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Módosítás 5
Rolandas Paksas

Rendeletre irányuló javaslat
1 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Az Európai Atomenergia-közösség 
nukleáris kutatási és képzési 
tevékenységekre vonatkozó 
keretprogramjáról (2012–2013) szóló, 
[…]-i […]/[…]/Euratom tanácsi határozat
létrehozta az Európai Atomenergia-
közösségnek a 2012–2013. időszakra 
szóló, nukleáris kutatási és képzési 
tevékenységekre vonatkozó
keretprogramját (a továbbiakban:
„keretprogram”). A keretprogram (2012–
2013) és egyedi programjai végrehajtása, 
ideértve a pénzügyi vonatkozásokat is, a 
Bizottság felelősségi körébe tartozik.

(1) Az Európai Atomenergia-közösség 
nukleáris kutatási és képzési 
tevékenységekre vonatkozó 
keretprogramjáról (2012–2013) szóló, 
[…]-i […]/[…]/Euratom tanácsi határozat
által létrehozott, az Európai Atomenergia-
közösségnek a 2012–2013. időszakra 
szóló, nukleáris kutatási és képzési
tevékenységekre vonatkozó
keretprogramjának (a továbbiakban:
keretprogram) az a célja, hogy kiegészítse 
az Unió egyéb, az Európa 2020 stratégia 
végrehajtásához szükséges 
kutatáspolitikai cselekvéseit, különös 
tekintettel az oktatáshoz és képzéshez, a 
versenyképességhez és innovációhoz, az 
iparhoz, a foglalkoztatáshoz és a 
környezetvédelemhez kapcsolódó 
cselekvésekre. A keretprogram (2012–
2013) és egyedi programjai végrehajtása, 
ideértve a pénzügyi vonatkozásokat is, a 
Bizottság felelősségi körébe tartozik.

Or. lt

Módosítás 6
Rolandas Paksas

Rendeletre irányuló javaslat
4 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4a) A keretprogramnak (2012–2013) 
hozzá kell járulnia az Európa 2020 
stratégia egyik kiemelt kezdeményezését 
képező Innovatív Unió megvalósításához 
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azzal, hogy megerősíti a tudományos 
kiválóságot célzó versenyt, felgyorsítja a 
nukleáris energia terén született 
kulcsfontosságú innovációk végrehajtását 
különösen a magfúzió és a nukleáris 
biztonság terén, megfelelő szerepet játszva 
ugyanakkor az energiaágazat és az 
éghajlatváltozás kihívásainak 
megoldásában. 

Or. lt

Módosítás 7
Maria Da Graça Carvalho, Jean-Pierre Audy

Rendeletre irányuló javaslat
4 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4a) A keretprogram (2012–2013) 
kialakításának és végrehajtásának az 
egyszerűség, a stabilitás, az átláthatóság, 
a jogbiztonság, a következetesség, a 
kiválóság és a bizalom elvén kell 
alapulnia a kutatási keretprogramok 
végrehajtásának egyszerűsítéséről szóló 
európai parlamenti jelentésben 
megfogalmazott ajánlásoknak 
megfelelően.

Or. en

Módosítás 8
Silvia-Adriana Ţicău

Rendeletre irányuló javaslat
5 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5a) Nagyobb figyelem és költségvetési 
hozzájárulás szükséges a nukleáris 
kutatásra irányuló kezdeményezések 
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elősegítéséhez, különösen a humán 
erőforrás terén megvalósított befektetés és 
az olyan fellépések tekintetében, amelyek 
arra irányulnak, hogy megoldást 
találjanak az elkövetkező évek 
szakemberhiányának kockázatára (pl. a 
nukleáris terület kutatóinak nyújtott 
támogatásokkal), valamint arra, hogy az 
Unió emiatt elveszítheti vezető szerepét.

Or. en

Módosítás 9
Silvia-Adriana Ţicău

Rendeletre irányuló javaslat
6 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(6a) Külön figyelmet kell szentelni az 
olyan szerződéses rendelkezések 
kialakításának, amelyek csökkentik a 
teljesítésmulasztás kockázatát, illetve a 
kockázatok és a költségek idővel történő 
átcsoportosítását. 

Or. en

Módosítás 10
Rolandas Paksas

Rendeletre irányuló javaslat
8 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(8) A keretprogramnak (2012–2013) elő 
kell segítenie a Közösség legkülső 
régióiban működő jogalanyok, valamint –
minél szélesebb körben – a vállalkozások, 
a kutatóközpontok és az egyetemek 
részvételét.

(8) A keretprogramnak (2012–2013) elő 
kell segítenie a Közösség legkülső 
régióiban működő jogalanyok, valamint –
minél szélesebb körben – a vállalkozások, 
a kutatóközpontok és az egyetemek 
részvételét, ez utóbbiak kutatási 
tevékenységeinek pedig az alapvető etikai 
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elvek, és különösen az Európai Unió 
Alapjogi Chartájában rögzített elvek 
tiszteletben tartásán kell alapulniuk.

