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Módosítás 13
Michèle Rivasi
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében
Corinne Lepage

Jogalkotási állásfoglalás-tervezet
1 a bevezető hivatkozás (új)

Jogalkotási állásfoglalás-tervezet Módosítás

– tekintettel arra, hogy az Európai 
Atomenergia-közösséget létrehozó 
szerződés az Európai Parlamentet 
továbbra sem ruházza fel társjogalkotói 
hatáskörrel;

Or. fr

Módosítás 14
Michèle Rivasi
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében
Corinne Lepage

Jogalkotási állásfoglalás-tervezet
2 bevezető hivatkozás

Jogalkotási állásfoglalás-tervezet Módosítás

– tekintettel az Európai Atomenergia-
közösséget létrehozó szerzõdés 7. cikkére, 
amelynek megfelelõen a Tanács konzultált
a Parlamenttel (C7-0032/2012),

– tekintettel az Európai Atomenergia-
közösséget létrehozó szerződés 7. cikkére, 
amelynek megfelelően a Tanács a 
Parlamenttel csupán konzultált (C7-
0032/2012),

Or. fr

Módosítás 15
Laurence J.A.J. Stassen

Jogalkotási állásfoglalás-tervezet
1 bekezdés
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Jogalkotási állásfoglalás-tervezet Módosítás

1. jóváhagyja a Bizottság módosított 
javaslatát;

1. elutasítja a Bizottság javaslatát;

Or. nl

Módosítás 16
Michèle Rivasi
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében
Corinne Lepage

Jogalkotási állásfoglalás-tervezet
1 bekezdés

Jogalkotási állásfoglalás-tervezet Módosítás

1. jóváhagyja a Bizottság módosított 
javaslatát;

1. elutasítja a Bizottság javaslatát;

Or. fr

Módosítás 17
Jean-Pierre Audy

Jogalkotási állásfoglalás-tervezet
1 bekezdés

Jogalkotási állásfoglalás-tervezet Módosítás

1. jóváhagyja a Bizottság módosított 
javaslatát;

1. támogatja a Bizottság javaslatát annak 
módosított formájában;

Or. fr

Módosítás 18
Michèle Rivasi
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében
Corinne Lepage

Jogalkotási állásfoglalás-tervezet
1 a bekezdés (új)



AM\928808HU.doc 5/34 PE506.175v01-00

HU

Jogalkotási állásfoglalás-tervezet Módosítás

1a. felszólítja a Bizottságot javaslatának 
módosítására annak érdekében, hogy az 
Euratom leállítsa az ITER kísérleti 
reaktor építését, és felbontsa az ITER-
megállapodást;

Or. en

Módosítás 19
Jean-Pierre Audy

Határozatra irányuló javaslat
1 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Az ITER projekt közös megvalósítása 
érdekében az ITER Nemzetközi 
Fúziósenergia-fejlesztési Szervezete 
létrehozásáról szóló nemzetközi 
megállapodást (a továbbiakban: ITER-
megállapodás) 2006. november 21-én írta 
alá az Európai Atomenergia-közösség 
(Euratom), az Amerikai Egyesült Államok, 
az Indiai Köztársaság, Japán, a Kínai 
Népköztársaság, a Koreai Köztársaság és 
az Oroszországi Föderáció. Az ITER-
megállapodás létrehozza az ITER 
Nemzetközi Fúziósenergia-fejlesztési 
Szervezetét (a továbbiakban: ITER 
Szervezete), amely teljes körű 
felelősséggel tartozik az ITER-hez 
kapcsolódó létesítmények építéséért, 
üzemeltetéséért, hasznosításáért és üzemen 
kívül helyezéséért.

(1) Az ITER (nemzetközi termonukleáris 
kísérleti reaktor) projekt közös 
megvalósítása érdekében az ITER 
Nemzetközi Fúziósenergia-fejlesztési 
Szervezete létrehozásáról szóló nemzetközi 
megállapodást (a továbbiakban: ITER-
megállapodás) 2006. november 21-én írta 
alá az Európai Atomenergia-közösség 
(Euratom), az Amerikai Egyesült Államok, 
az Indiai Köztársaság, Japán, a Kínai 
Népköztársaság, a Koreai Köztársaság és 
az Oroszországi Föderáció. Az ITER-
megállapodás létrehozza az ITER 
Nemzetközi Fúziósenergia-fejlesztési 
Szervezetét (a továbbiakban: ITER 
Szervezete), amely teljes körű 
felelősséggel tartozik az ITER-hez 
kapcsolódó létesítmények építéséért, 
üzemeltetéséért, hasznosításáért és üzemen 
kívül helyezéséért.

Or. fr

Módosítás 20
Michèle Rivasi
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében
Corinne Lepage
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Határozatra irányuló javaslat
2 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2a) Az ITER-megállapodás értelmében a 
felek e megállapodástól visszaléphetnek.

Or. fr

Módosítás 21
António Fernando Correia de Campos

Határozatra irányuló javaslat
3 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) Azoknak a tárgyalásoknak a keretében, 
amelyek során az Unió meg kívánta 
szerezni a többi ITER-partner támogatását 
ahhoz, hogy az ITER Európában 
épülhessen meg, az Európai Atomenergia-
közösség és Japán kormánya 2007-ben 
megállapodást kötött egymással a fúziós 
energia kutatása területén a tágabb 
megközelítés keretében folytatandó 
tevékenységek közös végrehajtásáról, 
amelyben a felek olyan, a magfúzió 
kutatása területén Japánban közösen 
végrehajtandó kiegészítő tevékenységeket 
határoztak meg, amelyek biztosítják az 
ITER hatékony üzemeltetésének gyors 
megkezdését. A tágabb megközelítés 
keretében folytatott és az ITER-rel 
összefüggő más tevékenységek mind a 
Fúziósenergia-fejlesztési és ITER Európai 
Közös Vállalkozáson keresztül valósulnak 
meg. A tágabb megközelítés keretében 
folytatott tevékenységek finanszírozását az 
Euratom részéről elsősorban a 
Fúziósenergia-fejlesztési és ITER Európai 
Közös Vállalkozás egyes tagjai által 
természetben nyújtott hozzájárulások, 
másodsorban pedig az Euratom 

