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* Konzultációs eljárás
*** Egyetértési eljárás

***I Rendes jogalkotási eljárás (első olvasat)
***II Rendes jogalkotási eljárás (második olvasat)

***III Rendes jogalkotási eljárás (harmadik olvasat)

(Az eljárás típusa a jogszabálytervezetben javasolt jogalaptól függ.)

A jogszabálytervezet módosításai

A Parlament módosításaiban a jogszabálytervezet módosításait félkövér dőlt
betűkkel jelölik. A dőlt betűs kiemelés jelzi az illetékes osztályoknak, hogy a 
jogszabálytervezet mely részeiben javasolnak javításokat a szöveg 
véglegesítése érdekében (például nyilvánvaló hibák vagy kihagyások esetén 
egy adott nyelvi változatban). Az ilyen jellegű módosítási javaslatokat az 
érintett osztályok hagyják jóvá.

A jogszabálytervezettel módosítani kívánt, már létező jogszabályra 
vonatkozó valamennyi módosítás fejléce egy harmadik és egy negyedik sort 
is tartalmaz, amelyekben a létező jogszabály, illetve érintett rendelkezésének 
megjelölése található. Egy már létező jogszabály Parlament által módosítani 
kívánt – ám a jogszabálytervezet által nem módosított – rendelkezésének 
idézett részei félkövér betűkkel szerepelnek. Az ilyen részekben az esetleges 
törléseket a következőképpen kell jelölni: [...].



PR\903020HU.doc 3/39 PE489.630v01-00

HU

TARTALOM

Oldal

AZ EURÓPAI PARLAMENT JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZETE............5

INDOKOLÁS ......................................................................................................................35



PE489.630v01-00 4/39 PR\903020HU.doc

HU



PR\903020HU.doc 5/39 PE489.630v01-00

HU

AZ EURÓPAI PARLAMENT JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZETE

az Európai Atomenergia-közösségnek a „Horizont 2020” kutatási és innovációs 
keretprogramot kiegészítő kutatási és képzési programjáról (2014–2018) szóló tanácsi 
rendeletre irányuló javaslatról
(COM(2011)0812 – C7-0009/2012 – 2011/0400(NLE))

(Konzultáció)

Az Európai Parlament,

– tekintettel a Bizottság Tanácshoz intézett javaslatára (COM(2011)0812),

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

– tekintettel eljárási szabályzata 55. cikkére,

– tekintettel az Ipari, Kutatási és Energiaügyi Bizottság jelentésére, valamint a Költségvetési 
Bizottság és a Jogi Bizottság véleményére (A7–0000/2012),

1. jóváhagyja a Bizottság javaslatát annak módosított formájában;

2. felkéri a Bizottságot, hogy ennek megfelelően módosítsa javaslatát, az Európai Unió 
működéséről szóló szerződés 293. cikke (2) bekezdésének és az Euratom-Szerződés 106a. 
cikkének megfelelően;

3. felkéri a Tanácsot, hogy tájékoztassa arról, ha a Parlament által jóváhagyott szövegtől el 
kíván térni;

4. felkéri a Tanácsot a Parlamenttel való újbóli konzultációra, ha lényegesen módosítani 
kívánja a Bizottság javaslatát;

5. utasítja elnökét, hogy továbbítsa a Parlament álláspontját a Tanácsnak és a Bizottságnak.

Módosítás 1

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 –

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

Indokolás

Mindenkor fontos kihangsúlyozni a nukleáris fegyverek elterjedése és a nukleáris terrorizmus 
jelentette lehetséges veszélyt. Tekintettel a radioaktivitás természetére, fontos felhívni a 
figyelmet néhány olyan nukleáris létesítményre is, amelyek noha nem Uniós területen 
helyezkednek el, arra potenciálisan hatást gyakorolhatnak.

Módosítás 2

5 preambulumbekezdés

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 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, illetve jobb 
munkakörülményekkel kell eleget tenni.

Or. en

Indokolás

Mivel fennáll annak csekély, de lehetséges veszélye, hogy az atomkutatók és a nukleáris 
dolgozók ártalmas anyagoknak vannak kitéve, nem szabad megfeledkeznünk arról, hogy az 
Uniónak szüntelenül törekednie kell a biztonsági szabványok javítására az érintettek számára.

