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Módosítás 9
Michèle Rivasi

Határozatra irányuló javaslat
–

Elutasításra irányuló indítvány

Az Európai Parlament elutasítja a 
Bizottság javaslatát.

Or. fr

Módosítás 10
Michèle Rivasi

Határozatra irányuló javaslat
4 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4a) A keretprogramnak (2012–2013) 
figyelembe kell vennie, hogy milyen –
többek között pénzügyi és költségvetési 
jellegű – hatást gyakorol az ITER 
programra a fukusimai katasztrófa és az 
ennek következtében hozott döntések, 
különös tekintettel Németország azon 
döntésére, hogy leállítja nukleáris 
programját, és mindezek fényében 
hatásvizsgálatot kell végezni.

Or. fr

Indokolás

A Bizottság nem adott komoly indoklást arra vonatkozóan, hogy miért nem végzi el a kötelező 
hatásvizsgálatot. A Bizottság ennek ellenére azt javasolja, hogy az európai adófizetők 
pénzéből két évig 2,5 milliárd eurót fordítsunk nukleáris kutatásokra. A Bizottság nem 
értékelte sem a Japánban történt balesetek következményeit, sem az olyan politikai döntéseket, 
amilyet például Németország hozott a nukleáris energia felszámolásáról.

Módosítás 11
Maria Da Graça Carvalho, Jean-Pierre Audy
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Határozatra 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 12
Michèle Rivasi

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 

(5) 1989-tól 2011 elejéig 177-ről 143-ra 
csökkent az Unióban működő reaktorok 
száma;  a nukleáris erőművekben termelt 
villamos áram mennyisége 2003 óta 
folyamatosan csökken; e villamosenergia-
mennyiség csaknem felét (2009-ben 46%-
át) Franciaország termeli. Azóta 
Fukusimában ferobbant 4 reaktor, 
Németország pedig úgy döntött, leállítja 
nukleáris erőműveit. A határozatra 
irányuló javaslatot 2011. március 7-én 
fogadta el a Bizottság, vagyis négy nappal 
a fukusimai katasztrófa előtt, ezért nem 
vehette figyelembe azokat az eseményeket, 
amelyek drasztikus változásokat okoztak,
és még fognak is okozni az EU 
energiapolitikájában. Az „Európai 
stratégiai energiatechnológiai terv (SET-
terv) – Egy kis szén-dioxid-kibocsátású 
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lehetőségek. jövő felé” címmel 2007. november 22-én 
elfogadott bizottsági közleményben 
lefektetett európai stratégiai 
energiatechnológiai tervet (SET-tervet) 
tehát felül kell vizsgálnia annak 
érdekében, hogy fel lehessen gyorsítani 
fenntartható energiaforrások és olyan 
technológiák kifejlesztését, amelyek 
lehetővé teszik az energiafogyasztás 
csökkentését. A nukleáris energiával 
kapcsolatos technológiák már nem 
tartoznak ebbe a csoportba, mivel ezekben 
már nem rejlik olyan potenciál, amellyel 
elérhetők lennének a ténylegesen 
fenntartható fejlődés célkitűzései.

Or. fr

Módosítás 13
Edit Herczog

Határozatra irányuló javaslat
5 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5a) A nukleáris biztonság fokozását és 
adott esetben a védelmi szempontokat a 
nukleáris balesetek határokon átnyúló 
hatásai miatt prioritásként kell kezelni.

Or. en

Módosítás 14
Michèle Rivasi

Határozatra irányuló javaslat
6 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(6) A SET-terv az atommaghasadás 
területén elismeri, hogy az Európai Unió 
által 2020-ra kitűzött célok teljesítése 

(6) Az atommaghasadás területén az 
Európai Unió által 2020-ra kitűzött
energetikai célok teljesítésével kapcsolatos 
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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.

legfontosabb technológiai kihívás a hosszú 
távú hulladékkezelés megoldása, valamint 
egy, a nukleáris létesítmények 
leszerelésében jártas szakemberek 
képzését célzó nagyszabású képzési 
program elindítása. Megfelelő módon 
figyelembe kell venni a „szennyező fizet” 
elvet.

Or. fr

Módosítás 15
Antonio Cancian

Határozatra irányuló javaslat
6 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(6a) Az európai fenntartható atomipari 
kezdeményezés (ESNII) célja, hogy 
hozzájáruljon a negyedik generációs, zárt 
üzemanyag-ciklusú gyorsneutronos 
reaktorok 2035 és 2040 között történő 
üzembe helyezéséhez. Ez három 
technológiafejlesztési irányt követ, és négy 
jelentős projektet foglal magában: a 
(nátriumhűtéses) ASTRID prototípust , a 
(gázhűtéses) ALLEGRO kísérleti modellt, 
az (ólomhűtéses) ALFRED demonstrátort, 
valamint az utóbbi technológia támogató 
infrastruktúrájaként szolgáló (ólom-
bizmut hűtéses) MYRRHA gyors 
neutronbesugárzó létesítményt.
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Or. it

Módosítás 16
Edit Herczog

Határozatra irányuló javaslat
6 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(6a) A japán fukusimai nukleáris 
erőműben a 2011. március 11-i földrengés 
és szökőár miatt történt baleset fényében 
további kutatásokra van szükség az 
atommaghasadás biztonságossága 
tekintetében annak érdekében, hogy 
biztosítani lehessen az uniós polgárokat 
arról, hogy az Unióban található 
nukleáris létesítmények biztonságossága 
megfelel a legszigorúbb nemzetközi 
normáknak. Ez a kiegészítő munka 
szükségessé teszi az atommaghasadással 
kapcsolatos tevékenységekre szánt 
költségvetés növelését.