(3) Azoknak a tárgyalásoknak a keretében,
amelyek során az Unió meg kívánta 
szerezni a többi ITER-partner támogatását 
ahhoz, hogy az ITER Európában 
épülhessen meg, az Európai Atomenergia-
közösség és Japán kormánya 2007-ben 
megállapodást kötött egymással a fúziós 
energia kutatása területén a tágabb 
megközelítés keretében folytatandó 
tevékenységek közös végrehajtásáról, 
amelyben a felek olyan, a magfúzió 
kutatása területén Japánban közösen 
végrehajtandó kiegészítő tevékenységeket 
határoztak meg, amelyek biztosítják az 
ITER hatékony üzemeltetésének gyors 
megkezdését. A tágabb megközelítés 
keretében folytatott és az ITER-rel 
összefüggő más tevékenységek mind a 
Fúziósenergia-fejlesztési és ITER Európai 
Közös Vállalkozáson keresztül valósulnak 
meg. A tágabb megközelítés keretében 
folytatott tevékenységek finanszírozását az 
Euratom részéről elsősorban a 
Fúziósenergia-fejlesztési és ITER Európai 
Közös Vállalkozás egyes tagjai által 
természetben nyújtott hozzájárulások, 
másodsorban pedig az Euratom 
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költségvetése biztosítja. költségvetése biztosítja. A 2012. évi 
Európai Fúziós Fejlesztési Megállapodás 
(EFDA) részét képező, a fúziós energia 
megvalósítására vonatkozó útiterv 
megállapítja, hogy az ITER működésbe 
lépésének napjáig szükséges a 
kulcsfontosságú projektek és a 
kulcsfontosságú területeken zajló kutatási 
és fejlesztési tevékenységek folyamatos 
pénzügyi támogatása annak érdekében, 
hogy a fúziós energia megvalósításához 
vezető tudományos és technológiai 
problémákat megoldják. 

Or. en

Módosítás 22
Michèle Rivasi
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében
Corinne Lepage

Határozatra irányuló javaslat
4 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) Az ITER becsült építési költségei 
nagyobbnak bizonyultak, mint amit a 
2001-es előzetes becslések alapján az 
ITER-megállapodás figyelembe vett. Az 
ITER projekt helyzetéről és a 
továbbhaladás lehetséges irányairól 2010. 
július 12-én elfogadott következtetésiben 
az Európai Unió Tanácsa 2008-as értéken 
6,6 milliárd EUR-ban korlátozta az ITER 
építéséhez nyújtható európai hozzájárulás 
összegét. A következtetések értelmében az 
európai hozzájárulást 80%-ban az 
Euratomnak, 20%-ban pedig 
Franciaországnak kell biztosítania, és célja 
az építési költségek, a folyó kiadások és az 
előre nem látható költségek fedezése. Az 
említett következtetések alapján a 
Bizottság javaslatot terjesztett elő a 
költségvetési fegyelemről és a 
pénzgazdálkodás hatékonyságáról és 

(4) Az ITER becsült építési költségei csak 
2010-ben majdnem a háromszorosát érték 
el annak, amit a 2001-es előzetes 
becslések alapján az ITER-megállapodás 
figyelembe vett; és a költségek a 2001-es 
valamivel kevesebb mint 5,9 milliárd 
euróról (2008-as értéken) egyre gyorsabb 
ütemben emelkedve 2010-re elérték a 16 
milliárd eurót (2008-as értéken). Az ITER 
projekt helyzetéről és a továbbhaladás 
lehetséges irányairól 2010. július 12-én 
elfogadott következtetésiben az Európai 
Unió Tanácsa 2008-as értéken 6,6 milliárd 
EUR-ban korlátozta az ITER építéséhez 
nyújtható európai hozzájárulás (a teljes 
összeg 45%-a) összegét. A következtetések 
értelmében az európai hozzájárulást 80%-
ban az Euratomnak, 20%-ban pedig 
Franciaországnak kell biztosítania, és célja 
az építési költségek, a folyó kiadások és az 
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eredményességéről szóló, a 2007–2013. 
időszakra vonatkozó 2006. május 17-i 
többéves pénzügyi kerethez kapcsolódó 
intézményközi megállapodás módosítására 
annak érdekében, hogy az ITER a 2012–
2013. időszakban további forrásokhoz 
juthasson.

előre nem látható költségek fedezése, 
beleértve a 2011. márciusi japán 
természeti katasztrófa ITER projektet 
érintő pénzügyi és költségvetési 
következményeit és azt, hogy az ITER-nek 
is át kell esnie az atomreaktorokra 
vonatkozó stresszteszteken. Az említett 
következtetések alapján a Bizottság 
javaslatot terjesztett elő a költségvetési 
fegyelemről és a pénzgazdálkodás 
hatékonyságáról és eredményességéről 
szóló, a 2007–2013. időszakra vonatkozó 
2006. május 17-i többéves pénzügyi 
kerethez kapcsolódó intézményközi 
megállapodás módosítására annak 
érdekében, hogy az ITER a 2012–2013. 
időszakban további forrásokhoz juthasson.

Or. fr

Módosítás 23
Laurence J.A.J. Stassen

Határozatra irányuló javaslat
4 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) Az ITER becsült építési költségei 
nagyobbnak bizonyultak, mint amit a 
2001-es előzetes becslések alapján az 
ITER-megállapodás figyelembe vett. Az 
ITER projekt helyzetéről és a 
továbbhaladás lehetséges irányairól 2010. 
július 12-én elfogadott következtetésiben 
az Európai Unió Tanácsa 2008-as értéken 
6,6 milliárd EUR-ban korlátozta az ITER 
építéséhez nyújtható európai hozzájárulás 
összegét. A következtetések értelmében az 
európai hozzájárulást 80%-ban az 
Euratomnak, 20%-ban pedig 
Franciaországnak kell biztosítania, és célja 
az építési költségek, a folyó kiadások és az 
előre nem látható költségek fedezése. Az 
említett következtetések alapján a 
Bizottság javaslatot terjesztett elő a 

(4) Az ITER becsült építési költségei 
nagyobbnak bizonyultak, mint amit a 
2001-es előzetes becslések alapján az 
ITER-megállapodás figyelembe vett. Az 
ITER projekt helyzetéről és a 
továbbhaladás lehetséges irányairól 2010. 
július 12-én elfogadott következtetésiben 
az Európai Unió Tanácsa 2008-as értéken 
nem kevesebb mint 6,6 milliárd EUR-ban 
határozta meg az ITER építéséhez 
nyújtható európai hozzájárulás összegét. A 
következtetések értelmében az európai 
hozzájárulást 80%-ban az Euratomnak, 
20%-ban pedig Franciaországnak kell 
biztosítania, és célja az építési költségek, a 
folyó kiadások és az előre nem látható 
költségek fedezése. Az említett 
következtetések alapján a Bizottság 
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költségvetési fegyelemről és a 
pénzgazdálkodás hatékonyságáról és 
eredményességéről szóló, a 2007–2013. 
időszakra vonatkozó 2006. május 17-i 
többéves pénzügyi kerethez kapcsolódó 
intézményközi megállapodás módosítására 
annak érdekében, hogy az ITER a 2012–
2013. időszakban további forrásokhoz 
juthasson.

javaslatot terjesztett elő a költségvetési 
fegyelemről és a pénzgazdálkodás 
hatékonyságáról és eredményességéről 
szóló, a 2007–2013. időszakra vonatkozó 
2006. május 17-i többéves pénzügyi 
kerethez kapcsolódó intézményközi 
megállapodás módosítására annak 
érdekében, hogy az ITER a 2012–2013. 
időszakban további forrásokhoz juthasson.

