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Módosítás 56
Jean-Pierre Audy

Jogalkotási állásfoglalás-tervezet
1 bekezdés

Jogalkotási állásfoglalás-tervezet Módosítás

1. jóváhagyja a Bizottság javaslatát annak 
módosított formájában;

1. támogatja a Bizottság javaslatát annak 
módosított formájában;

Or. fr

Módosítás 57
Michèle Rivasi
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
1 a bevezető hivatkozás (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

– tekintettel az Európai Unió működéséről 
szóló szerződésre, és különösen annak 8. 
és 13. cikkére, 173. cikkének (3) 
bekezdésére, 182. cikkének (1) 
bekezdésére, valamint 194. cikkére,

Or. en

Módosítás 58
Michèle Rivasi
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Jogalkotási állásfoglalás-tervezet
2 bevezető hivatkozás

Jogalkotási állásfoglalás-tervezet Módosítás

– tekintettel az Euratom-Szerződés 7. 
cikkére, amelyeknek megfelelően a 
Tanács konzultált a Parlamenttel (C7-
0009/2012),

– tekintettel az Európai Unió működéséről 
szóló szerződésre (EUMSZ) és különösen 
annak 8. és 194. cikkére,
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Or. en

Módosítás 59
Michèle Rivasi
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
1 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Az Európai Atomenergia-közösség (a 
továbbiakban: Közösség) egyik 
célkitűzése, hogy – többek között a 
tagállamokban folytatott nukleáris kutatás 
előmozdítása és elősegítése, valamint 
közösségi kutatási és képzési program 
végrehajtásával történő kiegészítése révén 
– hozzájáruljon az életszínvonal 
emeléséhez a tagállamokban.

(1) Az Európai Unió egyik célkitűzése, 
hogy – többek között a tagállamokban 
folytatott kutatás előmozdítása és 
elősegítése, valamint közösségi kutatási és 
képzési program végrehajtásával történő 
kiegészítése révén – hozzájáruljon az 
életszínvonal emeléséhez a tagállamokban.

Or. en

Módosítás 60
Michèle Rivasi
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
1 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1a) Mivel az Európai Atomenergia-
közösséget létrehozó szerződés nem 
ruházta fel együttdöntési jogkörrel az 
Európai Parlamentet a nukleáris kérdések 
vonatkozásában, feltétlenül új jogalapot 
kell alkalmazni a nukleáris téren 
meghozandó jogszabályok esetén.

Or. en
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Módosítás 61
Michèle Rivasi
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
2 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A nukleáris kutatás a nukleáris 
biztonság, védelem és sugárvédelem 
szintjének növelése révén hozzájárulhat a 
társadalmi és gazdasági jóléthez és a 
környezeti fenntarthatósághoz.
Ugyanilyen fontos a nukleáris kutatás 
hozzájárulása az energiarendszer hosszú 
távú széntelenítésének biztonságos, 
hatékony és zavartalan megvalósításához.

(2) A nukleáris kutatás hozzájárulhat a 
nukleáris biztonsághoz és a 
sugárvédelemhez.

Or. en

Módosítás 62
Michèle Rivasi
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
3 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) A nukleáris kutatás támogatása révén 
a Közösség kutatási és képzési programja 
(a továbbiakban: Euratom-program) hozzá 
fog járulni a […]-(je)i XX/XXXX/EU 
rendelettel létrehozott „Horizont 2020” 
kutatási és innovációs keretprogram (a 
továbbiakban: „Horizont 2020” 
keretprogram) célkitűzéseinek eléréséhez, 
és elő fogja mozdítani az Európa 2020 
stratégia végrehajtását, valamint az európai 
kutatási térség létrehozását és működését.

(3) Azzal, hogy a pénzügyi keret egy részét 
a nukleáris kutatásról a kutatási és 
innovációs keretprogramra csoportosítja 
át, a Közösség kutatási és képzési 
programja (a továbbiakban: Euratom-
program) hozzá fog járulni a […]-(je)i 
XX/XXXX/EU rendelettel létrehozott 
„Horizont 2020” kutatási és innovációs 
keretprogram (a továbbiakban: „Horizont 
2020” keretprogram) célkitűzéseinek 
eléréséhez, és elő fogja mozdítani az 
Európa 2020 stratégia végrehajtását, 
valamint az európai kutatási térség 
létrehozását és működését.

Or. en
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Módosítás 63
Alejo Vidal-Quadras, Cristina Gutiérrez-Cortines, Pilar del Castillo Vera

Rendeletre irányuló javaslat
3 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) A nukleáris kutatás támogatása révén a 
Közösség kutatási és képzési programja (a 
továbbiakban: Euratom-program) hozzá 
fog járulni a […]-(je)i XX/XXXX/EU 
rendelettel létrehozott „Horizont 2020” 
kutatási és innovációs keretprogram (a 
továbbiakban: „Horizont 2020” 
keretprogram) célkitűzéseinek eléréséhez, 
és elő fogja mozdítani az Európa 2020 
stratégia végrehajtását, valamint az európai 
kutatási térség létrehozását és működését.

(3) A nukleáris kutatás támogatása révén a 
Közösség kutatási és képzési programja (a 
továbbiakban: Euratom-program) hozzá 
fog járulni a […]-(je)i XX/XXXX/EU 
rendelettel létrehozott „Horizont 2020” 
kutatási és innovációs keretprogram (a 
továbbiakban: „Horizont 2020” 
keretprogram) célkitűzéseinek eléréséhez, 
elő fogja mozdítani az Európa 2020 
stratégia végrehajtását, valamint az európai 
kutatási térség létrehozását és működését,
és segíti a SET-terv végrehajtását.

Or. en

Módosítás 64
Alejo Vidal-Quadras, Cristina Gutiérrez-Cortines, Pilar del Castillo Vera

Rendeletre irányuló javaslat
3 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3a) Az Euratom-program támogatni 
fogja az atomenergia fenntartható 
hasznosításával foglalkozó technológiai 
kezdeményezést és annak platformját, a 
geológiai hulladékelhelyezés gyakorlati 
megvalósításával foglalkozó technológiai 
platformot és az alacsony sugárdózisokra 
vonatkozó európai multidiszciplináris 
kezdeményezést, amelyeket a hetedik 
Euratom-program keretében indítottak el.

Or. en
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Módosítás 65
Michèle Rivasi
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
4 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) A nukleáris energia által az 
energiaellátásra és a gazdasági fejlődésre 
potenciálisan gyakorolt hatás mellett a 
súlyos nukleáris szerencsétlenségek 
veszélyt jelenthetnek az emberi egészségre. 
Ezért az Euratom kutatási és képzési 
programban a lehető legnagyobb figyelmet 
kell fordítani a nukleáris biztonságra és –
adott esetben – a biztonsági szempontokra.

(4) A súlyos nukleáris szerencsétlenségek, 
a nukleáris fegyverek elterjedése és a 
terrorizmus veszélyt jelenthetnek az 
emberi egészségre és a környezetre. Ezért 
a kutatási és képzési programban a lehető 
legnagyobb figyelmet kell fordítani a 
nukleáris biztonságra és – adott esetben – a 
biztonsági szempontokra.

Or. en

Módosítás 66
Jean-Pierre Audy

Rendeletre irányuló javaslat
4 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) A nukleáris energia által az 
energiaellátásra és a gazdasági fejlődésre 
potenciálisan gyakorolt hatás mellett a 
súlyos nukleáris szerencsétlenségek 
veszélyt jelenthetnek az emberi egészségre. 
Ezért az Euratom kutatási és képzési 
programban a lehető legnagyobb figyelmet 
kell fordítani a nukleáris biztonságra és –
adott esetben – a biztonsági szempontokra.

(4) A nukleáris energia által az 
energiaellátásra és a gazdasági fejlődésre 
potenciálisan gyakorolt hatás mellett a 
súlyos nukleáris szerencsétlenségek
veszélyt jelenthetnek az emberi egészségre. 
Ezért az Euratom kutatási és képzési 
programban a lehető legnagyobb figyelmet 
kell fordítani a nukleáris biztonságra és –
adott esetben, a Közös Kutatóközpont 
(JRC) munkájának részeként – a 
biztonsági szempontokra.

Or. fr
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Indokolás

A nukleáris biztonság területén folytatott K+F nem tartozik az Euratom hatáskörébe. 
Kizárólag a Közös Kutatóközpont jogosult a nukleáris biztonsággal kapcsolatos kérdésekkel 
foglalkozni. Ezt egyértelművé kell tenni.

Módosítás 67
Peter Skinner, Jan Březina

Rendeletre irányuló javaslat
4 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4a) A nukleáris energia által az 
energiaellátásra és a gazdasági fejlődésre 
potenciálisan gyakorolt hatás ellenére a 
súlyos nukleáris szerencsétlenségek, a 
nukleáris fegyverek elterjedése és a 
nukleáris terrorizmust is magában foglaló 
rosszhiszemű cselekmények veszélyt 
jelenthetnek az emberi egészségre. Ezért 
az Euratom programban a lehető 
legnagyobb figyelmet kell fordítani a 
nukleáris biztonságra és – adott esetben –
a biztonsági szempontokra. Egyúttal 
figyelmet kell fordítani az Unióval határos 
harmadik országokra, valamint a 
nukleáris biztonság határokon átívelő 
azon szempontjaira, amelyek az Unió 
hozzáadott értékét erősítik.

Or. en

Módosítás 68
Jan Březina, Peter Skinner, Evžen Tošenovský

Rendeletre irányuló javaslat
4 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4a) A nukleáris tudomány és technológia 
területén három főbb európai 
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együttműködési kezdeményezést 
indítottak. Ezek a Fenntartható Nukleáris 
Energia Technológiai Platform (SNETP) 
és a NUGENIA Szövetség, a geológiai 
hulladékelhelyezés gyakorlati 
megvalósításával foglalkozó technológiai 
platform (IGDTP) és az alacsony 
sugárdózisokra vonatkozó európai 
multidiszciplináris kezdeményezés 
(MELODI). Az SNETP és az IGDTP 
egyaránt összhangban áll a SET-terv 
célkitűzéseivel.

Or. en

Módosítás 69
Jan Březina, Peter Skinner, Evžen Tošenovský

Rendeletre irányuló javaslat
4 b preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4b) Az európai fenntartható atomipari 
kezdeményezés (ESNII) célja, hogy 
hozzájáruljon a zárt üzemanyag-ciklusú, 
IV. generációs gyorsneutronos reaktorok 
2040-ig történő üzembe helyezéséhez. A 
kezdeményezés három jelentős projektet 
tartalmaz: a (nátriumhűtésű) ASTRID 
prototípust, a (gázhűtésű) ALLEGRO 
demonstrátort és az (ólomhűtésű) 
MYRRHA technológiai kutatóreaktort.

Or. en

Módosítás 70
Michèle Rivasi
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
5 preambulumbekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5) Mivel minden tagállam rendelkezik 
nukleáris létesítménnyel vagy (különösen 
orvosi célokra) felhasznál radioaktív 
anyagokat, 2008. december 2-i 
következtetéseiben a Tanács elismerte a 
nukleáris területhez tartozó készségek 
iránti folyamatos igényt, melynek 
különösen a kutatáshoz kapcsolódó, 
közösségi szinten összehangolt megfelelő 
oktatással és képzéssel kell eleget tenni.

(5) Mivel minden tagállam rendelkezik 
nukleáris létesítménnyel, (különösen orvosi 
célokra) használ radioaktív anyagokat, 
illetve valamennyi tagállamot érinthetik a 
radioaktív kihullás következményei, 2008. 
december 2-i következtetéseiben a Tanács 
elismerte a nukleáris területhez tartozó 
készségek iránti folyamatos igényt, 
melynek – különösen a sugárvédelem 
területén – a kutatáshoz kapcsolódó, 
közösségi szinten összehangolt megfelelő 
oktatással és képzéssel kell eleget tenni.

Or. en

Módosítás 71
Michèle Rivasi
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
6 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(6) A Közösség az ITER projekt közös 
megvalósítása érdekében az ITER 
Nemzetközi Fúziósenergia-fejlesztési 
Szervezete létrehozásáról szóló 
megállapodás aláírásával vállalta, hogy 
részt vesz az ITER megépítésében és 
majdani üzemében. A Közösség 
hozzájárulásának irányítása a 2007. 
március 27-i tanácsi határozattal 
létrehozott Fúziósenergia-fejlesztési és 
ITER Európai Közös Vállalkozás (a 
továbbiakban: Fusion for Energy) révén 
történik. A Fusion for Energy 
tevékenységét – beleértve az ITER-ét is –
külön jogi aktus szabályozza. 