Módosítás 3

6 preambulumbekezdés
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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 finanszírozását ugyanakkor a 
többéves pénzügyi keret (MFF) révén kell 
biztosítani. 

Or. en

Indokolás
Jóllehet az ITER-projekttel javarészt egy másik jogi aktus keretében foglalkoznak majd, az 
Európai Parlamentre hárul annak feladata, hogy jelezze a Bizottság és az Európai Unió 
Tanácsa felé, hogy a kérdéses projekt finanszírozását a többéves pénzügyi keret (MFF) égisze 
alatt kell garantálni, ahogy korábban is. A Bizottság nem javasolt logikus indokot arra, hogy 
az miért kerüljön ki az eddigi hatály alól.

Módosítás 4

6 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(6a) Az elkövetkező évtizedekre szóló 
egyéb uniós prioritások kiegészítése 
érdekében az atommaghasadásra 
vonatkozó kutatások keretének 
támogatnia kell az Unió meglévő 
célkitűzéseit és javaslatait, így például a 
stratégiai energiatechnológiai terveket 
(SET-tervek) és a 2050-ig szóló 
energiaügyi ütemtervet. E keretnek 
egyúttal támogatnia kell az európai 
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fenntartható atomipari kezdeményezést 
(ESNII). A keretnek továbbá a harmadik 
országokkal folytatott együttműködés 
tekintetében a lehető legnagyobb 
mértékben ki kell egészítenie a tágabb 
uniós javaslatokat.

Or. en

Indokolás

Fontos, hogy a keret kiegészítse az elfogadott és megalapozott uniós prioritásokat. A keretnek 
egyúttal további támogatást kell nyújtania az európai fenntartható atomipari kezdeményezés 
(ESNII) számára, amelyet 2010 novemberében indítottak útjára.

Módosítás 5

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.

(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, 
másrészt pedig arra, hogy folytatódjon a 
meglévő társult és kapcsolódó projektek, 
így például a Joint European Torus (JET) 
tevékenységeinek támogatása. 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, köztük arra is, hogy 
biztosítsák annak az MFF égisze alatt 
történő teljes körű és átlátható 
finanszírozását. A finanszírozás MFF-en 
belüli garantálása egyúttal garanciát 
jelent arra is, hogy a Bizottság elkötelezi 
magát a projekt hosszú távú sikere iránt, 
és megakadályozza a költségek későbbi, 
exponenciálisan növekvő 
felhalmozódását. A fúziós energia 
tudományos közösségében Európa által 
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betöltött vezető szerep fenntartása e keret 
elengedhetetlen célja.

Or. en

Indokolás

Az ITER-en felül egyéb jelentős fúziósenergia-projektek is léteznek, így például a JET, amely 
évek óta működik, és a fúziós energia jövőjével foglalkozó fontos, folyamatban lévő kutatások 
forrása az ITER tervezett indulási időpontját megelőzően. Az ITER-projekt 
megvalósíthatósága szempontjából fontos, hogy e kutatás folytatódjon. 

Módosítás 6

8 preambulumbekezdés

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 – és adott esetben a 
nemzetközi szakpolitikák –
megfogalmazásához, kialakításához, 
végrehajtásához és nyomon követéséhez, 
különösen a nukleáris biztonsági és 
védelmi kutatás és képzés területén.

Or. en

Módosítás 7

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 

(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 



PE489.630v01-00 10/39 PR\903020HU.doc

HU

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 
kutatási tevékenységét az Unió politikai 
prioritásaira összpontosítja.

támogatására, különös tekintettel a 
biztonságra, a védelemre, a 
sugárvédelemre – ideértve a jobb 
munkakörülményeket is azok számára, 
akik közvetlenül nukleáris anyagokkal 
dolgoznak –, a nukleáris leszerelésre 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 
kutatási tevékenységét az Unió politikai 
prioritásaira összpontosítja.

Or. en

Indokolás

A munkakörülményekre vonatkozó szükséges előírásokon felül azt is lényeges szem előtt 
tartani, hogy a nukleáris leszerelés szintén létfontosságú a jövő szempontjából.