Or. en

Módosítás 17
Michèle Rivasi

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 

(7) Annak ellenére, hogy a SET-terv az 
atommagfúzió területén elismeri az ITER 
fontosságát, a tudományos közösség is 
egyetért abban, hogy a fúziós ágazat 
legkorábban a mostani évszázad végén 
lesz kereskedelemi szempontból életképes.
Az ITER ezért egyetlen kWh-t sem fog a 
hálózatba juttatni.
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létrehozása.

Or. fr

Módosítás 18
Michèle Rivasi

Határozatra irányuló javaslat
8 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(8) 2011. február 4-i ülésén az Európai 
Bizottság megállapodott abban, hogy az 
EU és a tagállamok ösztönözni fogják a 
megújuló energiaforrások hasznosítására, 
valamint a kis szén-dioxid-kibocsátást 
okozó, biztonságos és fenntartható 
technológiákra irányuló beruházásokat, 
és ebbéli törekvésükben az európai 
stratégiai energiatechnológiai tervben 
(SET-terv) megállapított technológiai 
prioritások érvényesülésére 
összpontosítanak.

törölve

Or. fr

Indokolás

Ez a pont ismétlődik az (5) preambulumbekezdéshez fűzött módosításban.

Módosítás 19
Michèle Rivasi

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 

(9) Az Euratom olyan atommagfúzió-
kutatási programot hozott létre, amelynek
nemzetközi szerepe van, ugyanakkor 
folyamatosan növekvő pénzügyi 
hozzájárulást kíván az EU 
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energiaforrás kifejlesztésében. állampolgáraitól, más kutatási és 
fejlesztési programok rovására.

Or. fr

Indokolás

Akár 80–100 évbe is beletelik, míg a fúziós energia kereskedelmi szempontból életképes lesz, 
ezért belátható időn belül nem járulhat hozzá az energia- és éghajlatbiztonsághoz. Az ITER-
re és a fúziós energiára szánt hatalmas költségvetési összegek tehát nem indokoltak és nem is 
indokolhatók, ezeket inkább egészségügyre vagy ténylegesen fenntartható energiaforrásokra 
kellene fordítani.

Módosítás 20
Adina-Ioana Vălean

Határozatra irányuló javaslat
9 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(9a) Az ITER kizárólag a többéves 
pénzügyi keret 2011-ben fel nem használt 
tartalékainak átcsoportosításával történő, 
a hetedik keretprogramból származó 
pénzeknek az Euratom keretprogram 
kutatásaihoz történő átcsoportosítása 
nélküli további finanszírozásáról szóló 
megállapodás lehetővé tenné a 2011-re 
vonatkozó Euratom kutatási program 
gyors elfogadását.

Or. en

Módosítás 21
Michèle Rivasi

Határozatra irányuló javaslat
10 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(10) Az Európai Atomenergia-
közösségnek a IV. generációs 

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

Or. fr

Módosítás 22
Michèle Rivasi

Határozatra irányuló javaslat
11 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(11) A Tanács 2008. december 1–2-i 
ülésén a nukleáris területhez tartozó 
készségek szükségességéről elfogadott 
tanácsi következtetések elismerik annak 
alapvető fontosságát, hogy az atomenergia 
területén a Közösség magas szintű képzést 
tartson fenn.

(11) Mivel az Európai Atomenergia-
közösséget létrehozó szerződés nem 
ruházta fel együttdöntési jogkörrel az 
Európai Parlamentet a nukleáris kérdések 
vonatkozásában, feltétlenül új jogalapot 
kell találni a nukleáris téren a jövőben 
meghozandó jogszabályok számára.

Or. fr

Indokolás

A Tanács nukleáris ügyekben hozott határozatai egyre kevésbé veszik figyelembe a Parlament 
véleményét. A Tanács már kialakította álláspontját e javaslatról anélkül, hogy megvárta volna 
az előadó vagy az ITRE bizottságban részt vevő más európai parlamenti képviselők 
módosítási indítványait. A másik közelmúltbeli példa az elhasznált nukleáris fűtőanyag és a 
radioaktív hulladék kezeléséről szóló irányelv, amellyel kapcsolatosan az EP véleményét 
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figyelmen kívül hagyva született döntés.

Módosítás 23
Silvia-Adriana Ţicău

Határozatra irányuló javaslat
11 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(11) A Tanács 2008. december 1–2-i 
ülésén a nukleáris területhez tartozó 
készségek szükségességéről elfogadott
tanácsi következtetések elismerik annak 
alapvető fontosságát, hogy az atomenergia 
területén a Közösség magas szintű képzést 
tartson fenn.