(6) A Bizottság – azzal, hogy felvetette az 
ITER projektnek a 2014–2020 közötti 
többéves pénzügyi kereten (MFF) kívüli 
finanszírozását – azt javasolta, hogy a 
Fusion for Energy tevékenységét –
beleértve az ITER-ét is – külön jogi aktus 
szabályozza

Or. en
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Módosítás 72
Andrzej Grzyb, Jerzy Buzek, Jolanta Emilia Hibner, Lena Kolarska-Bobińska, Bogdan 
Kazimierz Marcinkiewicz, Krišjānis Kariņš, Marian-Jean Marinescu, Markus Pieper

Rendeletre irányuló javaslat
6 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(6) A Közösség az ITER projekt közös 
megvalósítása érdekében az ITER 
Nemzetközi Fúziósenergia-fejlesztési 
Szervezete létrehozásáról szóló 
megállapodás aláírásával vállalta, hogy 
részt vesz az ITER megépítésében és 
majdani üzemében. A Közösség 
hozzájárulásának irányítása a 2007. 
március 27-i tanácsi határozattal 
létrehozott Fúziósenergia-fejlesztési és 
ITER Európai Közös Vállalkozás (a 
továbbiakban: Fusion for Energy) révén 
történik. A Fusion for Energy 
tevékenységét – beleértve az ITER-ét is –
külön jogi aktus szabályozza.

(6) A Közösség az ITER projekt közös 
megvalósítása érdekében az ITER 
Nemzetközi Fúziósenergia-fejlesztési 
Szervezete létrehozásáról szóló 
megállapodás aláírásával vállalta, hogy 
részt vesz az ITER megépítésében és 
majdani üzemében. A Közösség 
hozzájárulásának irányítása a 2007. 
március 27-i tanácsi határozattal 
létrehozott Fúziósenergia-fejlesztési és 
ITER Európai Közös Vállalkozás (a 
továbbiakban: Fusion for Energy) révén
történik. A Fusion for Energy 
tevékenységét – beleértve az ITER-ét is –
külön jogi aktus szabályozza. Az ITER-
projekt finanszírozásáról külön pénzügyi 
mechanizmus keretében kell gondoskodni.

Or. en

Módosítás 73
Marisa Matias

Rendeletre irányuló javaslat
6 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(6) A Közösség az ITER projekt közös 
megvalósítása érdekében az ITER 
Nemzetközi Fúziósenergia-fejlesztési 
Szervezete létrehozásáról szóló 
megállapodás aláírásával vállalta, hogy 
részt vesz az ITER megépítésében és 
majdani üzemében. A Közösség 
hozzájárulásának irányítása a 2007. 
március 27-i tanácsi határozattal 

(6) A Közösség az ITER projekt közös 
megvalósítása érdekében az ITER 
Nemzetközi Fúziósenergia-fejlesztési 
Szervezete létrehozásáról szóló 
megállapodás aláírásával vállalta, hogy 
részt vesz az ITER megépítésében és 
majdani üzemében. A Közösség 
hozzájárulásának irányítása a 2007. 
március 27-i tanácsi határozattal 
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létrehozott Fúziósenergia-fejlesztési és 
ITER Európai Közös Vállalkozás (a 
továbbiakban: Fusion for Energy) révén 
történik. A Fusion for Energy 
tevékenységét – beleértve az ITER-ét is –
külön jogi aktus szabályozza. 

létrehozott Fúziósenergia-fejlesztési és 
ITER Európai Közös Vállalkozás (a 
továbbiakban: Fusion for Energy) révén 
történik. A Fusion for Energy 
tevékenységét – beleértve az ITER-ét is –
külön jogi aktusnak kell szabályoznia, ezért
nem kell felvenni a többéves pénzügyi 
keretbe.

Or. en

Módosítás 74
Michèle Rivasi
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
7 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(7) Ahhoz, hogy a magfúzió hitelt érdemlő 
megoldás legyen a tömeges 
energiatermelésre, először is arra van 
szükség, hogy az ITER sikeresen és 
határidőre megépüljön és üzembe álljon. 
Másodszor pedig olyan ambiciózus, de 
teljesíthető útitervet kell kijelölni, amely 
2050-re elvezet az energiatermelésig. E 
kritériumok teljesítéséhez új irányt kell 
adni az európai magfúziós programnak. 
Nagyobb hangsúlyt kell helyezni az ITER-
t támogató tevékenységekre. Ezen 
ésszerűsítés közben nem szabad kockára 
tenni a fúziós energia tudományos 
közösségében Európa által betöltött vezető 
szerepet.

törölve

Or. en

Módosítás 75
Jean-Pierre Audy

Rendeletre irányuló javaslat
8 preambulumbekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(8) A Közös Kutatóközpontnak (JRC) 
továbbra is a felhasználó igényeire szabott 
független tudományos és technológiai 
támogatást kell biztosítania a közösségi 
szakpolitikák megfogalmazásához, 
kialakításához, végrehajtásához és nyomon 
követéséhez, különösen a nukleáris 
biztonsági és védelmi kutatás és képzés 
területén.

(8) A Közös Kutatóközpontnak (JRC) 
továbbra is a felhasználó igényeire szabott 
független tudományos és technológiai 
támogatást kell biztosítania a közösségi 
szakpolitikák megfogalmazásához,
kialakításához, végrehajtásához és nyomon 
követéséhez, különösen a nukleáris 
biztonsági és védelmi kutatás és képzés 
területén. E támogatást az uniós 
intézmények által elfogadandó 
iránymutatások alapján és különösen az 
atomerőműveken végzett stressztesztek 
figyelembevételével kell nyújtani.

Or. fr

Indokolás

A Közös Kutatóközpont szerepe, hogy az uniós szakpolitikákat – ez esetben a biztonsági és 
védelmi kérdésekkel kapcsolatos szakpolitikát – támogatva működjön. Ezért helyénvalónak 
tűnik megvárni az uniós intézményeknek – az atomerőműveken végzett stresszteszteket követő 
– a Közös Kutatóközpont munkaprogramjáról szóló iránymutatásait. 

Módosítás 76
Michèle Rivasi
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
10 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(10) Noha mindegyik tagállam maga 
dönthet arról, hogy a nukleáris energiát 
hasznosítja-e vagy sem, az Uniónak az a 
szerepe, hogy – valamennyi tagállama 
érdekében – keretet alakítson ki az 
atommag-hasadási technológiákról
közösen folytatott, több területet érintő
kutatás, tudáslétrehozás és tudásmegőrzés 
támogatására, különös tekintettel a 
biztonságra, a védelemre, a 
sugárvédelemre és a nonproliferációra. 

(10) Noha mindegyik tagállam maga 
dönthet arról, hogy a nukleáris energiát 
hasznosítja-e vagy sem, az Uniónak 
továbbra is keretet kell biztosítania a 
közösen folytatott, élenjáró kutatás, 
tudáslétrehozás és tudásmegőrzés 
támogatására a biztonság, a védelem, a 
sugárzásmérés és sugárvédelem és a 
nonproliferáció területén. Ehhez független 
tudományos eredményekre van szükség, a 
JRC hozzájárulása pedig kulcsfontosságú 
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Ehhez független tudományos 
eredményekre van szükség, a JRC 
hozzájárulása pedig kulcsfontosságú ezen a 
területen. A Bizottság „Az Európa 2020 
stratégia kiemelt kezdeményezése: 
Innovatív Unió” című közleményében ezt 
elismerte, és szándékát fejezte ki, hogy a 
politikai döntéshozatal tudományos alapjait 
a JRC révén megerősítse. A JRC e 
kihívásnak azzal kíván eleget tenni, hogy a 
nukleáris biztonságot és védelmet érintő
kutatási tevékenységét az Unió politikai 
prioritásaira összpontosítja.

ezen a területen. A Bizottság „Az Európa 
2020 stratégia kiemelt kezdeményezése: 
Innovatív Unió” című közleményében ezt 
elismerte, és szándékát fejezte ki, hogy a 
politikai döntéshozatal tudományos alapjait 
a JRC révén megerősítse. A JRC e 
kihívásnak azzal kíván eleget tenni, hogy a
hangsúlyt – különösen a leszerelés során 
és a veszélyhelyzeti felkészültség kapcsán 
– a nukleáris biztonságra és a védelmet 
érintő kutatásra helyezi.

Or. en

Módosítás 77
Jean-Pierre Audy

Rendeletre irányuló javaslat
10 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(10) Noha mindegyik tagállam maga 
dönthet arról, hogy a nukleáris energiát 
hasznosítja-e vagy sem, az Uniónak az a 
szerepe, hogy – valamennyi tagállama 
érdekében – keretet alakítson ki az 
atommag-hasadási technológiákról 
közösen folytatott, több területet érintő
kutatás, tudáslétrehozás és tudásmegőrzés 
támogatására, különös tekintettel a 
biztonságra, a védelemre, a 
sugárvédelemre és a nonproliferációra. 
Ehhez független tudományos 
eredményekre van szükség, a JRC 
hozzájárulása pedig kulcsfontosságú ezen a 
területen. A Bizottság „Az Európa 2020 
stratégia kiemelt kezdeményezése: 
Innovatív Unió” című közleményében ezt 
elismerte, és szándékát fejezte ki, hogy a 
politikai döntéshozatal tudományos alapjait 
a JRC révén megerősítse. A JRC e 
kihívásnak azzal kíván eleget tenni, hogy a 
nukleáris biztonságot és védelmet érintő 

(10) Noha mindegyik tagállam maga 
dönthet arról, hogy a nukleáris energiát 
hasznosítja-e vagy sem, az Uniónak az a 
szerepe, hogy – valamennyi tagállama 
érdekében – keretet alakítson ki az 
atommag-hasadási technológiákról 
közösen folytatott, élenjáró kutatás, 
tudáslétrehozás és tudásmegőrzés 
támogatására, különös tekintettel a 
biztonságra, a védelemre, a 
sugárvédelemre és a nonproliferációra. 
Ehhez független tudományos 
eredményekre van szükség, a JRC 
hozzájárulása pedig kulcsfontosságú ezen a 
területen. A Bizottság „Az Európa 2020 
stratégia kiemelt kezdeményezése: 
Innovatív Unió” című közleményében ezt 
elismerte, és szándékát fejezte ki, hogy a 
politikai döntéshozatal tudományos alapjait 
a JRC révén megerősítse. A JRC e 
kihívásnak azzal kíván eleget tenni, hogy a 
nukleáris biztonságot és védelmet érintő 
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kutatási tevékenységét az Unió politikai 
prioritásaira összpontosítja.

kutatási tevékenységét az Unió politikai 
prioritásaira összpontosítja. E kutatás 
pontos természetét az uniós intézmények 
által elfogadandó iránymutatások alapján
és különösen az atomerőműveken végzett 
stressztesztek figyelembevételével kell 
meghatározni.

Or. fr

Indokolás

A Közös Kutatóközpont szerepe, hogy az uniós szakpolitikákat – ez esetben a biztonsági és 
védelmi kérdésekkel kapcsolatos szakpolitikát – támogatva működjön. Ezért helyénvalónak 
tűnik megvárni az uniós intézményeknek – az atomerőműveken végzett stresszteszteket követő 
– a Közös Kutatóközpont munkaprogramjáról szóló iránymutatásait. 

Módosítás 78
Jean-Pierre Audy

Rendeletre irányuló javaslat
10 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(10a) Mivel továbbra is az európai 
polgároknak kell az uniós szinten 
folytatott viták középpontjában állniuk, az 
Európai Parlamentet szélesebb körben be 
kell vonni az Európai Atomenergia-
közösség kutatási és képzési programjáról 
folytatott tanácskozásokba és a 
programmal kapcsolatos határozatok 
meghozatalába.

Or. fr

Indokolás

Elérkezett az ideje, hogy az Európai Parlamentet – a polgárok képviselőjeként – a lehető 
legnagyobb mértékben bevonják.

Módosítás 79
Jean-Pierre Audy
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Rendeletre irányuló javaslat
11 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(11) A kutatás és a társadalom közötti 
kapcsolat elmélyítése és a tudományba 
vetett közbizalom megerősítése érdekében 
az Euratom-programnak támogatnia kell a 
polgárok és a civil társadalom tájékozott 
részvételét a kutatási és innovációs 
ügyekben, ehhez pedig elő kell mozdítania 
a tudományos oktatást, hozzáférhetőbbé 
kell tennie a tudományos ismereteket, 
olyan, felelősségteljes kutatási és 
innovációs menetrendeket kell kidolgoznia, 
amelyek választ adnak a polgárok és a civil 
társadalom aggályaira és elvárásaira, és 
meg kell könnyítenie ez utóbbiak 
részvételét az Euratom-program 
tevékenységeiben.