Or. lt

Módosítás 11
Rolandas Paksas

Rendeletre irányuló javaslat
23 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(23a) Az ITER projekt közös 
megvalósításával összefüggésben az ITER 
Nemzetközi Fúziósenergia-fejlesztési 
Szervezete létrehozásáról szóló, 2006. 
november 21-i megállapodásnak
megfelelően az ITER európai 
megvalósításának a keretprogram (2012–
2013) alapján az atommagfúzió területén 
folytatott kutatás központi elemét kell 
képeznie.

Or. lt

Módosítás 12
Michèle Rivasi

Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

4. cikk törölve
A fúziós energia kutatására vonatkozó 

különös szabályok
Az e fejezetben megállapított szabályokat 
a IV. fejezetben „A fúziós energia 
kutatása” tématerületen végzett 
tevékenységekre megállapított különös 
szabályok sérelme nélkül kell alkalmazni.
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Or. fr

Indokolás

Semmi sem indokolja, hogy a részvételi szabályok ne vonatkozzanak a fúziós kutatásra is.
Különösen jogosak az aggodalmak a kkv-k fúziós kutatási programokban való alacsony 
részvételi aránya miatt.

Módosítás 13
Maria Da Graça Carvalho, Jean-Pierre Audy

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3a) A folyamat valamennyi szakaszát 
optimalizálni kell a késések elkerülése és 
a költséghatékonyság ösztönzése 
érdekében. Ez magában foglalja a 
munkaprogramok tervezetéhez való 
hozzáférést, az ajánlattételi felhívások 
közzétételét, a javaslatok 
megfogalmazását, a kiválasztási 
eljárásokat, valamint a támogatások 
jóváhagyásához és kifizetéséhez szükséges 
időt is.

Or. en

Módosítás 14
Silvia-Adriana Ţicău

Rendeletre irányuló javaslat
16 cikk – 2 bekezdés – 4 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Megfelelő intézkedéseket kell tenni annak 
érdekében, hogy független szakértőkből 
álló csoportok kijelölésekor a nemek között
ésszerű egyensúly álljon fenn.

Megfelelő intézkedéseket kell tenni annak 
érdekében, hogy a független szakértőkből 
álló csoportok kijelölésekor biztosítani 
lehessen a nemek közötti ésszerű
egyensúlyt, valamint a nukleáris területen 
kutatási és képzési tevékenységet indító 
tagállamok és társult államok közötti 
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egyensúlyt is.

Or. ro

Indokolás

A független szakértői csoportok kijelölésekor fontos gondoskodni nemcsak a nemek közötti 
ésszerű egyensúlyról, hanem arról is, hogy a nukleáris területen kutatási és képzési 
tevékenységet indító tagállamok és társult államok között is hasonló egyensúly álljon fenn.

Módosítás 15
Jean-Pierre Audy, Maria Da Graça Carvalho

Rendeletre irányuló javaslat
30 cikk – 3 bekezdés – – 1 albekezdés – e pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

e) nem tartalmaznak nem támogatható 
költségeket, különösen azonosítható 
közvetett adókat (a hozzáadottérték-adót is 
ideértve), illetékeket, fizetendő kamatokat,
lehetséges jövőbeni veszteségekre és 
kiadásokra képzett tartalékokat,
árfolyamveszteségeket, a tőkehozamhoz 
kapcsolódó költségeket, más uniós 
projektben elszámolt, felmerült vagy 
megtérített költségeket, adósság- és 
adósságszolgálati terheket, túlzott vagy 
meggondolatlan kiadásokat és egyéb olyan 
költségeket, amelyek nem felelnek meg az 
a)–d) pontban meghatározott feltételeknek.

e) nem tartalmaznak nem támogatható 
költségeket, különösen azonosítható 
közvetett adókat (a vissza nem igényelhető
hozzáadottérték-adót is ideértve), 
illetékeket, fizetendő kamatokat, 
árfolyamveszteségeket, a tőkehozamhoz 
kapcsolódó költségeket, más uniós 
projektben elszámolt, felmerült vagy 
megtérített költségeket, adósság- és 
adósságszolgálati terheket, túlzott vagy 
meggondolatlan kiadásokat és egyéb olyan 
költségeket, amelyek nem felelnek meg az 
a)–d) pontban meghatározott feltételeknek.

Or. fr

Módosítás 16
Michèle Rivasi

Rendeletre irányuló javaslat
52 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az 51. cikk a) pontjában említett társulási törölve
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szerződésekben és az 51. cikk f) pontjában 
említett költségmegosztáson alapuló 
cselekvésekben meg kell határozni a 
Közösség által a hatályuk alá tartozó 
tevékenységekhez nyújtandó pénzügyi 
hozzájárulás szabályait.

Or. fr

Módosítás 17
Michèle Rivasi

Rendeletre irányuló javaslat
52 cikk – 1 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A Közösség pénzügyi hozzájárulásának a 
társulási szerződésben meghatározott éves 
összege („normatív támogatás”) nem lehet 
nagyobb a társulás azon kiadásainak 
20%-ánál, amelyek a társulás éves 
munkaprogramjában meghatározott 
tevékenységek kapcsán a 
2006/970/Euratom tanácsi határozattal 
elfogadott hetedik Euratom-keretprogram 
(2007–2011) és a 2012–2013. időszakra 
vonatkozó keretprogram teljes időtartama 
alatt felmerülnek.