Or. nl

Módosítás 24
Elisabetta Gardini

Határozatra irányuló javaslat
4 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4a) Az ITER finanszírozásának 
maximális összegét tiszteletben kell 
tartani, azt túllépni nem lehet. Semmilyen 
költségtúllépés nem fenyegetheti más 
uniós politikák finanszírozását és sikeres 
végrehajtását. 

Or. en

Módosítás 25
Michèle Rivasi
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében
Corinne Lepage

Határozatra irányuló javaslat
4 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4a) Az ITER építésére vonatkozó 2010-es 
költségvetési előrejelzés módosítása a 
számtalan költségtúllépés ellenére még 
nem történt meg.
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Or. fr

Módosítás 26
Elisabetta Gardini

Határozatra irányuló javaslat
5 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5) A 2013 utáni időszak vonatkozásában 
a Bizottság „Az Európa 2020 stratégia 
költségvetése” című közleményében azt 
javasolta, hogy az ITER projekt 
finanszírozása a többéves pénzügyi 
kereten kívül történjék. Ennek érdekében 
a 2014-től 2018-ig terjedő időszakra 
kiegészítő kutatási programot kell 
elfogadni az ITER projekt céljaira.

(5) Az ITER projektnek a fúziós energia 
területén meg kell szilárdítania Európa 
vezető szerepét azáltal, hogy időben 
befejeződik a tervezett építkezés és 
teljesülnek az üzemeltetési célok. Azon 
harmadik országoknak is hozzá kell 
járulniuk bármilyen kiegészítő 
programhoz, amelyek együttműködési 
megállapodásokat írtak alá az 
Euratommal a szabályozott magfúzió 
területén végzett megfelelő kutatások 
összekapcsolásáról.

Or. en

Módosítás 27
Kent Johansson, Nils Torvalds

Határozatra irányuló javaslat
5 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5) A 2013 utáni időszak vonatkozásában a 
Bizottság „Az Európa 2020 stratégia 
költségvetése” című közleményében azt 
javasolta, hogy az ITER projekt 
finanszírozása a többéves pénzügyi kereten 
kívül történjék. Ennek érdekében a 2014-
től 2018-ig terjedő időszakra kiegészítő 
kutatási programot kell elfogadni az ITER 
projekt céljaira.

(5) A 2013 utáni időszak vonatkozásában a 
Bizottság „Az Európa 2020 stratégia 
költségvetése” című közleményében azt 
javasolta, hogy az ITER projekt 
finanszírozása a többéves pénzügyi keret 
felső határait meghaladóan történjék 
annak biztosítása érdekében, hogy az 
esetleges költségtúllépések ne fenyegessék 
más, különösen a kutatási területet érintő 
uniós politikák finanszírozását és sikeres 
végrehajtását, továbbá hogy egyúttal a 



AM\928808HU.doc 11/34 PE506.175v01-00

HU

költségvetési hatóság mindkét ága 
maradéktalanul megőrizze hatásköreit. 
Ennek érdekében a 2014-től 2018-ig 
terjedő időszakra kiegészítő kutatási 
programot kell elfogadni az ITER projekt 
céljaira.

Or. en

Indokolás

A megoldás, mely szerint az ITER finanszírozása a többéves pénzügyi kereten kívül, azaz 
annak felső határain túl történne, azzal az előnnyel járna, hogy elkerülhető lenne az ITER 
számára történő átcsoportosítás az 1a. fejezet, elsősorban a Horizont 2020 alá tartozó más 
uniós programok és különösen kutatási programok rovására, amire a múltban sor került.

Módosítás 28
Michèle Rivasi
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében
Corinne Lepage

Határozatra irányuló javaslat
5 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5) A 2013 utáni időszak vonatkozásában a 
Bizottság „Az Európa 2020 stratégia 
költségvetése” című közleményében azt 
javasolta, hogy az ITER projekt 
finanszírozása a többéves pénzügyi kereten 
kívül történjék. Ennek érdekében a 2014-
től 2018-ig terjedő időszakra kiegészítő 
kutatási programot kell elfogadni az ITER 
projekt céljaira.

(5) A 2013 utáni időszak vonatkozásában a 
Bizottság „Az Európa 2020 stratégia 
költségvetése” című közleményében 
helyesen azt javasolta, hogy az ITER 
projekt finanszírozása a többéves pénzügyi 
kereten kívül történjék annak érdekében, 
hogy ne legyenek átfedések az olyan uniós 
programokkal, amelyek a kutatással, 
oktatással és a kkv-k versenyképességének 
javításával kapcsolatosak. Ennek 
érdekében a 2014-től 2018-ig terjedő 
időszakra kiegészítő kutatási programot 
kell elfogadni az ITER projekt céljaira, 
amely lehetővé teszi, hogy a Tanács 2010. 
július 12-i fent említett következtetéseiben 
foglalt megkötésekkel összhangban a 
tagállamok önkéntes alapon 
hozzájáruljanak az ITER projekt 
finanszírozásához.
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Or. fr

Módosítás 29
Michèle Rivasi
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében
Corinne Lepage

Határozatra irányuló javaslat
5 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5a) Az ITER megépítésének és 
működtetésének az előre nem látott 
kiadásokat is magában foglaló halmozott 
összköltségéhez történő európai 
hozzájárulás semmi esetre sem haladhatja
meg a Tanács által 2010. július 12-én 
meghatározott összeget. A jövőbeli 
költségtúllépések semmilyen módon vagy 
formában nem érintik az európai 
adófizetőket vagy az európai költségvetést  
A Bizottság mielőbb értékelést végez arra 
vonatkozóan, hogy mennyibe kerül az 
ITER leállítása és leszerelése.

Or. fr

Módosítás 30
Laurence J.A.J. Stassen

Határozatra irányuló javaslat
6 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(6) Az ITER projektre vonatkozó 
kiegészítő kutatási programot az Európai 
Unió általános költségvetéséhez nyújtott 
GNI-alapú sajátforrás-hozzájárulás 
számításához meghatározott, az egyes 
tagállamok bruttó nemzeti jövedelmére 
(GNI) alkalmazott lehívási mérték alapján 
a tagállamok által rendelkezésre bocsátott 

(6) Az ITER projektre vonatkozó 
kiegészítõ kutatási programot az ITER 
meglévő költségvetéséből kell 
finanszírozni.
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hozzájárulásokból kell finanszírozni. A 
hozzájárulásokat az Európai Unió 
általános költségvetésébe kell befizettetni, 
és a program címzett bevételeként kell 
kezelni. Lehetővé kell továbbá tenni, hogy 
a programhoz azok a harmadik országok 
is nyújthassanak hozzájárulást, amelyek a 
szabályozott magfúzió területén saját 
kutatási programjaik és az Euratom 
programjai társulásának létrehozása 
céljából együttműködési megállapodást 
kötöttek az Euratommal.