(11) A nukleáris területhez tartozó 
készségek szükségességéről szóló, 2008. 
december 1–2-i tanácsi következtetéseiben 
a Tanács elismerte annak alapvető 
fontosságát, hogy a Közösség magas szintű 
képzést tartson fenn és megfelelő 
munkakörülményeket biztosítson az 
atomenergia területén.

Or. ro

Módosítás 24
Michèle Rivasi

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 
megállapodásnak megfelelően a 
keretprogram (2012–2013) alapján az
atommagfúzió területén folytatott kutatás 
középpontjában az ITER európai
megvalósításának kell állnia.

(13) Az ITER projekt közös megvalósítása 
érdekében az ITER Nemzetközi 
Fúziósenergia-fejlesztési Szervezete 
létrehozásáról szóló, 2006. november 21-i 
megállapodásnak megfelelően újra át kell 
gondolni az ITER európai megvalósítását.

Or. fr

Indokolás

2006 óta új adatok állnak rendelkezésre a technikai, pénzügyi és költségvetési szempontokról, 
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illetve a környezeti kockázatokról. Az ITER leállítása olcsóbb megoldás lenne, mint 
évtizedekig közpénzekből finanszírozni a működését.

Módosítás 25
Michèle Rivasi

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

törölve

Or. fr

Indokolás

2006 óta új adatok állnak rendelkezésre a technikai, pénzügyi és költségvetési szempontokról, 
illetve a környezeti kockázatokról. Az ITER leállítása olcsóbb megoldás lenne, mint 
évtizedekig közpénzekből finanszírozni a működését.

Módosítás 26
Adina-Ioana Vălean

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

(14a) A Bizottság, az Európai Tanács, a 
Tanács és a tagállamok elindítanak egy 
folyamatot az Euratom-Szerződés 
módosítására, megerősítve e szerződésnek 
a Parlament információs és 
társjogalkotási jogaira, valamint az 
Euratom kutatási kérdéseire és a 
környezetvédelmi szempontokra 
vonatkozó rendelkezéseit.

Or. en

Módosítás 27
Adina-Ioana Vălean

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. Annak érdekében, hogy a 
keretprogramot (2012–2013) a 2012-es és 
2013-as évben is hozzá lehessen igazítani 
a többéves pénzügyi kerethez, ez utóbbit az 
1a. alfejezet plafonösszegének növelésével 
kell módosítani. A Bizottság 2011. április 
20-án olyan 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 
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átcsoportosítások révén finanszíroznák, 
lehetővé tenné az Euratom kutatási 
program 2011-ben történő gyors 
elfogadását. Amennyiben nincs mód a 
többéves pénzügyi keret 2011-es 
tartalékaiból 2012-ben és 2013-ban 
átcsoportosítani az 1a. alfejezethez, az 
intézményközi megállapodás 27. 
pontjában előírtaknak megfelelően a 
rugalmassági eszközt kell mobilizálni.

Or. en

Módosítás 28
Adina-Ioana Vălean

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 periódusra rögzíteni kell 
annak érdekében, hogy az ITER építési 
szakaszában, amelynek véglegesítését 
jelenleg 2020-ra tervezik, az EU-ra háruló 
6,6 milliárd eurón kívüli esetleges 
költségtúllépést a többéves pénzügyi keret 
plafonértékein túlmenően finanszírozzák.

Or. en

Módosítás 29
Michèle Rivasi

Határozatra irányuló javaslat
17 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(17) A Közös Kutatóközpontnak (JRC)
részt kell vennie az Unió szakpolitikáinak 

(17) A Közös Kutatóközpontnak (JRC)
saját működési területén hozzá kell
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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.

járulnia a tudományos és technológiai 
támogatás biztosításához.

Or. fr

Módosítás 30
Adina-Ioana Vălean

Határozatra irányuló javaslat
18 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(18) A kölcsönös előnyhöz jutás érdekében 
a nemzetközi és a globális dimenziónak 
fontos szerepe van az európai kutatásban.
A keretprogramnak (2012–2013) nyitva 
kell állnia egyfelől azon országok
részvétele előtt, amelyek megkötötték az 
ehhez szükséges megállapodásokat, 
másfelől – projektszinten és a kölcsönös 
előny elve alapján – a harmadik országok
jogalanyai és a tudományos 
együttműködés területén működő 
nemzetközi szervezetek részvétele előtt.

(18) A kölcsönös előnyhöz jutás érdekében 
a nemzetközi és a globális dimenziónak 
fontos szerepe van az európai kutatásban.
Biztosítani kell ezért a keretprogramban 
(2012–2013) való részvétel lehetőségét
egyfelől azon országok számára, amelyek 
megkötötték az ehhez szükséges 
megállapodásokat, másfelől –
projektszinten és a kölcsönös előny elve 
alapján – a harmadik országok szervezetei
és a tudományos együttműködés területén 
működő nemzetközi szervezetek számára.
Ez azt is jelenti továbbá, különös 
tekintettel az ITER-projektre, hogy a 
nemzetközi partnereknek maradéktalanul 
tiszteletben kell tartaniuk pénzügyi 
kötelezettségvállalásaikat.