(11) A kutatás és a társadalom közötti 
kapcsolat elmélyítése és a tudományba 
vetett közbizalom megerősítése érdekében 
az Euratom-programnak támogatnia kell a 
polgárok és a civil társadalom tájékozott 
részvételét a kutatási és innovációs 
ügyekben, ehhez pedig elő kell mozdítania 
a tudományos oktatást, hozzáférhetőbbé 
kell tennie a tudományos ismereteket, 
olyan, felelősségteljes kutatási és 
innovációs menetrendeket kell kidolgoznia, 
amelyek választ adnak a polgárok és a civil 
társadalom aggályaira és elvárásaira, és 
meg kell könnyítenie ez utóbbiak 
részvételét az Euratom-program 
tevékenységeiben. A polgárok Euratom-
programmal összefüggő ügyekben való
tájékozott részvétele az európai polgárokat 
képviselő Európai Parlament szorosabb 
bevonását is maga után vonja.

Or. fr

Módosítás 80
Michèle Rivasi
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
13 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(13) Az Euratom-programnak hozzá kell 
járulnia ahhoz, hogy nagyobb legyen a 
kutatói életpályának az Unión belüli 
vonzereje. Megfelelő figyelmet kell 
fordítani – önkéntes jellegük tiszteletben 
tartása mellett – a Kutatók Európai 
Chartájára és a kutatók felvételi eljárásának 
magatartási kódexére10, valamint az 

(13) Az Euratom-programnak hozzá kell 
járulnia ahhoz, hogy – különösen a 
szakképzett munkaerőnek a leszerelés, a 
sugárvédelem és a sugárzásmérések terén 
mutatkozó hiányára tekintettel – nagyobb 
legyen a kutatói életpályának az Unión 
belüli vonzereje. Megfelelő figyelmet kell 
fordítani – önkéntes jellegük tiszteletben 
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európai kutatási térséggel összefüggésben 
meghatározott egyéb referenciakeretekre.

tartása mellett – a Kutatók Európai 
Chartájára és a kutatók felvételi eljárásának 
magatartási kódexére10, valamint az 
európai kutatási térséggel összefüggésben 
meghatározott egyéb referenciakeretekre.

Or. en

Módosítás 81
Vladimír Remek

Rendeletre irányuló javaslat
13 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(13) Az Euratom-programnak hozzá kell 
járulnia ahhoz, hogy nagyobb legyen a 
kutatói életpályának az Unión belüli 
vonzereje. Megfelelő figyelmet kell 
fordítani – önkéntes jellegük tiszteletben 
tartása mellett – a Kutatók Európai 
Chartájára és a kutatók felvételi eljárásának 
magatartási kódexére10, valamint az 
európai kutatási térséggel összefüggésben 
meghatározott egyéb referenciakeretekre.

(13) Az Euratom-programnak jelentősebb 
mértékben hozzá kell járulnia ahhoz, hogy 
nagyobb legyen a kutatói életpályának az 
Unión belüli vonzereje. Megfelelő 
figyelmet kell fordítani – önkéntes jellegük 
tiszteletben tartása mellett – a Kutatók 
Európai Chartájára és a kutatók felvételi 
eljárásának magatartási kódexére10, 
valamint az európai kutatási térséggel 
összefüggésben meghatározott egyéb 
referenciakeretekre.

Or. cs

Módosítás 82
Konrad Szymański, Angelika Niebler

Rendeletre irányuló javaslat
15 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(15) Az Euratom-program által támogatott 
kutatási és innovációs tevékenységeknek
tiszteletben kell tartaniuk az etikai 
alapelveket. A tudomány és az új 
technológiák etikájával foglalkozó európai 
csoport véleményeit figyelembe kell venni. 

(15) Az Euratom-program által támogatott 
kutatási és innovációs tevékenységek 
tiszteletben tartják az etikai elveket. A 
tudomány és az új technológiák etikájával 
foglalkozó európai csoport véleményeit 
figyelembe kell venni. A kutatási 
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A kutatási tevékenységeknek továbbá 
figyelembe kell venniük az EUMSZ 13. 
cikkét, és csökkenteniük kell az állatok 
kutatási és kísérleti célú felhasználását, 
végcélként az állatfelhasználás 
helyettesítését szem előtt tartva. Minden 
tevékenységet az emberi egészségvédelem 
magas szintjének biztosításával kell 
végrehajtani.

tevékenységeknek továbbá figyelembe kell 
venniük az EUMSZ 13. cikkét, valamint
helyettesíteniük, csökkenteniük és 
tökéletesíteniük kell az állatok kutatási és 
kísérleti célú felhasználását. Minden 
tevékenységet az emberi egészségvédelem 
magas szintjének biztosításával kell 
végrehajtani.

Or. en

Indokolás

A „kell” szó használata nem elégséges, mivel ez a kifejezés csupán egy eshetőségre utal, itt 
azonban egy kötelezettséget kell egyértelműen előírni. Az EUMSZ 13. cikke jobban 
meghatározható a három „R”-re való hivatkozással (reduction [csökkentés], refinement
[tökéletesítés], replacement [helyettesítés]); ezáltal nagyobb összhang biztosítható a javaslat 
19. cikkének (10) bekezdésével, amely a részvételi és terjesztési szabályokat tartalmazza. Be 
kell illeszteni az „az” névelőt az „etikai elvek” elé annak érdekében, hogy a szöveg 
összhangban álljon a program létrehozásáról szóló rendelet (24) preambulumbekezdésével.

Módosítás 83
Vladko Todorov Panayotov

Rendeletre irányuló javaslat
16 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(16) A hatás növelése érdekében továbbá 
az Euratom-programból és a 
magánforrásokból származó finanszírozást 
köz-magán társulások keretében kell 
együttesen mozgósítani olyan területeken, 
ahol a kutatás és az innováció 
hozzájárulhat az Unió tágabb 
versenyképességi céljaihoz. Különös 
figyelmet kell fordítani a kis- és 
középvállalkozások részvételére.

(16) A hatás növelése érdekében továbbá 
az Euratom-programból és a 
magánforrásokból származó finanszírozást 
köz-magán társulások keretében kell 
együttesen mozgósítani olyan területeken, 
ahol a kutatás és az innováció 
hozzájárulhat az Unió tágabb 
versenyképességi céljaihoz. Különös 
figyelmet kell fordítani a kis- és 
középvállalkozások (kkv-k) részvételére.
Az egyéb területeken működő kkv-khoz 
hasonlóan a nukleáris kutatással 
foglalkozó kkv-k esetében is növelni kell 
az elérhető közösségi finanszírozás kkv-k 
általi felvételét, és mindemellett minden 
intézkedést meg kell tenni a lehetséges 
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információkiszivárgás és a működtetés
módjával kapcsolatos jogsértések 
megelőzése érdekében.

Or. en

Indokolás

Támogatni kell minden olyan nemzetközi törekvést, amely a nukleáris fegyverek elterjedése és 
az azokkal folytatott kereskedelem elleni küzdelemre irányul. A kkv-k kisebb mérete és 
magasabb száma miatt további figyelmet kell tanúsítani.

Módosítás 84
Jean-Pierre Audy

Rendeletre irányuló javaslat
25 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(25) Az Euratom-Szerződés 7. cikke a 
Bizottságra ruházza rá az Euratom-
program végrehajtásának feladatát. Az 
Euratom-program végrehajtása céljából –
kivéve a program közvetlen cselekvései 
tekintetében – a Bizottságot egy tagállami 
képviseletű tanácsadó bizottságnak kell 
segítenie, amely az e kutatási és képzési 
program hatókörébe tartozó területeken 
folytatott nemzeti politikák megfelelő 
összehangolását hivatott biztosítani.

(25) Az Euratom-Szerződés 7. cikke a 
Bizottságra ruházza rá az Euratom-
program végrehajtásának feladatát. Az 
Euratom-program végrehajtása céljából –
kivéve a program közvetlen cselekvései 
tekintetében – a Bizottságot egy tagállami 
képviseletű tanácsadó bizottságnak kell 
segítenie, amely az e kutatási és képzési 
program hatókörébe tartozó területeken 
folytatott nemzeti politikák megfelelő 
összehangolását hivatott biztosítani. Az 
Európai Parlamentet be kell vonni a 
program Bizottság általi végrehajtásába.

Or. fr

Módosítás 85
Michèle Rivasi
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
26 preambulumbekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(26) Az Euratom-programnak a vonatkozó 
területeken kijelölt célkitűzései eléréséhez 
a horizontális tevékenységek támogatására 
van szükség, mind az Euratom-program 
keretein belül, mind a „Horizont 2020” 
keretprogrammal közösen.

(26) Az Euratom-programnak a vonatkozó 
területeken kijelölt célkitűzései eléréséhez 
a horizontális tevékenységek támogatására 
van szükség, mind az Euratom-program 
keretein belül, mind a „Horizont 2020” 
keretprogrammal közösen. Ez nem járhat 
hátrányos következményekkel a 
„Horizont 2020” keretprogram 
költségvetésére és finanszírozására.

Or. en

Módosítás 86
Jean-Pierre Audy

Rendeletre irányuló javaslat
26 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(26) Az Euratom-programnak a vonatkozó 
területeken kijelölt célkitűzései eléréséhez 
a horizontális tevékenységek támogatására 
van szükség, mind az Euratom-program 
keretein belül, mind a „Horizont 2020” 
keretprogrammal közösen.

(26) Az Euratom-programnak a vonatkozó 
területeken kijelölt célkitűzései eléréséhez 
a horizontális tevékenységek támogatására 
van szükség, mind az Euratom-program 
keretein belül, mind a „Horizont 2020” 
keretprogrammal közösen. E kiegészítő 
jelleg önmagában is kellőképpen 
indokolja az Európai Parlamentnek az 
Euratom tevékenységeibe való szorosabb 
bevonását.

Or. fr

Módosítás 87
Jean-Pierre Audy

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Ez a rendelet létrehozza a 2014. január 1-
jétől 2018. december 31-ig tartó időszakra 
az Euratom kutatási és képzési programot 
(a továbbiakban: Euratom-program), és 
rögzíti a programban való részvétel 
szabályait, beleértve az e rendelet alapján 
odaítélt források kezelésével megbízott 
finanszírozó szervek programjaiban, 
valamint az e rendelet alapján és az 
XX/XXX/EU határozattal létrehozott 
„Horizont 2020” keretprogram (a 
továbbiakban: „Horizont 2020” 
keretprogram) alapján közösen végrehajtott 
tevékenységekben való részvételre 
irányadó szabályokat is.

Ez a rendelet létrehozza a 2014. január 1-
jétől 2018. december 31-ig tartó időszakra 
az Euratom kutatási és képzési programot 
(a továbbiakban: Euratom-program), és 
rögzíti a programban való részvétel 
szabályait, beleértve az e rendelet alapján 
odaítélt források kezelésével megbízott 
finanszírozó szervek programjaiban, 
valamint az e rendelet alapján és az 
XX/XXX/EU határozattal létrehozott 
„Horizont 2020” keretprogram (a 
továbbiakban: „Horizont 2020” 
keretprogram) alapján közösen végrehajtott 
tevékenységekben való részvételre 
irányadó szabályokat is.

Az Euratom-programot ezt követően 
meghosszabbítják, így az párhuzamosan 
fut majd a „Horizont 2020” 
keretprogrammal.

Or. fr

Módosítás 88
Michèle Rivasi
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Az Euratom-program általános 
célkitűzése az, hogy előmozdítsa a 
nukleáris biztonság, védelem és 
sugárvédelem javítását, valamint az 
energiarendszer biztonságos, hatékony és 
zavartalan módon történő hosszú távú 
széntelenítését. Ez az általános célkitűzés 
az I. mellékletben részletezett 
tevékenységek útján, az e cikk (2) és (3) 
bekezdése szerinti különös célkitűzések 
elérését szolgáló közvetlen és közvetett 

(1) Az Euratom-program általános 
célkitűzése a nukleáris biztonság és a
sugárvédelem javítása. Ez az általános
célkitűzés az I. mellékletben részletezett 
tevékenységek útján, az e cikk (2) és (3) 
bekezdése szerinti különös célkitűzések 
elérését szolgáló közvetlen és közvetett 
cselekvések formájában valósul meg.
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cselekvések formájában valósul meg.