Módosítás 8

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 

(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 
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részvételét az Euratom-program 
tevékenységeiben.

részvételét az Euratom-program 
tevékenységeiben. Ennek magában kell 
foglalnia a tudományos és kutatási pályák 
vonzóbbá tételét a kutatók következő 
generációja számára, különösen ha a 
kutatásban alulképviselt csoportok 
tagjairól van szó.

Or. en

Indokolás

Noha a nukleáris kutatás területén számos szakértő működik az Unióban, elengedhetetlen a 
kutatók következő generációjának bevonása a nukleáris tudományba. A nők jelenleg 
alulképviseltek a kutatók és egyéb csoportok körében, amivel foglalkozni kell. 

Módosítás 9

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 kódexére, valamint az európai 
kutatási térséggel összefüggésben 
meghatározott egyéb referenciakeretekre.

(13) Az Euratom-programnak törekednie 
kell arra, hogy előmozdítsa a kutatói 
életpályának az Unión belüli vonzerejét, 
azt az általános célt követve, hogy növelje 
a tudomány ismertségét a társadalomban, 
másrészt pedig megakadályozza az uniós 
készséghiányt, illetve az Unióból 
harmadik országokba irányuló 
„agyelszívást”. Miközben az Unión belül 
jelenleg komoly szakértelem halmozódott 
fel, elengedhetetlenül fontos, hogy a 
nukleáris kutatók új generációja a 
nukleáris kutatás valamennyi területén 
képzésben részesüljön. Az Euratom-
program egyúttal minden szinten arra 
törekszik majd, hogy európai hozzáadott 
értékkel szolgáljon mindazok számára, 
akik nukleáris kutatásban kívánnak részt 
venni. Megfelelő figyelmet kell fordítani –
önkéntes jellegük tiszteletben tartása 
mellett – a Kutatók Európai Chartájára és a 
kutatók felvételi eljárásának magatartási 
kódexére, valamint az európai kutatási 
térséggel összefüggésben meghatározott 
egyéb referenciakeretekre.
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Or. en

Módosítás 10

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. A 
rendelkezésre álló közösségi finanszírozás 
kkv-k részéről történő növekvő 
felhasználásának szükségességét a 
nukleáris ágazat szereplőire nézve 
ugyanúgy érvényesnek kell tekinteni, mint 
más területeken. Az Euratom-keretnek az 
innovációs lánc minden szakaszában 
támogatnia kell a kkv-ket, különösen a 
piachoz közelebb álló tevékenységeket, 
többek között innovatív pénzügyi eszközök 
alkalmazása révén. E támogatásnak 
magában kell foglalnia a célzott kkv-
támogató eszközt, valamint az összes 
felülvizsgált pénzügyi eszközt, amelyek 
várhatóan megfelelő intézkedéseket 
biztosítanak a kkv-kben rejlő teljes 
innovációs potenciál kibontakoztatásához, 
és amelyek a „Horizont 2020” 
finanszírozási program, illetve hasonló 
programok révén válnak elérhetővé, 
amilyen például a vállalkozások 
versenyképességét és a kis- és 
középvállalkozásokat segítő program 
(2014–2020) (COSME).

Or. en
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Indokolás

A „Horizont 2020” célja a kkv-k helyzetének Unió-szerte történő javítása. A kkv-k 
kulcsfontosságúak az uniós munkahelyteremtés szempontjából, az adminisztratív terhek miatt 
gyakran mégis nehézségekkel szembesülnek az uniós finanszírozáshoz való hozzáférés terén, 
és rendszerint alulképviseltek a nukleáris kutatásban. Minden szinten megfelelő 
intézkedéseket kell hozni annak biztosítása érdekében, hogy a független szakértői csoportok 
kijelölése során az iparág, a kkv-k és a tudományos körök között megfelelő egyensúly 
alakuljon ki. Különösen fontos, hogy a kkv-k ne csupán hozzáféréssel rendelkezzenek a célzott 
kkv-támogató eszközökhöz, hanem az egyszerűsítés a kkv-k potenciálját is növelje.

Módosítás 11

17 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(17) Az Euratom-programnak elő kell 
mozdítania a közös érdeken és a kölcsönös 
előnyökön alapuló – különösen a 
biztonság területét érintő –
együttműködést harmadik országokkal.

