 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A hetedik keretprogram (2012–2013) 
végrehajtására legfeljebb 2.560.270.000
EUR összeg áll rendelkezésre. Ez az 
összeg a következőképpen oszlik meg 
(EUR):

A hetedik keretprogram (2012–2013) 
végrehajtására legfeljebb 2 100 270 000
EUR összeg áll rendelkezésre. Ez az 
összeg a következőképpen oszlik meg 
(EUR):

Or. en

Módosítás 32
Helga Trüpel



PE472.176v01-00 18/22 AM\876958HU.doc

HU

Határozatra irányuló javaslat
3 cikk – 1 bekezdés – a pont – 1 francia bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

– a fúziós energia kutatására: 
2.208.809.000,

– a fúziós energia kutatására: 10 000 000;

Or. en

Módosítás 33
Carl Haglund

Határozatra irányuló javaslat
3 cikk – 1 bekezdés – a pont – 1 francia bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

– a fúziós energia kutatására: 
2.208.809.000,

– a fúziós energia kutatására: 
1 748 809 000;

Or. en

Módosítás 34
Helga Trüpel

Határozatra irányuló javaslat
3 cikk – 1 bekezdés – a pont – 2 francia bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

– az atommaghasadás és a sugárvédelem 
területére: 118.245.000;

– nukleáris biztonságra, a nukleáris 
hulladék jobb kezelésére és a 
sugárvédelem területére: 118 245 000;

Or. en

Módosítás 35
Carl Haglund

Határozatra irányuló javaslat
3 cikk – 1 bekezdés – a pont – 2 francia bekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

– az atommaghasadás és a sugárvédelem 
területére: 118.245.000;

– az atommaghasadásra, különösen a 
biztonságra, a nukleáris hulladék jobb 
kezelésére és a sugárvédelem területére: 
118 245 000;

Or. en

Módosítás 36
Helga Trüpel

Határozatra irányuló javaslat
I melléklet – I.A rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