Or. nl

Módosítás 31
Evžen Tošenovský, Vicky Ford

Határozatra irányuló javaslat
6 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(6) Az ITER projektre vonatkozó 
kiegészítő kutatási programot az Európai 
Unió általános költségvetéséhez nyújtott 
GNI-alapú sajátforrás-hozzájárulás 
számításához meghatározott, az egyes 
tagállamok bruttó nemzeti jövedelmére 
(GNI) alkalmazott lehívási mérték alapján 
a tagállamok által rendelkezésre bocsátott 
hozzájárulásokból kell finanszírozni. A 
hozzájárulásokat az Európai Unió 
általános költségvetésébe kell befizettetni, 
és a program címzett bevételeként kell 
kezelni. Lehetővé kell továbbá tenni, hogy 
a programhoz azok a harmadik országok is 
nyújthassanak hozzájárulást, amelyek a 
szabályozott magfúzió területén saját 
kutatási programjaik és az Euratom 
programjai társulásának létrehozása 
céljából együttműködési megállapodást 
kötöttek az Euratommal.

(6) Az ITER projektre vonatkozó 
kiegészítõ kutatási programot a többéves 
pénzügyi keretből kell finanszírozni. A 
finanszírozásnak a többéves pénzügyi 
keretből kell történnie, ugyanakkor az 
uniós költségvetésből a 2014 és a 2018 
közötti időszakra vonatkozó 
hozzájárulások maximális összegét el kell 
különíteni, és az ITER projekt egyetlen ezt 
meghaladó finanszírozása sem 
veszélyeztetheti a többéves pénzügyi 
kereten belüli 1a. alfejezet alá tartozó 
többi projektet. Lehetővé kell továbbá 
tenni, hogy a programhoz azok a harmadik 
országok is nyújthassanak hozzájárulást, 
amelyek a szabályozott magfúzió területén 
saját kutatási programjaik és az Euratom 
programjai társulásának létrehozása 
céljából együttműködési megállapodást 
kötöttek az Euratommal.

Or. en
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Módosítás 32
Kent Johansson, Nils Torvalds

Határozatra irányuló javaslat
6 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(6) Az ITER projektre vonatkozó 
kiegészítő kutatási programot az Európai 
Unió általános költségvetéséhez nyújtott 
GNI-alapú sajátforrás-hozzájárulás 
számításához meghatározott, az egyes 
tagállamok bruttó nemzeti jövedelmére 
(GNI) alkalmazott lehívási mérték alapján 
a tagállamok által rendelkezésre bocsátott 
hozzájárulásokból kell finanszírozni. A 
hozzájárulásokat az Európai Unió 
általános költségvetésébe kell befizettetni, 
és a program címzett bevételeként kell 
kezelni. Lehetővé kell továbbá tenni, hogy 
a programhoz azok a harmadik országok is 
nyújthassanak hozzájárulást, amelyek a 
szabályozott magfúzió területén saját 
kutatási programjaik és az Euratom 
programjai társulásának létrehozása 
céljából együttműködési megállapodást 
kötöttek az Euratommal.

(6) Az ITER projektre vonatkozó 
kiegészítő kutatási programot a többéves 
pénzügyi keret felső értékeit meghaladó 
mértékben kell finanszírozni, és 
finanszírozásának maximális összegét a 
többéves pénzügyi keretről szóló 
rendeletben el kell különíteni az Unió 
költségvetésétől. E maximális összeget úgy 
kell tekinteni, hogy kiegészíti a Bizottság 
által a Horizont 2020 programra vagy 
más uniós programokra vonatkozóan 
javasolt költségvetést. Lehetővé kell 
továbbá tenni, hogy a programhoz azok a 
harmadik országok is nyújthassanak 
hozzájárulást, amelyek a szabályozott 
magfúzió területén saját kutatási 
programjaik és az Euratom programjai 
társulásának létrehozása céljából 
együttműködési megállapodást kötöttek az 
Euratommal.

Or. en

Indokolás

E finanszírozást úgy kell tekinteni, hogy kiegészíti a Bizottság által a Horizont 2020 
programra vagy más uniós programokra vonatkozóan javasolt forrásokat.

Módosítás 33
Michèle Rivasi
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében
Corinne Lepage

Határozatra irányuló javaslat
6 preambulumbekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(6) Az ITER projektre vonatkozó 
kiegészítő kutatási programot az Európai 
Unió általános költségvetéséhez nyújtott 
GNI-alapú sajátforrás-hozzájárulás 
számításához meghatározott, az egyes 
tagállamok bruttó nemzeti jövedelmére 
(GNI) alkalmazott lehívási mérték alapján 
a tagállamok által rendelkezésre bocsátott 
hozzájárulásokból kell finanszírozni. A 
hozzájárulásokat az Európai Unió általános 
költségvetésébe kell befizettetni, és a 
program címzett bevételeként kell kezelni. 
Lehetővé kell továbbá tenni, hogy a 
programhoz azok a harmadik országok is 
nyújthassanak hozzájárulást, amelyek a 
szabályozott magfúzió területén saját 
kutatási programjaik és az Euratom 
programjai társulásának létrehozása 
céljából együttműködési megállapodást 
kötöttek az Euratommal.

(6) Az ITER projektre vonatkozó 
kiegészítő kutatási programot a tagállamok 
önkéntes hozzájárulásaiból kell 
finanszírozni. A hozzájárulásokat az 
Európai Unió általános költségvetésébe 
kell befizettetni, és a program címzett 
bevételeként kell kezelni. Lehetővé kell 
továbbá tenni, hogy a programhoz azok a 
harmadik országok is nyújthassanak 
hozzájárulást, amelyek a szabályozott 
magfúzió területén saját kutatási 
programjaik és az Euratom programjai 
társulásának létrehozása céljából 
együttműködési megállapodást kötöttek az 
Euratommal.

Or. fr

Módosítás 34
António Fernando Correia de Campos

Határozatra irányuló javaslat
6 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(6a) A költségek visszafogását célzó, 
továbbra is végrehajtandó intézkedések 
ellenére az ITER projekt esetében annak 
tudományos jellege, valamint nagysága és 
technológiai kockázatai miatt továbbra is 
sor kerülhet költségtúllépésekre. Mindez 
nem fenyegetheti az uniós költségvetés 
korlátozott forrásait és más, különösen a 
„Versenyképesség a növekedés és a 
foglalkoztatás érdekében” című fejezet alá 
tartozó fontos uniós politikák 
végrehajtását. Az uniós költségvetés ilyen 
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jellegű költségtúllépésektől való 
elkülönítését megfelelő jogi 
biztosítékokkal kell alátámasztani.