Or. en

Módosítás 31
Edit Herczog
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Határozatra irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A keretprogram (2012–2013) törekszik
a Szerződés 1. cikkében és 2. cikkének a) 
pontjában meghatározott általános 
célkitűzések megvalósítására, és
hozzájárul az innovatív Unió 
létrehozásához és az európai kutatási 
térség kiépítéséhez.

(1) A keretprogram (2012–2013) célja, 
hogy előmozdítsa a Szerződés 1. cikkében 
és 2. cikkének a) pontjában meghatározott 
általános célkitűzések megvalósítását,
különös hangsúlyt helyezve a nukleáris 
biztonságra és védelemre, valamint a 
sugárvédelemre, és az Európai Kutatási 
Térségre építve hozzájáruljon az Innovatív 
Unió létrehozásához.

Or. en

Módosítás 32
Michèle Rivasi

Határozatra irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A keretprogram (2012–2013) törekszik 
a Szerződés 1. cikkében és 2. cikkének a) 
pontjában meghatározott általános 
célkitűzések megvalósítására, és hozzájárul 
az innovatív Unió létrehozásához és az 
európai kutatási térség kiépítéséhez.

(1) A keretprogram (2012–2013) törekszik 
a Szerződés 2. cikkének a) pontjában 
meghatározott általános célkitűzések 
megvalósítására, és hozzájárul az innovatív 
Unió létrehozásához és az európai kutatási 
térség kiépítéséhez.

Or. xm

Indokolás

A világ számos szempontból megváltozott az 1957-es Római Szerződés óta, ám az Európai 
Atomenergia-közösséget létrehozó szerződés (Euratom-Szerződés) lényegében változatlan 
maradt. Az atomenergia-ipar gyors létrehozásának és növekedésének előmozdításához 
kapcsolódó, mára idejétmúlt feladat (1. cikk) helyett a hetedik Euratom-keretprogramnak 
csak a sugárvédelemre, a leszerelésre, a biztosítéki rendszerek technikáira és technológiáira, 
valamint a politikai döntéshozatali folyamat tudományos és technikai támogatására kell 
összpontosítania.
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Módosítás 33
Michèle Rivasi

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 
végrehajtott közvetett cselekvéseket;

törölve

Or. fr

Módosítás 34
Michèle Rivasi

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) a sugárvédelem területén az ionizáló 
sugárzás ipari és gyógyászati felhasználása
hatékonyságának fokozása céljából 
végrehajtott közvetett cselekvéseket.

Or. fr

Módosítás 35
Michèle Rivasi

Határozatra irányuló javaslat
3 cikk – 1 bekezdés – bevezető rész
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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 100 000 000
EUR összeg áll rendelkezésre. Ez az 
összeg a következőképpen oszlik meg
(EUR):

Or. fr

Módosítás 36
Adina-Ioana Vălean

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 37
Michèle Rivasi

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;

törölve

Or. fr

Módosítás 38
Adina-Ioana Vălean
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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, ebbe az összegbe tartoznak 
a culhami JET program folytatásához 
szükséges pénzeszközök;

Or. en

Módosítás 39
Michèle Rivasi

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;

– a sugárvédelem területére: 60 000 000;

Or. fr

Módosítás 40
Edit Herczog

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;

– az atommaghasadás és a sugárvédelem 
területére: 200 000 000;

Or. en

Módosítás 41
Adina-Ioana Vălean
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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;

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

Or. en

Módosítás 42
Michèle Rivasi

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

– a JRC nukleáris tevékenységeire: 233 
216 000.

– a JRC nukleáris tevékenységeire: 40 000 
000.

Or. fr

Módosítás 43
Adina-Ioana Vălean

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

– a JRC nukleáris tevékenységeire: 233 
216 000.

– a JRC nukleáris biztonsággal, 
környezetvédelemmel és leszereléssel 
kapcsolatos nukleáris tevékenységeire: 233 
216 000.

Or. en

Módosítás 44
Silvia-Adriana Ţicău
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Határozatra irányuló javaslat
4 cikk – 1 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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 45
Silvia-Adriana Ţicău

Határozatra irányuló javaslat
6 cikk – 1 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1a) Külön figyelmet kell szentelni az 
alapvető nukleáris kutatásokat kiegészítő 
kezdeményezéseknek, különösen a humán 
tőkébe történő befektetések, a megfelelő 
munkakörülmények, valamint az 
elkövetkező években várhatóan jelentkező 
munkaerőhiány kivédésére irányuló 
cselekvések tekintetében.

Or. en

Módosítás 46
Niki Tzavela

Határozatra irányuló javaslat
6 cikk – 2 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2a) A tagállamoknak és a Bizottságnak 
meg kellene alkotniuk a nukleáris 
területtel kapcsolatos európai uniós 
„készségek, képzettségek és szakmai 
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képesítések értékelését”, amelynek révén 
teljes képet lehetne kapni a helyzetről, 
illetve meg lehetne határozni és 
alkalmazni lehetne a megfelelő 
megoldásokat.