(17) A programnak mindenekelőtt 
figyelembe kell vennie az Unióval 
szomszédos harmadik országokban 
működő valamennyi nukleáris 
létesítményt, különösen ha azok olyan 
térségben helyezkednek el, amely 
fokozottan ki van téve a természeti 
katasztrófák veszélyének. A nukleáris 
energiával kapcsolatos nemzetközi 
együttműködésnek megfelelő eszközökkel 
kell rendelkeznie a kölcsönös pénzügyi 
kötelezettségek biztosításához. Ennek 
együttműködési szerződéseket és viszonos 
kötelezettségeket is magában kell 
foglalnia.

Or. en

Indokolás

A Szöulban megrendezett 2012. évi nukleáris biztonsági csúcstalálkozón Van Rompuy elnök 
azt nyilatkozta, hogy látni szeretné egy „globális biztonsági kultúra” kialakulását. Fontos, 
hogy az Unió minden olyan törekvéshez hozzájáruljon, amelynek célja a nukleáris biztonsági 
szabványok szigorítása világszerte.

Módosítás 12

19 preambulumbekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(19) 2011. február 4-i ülésén az Európai 
Tanács elismerte, hogy az uniós kutatás 
finanszírozásában az ellenőrzés és a 
kockázatkezelés újfajta megközelítésére 
van szükség, és új egyensúly 
megteremtését szorgalmazta a bizalom és 
az ellenőrzés, illetve a kockázatvállalás és 
a kockázatkerülés között. A kutatási 
keretprogramok végrehajtásának 
egyszerűsítéséről szóló 2010. november 
11-i állásfoglalásában az Európai 
Parlament az adminisztratív és pénzügyi 
egyszerűsítés irányába történő 
elmozdulásra szólított fel, és 
megállapította, hogy az uniós 
kutatásfinanszírozásnak 
bizalomalapúbbnak és kockázattűrőbbnek 
kellene lennie a résztvevőkkel szemben.

(19) 2011. február 4-i ülésén az Európai 
Tanács elismerte, hogy az uniós kutatás 
finanszírozásában az ellenőrzés és a 
kockázatkezelés újfajta megközelítésére 
van szükség, és új egyensúly 
megteremtését szorgalmazta a bizalom és 
az ellenőrzés, illetve a kockázatvállalás és 
a kockázatkerülés között. Az Európai 
Parlament számos alkalommal felszólított 
már a jóval nagyobb fokú adminisztratív 
és pénzügyi egyszerűsítésre. A kutatási 
keretprogramok végrehajtásának 
egyszerűsítéséről szóló 2010. november
11-i állásfoglalásában az Európai 
Parlament az adminisztratív és pénzügyi 
egyszerűsítés irányába történő 
elmozdulásra szólított fel, és 
megállapította, hogy az uniós 
kutatásfinanszírozásnak 
bizalomalapúbbnak és kockázattűrőbbnek 
kellene lennie a résztvevőkkel szemben. Az 
Euratom-programnak egyúttal 
kellőképpen figyelembe kell vennie a 
kutatói közösség aggályait és ajánlásait, 
amelyeket a hetedik keretprogram időközi 
értékelésével foglalkozó szakértői csoport 
2010. november 12-i jelentése, valamint a 
Bizottság „Kihívásból lehetőség: az 
európai uniós kutatás- és 
innovációfinanszírozás közös stratégiai 
kerete felé” című, 2011. február 9-i zöld 
könyve is ismertet. 

Or. en

Indokolás

A keretnek a „Horizont 2020” egyszerűsítési menetrendjét kell követnie, és az a részvételi 
szabályokról szóló rendelethez igazodik. Ez remélhetőleg tehermentesíti a kkv-kat, 
egyetemeket és egyéb szereplőket a korábbi keretprogramok adminisztratív terheinek jelentős 
része alól, valamint megkönnyíti a javaslatok kidolgozását és a projektek irányítását; emellett 
fontolóra kell venni bizonyos típusú résztvevők „kívül maradásának” lehetőségét is, ilyenek 
például az egyetemek és a nonprofit szervezetek, amelyek már bevezettek egy minden 
költségre kiterjedő rendszert. 
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Módosítás 13

29 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(29a) A lisszaboni szerződés 
hatálybalépését követően és az Európai 
Parlamentnek a költségvetési eljáráshoz 
fűződő kibővített szerepköre nyomán meg 
kell vitatni az aktuális jogi keretet.