Or. en

Módosítás 35
Bernd Lange

Határozatra irányuló javaslat
6 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(6a) Ennek megfelelően egyértelmű, hogy 
az ITER projekt finanszírozására nem az 
EU többéves pénzügyi keretben 
meghatározott általános költségvetéséből 
kerül sor. E projekt számára külön 
finanszírozást kell garantálni, és 
különösen nem történhet az 1a. fejezet alá 
tartozó kutatási költségvetésből (Horizont 
2020).

Or. de

Módosítás 36
Kent Johansson, Nils Torvalds

Határozatra irányuló javaslat
7 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(7a) A 3. cikkben foglalt maximális 
összeget (...) túllépő költségek nem 
lehetnek hatással az Unió költségvetéséből 
finanszírozott egyéb projektekre, és azokat 
adott esetben a felső határokat 
meghaladva kiegészítő forrásokból kell 
finanszírozni.

Or. en
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Módosítás 37
Kent Johansson, Nils Torvalds

Határozatra irányuló javaslat
7 b preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(7b) A költségvetési hatóság minkét 
ágának egyet kell értenie abban, hogy el 
kell kerülni az ITER projekttel 
kapcsolatos, nem teljesített kifizetési 
előirányzatok halasztását vagy 
átütemezését, és vállalniuk kell, hogy 
együttműködnek az ilyen helyzet 
megelőzése érdekében.

Or. en

Módosítás 38
Michèle Rivasi
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében
Corinne Lepage

Határozatra irányuló javaslat
8 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(8) A Tudományos és Műszaki Bizottság 
véleményt alkotott a Bizottság számára a 
„Horizont 2020” kutatási és innovációs 
keretprogramot kiegészítő Euratom 
kutatási és képzési programról (2014–
2018). Az ITER-rel kapcsolatos 
tevékenységek tudományos és műszaki 
tartalma nem változott e kiegészítő 
kutatási programban,

(8) A Tudományos és Műszaki Bizottság 
véleményt alkotott a Bizottság számára, a 
Parlament számára azonban nem, a 
„Horizont 2020” kutatási és innovációs 
keretprogramot kiegészítő Euratom 
kutatási és képzési programról (2014–
2018).

Or. fr
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Módosítás 39
Maria Da Graça Carvalho, Elisabetta Gardini

Határozatra irányuló javaslat
8 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(8a) A költségvetési hatóság minkét 
ágának egyet kell értenie abban, hogy el 
kell kerülni az ITER projekttel 
kapcsolatos, nem teljesített kifizetési 
előirányzatok halasztását vagy 
átütemezését, és vállalniuk kell, hogy 
együttműködnek az ilyen helyzet 
megelőzése érdekében.

Or. en

Módosítás 40
Peter Skinner, Vicky Ford, Evžen Tošenovský, Jan Březina

Határozatra irányuló javaslat
8 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(8a) Az EFDA fúziós útitervben javasolt 
prioritásokban foglaltaknak megfelelően 
a közös európai tóruszra (JET) vonatkozó 
projektnek központi szerepet kell játszania 
a fenntartható energiaellátás felé való 
átmenetben.

Or. en

Módosítás 41
Michèle Rivasi
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében
Corinne Lepage

 Határozatra irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A 2014. január 1-jétől 2018. december 31-
ig terjedő időszakra létrejön az ITER 
projektre vonatkozó kiegészítő kutatási 
program (a továbbiakban: program). A 
programból az Európai Atomenergia-
közösség (Euratom) által az ITER 
Szervezete részére nyújtandó 
hozzájárulások rendelkezésre bocsátáshoz 
szükséges tevékenységeket és az ITER-rel 
összefüggő egyéb tevékenységeket kell 
finanszírozni, beleértve azokat is, amelyek 
az ITER létesítményeinek építéséhez, 
üzemeltetéséhez és hasznosításához 
szükségesek. A program tudományos és 
technológiai célkitűzését, indoklását és 
tevékenységét a melléklet ismerteti.

A 2014. január 1-jétől 2018. december 31-
ig terjedő időszakra létrejön az ITER 
projektre vonatkozó kiegészítő kutatási 
program (a továbbiakban: program). A 
jelenlegi program mellékletben foglalt 
indoklásával és tevékenységeivel 
kapcsolatos tevékenységeket kell 
finanszíroznia.

Or. fr

Módosítás 42
Kent Johansson, Nils Torvalds

Határozatra irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

 A programot legfeljebb 2573 millió EUR 
(jelenlegi értéken) összegű hozzájárulás 
útján, a 3. cikkben meghatározott módon 
kell finanszírozni.

A programot legfeljebb 2 573 millió EUR 
(jelenlegi értéken) összegű hozzájárulás 
útján a többéves pénzügyi keret felső 
határait meghaladóan, a 3. cikkben 
meghatározott módon, a Bizottság által a 
Horizont 2020 programra vagy egyéb 
uniós programokra vonatkozóan javasolt 
költségvetésen felül kell finanszírozni.

Or. en

Indokolás

A megoldás, mely szerint az ITER finanszírozása a többéves pénzügyi kereten kívül, azaz 
annak felső határain túl történne, azzal az előnnyel járna, hogy elkerülhető lenne az ITER 
számára történő átcsoportosítás az 1a. fejezet, elsősorban a Horizont 2020 alá tartozó más 
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uniós programok és különösen kutatási programok rovására, amire a múltban sor került.

Módosítás 43
Michèle Rivasi
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében
Corinne Lepage

Határozatra irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

 A programot legfeljebb 2573 millió EUR 
(jelenlegi értéken) összegű hozzájárulás 
útján, a 3. cikkben meghatározott módon 
kell finanszírozni.

A programot a 3. cikkben meghatározott 
módon a tagállamok önkéntes 
hozzájárulásai alapján kell finanszírozni.

Or. fr

Módosítás 44
Laurence J.A.J. Stassen

Határozatra irányuló javaslat
3 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

 A programot a tagállamok által 
rendelkezésre bocsátott hozzájárulásokból
kell finanszírozni, amelyek összegét az 
Európai Unió általános költségvetéséhez 
nyújtott GNI-alapú sajátforrás-
hozzájárulás számításához meghatározott, 
az egyes tagállamok bruttó nemzeti 
jövedelmére (GNI) alkalmazott lehívási 
mérték alapján kell megállapítani. Ezeket 
a hozzájárulásokat a(z) XX/2012/EU 
európai parlamenti és tanácsi rendelet (az 
új költségvetési rendelet) XX. cikke 
értelmében a program külső címzett 
bevételének kell tekinteni.

A programot az ITER meglévő 
költségvetéséből kell finanszírozni.