Or. en

Módosítás 47
Michèle Rivasi

Határozatra irányuló javaslat
I melléklet – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A keretprogram (2012–2013) két részből: 
egyfelől a fúziós energia kutatásával, 
valamint az atommaghasadással és a 
sugárvédelemmel foglalkozó „közvetett” 
cselekvésekből, másfelől a JRC
„közvetlen” kutatási tevékenységeiből áll.

A keretprogram (2012–2013) két részből: 
egyfelől a nukleáris létesítmények 
leszerelésére irányuló kutatásokkal és a 
sugárvédelemmel foglalkozó „közvetett” 
cselekvésekből, másfelől a JRC
„közvetlen” kutatási tevékenységeiből áll.

Or. fr

Módosítás 48
Michèle Rivasi

Határozatra irányuló javaslat
I melléklet – I.A rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A melléklet törölve

Or. fr

Módosítás 49
Antonio Cancian

Határozatra irányuló javaslat
I melléklet – I.A rész – 2 pont
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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.

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 (adott esetben akár az 
ITER-rel párhuzamosan végrehajtandó és 
elvégzendő új kísérlek révén). A program 
értékeli az ITER alaptechnológiáit, 
véglegesíti az ITER kapcsán meghozott 
döntéseket, és előkészíti az ITER üzemét.

Or. it

Módosítás 50
Michèle Rivasi

Határozatra irányuló javaslat
I melléklet – I.B rész – cím

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

I.B. ATOMMAGHASADÁS ÉS 
SUGÁRVÉDELEM

I.B. LESZERELÉS ÉS 
SUGÁRVÉDELEM

Or. fr

Módosítás 51
Michèle Rivasi

Határozatra irányuló javaslat
I melléklet – I.B rész – 1 szakasz

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Szilárd tudományos és műszaki alapokat 
teremteni a hosszú felezési idejű radioaktív 
hulladék biztonságosabb kezelésére
vonatkozó gyakorlat fejlődésének 
felgyorsítása érdekében, ösztönözni 
különösen a nukleáris energia 

Szilárd tudományos és műszaki alapokat 
teremteni a nukleáris létesítmények 
biztonságos leszerelésére vonatkozó 
gyakorlat fejlődésének felgyorsítása, 
valamint az embernek és a környezetnek 
az ionizáló sugárzással szembeni 
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biztonságos, erőforrás- és költséghatékony 
hasznosítását, és megbízható és 
társadalmilag elfogadott rendszert 
biztosítani az embernek és a környezetnek 
az ionizáló sugárzással szembeni 
védelmére.

védelmére szolgáló megbízható rendszer 
bevezetése érdekében.

Or. fr

Módosítás 52
Michèle Rivasi

Határozatra irányuló javaslat
I Melléklet – I.B rész – 2 szakasz – 1 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.

A nukleáris erőművekben bekövetkező 
sorozatos balesetek bizonyították, hogy a 
nukleáris energia jelentős kockázati 
forrás az emberre és a környezetre nézve 
egyaránt. A nukleáris energia 
megszüntetésére irányuló német döntés is 
ezt bizonyítja.

Or. fr

Módosítás 53
Michèle Rivasi
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Határozatra irányuló javaslat
I Melléklet – I.B rész – 2 szakasz – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A hetedik Euratom-keretprogram kezdete 
óta három jelentős európai 
együttműködési kezdeményezés indult 
útjára a nukleáris tudomány és 
technológia területén: az atomenergia 
fenntartható hasznosításával foglakozó 
technológiai platform (Sustainable 
Nuclear Energy Technology Platform –
SNETP), a geológiai hulladékelhelyezés 
gyakorlati megvalósításával foglakozó 
technológiai platform (Implementing 
Geological Disposal Technology Platform 
– IGDTP) és az alacsony sugárdózisokkal 
foglakozó európai multidiszciplináris 
kezdeményezés (Multidisciplinary 
European Low-Dose Initiative –
MELODI). Az SNETP és az IGDTP 
tevékenysége nagyon szorosan 
kapcsolódik a SET-terv prioritásaihoz, és 
az SNETP-ben részt vevő szervezeteknek 
egy szűkített csoportja felelős a SET-terv 
alá tartozó európai fenntartható atomipari 
kezdeményezés (European Sustainable 
Nuclear Industrial Initiative – ESNII) 
végrehajtásáért. Mindezek a 
kezdeményezések a keretprogram (2012–
2013) tárgykörébe tartoznak, és 
biztosíthatják, hogy a keretprogram a 
jövőben is a lehető leghatékonyabb és 
legeredményesebb legyen.

törölve

Or. fr

Módosítás 54
Michèle Rivasi

Határozatra irányuló javaslat
I Melléklet – I.B rész – 2 szakasz – 3 bekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Egyre több kölcsönhatás figyelhető meg 
az SNETP, az IGDTP és a MELODI, 
illetve más, az érdekelteket tömörítő EU-
szintű fórumok, például az Európai 
Nukleáris Fórum (European Nuclear 
Energy Forum – ENEF) vagy az Európai 
Nukleáris Biztonsági Szabályozó 
Hatóságok Csoportja (European Nuclear 
Safety Regulators Group – ENSREG) 
között, és ezt a folyamatot a lehetőségek 
szabta keretek között a keretprogram 
tevékenységei révén is ösztönözni kell.