Or. en

Indokolás

A Lisszaboni Szerződés hatálybalépésével a Parlament ugyanolyan súllyal vesz részt az uniós 
költségvetés elfogadásában, mint a Tanács. Az Európai Parlament 2011-ben elfogadta a 
2011/0046(NLE) dokumentumot, amely felszólított az Euratom-Szerződés módosítási 
folyamatának elindítására annak érdekében, hogy megerősítsék az Európai Parlamentnek az 
Euratomot érintő kutatási és környezetvédelmi kérdésekre vonatkozó tájékoztatási és 
társjogalkotói jogairól szóló rendelkezéseket, többek között a jövőbeli költségvetési eljárások 
megkönnyítésének céljából.

Módosítás 14

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 
cselekvések formájában valósul meg.

(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, továbbá hozzájáruljon a 
nukleáris kutatáshoz kapcsolódó egyéb 
kutatási területekhez, így például az orvosi 
kutatáshoz, valamint garantálja az 
európai nukleáris kutatás hosszú távú 
jövőjét. 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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Or. en

Módosítás 15

3 cikk – 2 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) a nukleáris rendszerek biztonságos 
üzemének támogatása;

a) valamennyi meglévő polgári nukleáris 
rendszer biztonságos üzemének 
támogatása;

Or. en

Módosítás 16

3 cikk – 2 bekezdés – d pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

d) a sugárvédelem ügyének előmozdítása; d) a sugárvédelem ügyének előmozdítása;
valamint a legmagasabb szintű 
munkakörülmények fenntartása azok 
számára, akik közvetlenül nukleáris 
anyagokkal dolgoznak;

Or. en

Módosítás 17

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 európai ipari vezető 
szerep előmozdítása a maghasadás és 
magfúzió terén;

Or. en
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Indokolás

A magfúzió és a maghasadás terén jelenleg az Unió minősül vezető szaktekintélynek, és fontos 
lenne, hogy ezen előnyét ne veszítse el, sőt felhasználhassa új kutatók és befektetések 
odavonzására.

Módosítás 18

3 cikk – 2 bekezdés – g a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ga) a „Horizont 2020” kinyilvánított 
prioritásainak támogatása: kiváló 
tudomány, ipari vezető szerep és 
társadalmi kihívások;

Or. en

Indokolás

A nukleáris kutatás a „Horizont 2020” mindhárom célját – kiválóság a tudományban, ipari 
vezető szerep és a komoly társadalmi kihívások kezelése – támogatja.

Módosítás 19

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 
fűtőelem- és reaktorbiztonságra, a 
hulladékkezelésre és a leszerelésre, a 
veszélyhelyzeti készültségre, valamint a 
közvetlenül nukleáris anyagokkal dolgozó 
személyek jobb munkakörülményeire is 
kiterjedően;

Or. en

Módosítás 20

3 cikk – 3 bekezdés – d pont
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

d) a tudásmenedzsment, az oktatás és a 
képzés ügyének előmozdítása;

d) a tudásmenedzsment, az oktatás és a 
képzés ügyének előmozdítása, ideértve az 
európai tudósok nagyobb fokú részvételét 
a nukleáris kutatásban, valamint az 
Unión kívül tevékenykedők idevonzását is;

Or. en

Módosítás 21

3 cikk – 3 bekezdés – e pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

e) az Unió szapolitikáinak támogatása a 
nukleáris biztonság és védelem területén, 
valamint a kapcsolódó uniós jogalkotásban.

e) az Unió szakpolitikáinak támogatása a 
nukleáris biztonság és védelem területén, 
valamint a kapcsolódó uniós jogalkotásban, 
ideértve a nemzetközileg elismert 
nukleáris biztonsági szabványok 
kialakítására irányuló törekvéseket is a 
maghasadáson alapuló erőművek 
számára; 

Or. en

Indokolás

A maghasadásra vonatkozó keretprogramnak a továbbiakban is támogatnia kell az Unióban 
működő demonstrációs erőműveket, amelyek a maghasadáson alapuló erőművek jövőjére 
jelentenek felkészülést.