Or. en

Módosítás 89
Michèle Rivasi
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 2 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) a nukleáris rendszerek biztonságos 
üzemének támogatása;

a) a nukleáris rendszerek biztonságos 
leszerelésének támogatása; e leszerelést –
az Unióban végzett stressztesztek 
eredményei alapján – a legveszélyesebb 
atomreaktorokkal kell kezdeni;

Or. en

Módosítás 90
Peter Skinner, Jan Březina

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 2 bekezdés – a a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

aa) valamennyi meglévő és jövőbeli 
polgári nukleáris rendszer biztonságos 
üzemének támogatása;

Or. en

Módosítás 91
Michèle Rivasi
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

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

b) hozzájárulás a végső nukleáris 
hulladék kezelésére alkalmas megoldások 
kifejlesztéséhez;

törölve

Or. en

Módosítás 92
Michèle Rivasi
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 2 bekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) a nukleáris kompetenciák 
fejlesztésének és fenntarthatóságának 
támogatása az Unió szintjén;

törölve

Or. en

Módosítás 93
Silvia-Adriana Ţicău

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 2 bekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) a nukleáris kompetenciák fejlesztésének 
és fenntarthatóságának támogatása az Unió 
szintjén;

c) a megfelelően képzett humánerőforrás 
biztosításához szükséges intézkedések 
valamint a nukleáris kompetenciák 
fejlesztésének és fenntarthatóságának 
támogatása az Unió szintjén;

Or. ro

Módosítás 94
Jean-Pierre Audy
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Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 2 bekezdés – d pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

d) a sugárvédelem ügyének előmozdítása; d) a K+F tevékenységek támogatása a 
sugárvédelem területén;

Or. fr

Indokolás

Az „előmozdítás” kifejezés használata azt sugallja, hogy az Euratom előző kutatási 
programjaiban elhanyagolták a sugárvédelem kérdését. Ez azonban nem így van: a 
sugárvédelem mindig az Euratom K+F tevékenységeinek fontos szempontját képezte.

Módosítás 95
Jan Březina, Evžen Tošenovský

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 2 bekezdés – d a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

da) hozzájárul az uniós stressztesztek 
következtetéseiben felsorolt (például a 
szeizmikus mozgások modellezésével vagy 
az aktív zóna megolvadásának esetén 
tanúsítandó magatartással stb. 
kapcsolatos) ajánlások alapján 
megállapított K+F menetrendhez;

Or. en

Indokolás

Az ENSREG (Európai Nukleáris Biztonsági Szabályozó Hatóságok Csoportja) európai 
biztonsági értékelésekről készített végleges szakértői felülvizsgálati jelentése ajánlásokat 
fogalmaz meg a nemzeti biztonsági szabályozók tevékenységeire (például az időszakos 
biztonsági értékelések hasznaira) és az elfogadott intézkedések végrehajtására (például a 
szigetelés épségére) vonatkozóan. Az Euratom Horizont 2020 keretének választ kell adnia az 
uniós stressztesztekre, és az említett ajánlások alapján megállapított K+F menetrendre kell 
összpontosítania, különösen a természeti veszélyforrások értékelése (szeizmikus mozgások 
modellezése) és a balesetek hatásának korlátozása terén (aktív zóna megolvadásának esetén 
tanúsítandó magatartás).
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Módosítás 96
Alejo Vidal-Quadras, Cristina Gutiérrez-Cortines, Pilar del Castillo Vera

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 2 bekezdés – d a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

da) hozzájárul az uniós stressztesztek 
következtetéseiben felsorolt – például a 
szeizmikus mozgások modellezésével vagy 
az aktív zóna megolvadásának esetén 
tanúsítandó magatartással kapcsolatos –
ajánlások alapján megállapított K+F 
menetrendhez;

Or. en

Módosítás 97
Alejo Vidal-Quadras, Cristina Gutiérrez-Cortines, Pilar del Castillo Vera

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 2 bekezdés – d b pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

db) a reaktorok működési idejének 
meghosszabbítása vagy az új 
reaktortípusok tervezése területén 
eszközölt javítások révén támogatja az 
atommag-hasadási technológia hosszú 
távú fenntarthatóságát;

Or. en

Módosítás 98
Michèle Rivasi
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

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

e) előrelépés a magfúzió 
energiaforrásként való 
alkalmazhatóságának demonstrálása felé 
a meglévő és leendő magfúziós 
létesítmények hasznosítása révén;

törölve

Or. en

Módosítás 99
Michèle Rivasi
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 2 bekezdés – f pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

f) a leendő fúziós erőművek megalapozása 
anyagok és technológiák fejlesztésével, 
valamint koncepciótervek készítésével;

törölve

Or. en

Módosítás 100
Silvia-Adriana Ţicău

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 2 bekezdés – f pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

f) a leendő fúziós erőművek megalapozása 
anyagok és technológiák fejlesztésével, 
valamint koncepciótervek készítésével;

f) a leendő fúziós és maghasadásos
erőművek megalapozása anyagok és 
technológiák fejlesztésével, valamint 
koncepciótervek készítésével;

Or. ro

Módosítás 101
Jean-Pierre Audy
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Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 2 bekezdés – g pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

g) az innováció és az ipari versenyképesség 
ügyének előmozdítása;

g) az innováció és az ipari versenyképesség 
ügyének előmozdítása, különösen a 
jövőbeli fúziós és maghasadásos 
reaktorrendszerek támogatása révén;

Or. fr

Indokolás

Az innováció és az ipari versenyképesség a jövőbeli fúziós és maghasadásos 
reaktorrendszerekkel kapcsolatos kutatástól és fejlesztéstől függ. A reaktoroknak 
természetesen meg kell felelniük a legmagasabb szintű biztonsági előírásoknak.

Módosítás 102
Michèle Rivasi
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 3 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) a nukleáris biztonság javítása a 
fűtőelem- és reaktorbiztonságra, a 
hulladékkezelésre és a leszerelésre, 
valamint a veszélyhelyzeti készültségre is 
kiterjedően;

a) a nukleáris biztonság javítása a 
leszerelés során, valamint a 
veszélyhelyzeti felkészültség javítása a 
nukleáris szerencsétlenségek esetére;

Or. en

Módosítás 103
Jan Březina, Evžen Tošenovský

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 3 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) a nukleáris biztonság javítása a a) a nukleáris biztonság javítása a 
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fűtőelem- és reaktorbiztonságra, a 
hulladékkezelésre és a leszerelésre, 
valamint a veszélyhelyzeti készültségre is 
kiterjedően;

fűtőelem- és reaktorbiztonságra, a 
hulladékkezelésre és a leszerelésre, a 
veszélyhelyzeti készültségre, valamint –
előfordulásuk kis valószínűségétől 
függetlenül – a nukleáris biztonságot 
érintő üzemzavarok közvetlen 
következményeinek kezelésére is 
kiterjedően;

Or. en

Indokolás

A fukusimai szerencsétlenség rávilágított arra, hogy nem értették meg kellőképpen, milyen 
következményekkel jár az a mégoly valószínűtlen eset – illetve miként kell e következményeket 
kezelni –, amikor jelentős mennyiségű radioaktív anyag jut a környezetbe.

Módosítás 104
Peter Skinner, Jan Březina

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ea) valamennyi előírt biztonsági javítás 
kiegészítése, amelyeket az Unió területén 
és az Unióval határos harmadik 
országokban működő valamennyi 
atomerőművön végzett stresszteszteket 
követően javasoltak; ennek során arra 
kell összpontosítani, hogy hozzájáruljanak 
az ajánlásaik alapján megállapított 
kutatási és fejlesztési menetrendhez.

Or. en

Indokolás

2011-ben, a japán Fukusima Daiicsi atomerőműben bekövetkezett szerencsétlenség nyomán 
az Unió valamennyi erőművén stresszteszteket végeztek. Fontos, hogy a szóban forgó keret 
minden olyan uniós erőfeszítést támogasson, amelyeknek az a célja, hogy az említett tesztek 
eredményeit követően javítsák a nukleáris létesítmények biztonságát. E keretnek a tesztek 
eredményei alapján javasolt K+F szempontok érvényesítésére kell összpontosítania, és nem 
irányulhat más eszközök vagy szervek munkájával való párhuzamosságra.



AM\906555HU.doc 29/63 PE492.642v01-00

HU

Módosítás 105
Michèle Rivasi
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) Az Euratom-programot olyan módon 
kell végrehajtani, amely biztosítja, hogy a 
támogatott prioritások és tevékenységek 
megfeleljenek a változó igényeknek, és 
amely számol a tudomány, a technológia, 
az innováció, a piacok és a társadalom 
állandó fejlődésével.

(4) Az Euratom-programot olyan módon 
kell végrehajtani, amely biztosítja, hogy a 
támogatott prioritások és tevékenységek 
megfeleljenek a változó igényeknek, és 
amely számol a tudomány, a technológia, 
az innováció, a piacok és a társadalom 
állandó fejlődésével, valamint a nukleáris 
szerencsétlenségek közvetlen és közvetett 
következményeivel.

Or. en

Módosítás 106
Jan Březina, Peter Skinner, Evžen Tošenovský

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 5 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5a) Az Euratom program hozzájárul a 
SET-terv végrehajtásához. Közvetett és 
közvetlen cselekvéseinek összhangban kell 
állnia a nukleáris energiával foglalkozó 
három európai technológiai platform, az 
SNETP, az IGDTP és a MELODI 
stratégiai kutatási menetrendjével.

Or. en

Módosítás 107
Michèle Rivasi
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében
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Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az Euratom-program végrehajtására 
vonatkozó pénzügyi keret 1 788,889 millió 
EUR. Ez az összeg a következőképpen 
oszlik meg:

Az Euratom-program végrehajtására 
vonatkozó pénzügyi keret 200,000 millió 
EUR. Ez az összeg a következőképpen 
oszlik meg:

Or. en

Módosítás 108
Jean-Pierre Audy

Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az Euratom-program végrehajtására 
vonatkozó pénzügyi keret 1 788,889 millió 
EUR. Ez az összeg a következőképpen 
oszlik meg:

Az Euratom-program végrehajtására 
vonatkozó pénzügyi keret [1 974,319]
millió EUR. Ez az összeg a 
következőképpen oszlik meg:

Or. fr

Indokolás

Az Euratom finanszírozása – mind a fúziós, mind a maghasadásos rendszerek esetében –
köztudottan elégtelen volt. Különösen a maghasadásos kutatás költségvetése volt az, amely 
számos programidőszakon át alig követte az inflációt (miközben a Közös Kutatóközpont
közvetlen cselekvéseire szánt költségvetés ugrásszerűen megemelkedett). Ehhez hasonlóan –
ismeretlen okok miatt – az Euratom Horizont 2020 programjának igazgatási költségei 
meghaladják a Horizont 2020 keretprogramét. Ezeket a költségeket összhangba kell hozni 
egymással, az ebből fakadó megtakarításokat pedig a kutatásra kell fordítani.

Módosítás 109
Michèle Rivasi
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés – a pont
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) a fúziós kutatási és fejlesztési 
programhoz kapcsolódó közvetett 
cselekvések: 709,713 millió EUR;

törölve

Or. en

Módosítás 110
Jean-Pierre Audy

Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) a fúziós kutatási és fejlesztési 
programhoz kapcsolódó közvetett 
cselekvések: 709,713 millió EUR;

a) a fúziós kutatási és fejlesztési 
programhoz kapcsolódó közvetett 
cselekvések: [750] millió EUR;

Or. fr

Módosítás 111
Peter Skinner

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

aa) Az ITER projektet fel kell venni a 
többéves pénzügyi keretbe, és 
finanszírozásáról is teljes mértékben 
annak keretében, átlátható módon kell 
gondoskodni. A projekt kutatáshoz és 
képzéshez közvetlenül nem kapcsolódó 
szempontjai nem részesülnek az Euratom-
keret finanszírozásában;

Or. en
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Indokolás

Az ITER-projektet a többéves pénzügyi keretből kell finanszírozni annak érdekében, hogy 
elkerüljék a projekttől való elhatárolódás látszatát, ami ártalmas lehet a Közösség érdekeire 
nézve. Jobban szolgálná az ITER hosszú távú sikerét, ha továbbra is a többéves pénzügyi 
keretből finanszíroznák.