törölve

Or. fr

Módosítás 55
Michèle Rivasi

Határozatra irányuló javaslat
I Melléklet – I.B rész – 2 szakasz – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az Euratom keretprogramjának (2012–
2013) jellemzője, hogy mindent átható 
szempontként tekint a biztonság magas 
szintjének biztosítására. Emellett a 
továbbiakban is támogatni fogja azokat a 
kezdeményezéseket, amelyek annak 
biztosítására irányulnak, hogy Európában a 
létesítmények, a szakemberképzés és a 
továbbképzési lehetőségek mindenkor 
megfeleljenek a nemzeti szintű programok 
irányultságának és az Európai Unió mint 
egész legjobb érdekeinek. Ez mindennél 
jobban fogja biztosítani a megfelelő 
biztonsági kultúra fenntartását.

Az Euratom keretprogramjának (2012–
2013) jellemzője, hogy mindent átható 
szempontként tekint a nukleáris 
létesítmények lehető legbiztonságosabb 
körülmények között történő leszerelésére.
Emellett fel fogja gyorsítani azokat a 
kezdeményezéseket, amelyek annak 
biztosítására irányulnak, hogy ezen a 
területen Európában a létesítmények, a 
szakemberképzés és a továbbképzési 
lehetőségek megfelelőek legyenek, 
illeszkedve a nukleáris erőművek 
bezárásának tervbe vételére irányuló 
globális trendhez. Ez mindennél jobban 
fogja garantálni a megfelelő biztonsági
kultúrát.

Or. fr
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Módosítás 56
Michèle Rivasi

Határozatra irányuló javaslat
I Melléklet – I.B rész – 3 szakasz – 1 pont 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1. Geológiai hulladékelhelyezés törölve
A kiégett üzemanyag és a hosszú felezési 
idejű radioaktív hulladék mélységi 
geológiai elhelyezésével kapcsolatban még 
megoldásra váró összes fontos kérdés 
gyakorlatorientált kutatása; amennyiben 
szükséges, technológiai és biztonsági 
demonstrációs tevékenység, valamint 
közös európai álláspont kialakításának 
alátámasztása a hulladék kezelésével és 
elhelyezésével összefüggő legfontosabb 
kérdésekben.

Or. fr

Indokolás

A „szennyező fizet” elvvel összhangban a nukleáris hulladékot termelőknek kell 
hozzájárulniuk a hulladékkezelés hosszú távú megoldásainak kidolgozásához. Az európai 
adófizetőknek tehát nem kell hozzájárulniuk ehhez a kutatási programhoz.

Módosítás 57
Michèle Rivasi

Határozatra irányuló javaslat
I Melléklet – I.B rész – 3 szakasz – 2 pont 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2. Reaktorrendszerek törölve
Kutatási tevékenység az Európában 
jelenleg is használt vagy fejlesztés alatt 
álló összes számításba jövő 
reaktorrendszer (ideértve az 
üzemanyagciklushoz kapcsolódó 
berendezéseket is) biztonságos, hatékony 
és fenntarthatóbb üzemének 



PE472.074v01-00 28/34 AM\876483HU.doc

HU

alátámasztása érdekében, beleértve az 
üzemanyagciklussal összefüggésben 
felmerülő hulladékkezelési szempontokat, 
így a particionálás és a transzmutáció 
kérdéskörét is.

Or. fr

Indokolás

Az európai adófizetők pénzét a jövőben nem szabad egy idejétmúlt és veszélyes energiaforrás 
finanszírozására fordítani.

Módosítás 58
Michèle Rivasi

Határozatra irányuló javaslat
I Melléklet – I.B rész – 3 szakasz – 4 pont 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A fentiekben megjelölt kiemelt területeken
rendelkezésre álló legfontosabb kutatási 
infrastruktúrák igénybevételének, 
folyamatos hozzáférhetőségének és 
együttműködésének támogatása.

A sugárvédelem és a nukleáris 
létesítmények leszerelése területein
rendelkezésre álló legfontosabb kutatási 
infrastruktúrák igénybevételének, 
folyamatos hozzáférhetőségének és 
együttműködésének támogatása.

Or. fr

Módosítás 59
Romana Jordan Cizelj

Határozatra irányuló javaslat
1 Melléklet – I.B rész – 3 szakasz – 5 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A tudományos szakértelem és munkaerő-
kapacitás megtartásának és további 
fejlesztésének támogatása annak 
biztosítása érdekében, hogy a nukleáris 
ágazatban hosszú távon megfelelően 
képzett kutatók, mérnökök és más 

Az Unió nukleáris függetlenségének 
fenntartása érdekében folyamatosan 
támogatni kell a képzett munkaerő 
megtartását és fejlesztését, illetve 
következetesen fenn kell tartani és fokozni 
kell a nukleáris biztonság szintjét. 
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alkalmazottak álljanak rendelkezésre. Alapvető fontosságú, hogy megtartsuk az 
Unió nukleáris szakembereit, mivel a 
nukleáris energia kulcsszerepet játszik 
majd az EU energiamixében, ideértve a 
leszerelési és a hosszú felezési idejű 
radioaktív hulladékok kezelésére irányuló 
tevékenységeket is.