Módosítás 22

3 cikk – 3 bekezdés – e a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ea) a nukleáris szakértelemhez 
kapcsolódó készséghiány kezelése, 
valamint a különféle készségekkel 
rendelkező szakemberek távozásának vagy 
az Unión kívülre irányuló „agyelszívás” 
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megakadályozása az atomtudósok 
körében;

Or. en

Módosítás 23

3 cikk – 3 bekezdés – e b pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

eb) valamennyi előírt biztonsági javítás 
kiegészítése, amelyeket az Unió területén 
és az Unióval határos harmadik 
országokban működő összes 
atomerőművön elvégzett stresszteszteket 
követően javasoltak;

Or. en

Indokolás

2011-ben, a japán Fukusima Daicsi atomerőműben bekövetkezett incidens nyomán az Unió 
valamennyi erőművén stresszteszteket végeztek. Fontos, hogy a szóban forgó keret minden 
olyan uniós erőfeszítést támogasson, amelynek célja, hogy az említett tesztek eredményeit 
követően javítsa a nukleáris létesítmények biztonságát.

Módosítás 24

3 cikk – 3 bekezdés – e c pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ec) a „Horizont 2020” egyszerűsítési 
menetrendjének támogatása, csökkentve a 
korábbi keretek adminisztratív terheit, 
különösen ami a kkv-ket, az egyetemeket 
és a kisebb kutatási intézeteket illeti. 

Or. en
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Módosítás 25

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 
biztonságot érintő incidensek 
következményeivel, legyenek azok 
bármennyire is valószínűtlenek.

Or. en

Módosítás 26

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 [1 788,889 
millió EUR]. Ez az összeg a 
következőképpen oszlik meg:

Or. en

Módosítás 27

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: [709,713 millió EUR];

Or. en
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Módosítás 28

4 cikk – 1 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1a) Az ITER-projekt is felvételt nyer a 
keretbe, annak finanszírozására pedig –
teljes körűen és átlátható módon – az 
MFF-ből kerül sor. 

Or. en

Indokolás

Az ITER-projektet az MFF-ből kell finanszírozni annak elkerülése érdekében, hogy a 
projekttől való elhatárolódás benyomását keltsék, amely ártalmas lehet a Közösség érdekeire 
nézve. Az ITER hosszú távú sikere biztosítottabb lenne, ha azt a továbbiakban is az MFF-ből 
finanszíroznák.

Módosítás 29

4 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) közvetlen cselekvések: 724,319 millió 
EUR.

c) közvetlen cselekvések: [724,319 millió 
EUR].

Or. en

Indokolás

A teljes összeg megvitatására az MFF-ről szóló tárgyalásokon kerül sor. A magfúzióhoz, a 
maghasadáshoz és a közvetlen fellépésekhez rendelt teljes összegnek nem szabad csökkennie a 
szövegtervezetben foglalt összeghez képest, a maghasadásra vonatkozó összeg azonban nem 
tartalmazza az ITER-t, így ez az összeg aligha tűnik elégségesnek.

Módosítás 30

4 cikk – 1 bekezdés – 2 albekezdés
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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 [13,5%] fordítható a Bizottság 
igazgatási kiadásaira.

Or. en

Indokolás

A prognosztizált 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 31

4 cikk – 4 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4a) A Közösség fokozottan felhasználja a 
strukturális alapokat a nukleáris kutatás 
terén, valamint gondoskodik az alapok és 
a közösségi kutatási prioritások 
összhangjáról.

Or. en

Módosítás 32

8 cikk – 2 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2a) Azon programokat, amelyek célja az 
aktuális és tervezett innovatív kutatások 
fokozása, meg kell nyitni annak 
érdekében, hogy a nukleáris kutatás is 
szerepelhessen az aktív kutatási 
kategóriákat tartalmazó jegyzékükben. Az 
Eureka Eurostars program és a Marie 
Curie-cselekvések esetében tágítani kell a 
részvételi szabályokat annak érdekében, 
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hogy azokban a nukleáris kutatásban 
érintett kkv-k is részt vehessenek.