Módosítás 112
Michèle Rivasi
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) az atommaghasadáshoz, a biztonsághoz 
és a sugárvédelemhez kapcsolódó közvetett 
cselekvések: 354,857 millió EUR;

b) a sugárvédelemhez és gyógyászati
alkalmazásokhoz kapcsolódó közvetett 
cselekvések: 100,000 millió EUR;

Or. en

Módosítás 113
Jean-Pierre Audy

Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) az atommaghasadáshoz, a biztonsághoz 
és a sugárvédelemhez kapcsolódó közvetett 
cselekvések: 354,857 millió EUR;

b) az atommaghasadáshoz, a biztonsághoz 
és a sugárvédelemhez kapcsolódó közvetett 
cselekvések: [500] millió EUR;

Or. fr

Módosítás 114
Jan Březina, Evžen Tošenovský

Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés – b pont
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) az atommaghasadáshoz, a biztonsághoz 
és a sugárvédelemhez kapcsolódó közvetett 
cselekvések: 354,857 millió EUR;

b) az atommaghasadáshoz, a biztonsághoz 
és a sugárvédelemhez kapcsolódó közvetett 
cselekvések: 500,000 millió EUR;

Or. en

Indokolás

Alacsony szén-dioxid-kibocsátású villamosenergia-forrásként a maghasadási technológiának 
is szerepelnie kell a javaslatban azon alacsony-széndioxid kibocsátású technológiák között, 
amelyeket a SET-terv keretében a fenntarthatóbb jövő érdekében fejleszteni kell. A SET-
tervben szereplő projektek külön finanszírozásának hiányában növelni kell a maghasadási 
technológia Horizont 2020 keretprogramon belüli költségvetését – amint az a nem nukleáris, 
alacsony szén-dioxid-kibocsátású technológiák esetében is történt –, ezzel járulva hozzá az
európai fenntartható atomipari kezdeményezéssel (ESNII) kapcsolatos munka 
előrehaladásához.

Módosítás 115
Michèle Rivasi
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) közvetlen cselekvések: 724,319 millió 
EUR.

c) közvetlen cselekvések: 200,000 millió 
EUR.

Or. en

Módosítás 116
Jean-Pierre Audy

Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 1 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az Euratom-program közvetett 
cselekvéseinek végrehajtása esetében 

Az Euratom-program közvetett 
cselekvéseinek végrehajtása esetében 
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legfeljebb 13,5% fordítható a Bizottság 
igazgatási kiadásaira.

legfeljebb 8% fordítható a Bizottság 
igazgatási kiadásaira.

Or. fr

Módosítás 117
Jan Březina, Peter Skinner, Evžen Tošenovský

Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 1 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az Euratom-program közvetett 
cselekvéseinek végrehajtása esetében 
legfeljebb 13,5% fordítható a Bizottság 
igazgatási kiadásaira.

Az Euratom-program közvetett 
cselekvéseinek végrehajtása esetében 
legfeljebb 8% fordítható a Bizottság 
igazgatási kiadásaira.

Or. en

Indokolás

A tervezett kiadások túl magasak. A hasonló javaslatok többségének esetében a Bizottság 
igazgatási kiadásai rendszerint nem haladják meg a 8%-ot. A Bizottság semmivel nem 
indokolta e jelentős növekedést.

Módosítás 118
Vladko Todorov Panayotov

Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 1 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az Euratom-program közvetett 
cselekvéseinek végrehajtása esetében 
legfeljebb 13,5% fordítható a Bizottság 
igazgatási kiadásaira.

Az Euratom-program közvetett 
cselekvéseinek végrehajtása esetében 
legfeljebb 7% fordítható a Bizottság 
igazgatási kiadásaira.

Or. en

Indokolás

A tervezett kiadások túl magasak.
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Módosítás 119
Michèle Rivasi
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 4 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4a) Az e cikkben említett közvetlen vagy 
közvetett fellépések kivételével a 
Közösségnek tartózkodnia kell más uniós 
vagy közösségi alapok és programok 
közvetlen vagy közvetett cselekvésekre 
való felhasználásától.

Or. en

Módosítás 120
Vladimír Remek

Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 4 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4a) A Közösségnek a nukleáris kutatás 
terén a strukturális alapok szélesebb körű 
és rendszeresebb felhasználására kell 
törekednie, és biztosítania kell, hogy az 
alapokat a Közösség kutatási 
prioritásaival összhangban hajtsák végre.

Or. cs

Módosítás 121
Peter Skinner, Jan Březina

Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 4 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4a) A Közösség törekszik arra, hogy még 
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jobban felhasználja a strukturális 
alapokat a nukleáris kutatás terén, és 
biztosítja az alapok és a közösségi kutatási 
prioritások összhangját.

Or. en

Módosítás 122
Vladko Todorov Panayotov

Rendeletre irányuló javaslat
7 cikk – 3 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) A(z) XX/2012/EU rendelet [részvételi 
és terjesztési szabályok] alapján létrehozott 
Alap az 1908/2006/Euratom rendelet és 
a(z) XX/XX/Euratom rendelet [az 
Euratom részvételi szabályai (2012–2013)]
alapján létrehozott résztvevői 
garanciaalapok helyett működik és annak
jogutódjának minősül.

(3) A(z) XX/2012/EU rendelet [részvételi 
és terjesztési szabályok] alapján létrehozott 
Alap az 1908/2006/Euratom rendelet és a 
139/2012/Euratom rendelet alapján 
létrehozott résztvevői garanciaalapok 
helyett működik és annak jogutódjának 
minősül.

Or. en

Módosítás 123
Vladko Todorov Panayotov

Rendeletre irányuló javaslat
7 cikk – 3 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az 1908/2006/Euratom rendelet és a(z)
XX/XX/Euratom rendelet [az Euratom 
részvételi szabályai (2012–2013)] alapján 
létrehozott résztvevői garanciaalapokban 
lévő összegeket 2013. december 31-i
hatállyal át kell vezetni az Alap javára. Az 
Alapba fizetik be hozzájárulásukat a(z) 
XX/XX határozat [Euratom-program 
2012–2013] cselekvéseinek azon 
résztvevői, amelyek 2013. december 31. 

Az 1908/2006/Euratom rendelet és a 
139/2012/Euratom rendelet alapján 
létrehozott résztvevői garanciaalapokban 
lévő összegeket 2013. december 31-i 
hatállyal át kell vezetni az Alap javára. Az 
Alapba fizetik be hozzájárulásukat a
2012/94/Euratom határozat cselekvéseinek 
azon résztvevői, amelyek 2013. december 
31. után írják alá a támogatási 
megállapodást.
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után írják alá a támogatási megállapodást.

Or. en

Indokolás

A 139/2012/Euratom tanácsi rendelet az Európai Atomenergia-közösség keretprogramjának 
(2012–2013) közvetett cselekvései esetében a vállalkozások, a kutatóközpontok és az 
egyetemek részvételére, valamint a kutatási eredmények terjesztésére vonatkozó szabályokat 
állapítja meg. A 2012/94/Euratom tanácsi határozat az Európai Atomenergia-közösség 
nukleáris kutatási és képzési tevékenységekre vonatkozó keretprogramjának (2012–2013) 
végrehajtására irányuló, közvetett cselekvések útján megvalósuló egyedi programról szól.

Módosítás 124
Michèle Rivasi
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
8 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Az e cikk (1) bekezdésében említett 
pénzügyi hozzájárulás a közvetetett 
cselekvésekre szánt, a 4. cikkben és a(z) 
XX/XXXX/EU rendelet [a „Horizont 
2020” keretprogramot létrehozó rendelet] 
6. cikkében rögzített pénzügyi 
hozzájárulások halmozásával, egyetlen 
finanszírozási rendszeren keresztül 
biztosítható.

(2) Az e cikk (1) bekezdésében említett 
pénzügyi hozzájárulás kizárólag a 
közvetetett cselekvésekre szánt, a 4. 
cikkben rögzített pénzügyi 
hozzájárulásokból biztosítható.

Or. en

Módosítás 125
Konrad Szymański

Rendeletre irányuló javaslat
9 cikk – cím

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A nemek közötti egyenlőség A férfiak és nők esélyegyenlősége a 
kutatásban
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Or. en

Módosítás 126
Konrad Szymański

Rendeletre irányuló javaslat
9 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A „Horizont 2020” keretprogram
keretében biztosítani kell a nemek közötti 
egyenlőség ügyének, valamint – a kutatás 
és az innováció tartalmát illetően – a 
nemekkel kapcsolatos dimenzió 
érvényesülésének eredményes 
előmozdítását.

Az Euratom-program keretében biztosítani 
kell a férfiak és nők közötti egyenlőség 
ügyének eredményes előmozdítását.

Or. en

Indokolás

Az EUSZ, az EUMSZ, valamint az Alapjogi Charta 23. cikkének megfogalmazására 
figyelemmel ki kell igazítani a rendelkezésben használt kifejezést: ezek a jogszabályszövegek 
mindig a „férfiak és nők esélyegyenlőségének” fogalmára, nem pedig az általánosan el nem 
fogadott „nemek közötti egyenlőség” megfogalmazásra hivatkoznak. A „nemek dimenziója” 
kifejezés félreérthető, ha azt a projektek tartalmával összefüggésben alkalmazzák, és 
ellentmondásos, általánosan el nem fogadott tervekre enged következtetni.

Módosítás 127
Patrizia Toia

Rendeletre irányuló javaslat
10 cikk – 1 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Különös figyelmet kell fordítani az 
arányosság elvére, a magánélet tiszteletben 
tartásához való jogra, a személyes adatok 
védelméhez való jogra, a személyeknek a 
testi és szellemi sérthetetlenséghez való 
jogára, a megkülönböztetésmentességhez 
való jogra és arra, hogy biztosítani kell az 

Különös figyelmet kell fordítani az 
arányosság elvére, az emberi méltóság 
védelmére, az emberi élet elsőbbségére, a 
magánélet tiszteletben tartásához való 
jogra, a személyes adatok védelméhez való 
jogra, az embereknek a testi és szellemi 
sérthetetlenséghez való jogára, a 
megkülönböztetésmentességhez való jogra 
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emberi egészségvédelem magas szintjét. és arra, hogy biztosítani kell az emberi 
egészségvédelem magas szintjét.

Or. it

Indokolás

Az e területre vonatkozó legfontosabb elvekből a következő kettőt nem tartalmazza a 
rendelkezés: az emberi méltóság védelme (lásd például az Alapjogi Charta 1. cikkét) és az 
emberi élet elsőbbsége. Az „ember” szó használata szélesebb körű védelmet biztosít, mivel 
„tudományosabb”, objektívebb és kevésbé ellentmondásos; a jogi eszközökben ezért előnyben 
részesítendő a „személy” szóval szemben. 

Módosítás 128
Jean-Pierre Audy

Rendeletre irányuló javaslat
11 cikk – 2 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A szóban forgó többéves 
munkaprogramban figyelembe kell venni
a tagállamok, a társult országok, valamint 
az európai és a nemzetközi szervezetek 
által végzett kapcsolódó kutatási 
tevékenységeket is. A munkaprogramokat 
szükség szerint aktualizálni kell.

A szóban forgó többéves munkaprogramot 
a Közös Kutatóközpont kormányzótanácsa 
elé kell terjeszteni, valamint be kell 
nyújtani a Tanácsnak és a Parlamentnek.
Az európai kutatási erőfeszítések 
pazarlásának elkerülése és a pénzügyi 
források lehető legjobb felhasználása 
érdekében a munkaprogramnak
figyelembe kell vennie a tagállamok, a 
társult országok, valamint az európai és a 
nemzetközi szervezetek által végzett 
kapcsolódó kutatási tevékenységeket is. A 
munkaprogramot szükség szerint 
aktualizálni kell.

Or. fr

Indokolás

A Közös Kutatóközpont költségvetése a munkaprogramjának szorosabb nyomon követéséhez 
szükséges mértékben növekszik, és megfelelően gondoskodni kell arról, hogy az kiegészítse a 
tagállamok kutatási programjait.

Módosítás 129
Jean-Pierre Audy



PE492.642v01-00 40/63 AM\906555HU.doc

HU

Rendeletre irányuló javaslat
12 cikk – 1 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A 84/338/Euratom, ESZAK, EGK 
határozat 3. cikkének (3) bekezdésétől, 
illetőleg az 1980. december 16-i tanácsi 
határozat (9) bekezdésétől eltérve a 
tanácsadó bizottságok elnöki tisztét a 
Bizottság tölti be.

törölve

Or. fr

Módosítás 130

Michèle Rivasi
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
16 cikk – 1 bekezdés – c a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ca) hálózatokat épít ki a környezetbe 
került radioaktivitás mérésére, és az így 
gyűjtött adatokat azonnal hozzáférhetővé 
teszi a nyilvánosság számára.