Or. sl

Módosítás 60
Michèle Rivasi

Határozatra irányuló javaslat
I Melléklet – I.B rész – 3 szakasz – 5 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A tudományos szakértelem és munkaerő-
kapacitás megtartásának és további 
fejlesztésének támogatása annak biztosítása 
érdekében, hogy a nukleáris ágazatban 
hosszú távon megfelelően képzett kutatók, 
mérnökök és más alkalmazottak álljanak 
rendelkezésre.

A tudományos szakértelem és munkaerő-
kapacitás megtartásának és további 
fejlesztésének támogatása annak biztosítása 
érdekében, hogy az ágazatban a
sugárvédelem és a nukleáris létesítmények 
leszerelése vonatkozásában hosszú távon 
megfelelően képzett kutatók, mérnökök és 
más alkalmazottak álljanak rendelkezésre.

Or. fr

Módosítás 61
Michèle Rivasi

Határozatra irányuló javaslat
I melléklet – II rész – 1 szakasz

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A JRC nukleáris tevékenységét tartalmazó 
egyedi program célja a Szerződésből eredő 
kutatási és fejlesztési kötelezettségek 
teljesítése, valamint annak biztosítása, 
hogy a Bizottság és a tagállamok 
támogatást kapjanak a biztosítéki rendszer 
és a nonproliferáció, a hulladékkezelés, a 

A JRC nukleáris tevékenységét tartalmazó 
egyedi program célja a Szerződésből eredő 
kutatási és fejlesztési kötelezettségek 
teljesítése, valamint annak biztosítása, 
hogy a Bizottság és a tagállamok 
támogatást kapjanak, különösen a 
biztosítéki rendszer és a nonproliferáció, a 
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nukleáris létesítmények és az 
üzemanyagciklus biztonsága, a környezeti 
radioaktivitás, valamint a sugárvédelem 
területén. Emellett a JRC még jobban meg 
fogja erősíteni az információterjesztés, a 
szakképzés és a szakemberek és a fiatal 
kutatók oktatása területén európai 
referencia-műhelyként betöltött szerepét.

környezeti radioaktivitás, valamint a 
sugárvédelem területén. Emellett a JRC 
még jobban meg fogja erősíteni az 
információterjesztés, a szakképzés és a 
szakemberek és a fiatal kutatók oktatása 
területén európai referencia-műhelyként 
betöltött szerepét.

Or. fr

Módosítás 62
Michèle Rivasi

Határozatra irányuló javaslat
I melléklet – II rész – 2 szakasz – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az atomenergia a következő fél 
évszázadban még biztosan meghatározó
szerepet fog betölteni Európa 
energiaforrásai között, miközben 
hozzájárul az Unió által az üvegházhatást 
okozó gázok kibocsátásának csökkentése 
területén kitűzött célhoz, függetlenebbé 
teszi az Unió energiarendszerét, és javítja 
az energiaellátás biztonságát és a 
beszerzési források diverzitását. Ezeket a 
célokat – a biztonság és a védelem 
vonatkozásában egyaránt – az 
atomenergia felelős hasznosítása iránti 
legszigorúbb elkötelezettség mellett kell 
teljesíteni.

Miközben a nukleáris energia továbbra is 
stratégiai szerepet játszik egyes 
tagállamok, és különösen Franciaország 
energiaellátásában, az Uniónak 
egyértelműen a nukleáris energia nélküli 
gazdaság kialakítására kell törekednie.

Or. fr

Módosítás 63
Michèle Rivasi

Határozatra irányuló javaslat
I melléklet – II rész – 2 szakasz – 2 bekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Mindehhez egyértelműen szükség van a 
tudás, a készségek és a képességek olyan 
irányú fejlesztésére, amely lehetővé teszi
az atomreaktorok és az 
üzemanyagciklusok biztonságára, a 
nukleáris biztosítéki rendszerre és a 
nukleáris védelemre vonatkozó uniós 
szakpolitikai törekvések támogatásához 
szükséges, a tudomány mindenkori 
színvonalának megfelelő, független és 
megbízható szakértői bázis fenntartását.
Amellett, hogy – a küldetési 
nyilatkozatában hangsúlyos helyet 
elfoglaló elvet követve – ügyfélközpontú 
szemléletet érvényesít az Unió 
szakpolitikai törekvéseinek 
támogatásában, a JRC proaktív szerepet is 
be fog tölteni az európai kutatási térségen 
belül azáltal, hogy az iparral és más 
szervezetekkel szoros együttműködésben 
magas színvonalú kutatási tevékenységeket 
vállal, és tagállami köz- és 
magánszektorbeli intézmények 
részvételével hálózatokat alakít ki.

Mindehhez egyértelműen szükség van a 
tudás, a készségek és a képességek olyan 
irányú fejlesztésére, amely lehetővé teszi a 
nukleáris biztosítéki rendszerre, a 
nukleáris védelemre és a nukleáris
létesítmények leszerelésére vonatkozó 
uniós szakpolitikai törekvések 
támogatásához szükséges, a tudomány 
mindenkori színvonalának megfelelő, 
független és megbízható szakértői bázis 
fenntartását. A JRC feladata lesz az is, 
hogy proaktív szerepet töltsön be az 
európai kutatási térségen belül azáltal, 
hogy az iparral és más szervezetekkel 
szoros együttműködésben magas 
színvonalú kutatási tevékenységeket vállal, 
és tagállami köz- és magánszektorbeli 
intézmények részvételével hálózatokat 
alakít ki. Külön hangsúlyt kap majd az a 
szerepköre, amelynek keretében 
információkkal látja el a nyilvánosságot.