Nem nyújtható közösségi pénzügyi
hozzájárulás az 51. cikkben említett 
tevékenységekhez.

Or. fr

Indokolás

A pénzügyi és költségvetési nehézségek fényében az európai adófizetők pénzét olyan kutatási 
tevékenységek felé kell átirányítani, amelyek a fenntartható fejlődésre irányulnak, és a lehető 
legnagyobb számban vonnak be kutatókat és kkv-ket.

Módosítás 18
Michèle Rivasi

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

(2) A […]/[…]/Euratom tanácsi határozat 
7. cikkében említett, a fúziós program 
céljára létrehozott tanácsadó bizottsággal 
folytatott konzultációt követően a 
Bizottság finanszírozhatja:

törölve

a) a társulási szerződések alapján, 40%-ot 
meg nem haladó mértékben: a 
társulásban részt vevő felek részvételével 
működő olyan konkrét, együttműködésen 
alapuló projektek kiadásait, amelyeket a 
tanácsadó bizottság elsőbbségi 
támogatásra javasolt és a Bizottság 
jóváhagyott; az elsőbbségi támogatást 
elsősorban az ITER/DEMO 
szempontjából fontos cselekvésekre kell 
összpontosítani, kivéve a korábbi 
keretprogramok során már elsőbbségi 
projektté nyilvánított projektek esetében;
b) az európai fúziós fejlesztési 
megállapodás alapján (a beszerzéseket is 
beleértve) vagy az 51. cikk c) pontjában 
említett közös vállalkozás keretében 
végrehajtott cselekvéseket;
c) a személyzet mobilitásáról szóló 
megállapodás keretében végrehajtott 
cselekvéseket.

Or. fr

Indokolás

A pénzügyi és költségvetési nehézségek fényében az európai adófizetők pénzét olyan kutatási 
tevékenységek felé kell átirányítani, amelyek a fenntartható fejlődésre irányulnak, és a lehető 
legnagyobb számban vonnak be kutatókat és kkv-ket.

Módosítás 19
Antonio Cancian

Rendeletre irányuló javaslat
52 cikk – 2 bekezdés – a pont
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) a társulási szerződések alapján, 40%-ot 
meg nem haladó mértékben: a társulásban 
részt vevő felek részvételével működő 
olyan konkrét, együttműködésen alapuló 
projektek kiadásait, amelyeket a tanácsadó 
bizottság elsőbbségi támogatásra javasolt 
és a Bizottság jóváhagyott; az elsőbbségi 
támogatást elsősorban az ITER/DEMO 
szempontjából fontos cselekvésekre kell 
összpontosítani, kivéve a korábbi 
keretprogramok során már elsőbbségi 
projektté nyilvánított projektek esetében;

a) a társulási szerződések alapján, 40%-ot 
meg nem haladó mértékben: a társulásban 
részt vevő felek részvételével működő 
olyan konkrét, együttműködésen alapuló 
projektek kiadásait, amelyeket a tanácsadó 
bizottság elsőbbségi támogatásra javasolt 
és a Bizottság jóváhagyott; az elsőbbségi 
támogatást elsősorban az ITER 
teljesítményének optimalizálását célzó és a 
DEMO program kialakításához 
hozzájáruló kísérletekre kell 
összpontosítani;

Or. it

Módosítás 20
Michèle Rivasi

Rendeletre irányuló javaslat
52 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) A (2) bekezdés a) vagy b) pontja 
alapján pénzügyi hozzájárulásban 
részesülő projektek és cselekvések 
esetében az érintett berendezéseken 
végzett kísérletekben az 51. cikk a) és b) 
pontjában említett valamennyi jogalany 
jogosult részt venni.

törölve

Or. fr

Indokolás

A pénzügyi és költségvetési nehézségek fényében az európai adófizetők pénzét olyan kutatási 
tevékenységek felé kell átirányítani, amelyek a fenntartható fejlődésre irányulnak, és a lehető 
legnagyobb számban vonnak be kutatókat és kkv-ket.
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Módosítás 21
Michèle Rivasi

Rendeletre irányuló javaslat
52 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) Az 51. cikk d) pontjában említett 
nemzetközi együttműködési 
megállapodások valamelyike alapján 
végzett cselekvésekhez a Közösség által 
nyújtott pénzügyi hozzájárulást a 
megállapodásban rögzített feltételekkel 
összhangban kell meghatározni vagy a 
megállapodással létrehozott jogalanynak 
kell meghatároznia. A megállapodásban 
való részvétel és a megállapodás alapján 
nyújtott pénzügyi hozzájárulás 
rendelkezésre bocsátása céljából a 
Közösség bármely arra alkalmas 
jogalanyon keresztül eljárhat.

törölve

Or. fr

Indokolás

A pénzügyi és költségvetési nehézségek fényében az európai adófizetők pénzét olyan kutatási 
tevékenységek felé kell átirányítani, amelyek a fenntartható fejlődésre irányulnak, és a lehető 
legnagyobb számban vonnak be kutatókat és kkv-ket.