Or. xm

Módosítás 131

Peter Skinner, Jan Březina

Rendeletre irányuló javaslat
16 cikk – 2 bekezdés – 3 a albekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Különös figyelmet kell fordítani mindazon 
erőművekre és nukleáris létesítményekre, 
amelyek bár harmadik ország területén 
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helyezkednek el, földrajzilag igen közel 
vannak a tagállamok területéhez, 
kiváltképpen ha veszélyes földrajzi és 
geológiai helyszínek közelében 
helyezkednek el.

Or. en

Módosítás 132
Jean-Pierre Audy

Rendeletre irányuló javaslat
19 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A Bizottság megfelelő intézkedésekkel 
– csalás, korrupció és más jogellenes 
cselekmények elleni megelőző 
intézkedésekkel, hatásos ellenőrzésekkel, 
szabálytalanság feltárása esetén a 
jogtalanul kifizetett összegek 
visszafizettetésével, valamint szükség 
esetén hatékony, arányos és visszatartó 
erejű szankciókkal – biztosítja, hogy az 
Európai Unió pénzügyi érdekei az e 
rendelet alapján finanszírozott fellépések 
végrehajtása során ne sérüljenek.

(1) A Bizottság megfelelő intézkedésekkel 
– csalás, korrupció és más jogellenes 
cselekmények elleni megelőző 
intézkedésekkel, hatásos ellenőrzésekkel, 
szabálytalanság feltárása esetén a 
jogtalanul kifizetett összegek 
visszafizettetésével, valamint szükség 
esetén hatékony, arányos és visszatartó 
erejű szankciókkal – biztosítja, hogy az 
Európai Unió pénzügyi érdekei az e 
rendelet alapján finanszírozott fellépések 
végrehajtása során ne sérüljenek. Az 
Európai Parlamentet tájékoztatni kell 
ezekről az intézkedésekről.

Or. fr

Módosítás 133
Jean-Pierre Audy

Rendeletre irányuló javaslat
19 cikk – 2 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A Bizottság és képviselői, valamint a 
Számvevőszék jogosultak 
dokumentumalapú és helyszíni ellenőrzést 

(2) A Bizottság és képviselői, valamint az 
Európai Parlament és a Számvevőszék 
jogosultak dokumentumalapú és helyszíni 
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végezni az e rendelet alapján uniós 
forrásból származó támogatások 
kedvezményezettjeinél, valamint az e 
rendelet alapján uniós forrásokban 
részesülő vállalkozóknál és 
alvállalkozóknál.

ellenőrzést végezni az e rendelet alapján 
uniós forrásból származó támogatások 
kedvezményezettjeinél, valamint az e 
rendelet alapján uniós forrásokban 
részesülő vállalkozóknál és 
alvállalkozóknál.

Or. fr

Módosítás 134
Jean-Pierre Audy

Rendeletre irányuló javaslat
19 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) Az (1), a (2) és a (3) bekezdés sérelme 
nélkül az e rendelet végrehajtása keretében 
harmadik országokkal és nemzetközi 
szervezetekkel kötött együttműködési 
megállapodásokban, az e rendelet 
végrehajtása keretében létrejött támogatási 
megállapodásokban, támogatási 
határozatokban és szerződésekben 
kifejezetten rendelkezni kell arról, hogy a 
Bizottság, a Számvevőszék és az OLAF 
elvégezheti az említett helyszíni és egyéb 
ellenőrzéseket és vizsgálatokat.

(4) Az (1), a (2) és a (3) bekezdés sérelme 
nélkül az e rendelet végrehajtása keretében 
harmadik országokkal és nemzetközi 
szervezetekkel kötött együttműködési 
megállapodásokban, az e rendelet 
végrehajtása keretében létrejött támogatási 
megállapodásokban, támogatási 
határozatokban és szerződésekben 
kifejezetten rendelkezni kell arról, hogy a 
Bizottság, a Számvevőszék és az OLAF 
elvégezheti az említett helyszíni és egyéb 
ellenőrzéseket és vizsgálatokat. Az 
Európai Parlamentet késedelem nélkül 
tájékoztatni kell ezen ellenőrzések 
eredményéről.

Or. fr

Módosítás 135
Michèle Rivasi
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
21 cikk – 1 bekezdés – 3 albekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A Bizottság legkésőbb 2022. december 31-
ig független szakértők segítségével 
utólagos értékelést készít az Euratom-
programról. Az értékelésnek – annak 
érdekében, hogy egy későbbi intézkedés 
esetleges megújítására, módosítására vagy 
felfüggesztésére vonatkozó döntés alapjául 
szolgálhasson – ki kell terjednie az 
intézkedések indokaira, végrehajtására és 
eredményeire, valamint hosszú távú 
hatásaira és fenntarthatóságára.

Az értékelésnek – annak érdekében, hogy 
egy későbbi intézkedés esetleges 
megújítására, módosítására vagy 
felfüggesztésére vonatkozó döntés alapjául 
szolgálhasson – ki kell terjednie az 
intézkedések indokaira, végrehajtására és 
eredményeire, valamint hosszú távú 
hatásaira és fenntarthatóságára.

Or. en

Indokolás

Annak érdekében, hogy elegendő idő álljon rendelkezésre azon döntés meghozatalára, hogy a
2018-ig terjedő időszakon túlra meg kell-e hosszabbítani a kutatási programot, és ha igen, 
miként, a Bizottságnak legkésőbb 2017. május 31-ig be kell nyújtania a program említett 
időszakon túlra szóló lehetséges meghosszabbítására, módosítására vagy felfüggesztésére 
irányuló javaslatot.

Módosítás 136
Jean-Pierre Audy

Rendeletre irányuló javaslat
21 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) A tagállamok az érintett intézkedések 
nyomon követéséhez és értékeléséhez 
szükséges adatokat és információkat a 
Bizottság rendelkezésére bocsátják.

(4) A tagállamok az érintett intézkedések 
nyomon követéséhez és értékeléséhez 
szükséges adatokat és információkat a 
Bizottság és az Európai Parlament
rendelkezésére bocsátják.

Or. fr

Módosítás 137
Michèle Rivasi
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében
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Rendeletre irányuló javaslat
1 melléklet – 1 rész – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A 3. cikk szerinti célkitűzések elérése 
révén az Euratom-program hozzátesz a 
„Horizont 2020” keretprogram három 
prioritása – kiváló tudomány, ipari vezető 
szerep és társadalmi kihívások – keretében 
elért eredményekhez. Az Euratom-
program különösen támogatja a 
megbízható, fenntartható és versenyképes 
energiarendszerre való jövőbeli átállást, 
melyet az erőforrások szűkösebb volta, az 
energiaigények növekedése és az 
éghajlatváltozás tesz szükségessé.

A 3. cikk szerinti célkitűzések elérése 
révén az Euratom-program hozzátesz a 
„Horizont 2020” keretprogram három 
prioritása – kiváló tudomány, ipari vezető 
szerep és társadalmi kihívások – keretében 
elért eredményekhez.

Or. en

Módosítás 138
Michèle Rivasi
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
1 melléklet – 3 rész – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az arra irányuló stratégiának, hogy a 
magfúzió hitelt érdemlő megoldássá 
váljon a tömeges szén-dioxid-mentes 
energiatermelésre, mérföldköveket 
tartalmazó útitervet kell követnie, mely 
2050-re elvezet az energiatermelésig. E 
stratégia véghezviteléhez az Unióban 
folytatott magfúziós vonatkozású munkát 
– beleértve az irányítást, a finanszírozást 
és a pénzgazdálkodást is – gyökeresen át 
kell szervezni annak érdekében, hogy a 
hangsúly az alapkutatásról a leendő 
létesítmények – például az ITER, a 
DEMO és a későbbi létesítmények –
tervezésére, megépítésére és üzemére 
helyeződjék át. Ehhez szoros 

Az eddig bemutatott 2050-es 
forgatókönyvek egyike sem a 
kereskedelmi villamosenergia-termelés 
hitelt érdemlő megoldásaként beszél a 
magfúzióról. Ezért az Unióban folytatott
magfúziós vonatkozású munka a 
továbbiakban nem részesül 
uniós/közösségi pénzekben.
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együttműködésre van szükség a 
magfúzióval foglalkozók uniós 
közösségének egésze, a Bizottság és a 
nemzeti finanszírozó hivatalok között.

Or. en

Módosítás 139
Michèle Rivasi
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet – 2 rész – 2.1 pont – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az általános célkitűzéssel összhangban 
azon közös kutatási tevékenységek 
támogatása, amelyek az Unióban üzemben 
lévő reaktorrendszerek (köztük az 
üzemanyagciklushoz kapcsolódó 
berendezések), illetőleg – amennyiben a 
nukleáris biztonságot érintő széles körű 
uniós szakértelem fenntartásához 
szükséges – a jövőben várhatóan üzembe 
lépő reaktortípusok biztonságos üzemével 
kapcsolatosak, kizárólag a biztonsági 
kérdésekre összpontosítva, beleértve az 
üzemanyagciklussal összefüggésben 
felmerülő kérdéseket, így a particionálás 
és a transzmutáció kérdését is.

Az általános célkitűzéssel összhangban 
azon közös kutatási tevékenységek 
támogatása, amelyek az Unióban üzemben 
lévő nukleáris reaktorrendszerek (köztük 
az üzemanyagciklushoz kapcsolódó 
berendezések) biztonságos leszerelésével
kapcsolatosak.

Or. en

Módosítás 140
Michèle Rivasi
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet – 2 rész – 2.1 pont – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) Hozzájárulás a végső nukleáris törölve
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hulladék kezelésére alkalmas megoldások 
kifejlesztéséhez (Kiváló tudomány, 
Társadalmi kihívások)
Közös és/vagy összehangolt kutatási 
tevékenységek a kiégett fűtőelemek és a 
hosszú felezési idejű radioaktív hulladék 
geológiai elhelyezésének még 
megvizsgálandó kulcsfontosságú kérdéseit 
illetően, adott esetben a technológiák és a 
biztonság demonstrálásával. E 
tevékenységek elő fogják mozdítani, hogy 
– az üzemanyag kirakodásától az 
elhelyezésig terjedően – a 
hulladékkezeléshez kapcsolódó fő 
kérdésekben közös uniós álláspont 
alakuljon ki. Egyéb, olyan 
radioaktívhulladék-áramok kezelésével 
kapcsolatos kutatási tevékenységek, 
amelyek esetében egyelőre nem léteznek 
iparilag kiforrott eljárások.

Or. en

Módosítás 141
Jean-Pierre Audy

Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet – 2 rész – 2.1 pont – d pont – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

d) A sugárvédelem ügyének előmozdítása
(Kiváló tudomány, Társadalmi kihívások)

d) A K+F támogatása a sugárvédelem 
területén (Kiváló tudomány, Társadalmi 
kihívások)

Or. fr

Indokolás

Az „előmozdítás” kifejezés használata azt sugallja, hogy az Euratom előző kutatási 
programjaiban elhanyagolták a sugárvédelem kérdését. Ez azonban nem így van: a
sugárvédelem mindig az Euratom K+F tevékenységeinek fontos szempontját képezte.



AM\906555HU.doc 47/63 PE492.642v01-00

HU

Módosítás 142
Michèle Rivasi
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet – 2 rész – 2.1 pont – e pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

e) Előrelépés a magfúzió 
energiaforrásként való 
alkalmazhatóságának demonstrálása felé 
a meglévő és leendő magfúziós 
létesítmények hasznosítása révén (Ipari 
vezető szerep, Társadalmi kihívások)

törölve

Az európai fúziós fejlesztési megállapodás 
részes felei által az ITER nagy 
teljesítményű üzemének gyors megkezdése 
érdekében végzett közös kutatási 
tevékenységek támogatása a megfelelő 
létesítmények (köztük a JET, vagyis a 
Közös Európai Tórusz) használata, nagy 
teljesítményű számítógépek segítségével 
történő integrált modellezés, valamint a 
kutatók és a mérnökök következő 
nemzedékét felkészítő képzési 
tevékenységek révén.