Or. fr

Módosítás 64
Michèle Rivasi

Határozatra irányuló javaslat
I melléklet – II rész – 3 szakasz – 1 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1. A nukleáris hulladék kezelése és 
környezeti hatások: a bizonytalanságok 
csökkentése és a nyitott kérdések 
megoldása a hulladékelhelyezés területén 
olyan hatékony megoldások kidolgozása 
érdekében, amelyekkel biztosítható a két 
fő lehetőség mentén (közvetlen elhelyezés 
vagy particionálás és transzmutáció) a 

1. Orvosi célú alkalmazás és környezeti 
hatások, az energetikán kívüli (például 
orvosi) felhasználásokra összpontosítva.
Sugárvédelemmel kapcsolatos 
tevékenységének kiterjesztése jegyében 
továbbfejleszti a radioaktív izotópok 
terjedését leíró környezeti modelleket, és a 
nemzeti szintű monitoringot szolgáló 
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nagy aktivitású nukleáris hulladék 
kezelése. A JRC emellett – az energetikai 
és az energetikán kívüli (például orvosi)
felhasználásokat egyaránt figyelembe véve 
– ismeretbővítő és modellező 
tevékenységet fog végezni az aktinidák 
fizikai és kémiai viselkedésével, valamint 
alapvető jellemzőivel kapcsolatban, és 
továbbfejleszti nagy pontosságú nukleáris 
referenciaadatokat tartalmazó 
adatbázisát. Sugárvédelemmel kapcsolatos 
tevékenységének kiterjesztése jegyében 
továbbfejleszti a radioaktív izotópok 
terjedését leíró környezeti modelleket, és a 
nemzeti szintű monitoringot szolgáló 
eljárások és rendszerek összehangolásának 
támogatása céljából 
monitoringvizsgálatokat végez a környezeti 
radioaktivitás területén.

eljárások és rendszerek összehangolásának 
támogatása céljából 
monitoringvizsgálatokat végez a környezeti 
radioaktivitás területén, valamint 
adatokkal szolgál a nyilvánosságnak a 
környezeti (levegő, víz, talaj) 
radioaktivitás szintjéről.

Or. fr

Módosítás 65
Michèle Rivasi

Határozatra irányuló javaslat
I melléklet – II rész – 3 szakasz – 2 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2. hozzájárulás a meglévő és az újszerű 
üzemanyagciklusok kutatásához, az 
Unióban jelenleg üzemelő reaktorok 
biztonságának fenntartásához, valamint 
azon új és innovatív tervezésű, már a 
következő reaktorgenerációhoz tartozó 
reaktortípusok biztonságának 
garantálásához, amelyek innovatív 
megoldások révén javítják az 
üzemanyagciklusok hatásfokát, 
biztonságát és biztosítéki vonatkozásait, 
illetőleg magas kiégetési szintű vagy új 
típusú üzemanyagot alkalmaznak. A JRC 
ezzel párhuzamosan a meglévő és az új 
reaktorrendszerekre vonatkozó biztonsági 
követelmények és korszerű értékelési 

törölve
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módszerek fejlesztésével is foglalkozni fog. 
Ezenkívül a JRC – az Unió 
világviszonylatban elfoglalt pozíciójának 
megerősítése céljából, integráló szerepet 
felvállalva – koordinálni fogja Európa 
részvételét a IV. Generációs Nemzetközi 
Fórum K+F-kezdeményezésében, és 
terjeszti a területen végzett kutatás 
eredményeit.

Or. fr

Módosítás 66
Maria Da Graça Carvalho, Jean-Pierre Audy

Határozatra irányuló javaslat
II melléklet – 1 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az európai kutatásfinanszírozás 
irányításának a projektek valamennyi 
fázisában bizalomalapúnak és 
kockázattűrőbbnek kellene lennie, 
biztosítva ugyanakkor az 
elszámoltathatóságot, olyan rugalmas 
uniós szabályok mellett, amelyek a 
különböző meglévő nemzeti 
szabályozásokkal, valamint az elismert 
számviteli gyakorlatokkal lehetőség 
szerint nagyobb összhangban 
alkalmazhatók.

Or. en

Módosítás 67
Maria Da Graça Carvalho, Jean-Pierre Audy

Határozatra irányuló javaslat
II melléklet – 1 b bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az uniós kutatásfinanszírozás eredményes 
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pénzgazdálkodásának biztosítása során 
egyensúlyt kell teremteni a bizalom és az 
ellenőrzés, vagyis a kockázatvállalás és az 
adott kockázat jelentette veszélyek között.

Or. en

Módosítás 68
Michèle Rivasi

Határozatra irányuló javaslat
II melléklet – 1 rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A melléklet törölve

Or. fr