Or. nl
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Módosítás 45
António Fernando Correia de Campos

Határozatra irányuló javaslat
3 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

 A programot a tagállamok által 
rendelkezésre bocsátott hozzájárulásokból 
kell finanszírozni, amelyek összegét az 
Európai Unió általános költségvetéséhez 
nyújtott GNI-alapú sajátforrás-hozzájárulás 
számításához meghatározott, az egyes 
tagállamok bruttó nemzeti jövedelmére 
(GNI) alkalmazott lehívási mérték alapján 
kell megállapítani. Ezeket a 
hozzájárulásokat a(z) XX/2012/EU európai 
parlamenti és tanácsi rendelet (az új 
költségvetési rendelet) XX. cikke 
értelmében a program külső címzett 
bevételének kell tekinteni.

A programot a többéves pénzügyi keretből, 
annak felső határait meghaladóan, azaz 
az 1A. fejezeten kívül kell finanszírozni. A 
2. cikkben meghatározott maximális 
hozzájárulást meghaladó 
költségtúllépések nem érinthetik az uniós 
költségvetést, azokat a tagállamok által 
rendelkezésre bocsátott hozzájárulásokból 
kell finanszírozni, amelyek összegét az 
Európai Unió általános költségvetéséhez 
nyújtott GNI-alapú sajátforrás-hozzájárulás 
számításához meghatározott, az egyes 
tagállamok bruttó nemzeti jövedelmére 
(GNI) alkalmazott lehívási mérték alapján 
kell megállapítani. Ezeket a 
hozzájárulásokat a(z) XX/2012/EU európai 
parlamenti és tanácsi rendelet (az új 
költségvetési rendelet) XX. cikke 
értelmében a program külső címzett 
bevételének kell tekinteni.

Or. en

Módosítás 46
Michèle Rivasi
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében
Corinne Lepage

Határozatra irányuló javaslat
3 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

 A programot a tagállamok által 
rendelkezésre bocsátott hozzájárulásokból 
kell finanszírozni, amelyek összegét az 

A programot a tagállamok által 
rendelkezésre bocsátott önkéntes 
hozzájárulásokból kell finanszírozni. 
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Európai Unió általános költségvetéséhez 
nyújtott GNI-alapú sajátforrás-
hozzájárulás számításához meghatározott, 
az egyes tagállamok bruttó nemzeti 
jövedelmére (GNI) alkalmazott lehívási 
mérték alapján kell megállapítani. Ezeket 
a hozzájárulásokat a(z) XX/2012/EU 
európai parlamenti és tanácsi rendelet (az 
új költségvetési rendelet) XX. cikke 
értelmében a program külső címzett 
bevételének kell tekinteni.

Ezeket a hozzájárulásokat a(z) 
XX/2012/EU európai parlamenti és tanácsi 
rendelet (az új költségvetési rendelet) XX. 
cikke értelmében a program külső címzett 
bevételének kell tekinteni.

Or. fr

Módosítás 47
Bernd Lange

Határozatra irányuló javaslat
3 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A programot a tagállamok által 
rendelkezésre bocsátott hozzájárulásokból 
kell finanszírozni, amelyek összegét az 
Európai Unió általános költségvetéséhez 
nyújtott GNI-alapú sajátforrás-hozzájárulás 
számításához meghatározott, az egyes 
tagállamok bruttó nemzeti jövedelmére 
(GNI) alkalmazott lehívási mérték alapján 
kell megállapítani. Ezeket a 
hozzájárulásokat a(z) XX/2012/EU európai 
parlamenti és tanácsi rendelet (az új 
költségvetési rendelet) XX. cikke 
értelmében a program külső címzett 
bevételének kell tekinteni.  

A programot a tagállamok által 
rendelkezésre bocsátott hozzájárulásokból 
kell finanszírozni, amelyek összegét az 
Európai Unió általános költségvetéséhez 
nyújtott GNI-alapú sajátforrás-hozzájárulás 
számításához meghatározott, az egyes 
tagállamok bruttó nemzeti jövedelmére 
(GNI) alkalmazott lehívási mérték alapján 
kell megállapítani. Ezeket a 
hozzájárulásokat a(z) XX/2012/EU európai 
parlamenti és tanácsi rendelet (az új 
költségvetési rendelet) XX. cikke 
értelmében a program külső címzett 
bevételének kell tekinteni.  

A program nem finanszírozható az EU 
többéves pénzügyi keretben meghatározott 
általános költségvetéséből.

Or. de

Módosítás 48
Laurence J.A.J. Stassen
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Határozatra irányuló javaslat
4 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

 A programhoz olyan harmadik országok is 
nyújthatnak hozzájárulást, amelyek a 
szabályozott magfúzió területén saját 
kutatási programjaik és az Euratom 
programjai társulásának létrehozása 
céljából együttműködési megállapodást 
kötöttek az Euratommal (a továbbiakban: 
társult országok).

A programhoz olyan harmadik országok 
nyújthatnak hozzájárulást, amelyek a 
szabályozott magfúzió területén saját 
kutatási programjaik és az Euratom 
programjai társulásának létrehozása 
céljából együttműködési megállapodást 
kötöttek az Euratommal (a továbbiakban: 
társult országok).

Or. nl

Módosítás 49
Jean-Pierre Audy

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A Bizottság 2016. június 30-ig benyújtja a 
Tanácshoz és véleményezésre a 
Parlamenthez az ITER projektre 
vonatkozó, a 2014 és 2018 közötti 
időszakra szóló kiegészítő kutatási 
program alakulásáról készített félidős 
felülvizsgálatát.

Or. fr

Módosítás 50
Michèle Rivasi
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében
Corinne Lepage

Határozatra irányuló javaslat
6 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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 
Unió pénzügyi érdekei az e határozat 
alapján finanszírozott cselekvések 
végrehajtása során ne sérüljenek.

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

Or. fr

Módosítás 51
Jean-Pierre Audy

Határozatra irányuló javaslat
6 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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 
Unió pénzügyi érdekei az e határozat 
alapján finanszírozott cselekvések 
végrehajtása során ne sérüljenek.

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

Or. fr

Módosítás 52
Jean-Pierre Audy
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Határozatra irányuló javaslat
6 cikk – 1 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A Bizottság és képviselői, valamint a 
Számvevőszék – dokumentumok 
vizsgálata, valamint helyszíni ellenőrzések 
és vizsgálatok útján – jogosult 
ellenőrzéseket végezni az e határozat 
alapján uniós forrásból származó 
támogatásokban részesülő 
kedvezményezetteknél, valamint az e 
határozat alapján uniós forrásokban 
részesülő vállalkozóknál, alvállalkozóknál 
és más harmadik feleknél.