Or. en

Módosítás 143
Michèle Rivasi
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet – 2 rész – 2.1 pont – f pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

f) A leendő fúziós erőművek 
megalapozása anyagok és technológiák 
feljesztésével, valamint koncepciótervek 
készítésével (Ipari vezető szerep, 
Társadalmi kihívások)

törölve

Az európai fúziós fejlesztési megállapodás 
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részes felei által egy demonstrációs erőmű 
kapcsán végzett közös anyagfejlesztési és -
minősítési tevékenységek támogatása, 
amihez egyebek mellett el kell végezni az 
erre alkalmas anyagvizsgáló 
létesítményhez kapcsolódó előkészítő 
munkákat, valamint tárgyalásokat kell 
folytatni az Uniónak az adott 
létesítményre vonatkozó megfelelő 
nemzetközi keretben való részvételéről.
Az európai fúziós fejlesztési megállapodás 
részes felei azon közös kutatási 
tevékenységeinek támogatása, amelyek a 
reaktorüzemeltetési kérdések 
megválaszolására és az egy magfúziós 
demonstrációs erőmű megvalósításához 
fontos technológiák összességének 
kifejlesztésére és demonstrálására 
irányulnak. Ezek a tevékenységek 
magukban foglalják egy demonstrációs 
erőmű teljes koncepciótervének 
(koncepcióterveinek) elkészítését, 
valamint a stellarátorokban rejlő erőmű-
technológiai lehetőségek feltárását.

Or. en

Módosítás 144
Michèle Rivasi
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet – 2 rész – 2.1 pont – g pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

g) Az innováció és az ipari 
versenyképesség ügyének előmozdítása 
(Ipari vezető szerep)

törölve

Az e program keretében társfinanszírozott 
kutatáshoz kapcsolódó tudásmenedzsment 
és az e kutatás innovatív vetületeit teljes 
körűen hasznosító iparnak történő 
technológiaátadás végrehajtása vagy 
támogatása.
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Az innováció előmozdítása többek között a 
tudományos kiadványokhoz való szabad 
hozzáférés, tudásmenedzselési és -
terjesztési adatbázis fenntartása, valamint 
a technológiai kérdéskörnek az oktatási 
programokban való előtérbe helyezése 
révén.
Az Euratom-program hosszú távon 
támogatni fogja egy versenyképes 
nukleáris fúziósenergia-ipari ágazat 
előkészítését és kialakítását, különösen 
azáltal, hogy az iparnak a tervezési és a 
fejlesztési projektekbe való bevonásával 
végrehajtja a fúziós erőmű 
megvalósítására irányuló technológiai 
útitervet.

Or. en

Módosítás 145
Michèle Rivasi
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet – 2 rész – 2.1 pont – i pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

i) Európai fúziós fejlesztési megállapodás törölve
Támogatás (program-társfinanszírozó 
cselekvés) kerül odaítélésre azon jogalany 
részére, amelyet az európai fúziós 
fejlesztési megállapodás részes felei 
tevékenységeik végrehajtása és 
összehangolása céljából hoznak létre vagy 
jelölnek ki. A támogatásnak részét 
képezhetik a Közösség természetbeni 
juttatásai, például a JET létesítménynek 
az Euratom-Szerződés 10. cikkével 
összhangban történő tudományos és 
technikai hasznosítása vagy a Bizottság 
munkatársainak kirendelése révén.

Or. en
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Módosítás 146
Michèle Rivasi
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet – 2 rész – 2.2 pont – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A JRC nukleáris tevékenységei a 
2009/71/Euratom tanácsi irányelv és a 
2011/70/Euratom tanácsi irányelv, 
valamint a legmagasabb szintű nukleáris 
biztonság és védelem uniós és nemzetközi 
szintű érvényre jutását prioritásként 
megjelölő tanácsi következtetések 
végrehajtásának támogatására 
irányulnak. A JRC így különösen 
mozgósítja az ahhoz szükséges kapacitást 
és szakértelmet, hogy hozzájáruljon a 
nukleáris létesítmények biztonságának, 
valamint a nukleáris energia és egyéb, 
nem maghasadásos alkalmazások békés 
célú hasznosításának értékeléséhez és 
javításához, hogy tudományosan 
megalapozza a vonatkozó uniós 
szabályozást, és hogy – szükség esetén –
feladat- és hatáskörén belül reagáljon a 
nukleáris üzemzavarokra és balesetekre. 
Ennek érdekében a JRC kutatást folytat 
és értékeléseket végez, referenciákat és 
szabványokat bocsát rendelkezésre, 
valamint célzott képzést és oktatást 
biztosít. A JRC a Fenntartható Nukleáris 
Energia Technológiai Platformmal 
(SNETP) és az egyéb, több területet érintő 
kezdeményezésekkel megfelelő szinergiára 
törekszik.

törölve

Or. en

Módosítás 147
Jean-Pierre Audy
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Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet – 2 rész – 2.2 pont – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A JRC nukleáris tevékenységei a 
2009/71/Euratom tanácsi irányelv és a 
2011/70/Euratom tanácsi irányelv, 
valamint a legmagasabb szintű nukleáris 
biztonság és védelem uniós és nemzetközi 
szintű érvényre jutását prioritásként 
megjelölő tanácsi következtetések 
végrehajtásának támogatására irányulnak. 
A JRC így különösen mozgósítja az ahhoz 
szükséges kapacitást és szakértelmet, hogy 
hozzájáruljon a nukleáris létesítmények 
biztonságának, valamint a nukleáris 
energia és egyéb, nem maghasadásos 
alkalmazások békés célú hasznosításának 
értékeléséhez és javításához, hogy 
tudományosan megalapozza a vonatkozó 
uniós szabályozást, és hogy – szükség 
esetén – feladat- és hatáskörén belül 
reagáljon a nukleáris üzemzavarokra és 
balesetekre. Ennek érdekében a JRC 
kutatást folytat és értékeléseket végez, 
referenciákat és szabványokat bocsát 
rendelkezésre, valamint célzott képzést és 
oktatást biztosít. A JRC a Fenntartható 
Nukleáris Energia Technológiai 
Platformmal (SNETP) és az egyéb, több 
területet érintő kezdeményezésekkel 
megfelelő szinergiára törekszik.

A JRC nukleáris tevékenységei a 
2009/71/Euratom tanácsi irányelv és a 
2011/70/Euratom tanácsi irányelv, 
valamint a legmagasabb szintű nukleáris 
biztonság és védelem uniós és nemzetközi 
szintű érvényre jutását prioritásként 
megjelölő tanácsi következtetések 
végrehajtásának támogatására irányulnak. 
A JRC így különösen mozgósítja az ahhoz 
szükséges kapacitást és szakértelmet, hogy 
hozzájáruljon a nukleáris létesítmények 
biztonságával kapcsolatos K+F-hez, a 
nukleáris energia és egyéb, nem 
maghasadásos alkalmazások békés célú 
hasznosításához, hogy tudományosan 
megalapozza a vonatkozó uniós 
szabályozást, és hogy – szükség esetén –
feladat- és hatáskörén belül reagáljon a 
nukleáris üzemzavarokra és balesetekre. 
Ennek érdekében a JRC kutatást folytat és 
értékeléseket végez, referenciákat és 
szabványokat bocsát rendelkezésre, 
valamint célzott képzést és oktatást 
biztosít. A JRC a Fenntartható Nukleáris 
Energia Technológiai Platformmal 
(SNETP) és az egyéb, több területet érintő 
kezdeményezésekkel szinergiára törekszik, 
ami elengedhetetlen a nukleáris területen
Európában folytatott K+F rendelkezésére 
álló humán- és pénzügyi erőforrások
optimalizálásához.

Or. fr

Indokolás

A rendelkezés átfogalmazása a biztonsággal kapcsolatos K+F-re szűkíti le a JRC 
tevékenységét. A JRC nem biztonsági hatóság, és nem tartozik a feladatai közé a létesítmények 
biztonságának értékelése vagy a veszélyhelyzetek kezelése. Emellett alapvető fontosságú, hogy 
a releváns források optimalizálására törekedjenek.



PE492.642v01-00 52/63 AM\906555HU.doc

HU

Módosítás 148
Jean-Pierre Audy

Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet – 2 rész – 2.2 pont – a pont – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A JRC hozzájárul az Európa szempontjából 
lényeges nukleáris erőművek és 
üzemanyagciklusok magas biztonsági 
szintjének elérését szolgáló eszközök és 
módszerek kifejlesztéséhez. Ezek az 
eszközök és módszerek magukban 
foglalják a következőket:

A JRC a megfelelő uniós
kutatóintézeteivel szorosan
együttműködve hozzájárul az Európa 
szempontjából lényeges nukleáris 
erőművek és üzemanyagciklusok magas 
biztonsági szintjének elérését szolgáló 
eszközök és módszerek kifejlesztéséhez. 
Ezek az eszközök és módszerek magukban 
foglalják a következőket:

Or. fr

Indokolás

A rendelkezés átfogalmazása a saját hatáskörébe tartozó feladatokra szűkíti a JRC 
tevékenységét. A JRC nem biztonsági hatóság, ezért nem tartozik a feladatai közé a 
veszélyhelyzetek kezelése vagy a megfelelő technikai segítségnyújtás: e feladatok ellátására 
Európában a technikai biztonsággal foglalkozó külön szervezetek működnek. A releváns 
források korlátozottsága miatt alapvető fontosságú, hogy az európai kutatás koordinációjával 
egyetemben e források optimalizálására törekedjenek.

Módosítás 149
Jean-Pierre Audy

Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet – 2 rész – 2.2 pont – a pont – 1 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1. súlyos balesetek elemzése a nukleáris 
létesítmények operatív biztonsági 
tűréshatárainak modellezése céljából, 
valamint módszerek e tűréshatárok 
felmérésére; a fejlett üzemanyagciklusok 
és -tervek értékelésére vonatkozó egységes 
európai megközelítés kialakításának 
támogatása; valamint az operatív 
tapasztalat tanulságainak vizsgálata és 

1. súlyos balesetek elemzése a nukleáris 
létesítmények operatív biztonsági 
tűréshatárainak modellezése céljából, 
valamint módszerek e tűréshatárok 
felmérésére; a fejlett üzemanyagciklusok 
és -tervek értékelésére vonatkozó egységes 
európai megközelítés kialakításának 
támogatása; valamint az operatív 
tapasztalat tanulságainak vizsgálata és 
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terjesztése. A JRC a fukusimai 
szerencsétlenség nyomán megnyilvánuló 
nukleáris biztonsági kihívásokra 
válaszképpen még jobban megerősíti az 
Atomerőművek Üzemi Tapasztalatainak 
Európai Visszajelzési Rendszerét.

terjesztése. A JRC a fukusimai 
szerencsétlenség nyomán megnyilvánuló 
nukleáris biztonsági kihívásokra 
válaszképpen folytatja az Atomerőművek 
Üzemi Tapasztalatainak Európai 
Visszajelzési Rendszerének munkáját, és 
továbbra is épít a tagállamok e területen 
szerzett tapasztalataira.

Or. fr

Indokolás

A rendelkezés átfogalmazása a saját hatáskörébe tartozó feladatokra szűkíti a JRC 
tevékenységét. A JRC nem biztonsági hatóság, ezért nem tartozik a feladatai közé a 
veszélyhelyzetek kezelése vagy a megfelelő technikai segítségnyújtás: e feladatok ellátására 
Európában a technikai biztonsággal foglalkozó külön szervezetek működnek. A releváns 
források korlátozottsága miatt alapvető fontosságú, hogy az európai kutatás koordinációjával 
egyetemben e források optimalizálására törekedjenek.

Módosítás 150
Jean-Pierre Audy

Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet – 2 rész – 2.2 pont – a pont – 2 a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2a. a vonatkozó tudományos 
eredményekre és a biztonsági előírásokra 
tekintettel a leszerelés és a leállítás 
ígéretes piaci területek; az EU-nak a 
lehető legjobb technológiákkal kell 
rendelkeznie e munka elvégzésére, 
amelyhez egyre kifinomultabb 
technikákra (mint a víz alatti és 
lézervágás, az emberi beavatkozást 
kiküszöbölő korszerű robotok) lesz 
szükség.

Or. fr

Módosítás 151
Michèle Rivasi
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a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet – 2 rész – 2.2 pont – a pont – 3 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

3. A nukleáris balesetekre és 
üzemzavarokra való reagálás uniós 
képességének fokozása a riasztási 
rendszereknek és a sugárzó anyagok 
légterjedési modellezésének 
továbbfejlesztése, továbbá a nukleáris 
balesetek elemzéséhez és modellezéséhez, 
valamint a kapcsolódó technikai 
támogatásnyújtáshoz szükséges 
erőforrások és szakértelem mozgósítása 
révén.