Or. en

Indokolás

A kkv-k létfontosságúak az európai gazdaság számára, azonban gyakran alulképviseltek a 
nukleáris kutatás terén. Fontos, hogy a kkv-k helyzetének javítására hivatott egyes uniós 
programok ne zárják ki a nukleáris kutatásban közreműködőket.

Módosítás 33

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 nemek közötti egyenlőség ügyének, 
valamint a nemekkel kapcsolatos dimenzió 
érvényesülésének eredményes 
előmozdítását, továbbá támogatni kell a 
„Horizont 2020” arra irányuló célját, 
hogy a nemek ügyével több területen 
átívelő kérdésként foglalkozzon a nők és 
férfiak közötti egyenlőtlenségek orvoslása 
érdekében.

Or. en

Indokolás

A remények szerint a maghasadással és magfúzióval foglalkozó Euratom-projektekben és -
programokban közreműködő PhD-hallgatók és posztdoktori kutatást végzők tervezett 
számának legalább 20%-át nők teszik ki. 

Módosítás 34

11 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) A munkaprogramokban figyelembe kell 
venni a tudomány, a technológia és az 
innováció nemzeti, uniós és nemzetközi 
szintű állását, valamint a vonatkozó 

(3) A munkaprogramokban figyelembe kell 
venni a tudomány, a technológia és az 
innováció nemzeti, uniós és nemzetközi 
szintű állását, valamint a vonatkozó 
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szakpolitikai, piaci és társadalmi 
fejleményeket. A munkaprogramokat 
szükség szerint aktualizálni kell.

szakpolitikai, piaci és társadalmi 
fejleményeket. A munkaprogramokat 
szükség szerint aktualizálni kell, szem előtt 
tartva a „Horizont 2020” céljait és 
célkitűzéseit.

Or. en

Módosítás 35

14. cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az Euratom-programon belül különös 
figyelmet kell fordítani a kis- és 
középvállalkozások (kkv-k) megfelelő 
részvételére és az innováció rájuk 
gyakorolt hatásaira. Az értékelési és a 
nyomonkövetési intézkedések részeként a 
kkv-k részvételét kvantitatív és kvalitatív 
szempontból értékelni kell.

(1) Az Euratom-programon belül különös 
figyelmet kell fordítani a kis- és 
középvállalkozások (kkv-k) megfelelő 
részvételére és az innováció rájuk 
gyakorolt hatásaira. Az értékelési és a 
nyomonkövetési intézkedések részeként a 
kkv-k részvételét kvantitatív és kvalitatív 
szempontból értékelni kell.

(2) Tekintettel a kkv-ágazat fontosságára 
az európai gazdaság szempontjából, 
valamint a kkv-k jelenlegi 
alulreprezentáltságára a nukleáris 
iparágban, a keretnek támogatnia kell 
minden olyan erőfeszítést, amelynek célja 
a kkv-kre háruló adminisztratív teher 
csökkentése, a „Horizont 2020” 
célkitűzéseivel összhangban.

Or. en

Indokolás

A kkv-k fontosságát hangsúlyozni kell, egyrészt az európai gazdaság szempontjából fennálló 
jelentőségük miatt, másrészről pedig azért, mert a közelmúltbeli válság során jelentős 
veszélynek voltak kitéve.

Módosítás 36

16 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés – c a pont (új)
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ca) a nukleáris fegyverek elterjedése és 
csempészete minden formájának 
megakadályozása.

Or. en

Indokolás

A nukleáris fegyverek elterjedése és csempészete elleni fellépésre irányuló minden nemzetközi 
törekvést támogatni kell. A közös nemzetközi biztonsági szabványok kidolgozása ugyan még 
várat magára, de az Uniónak a továbbiakban is támogatnia kell minden olyan erőfeszítést, 
amelynek célja az Unióban alkalmazottakhoz hasonló közös nemzetközi szabványok 
kialakítása.

Módosítás 37

16 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés – c b pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

cb) a közös nemzetközi biztonsági 
szabványok kialakítására irányuló 
nemzetközi erőfeszítések támogatása.