Az Európai Parlament, a Bizottság és 
képviselői, valamint a Számvevőszék –
dokumentumok vizsgálata, valamint 
helyszíni ellenőrzések és vizsgálatok útján 
– jogosult ellenőrzéseket végezni az e 
határozat alapján uniós forrásból származó 
támogatásokban részesülő 
kedvezményezetteknél, valamint az e 
határozat alapján uniós forrásokban 
részesülő vállalkozóknál, alvállalkozóknál 
és más harmadik feleknél.

Or. fr

Módosítás 53
Jean-Pierre Audy

Határozatra irányuló javaslat
6 cikk – 1 bekezdés – 4 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az első és a második albekezdés sérelme 
nélkül az e határozat végrehajtása 
keretében harmadik országokkal és 
nemzetközi szervezetekkel kötött 
együttműködési megállapodásokban, 
valamint az e határozat 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 első és a második albekezdés sérelme 
nélkül az e határozat végrehajtása 
keretében harmadik országokkal és 
nemzetközi szervezetekkel kötött 
együttműködési megállapodásokban, 
valamint az e határozat 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 
ellenőrzések eredményeit továbbítani kell 
az Európai Parlamenthez.

Or. fr
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Módosítás 54
Maria Da Graça Carvalho, Elisabetta Gardini

Határozatra irányuló javaslat
6 cikk – 2 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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 
Unió pénzügyi érdekei az e határozat 
alapján finanszírozott cselekvések 
végrehajtása során ne sérüljenek.

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 
Unió pénzügyi érdekei az e határozat 
alapján finanszírozott cselekvések 
végrehajtása során ne sérüljenek. A 
Bizottság meghozza a megfelelő 
kockázatkezelés és a költségtúllépések 
megelőzésének biztosításához szükséges 
intézkedéseket is.

Or. en

Módosítás 55
Kent Johansson, Nils Torvalds

Határozatra irányuló javaslat
6 cikk – 2 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) 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 
Unió pénzügyi érdekei az e határozat 
alapján finanszírozott cselekvések 

(2) 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 
Unió pénzügyi érdekei az e határozat 
alapján finanszírozott cselekvések 
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végrehajtása során ne sérüljenek. végrehajtása során ne sérüljenek. A 
Bizottság meghozza a megfelelő 
kockázatkezelés és a költségtúllépések 
megelőzésének biztosításához szükséges 
intézkedéseket is.

Or. en

Módosítás 56
Maria Da Graça Carvalho, Elisabetta Gardini

Határozatra irányuló javaslat
6 cikk – 2 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A Bizottság és képviselői, valamint a 
Számvevőszék – dokumentumok
vizsgálata, valamint helyszíni ellenőrzések 
és vizsgálatok útján – jogosult 
ellenőrzéseket végezni az e határozat 
alapján uniós forrásból származó 
támogatásokban részesülő 
kedvezményezetteknél, valamint az e 
határozat alapján uniós forrásokban 
részesülő vállalkozóknál, alvállalkozóknál 
és más harmadik feleknél.

A Bizottság és képviselői, valamint a 
Számvevőszék – dokumentumok 
vizsgálata, valamint helyszíni ellenőrzések 
és vizsgálatok útján – jogosult 
ellenőrzéseket végezni az e határozat 
alapján uniós forrásból származó 
támogatásokban részesülő 
kedvezményezetteknél, valamint az e 
határozat alapján uniós forrásokban 
részesülő vállalkozóknál, alvállalkozóknál 
és más harmadik feleknél. A Bizottságnak 
rendszeresen tájékoztatnia kell az Európai 
Parlamentet a program, különösen a 
költségek és az ütemezés alakulásáról.

Or. en

Módosítás 57
Elisabetta Gardini

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A fent említett költségvetésből az ITER 
projekt számára további források nem 
biztosíthatók. Továbbá a meghatározott 
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összeghatárt túllépő, előre nem látható 
finanszírozás nem oldható meg a 
párhuzamosan futó projektek 
költségvetéseiből.

Or. en

Módosítás 58
Michèle Rivasi
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében
Corinne Lepage

Határozatra irányuló javaslat
Melléklet – Tudományos és technológiai célkitűzés – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az ITER projektre vonatkozó kiegészítő 
kutatási program célja az ITER 
megvalósítása, ami jelentős lépés a 
magfúzió elvén alapuló biztonságos, 
fenntartható, környezettisztelő és 
gazdaságilag életképes erőművi reaktor-
prototípusok létrehozása felé.

Az ITER projektre vonatkozó kiegészítő 
kutatási program célja az ITER 
megvalósítása.

Or. fr

Módosítás 59
Laurence J.A.J. Stassen

Határozatra irányuló javaslat
Melléklet – Tudományos és technológiai célkitűzés – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az ITER projektre vonatkozó kiegészítő 
kutatási program célja az ITER 
megvalósítása, ami jelentős lépés a 
magfúzió elvén alapuló biztonságos, 
fenntartható, környezettisztelő és 
gazdaságilag életképes erőművi reaktor-
prototípusok létrehozása felé.

Az ITER projektre vonatkozó kiegészítő 
kutatási program célja az ITER 
megvalósítása, ami jelentős lépés a 
magfúzió elvén alapuló biztonságos, tiszta
és gazdaságilag nyereséges erőművi 
reaktor-prototípusok létrehozása felé.

Or. nl
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Módosítás 60
Michèle Rivasi
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében
Corinne Lepage

Határozatra irányuló javaslat
Melléklet – Tudományos és technológiai célkitűzés – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A célkitűzés teljesítését szolgáló stratégia 
első számú prioritása az ITER 
(nagyméretű kísérleti létesítmény a fúziós 
energiatermelés tudományos és műszaki 
megvalósíthatóságának demonstrálására), 
majd ezt követően egy demonstrációs 
fúziós erőmű megépítése.

Az ITER (nagyméretű kísérleti létesítmény 
a fúziós energiatermelés tudományos és 
műszaki megvalósíthatóságának 
demonstrálására) megépítését, ha meg kell 
valósulnia, a tagállamok önkéntes 
hozzájárulásaiból kell finanszírozni, és 
szigorúan a kiegészítő kutatási program 
keretein belül kell maradnia, továbbá nem 
lépheti túl az ITER helyzetéről szóló, 
2010. július 12-i tanácsi 
következtetésekben meghatározott 
költségvetési korlátokat.

Or. fr

Módosítás 61
Peter Skinner, Vicky Ford, Evžen Tošenovský, Jan Březina

Határozatra irányuló javaslat
Melléklet – Tudományos és technológiai célkitűzés – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A célkitűzés teljesítését szolgáló stratégia 
első számú prioritása az ITER (nagyméretű 
kísérleti létesítmény a fúziós 
energiatermelés tudományos és műszaki 
megvalósíthatóságának demonstrálására), 
majd ezt követően egy demonstrációs 
fúziós erőmű megépítése.