3. A nukleáris balesetekre és 
üzemzavarokra való reagálás uniós 
képességének fokozása a riasztási 
rendszereknek és a sugárzó anyagok 
környezetben (levegőben, vízben, talajban) 
való terjedési modellezésének 
továbbfejlesztése, továbbá a nukleáris 
balesetek elemzéséhez és modellezéséhez, 
valamint a kapcsolódó technikai 
támogatásnyújtáshoz szükséges 
erőforrások és szakértelem mozgósítása 
révén. A JRC-nek tovább kell erősítenie az 
EURDEP-et (európai radiológiai 
adatcsere-platform), hogy az európai 
országokból származó, radiológiai 
ellenőrzéssel kapcsolatos érvénytelenített 
adatokat – köztük a levegő radioaktivitás-
koncentrációját is – csaknem egyidejűleg 
hozzáférhetővé tegyék a nyilvánosság 
számára. Ezenfelül Unió-szerte bővíteni 
kell a radioaktív jód nem nukleáris 
robbantás eredményeként megmaradt 
nyomainak kimutatására alkalmas, 
rendkívül érzékeny radionukleid-mérő 
hálózatot, és az ellenőrzési adatokat 
egyidejűleg hozzáférhetővé kell tenni a 
nyilvánosság számára. 

Or. xm

Módosítás 152
Jean-Pierre Audy

Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet – 2 rész – 2.2 pont – a pont – 3 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

3. A nukleáris balesetekre és 
üzemzavarokra való reagálás uniós 
képességének fokozása a riasztási 

3. A nukleáris balesetek és üzemzavarok
kezelésével megbízott tagállami szervekkel 
való kapcsolattartás, különösen a 
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rendszereknek és a sugárzó anyagok 
légterjedési modellezésének 
továbbfejlesztése, továbbá a nukleáris 
balesetek elemzéséhez és modellezéséhez, 
valamint a kapcsolódó technikai 
támogatásnyújtáshoz szükséges 
erőforrások és szakértelem mozgósítása 
révén.

nukleáris balesetek elemzéséhez és 
modellezéséhez, valamint a kapcsolódó 
technikai támogatásnyújtáshoz szükséges 
erőforrások és szakértelem mozgósítása 
révén

Or. fr

Indokolás

A rendelkezés átfogalmazása a saját hatáskörébe tartozó feladatokra szűkíti a JRC 
tevékenységét. A JRC nem biztonsági hatóság, ezért nem tartozik a feladatai közé a 
veszélyhelyzetek kezelése vagy a megfelelő technikai segítségnyújtás: e feladatok ellátására 
Európában a műszaki biztonsággal foglalkozó külön szervezetek működnek. A releváns 
források korlátozottsága miatt alapvető fontosságú, hogy az európai kutatás koordinációjával 
egyetemben e források optimalizálására törekedjenek.

Módosítás 153
Michèle Rivasi
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet – 2 rész – 2.2 pont – e pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

e) Az Unió szakpolitikáinak támogatása a 
nukleáris biztonság és védelem területén, 
valamint a kapcsolódó uniós 
jogalkotásban

törölve

A nukleáris biztonság és védelem állandó 
fejlődésben lévő uniós szabályozásának 
alátámasztásához szükséges független 
tudományos és technikai eredmények 
rendelkezésre bocsátása érdekében a JRC 
fejleszteni kívánja az általa felölelt 
szakértelmet.
A IV. Generációs Nemzetközi Fórumon 
(GIF) az Euratom végrehajtó szerveként 
eljárva a JRC továbbra is összehangolja a 
Közösségnek a szóban forgó fórum 
munkájában való részvételét. A JRC a 



PE492.642v01-00 56/63 AM\906555HU.doc

HU

nukleáris biztonságra és védelemre 
vonatkozó uniós politikák előmozdítása 
érdekében tovább folytatja és bővíti a 
kulcsfontosságú partnerországokkal és 
nemzetközi szervezetekkel való nemzetközi 
kutatási együttműködést.

Or. en

Módosítás 154
Jean-Pierre Audy

Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet – 2 rész – 2.2 pont – e pont – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A nukleáris biztonság és védelem állandó 
fejlődésben lévő uniós szabályozásának 
alátámasztásához szükséges független 
tudományos és technikai eredmények
rendelkezésre bocsátása érdekében a JRC 
fejleszteni kívánja az általa felölelt 
szakértelmet.

A nukleáris biztonság és védelem állandó 
fejlődésben lévő uniós szabályozásának 
alátámasztásához szükséges független 
tudományos és technikai eredmények 
rendelkezésre bocsátása érdekében a JRC 
fejleszteni kívánja az általa felölelt 
szakértelmet. E kutatás pontos természetét 
az uniós intézmények által elfogadandó 
iránymutatások alapján és különösen az 
atomerőműveken végzett stressztesztek 
figyelembevételével kell meghatározni.

Or. fr

Indokolás

A Közös Kutatóközpont szerepe, hogy az uniós szakpolitikákat – ez esetben a biztonsági és 
védelmi kérdésekkel kapcsolatos szakpolitikát – támogatva működjön. Ezért helyénvalónak 
tűnik megvárni az uniós intézményeknek – az atomerőműveken végzett stresszteszteket követő 
– a Közös Kutatóközpont munkaprogramjáról szóló iránymutatásait. 

Módosítás 155
Michèle Rivasi
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet – 4 rész
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

4. Több területet érintő tevékenységek és 
kapcsolódási felületek a „Horizont 2020” 
kutatási és innovációs keretprogram 
viszonylatában

törölve

Az Euratom-program célkitűzéseinek 
elérése érdekében a „Horizont 2020” 
keretprogram egyedi programjával 
megfelelő összeköttetéseket és 
kapcsolódási felületeket – például közös 
pályázati felhívásokat – kell biztosítani.
Az Euratom-program hozzájárulhat a 
„Horizont 2020” keretprogram keretében 
kifejlesztésre kerülő, a 3. cikk szerinti 
célkitűzésekre kiterjesztendő 
adósságfinanszírozó eszköz és 
tőkefinanszírozási eszköz.

Or. en

Módosítás 156
Jean-Pierre Audy

Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet – 4 rész – 2 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Azok az alapkutatások is részesülhetnek 
az Európai Kutatási Tanács 
programfinanszírozásában, amelyeket
potenciálisan nemcsak a nukleáris 
kérdésekkel kapcsolatos, hanem a 
Horizont 2020 keretprogram által lefedett 
más kutatási területeken végeznek.

Or. fr

Indokolás

Jelenleg a „nukleáris” jelzővel ellátott alapkutatás – tévesen – nem részesülhet az Európai 
Kutatási Tanács finanszírozásában, azon az alapon, hogy az Euratom hatálya alá tartozik. 
Ezt a hátrányos megkülönböztetést meg kell előzni, hiszen az Európai Kutatási Tanács az 
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alapkutatás valamennyi típusának finanszírozására hivatott

Módosítás 157
Michèle Rivasi
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
6 melléklet – 2 rész – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A nemzetközi együttműködési 
tevékenységeket többoldalú nemzetközi 
keretek (például NAÜ, OECD, ITER, GIF) 
és az olyan országokkal való kétoldalú 
együttműködés folytatása vagy 
kezdeményezése révén kell előmozdítani, 
amelyek szilárd kutatási-fejlesztési és ipari 
háttérrel, valamint működő, illetve tervezés 
vagy építés alatt álló kutatási 
létesítményekkel rendelkeznek.

A nemzetközi együttműködési 
tevékenységeket többoldalú nemzetközi 
keretek (például NAÜ, OECD, GIF) és az 
olyan országokkal való kétoldalú 
együttműködés folytatása vagy 
kezdeményezése révén kell előmozdítani, 
amelyek szilárd kutatási-fejlesztési és ipari 
háttérrel, valamint működő, illetve tervezés 
vagy építés alatt álló kutatási 
létesítményekkel rendelkeznek.

Or. en

Módosítás 158
Michèle Rivasi
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
II melléklet – 1 rész – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) A nukleáris rendszerek biztonságos 
üzemének támogatása

törölve

– Az európai nukleáris biztonságot 
várhatóan kimutatható módon javító 
finanszírozott projektek (közös kutatások 
és/vagy koordinált cselekvések) százalékos 
aránya

Or. en
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Módosítás 159
Michèle Rivasi
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
II melléklet – 1 rész – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) Hozzájárulás a végső nukleáris 
hulladék kezelésére alkalmas megoldások 
kifejlesztéséhez

törölve

– Azon Európában tervezett, kiégett 
fűtőelemek és/vagy nagy aktivitású 
hulladék befogadására szolgáló geológiai 
tárolók száma, amelyek kapcsán a 
Közösség támogatta a biztonsági elemzés 
elkészítését és az építést előkészítő 
műveletek elvégzését

Or. en

Módosítás 160
Michèle Rivasi
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
II melléklet – 1 rész – c pont – 2 francia bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

– Az európai fúziós programban részt 
vevő ösztöndíjasok és gyakornokok száma

törölve

Or. en

Módosítás 161
Alejo Vidal-Quadras, Cristina Gutiérrez-Cortines, Pilar del Castillo Vera

Rendeletre irányuló javaslat
II melléklet – 1 rész – d a pont (új)
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

da) Hozzájárulás az uniós stressztesztek 
következtetéseiben felsorolt – például a 
szeizmikus mozgások modellezésével vagy 
az aktív zóna megolvadásának esetén 
tanúsítandó magatartással kapcsolatos –
ajánlások alapján megállapított K+F 
menetrendhez
– Az említett ajánlások alkalmazását 
várhatóan elősegítő, finanszírozásban 
részesülő projektek százalékaránya

Or. en

Módosítás 162
Alejo Vidal-Quadras, Cristina Gutiérrez-Cortines, Pilar del Castillo Vera

Rendeletre irányuló javaslat
II melléklet – 1 rész – d b pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

db) A reaktorok működési idejének 
meghosszabbítása vagy az új 
reaktortípusok tervezése területén 
eszközölt javítások révén az atommag-
hasadási technológia hosszú távú 
fenntarthatóságának támogatása
– A reaktorok működési idejének 
meghosszabbítása vagy az új 
reaktortípusok tervezése területén 
várhatóan kimutatható hatást gyakorló, 
finanszírozásban részesülő projektek 
százalékaránya

Or. en

Módosítás 163
Michèle Rivasi
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében
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Rendeletre irányuló javaslat
II melléklet – 1 rész – e pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

e) Előrelépés a magfúzió 
energiaforrásként való 
alkalmazhatóságának demonstrálása felé 
a meglévő és leendő magfúziós 
létesítmények hasznosítása révén

törölve

– Nagy idézettségű szakfolyóiratokban 
közzétett publikációk száma

Or. en

Módosítás 164
Michèle Rivasi
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
II melléklet – 1 rész – f pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

f) A leendő fúziós erőművek 
megalapozása anyagok és technológiák 
fejlesztésével, valamint koncepciótervek 
készítésével

törölve

– A fúziós útitervben a 2014-től 2018-ig 
tartó időszakra meghatározott azon 
mérföldkövek százalékos aránya, 
amelyeket az Euratom-programnak 
köszönhetően sikerült elérni

Or. en

Módosítás 165
Michèle Rivasi
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
II melléklet – 1 rész – g pont
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

g) Az innováció és az ipari 
versenyképesség ügyének előmozdítása

törölve

– Az Euratom-program keretében végzett 
fúziós kutatásnak köszönhetően létrejövő 
új javak száma
– Az európai fúziós laboratóriumok által 
tett szabadalmi bejelentések száma

Or. en

Módosítás 166
Vladko Todorov Panayotov

Rendeletre irányuló javaslat
II melléklet – 1 rész – g pont – 2 francia bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

– Az európai fúziós laboratóriumok által 
tett szabadalmi bejelentések száma

– Az európai fúziós laboratóriumok által 
tett szabadalmi és használati minta
bejelentések száma

Or. en

Indokolás

A teljesség érdekében.

Módosítás 167
Vladko Todorov Panayotov

Rendeletre irányuló javaslat
II melléklet – 2 rész – b pont – 1 francia bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

– Lektorált publikációk száma – Lektorált publikációk, szabadalmi és 
használati minta bejelentések száma

Or. en
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Indokolás

A leginkább idézett publikációkra helyezett túlságosan nagy hangsúly a már amúgy is igen 
népszerű kutatási témák túlsúlyához vezetne az innováció és az ipari versenyképesség 
előmozdítása helyett. A 724,319 millió EUR összegű költségvetéssel rendelkező JRC 
tudományos teljesítőképességét még inkább a valódi európai hozzáadott érték 
megteremtésének szolgálatába kell állítani.