I.A. A FÚZIÓS ENERGIA KUTATÁSA törölve
Célkitűzés
Megteremteni a biztonságos, fenntartható, 
környezettisztelő és gazdaságilag életképes 
erőművi reaktor-prototípusok 
létrehozásához szükséges tudásalapot, és 
ennek egyik jelentős lépéseként 
megvalósítani az ITER-t. 
Indokolás
A fúziós energia néhány évtizeden belül 
nagyban hozzájárulhat az Unió 
fenntartható és biztonságos 
energiaellátásának biztosításához. Sikeres 
fejlesztés esetén a fúziós energia 
biztonságos, fenntartható energiaforrást 
jelenthet. A tagállamoknak és a társult 
harmadik országoknak a fúziós energiára 
vonatkozó összes tevékenységét felölelő 
európai fúziósenergia-kutatás hosszú távú 
célja olyan erőművi reaktor-prototípusok 
közös létrehozása, amelyek kielégítik 
ezeket a követelményeket, és gazdaságilag 
életképesek.
A hosszú távú cél elérését szolgáló 
stratégia első prioritása az ITER 
(nagyméretű kísérleti létesítmény a fúziós 
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energiatermelés tudományos és műszaki 
megvalósíthatóságának demonstrálására), 
majd pedig egy demonstrációs fúziós 
erőmű (DEMO) megépítése. Az ITER 
építését egy, az ITER-t, valamint –
korlátozott mértékben – a DEMO-hoz 
szükséges technológiai és fizikai háttér 
kialakítását támogató, célirányos K+F-
program kíséri. 
A fúziós energiára irányuló K+F 
nemzetközi dimenziója az ITER 
Nemzetközi Fúziósenergia-fejlesztési 
Szervezetében, valamint a Japán 
kormánya és a Közösség között a fúziós 
energia kutatása területén a tágabb 
megközelítés keretében folytatandó 
tevékenységekről létrejött 
megállapodásban ölt testet.
Nemzetközi együttműködés emellett a 
Közösség és harmadik országok között a 
fúziós energia területén fennálló nyolc 
kétoldalú együttműködési megállapodás 
keretei között is zajlik.
Tevékenység
1. Az ITER megvalósítása
Az ITER közös megvalósításához 
szükséges tevékenységet foglalja 
magában: az ITER Nemzetközi Szervezete 
és az ITER Európai Közös Vállalkozás 
irányítását, igazgatását és munkaerővel 
való ellátását, általános technikai és 
adminisztratív támogatást, létesítmények 
és berendezések építését, a projekt építés 
közbeni támogatását.
2. K+F az ITER üzemének előkészítéséhez
Egy célirányos, a fizika és a technológia 
területére összpontosító program 
foglalkozik a Közös Európai Tórusz (JET) 
és az ITER szempontjából releváns más 
mágneses plazmaösszetartó megoldások 
hasznosításával. A program értékeli az 
ITER alaptechnológiáit, véglegesíti az 
ITER kapcsán meghozott döntéseket, és 
előkészíti az ITER üzemét.
3. Korlátozott terjedelmű technológiai 
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tevékenység a DEMO előkészítéséhez
Folytatódik a fúziós anyagok és a 
legfontosabb fúziós technológiák 
fejlesztése, valamint a nemzetközi 
fúziósanyag-besugárzó berendezés 
(IFMIF) építésének előkészítésével 
foglalkozó munkacsoport tevékenysége.
4. Hosszabb távú K+F-tevékenység
Korlátozott terjedelmű tevékenységre 
kerül sor a mágneses plazmaösszetartás 
továbbfejlesztett elvi megoldásaival 
kapcsolatban (a W7-X stellarátor 
üzemének előkészítésére összpontosítva), 
valamint a fúziós plazmák alaposabb 
megértését célzó elméleti kutatás és 
modellezés területén.
5. Humánerőforrás, oktatás és képzés
Az ITER rövid és középtávú igényeinek 
kielégítése és a fúziós energia 
hasznosításának további fejlesztése 
érdekében a sorra kerülő 
kezdeményezések a kellő létszámú, széles 
körű jártassággal, magas szintű 
képzettséggel és kiváló tapasztalatokkal 
rendelkező „ITER-nemzedék” képzését 
célozzák.
6. Infrastruktúra
Az ITER jelentős európai dimenzióval 
rendelkező új kutatási infrastruktúra.
7. Ipari és technológiaátadási folyamatok
Az ITER-ből származó innovációnak az 
európai ipar felé való akadálytalan 
közvetítése új szervezeti struktúrákat 
igényel. Ezzel a kérdéssel a 
Fúziósenergia-ipari Innovációs Fórum 
(Fusion Industry Innovation Forum) fog 
foglalkozni oly módon, hogy – elsősorban 
az innovációra és az új termékek és 
szolgáltatások előállítására összpontosítva 
– útitervet állít össze a fúziós 
technológiával és a humánerőforrás 
fejlesztésével kapcsolatos 
kezdeményezések számára.
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Or. en

Módosítás 37
Helga Trüpel

Határozatra irányuló javaslat
I melléklet – 1.B rész – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az atomenergia fontos elem az 
éghajlatváltozás elleni küzdelemről és 
Európa importált energiahordozóktól való 
függőségének csökkentéséről folyó 
vitában. A korszerűbb nukleáris 
technológia jelentős javulást ígér az 
erőforrás-hatékonyság és az erőforrások 
felhasználása területén, miközben a 
jelenlegi technológiákhoz képest még 
nagyobb biztonságot tesz lehetővé és még 
kisebb hulladéktermeléssel jár. A 
területen jelenleg folyamatban lévő 
kezdeményezések a mind a Tanács, mind 
az Európai Parlament támogatását élvező 
stratégiai energiatechnológiai tervhez 
(SET-terv) kapcsolódnak, miközben 
hozzájárulnak a IV. Generációs 
Nemzetközi Fórum keretében fontosabb 
harmadik országokkal együttműködésben 
folytatott tevékenységekhez is.

törölve

Or. en