A célkitűzés teljesítését szolgáló stratégia 
első számú prioritása az ITER (nagyméretű 
kísérleti létesítmény a fúziós 
energiatermelés tudományos és műszaki 
megvalósíthatóságának demonstrálására), 
majd ezt követően egy demonstrációs 
fúziós erőmű megépítése. Valamint az 
EFDA fúziós útitervben javasolt 
prioritások végrehajtása annak 
biztosításához, hogy az ITER 
kulcsszerepet játsszon a fenntartható 
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energiaellátás felé való átmenetben.

Or. en

Módosítás 62
Michèle Rivasi
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében
Corinne Lepage

Határozatra irányuló javaslat
Melléklet – Indoklás – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A fúziós energia néhány évtizeden belül 
nagyban hozzájárulhat az Unió 
fenntartható és biztonságos
energiaellátásának biztosításához. Sikeres 
fejlesztés esetén a fúziós energia
biztonságos, fenntartható energiaforrást 
jelenthet.

A magfúzió mélyen a nap és a csillagok 
belsejében játszódik le, és megújuló 
energiát termelve közvetve vagy 
közvetlenül hozzájárul a biztonságos, 
fenntartható és környezetbarát 
energiaellátáshoz.

Or. fr

Módosítás 63
Laurence J.A.J. Stassen

Határozatra irányuló javaslat
Melléklet – Indoklás – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A fúziós energia néhány évtizeden belül 
nagyban hozzájárulhat az Unió 
fenntartható és biztonságos 
energiaellátásának biztosításához. Sikeres 
fejlesztés esetén a fúziós energia 
biztonságos, fenntartható energiaforrást 
jelenthet.

A fúziós energia néhány évtizeden belül 
nagyban hozzájárulhat az Unió 
fenntartható és biztonságos 
energiaellátásának biztosításához. Sikeres 
fejlesztés esetén a fúziós energia 
biztonságos, tiszta és gazdasági 
szempontból nyereséges energiaforrást 
jelenthet.

Or. nl
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Módosítás 64
Peter Skinner, Evžen Tošenovský, Vicky Ford, Jan Březina

Határozatra irányuló javaslat
Melléklet – Indoklás – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A fúziós energia néhány évtizeden belül 
nagyban hozzájárulhat az Unió 
fenntartható és biztonságos 
energiaellátásának biztosításához. Sikeres 
fejlesztés esetén a fúziós energia 
biztonságos, fenntartható energiaforrást 
jelenthet.

A fúziós energia néhány évtizeden belül 
nagyban hozzájárulhat az Unió 
fenntartható és biztonságos 
energiaellátásának biztosításához. Sikeres 
fejlesztés esetén a fúziós energia 
biztonságos, fenntartható energiaforrást 
jelenthet. A fúziós energia hasznosítása 
nagyon ígéretes cél, azonban komoly 
kihívást is jelent, mivel a fizika és a 
mérnöki tudományok terén még mindig 
vannak olyan problémák, amelyek 
megoldása szükséges ahhoz, hogy 
továbblépjenek a magfúzió 
megvalósíthatóságának demonstrációja 
felé. Ahhoz, hogy e kihívások közül 
néhányra megtalálják a legjobb 
megoldásokat, az Uniónak minden 
lehetséges erőfeszítést meg kell tennie a 
közös európai tórusz (JET) támogatása és 
kiaknázása érdekében, hogy elősegítse 
bármilyen tudásbeli vagy tapasztalatbeli 
szakadék áthidalását.

Or. en

Módosítás 65
Michèle Rivasi
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében
Corinne Lepage

Határozatra irányuló javaslat
Melléklet – Indoklás – 1 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Nem engedhető meg, hogy folytatódjon az 
ITER projekt által a pénzügyi és 
költségvetési forrásokra gyakorolt 
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hatalmas elszívó hatás. Ezért az ITER-t 
vagy meg kell építeni a kiegészítő program 
végére, vagy teljesen el kell vetni.

Or. fr

Módosítás 66
Michèle Rivasi
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében
Corinne Lepage

Határozatra irányuló javaslat
Melléklet – Indoklás – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A fúziós energiára irányuló K+F 
nemzetközi dimenziója az ITER 
Nemzetközi Fúziósenergia-fejlesztési 
Szervezetében, valamint a Japán 
kormánya és az Euratom között a fúziós 
energia kutatása területén a tágabb 
megközelítés keretében folytatandó, az 
ITER-rel kapcsolatos tevékenységeket 
kiegészítő tevékenységekről létrejött 
megállapodásban ölt testet.

törölve

Or. fr

Módosítás 67
Michèle Rivasi
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében
Corinne Lepage

Határozatra irányuló javaslat
Melléklet – Tevékenység – 2 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) rendelkezésre kell bocsátani az 
Euratom hozzájárulását a tágabb 
megközelítés keretében Japánnal együtt 
folytatott tevékenységekhez;

törölve
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Or. fr

Módosítás 68
Michèle Rivasi
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében
Corinne Lepage

Határozatra irányuló javaslat
Melléklet – Tevékenység – 2 bekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) szükség szerint egyéb, a demonstrációs 
reaktor és a kapcsolódó létesítmények 
tervezésének megalapozásához szükséges 
tevékenységeket kell végezni.

törölve

Or. fr

Módosítás 69
Elisabetta Gardini

Határozatra irányuló javaslat
Melléklet – Tevékenység – 2 bekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) szükség szerint egyéb, a demonstrációs 
reaktor és a kapcsolódó létesítmények 
tervezésének megalapozásához szükséges 
tevékenységeket kell végezni.

c) szükség szerint egyéb, a demonstrációs 
reaktor és a kapcsolódó létesítmények 
tervezésének megalapozásához szükséges 
tevékenységeket kell végezni, elsősorban 
olyanokat, amelyek a DEMO 
megépítésével és működtetésével 
kapcsolatos, még fennálló problémák 
megfelelő megoldásához szükségesek.

Or. en

Módosítás 70
Peter Skinner, Jan Březina, Vicky Ford, Evžen Tošenovský

Határozatra irányuló javaslat
Melléklet – Tevékenység – 2 bekezdés – c pont
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) szükség szerint egyéb, a demonstrációs 
reaktor és a kapcsolódó létesítmények 
tervezésének megalapozásához szükséges 
tevékenységeket kell végezni. Ezek közé 
tartozik a JET kiaknázása folytatásának 
biztosítása az ITER teljes körű 
működésének elindulásáig.

Or. en

Módosítás 71
Elisabetta Gardini

Határozatra irányuló javaslat
Melléklet – Tevékenység – 2 bekezdés – c a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ca) olyan iparpolitikát kell végrehajtani, 
amely alkalmas az ipar, többek között a 
kis- és középvállalkozások bevonására a 
verseny elősegítése érdekében, továbbá 
azért, hogy felkészítse az európai 
rendszert a fúziós korszakra.

Or. en