Or. en

Indokolás

A közös nemzetközi biztonsági szabványok kidolgozása ugyan még várat magára, de az 
Uniónak a továbbiakban is támogatnia kell minden olyan erőfeszítést, amelynek célja az 
Unióban alkalmazottakhoz hasonló közös nemzetközi szabványok kialakítása.

Módosítás 38

16 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés – c c pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

cc) az ismeretcsere javításához való 
hozzájárulás.

Or. en
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Indokolás

A közös nemzetközi biztonsági szabványok kidolgozása ugyan még várat magára, de az 
Uniónak a továbbiakban is támogatnia kell minden olyan erőfeszítést, amelynek célja az 
Unióban alkalmazottakhoz hasonló közös nemzetközi szabványok kialakítása.

Módosítás 39

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 
fekszenek, földrajzilag igen közel esnek a 
tagállamok területéhez, kiváltképpen ha 
veszélyes földrajzi és geológiai helyszínek 
közelében helyezkednek el.

Or. en

Módosítás 40

17 cikk – 2 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a)  az Euratom-program szerinti 
finanszírozás szélesebb körű 
megismertetésére és igénybevételének 
megkönnyítésére irányuló – különösen az 
alulreprezentált térségeket és 
résztvevőtípusokat érintő –
kezdeményezések;

a) az Euratom-program szerinti 
finanszírozás szélesebb körű 
megismertetésére és igénybevételének 
megkönnyítésére irányuló 
kezdeményezések, amelyek különösen az 
alulreprezentált térségeket és 
résztvevőtípusokat érintik, valamint 
kiváltképpen a kkv-ket, hogy esetükben 
növeljék a rendelkezésre álló források 
felhasználását és a megfelelő 
programokban való részvételüket.

Or. en
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Módosítás 41

17 cikk – 2 bekezdés – 1 a albekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A részvétel tekintetében a nagyobb fokú 
egyszerűsítésre irányuló törekvésekről 
minden résztvevőt tájékoztatnak, a kkv-kat 
és tudományos intézeteket is ideértve.

Or. en

Módosítás 42

I melléklet – 1 rész – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az Euratom-program megszilárdítja a 
nukleáris területet érintő kutatás és 
innováció keretszabályozását és 
összehangolja a tagállamok kutatási 
erőfeszítéseit, s ezáltal kiküszöbölhetők az 
indokolatlan átfedések, kulcsfontosságú 
területeken fenntartható a kritikus tömeg, 
és optimálisan használható fel a 
közfinanszírozás.

Az Euratom-program megszilárdítja a 
nukleáris területet érintő kutatás és 
innováció keretszabályozását és 
összehangolja a tagállamok kutatási 
erőfeszítéseit, s ezáltal kiküszöbölhetők az 
indokolatlan átfedések, uniós hozzáadott 
érték biztosítható, kulcsfontosságú 
területeken fenntarthatók a 
kulcsfontosságú készségek és a kritikus 
tömeg, és optimálisan használható fel a 
közfinanszírozás.

Or. en

Módosítás 43

I melléklet – 1 rész – 3 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 

Az arra irányuló stratégiának, hogy a 
magfúzió hitelt érdemlő megoldássá váljon 
a tömeges szén-dioxid-mentes 
energiatermelésre, mérföldköveket 
tartalmazó útitervet kell követnie, mely 
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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 együttműködésre van 
szükség a magfúzióval foglalkozók uniós 
közösségének egésze, a Bizottság és a 
nemzeti finanszírozó hivatalok között.

2050-re elvezet az energiatermelésig. E 
stratégia véghezviteléhez az Unióban 
folytatott magfúziós vonatkozású munkát –
beleértve az irányítást és a 
pénzgazdálkodást is – 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 
együttműködésre van szükség a 
magfúzióval foglalkozók uniós 
közösségének egésze, a Bizottság és a 
tagállamok között.

Or. en

Módosítás 44

I melléklet – 2 rész – 2.1 pont – e pont – bevezető rész

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)

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

Az ITER – mint nemzetközi kutatási 
infrastruktúra – közös megvalósítására 
irányuló tevékenységek támogatása. A 
Közösségre projektfelelősként különleges 
feladat hárul az ITER-szervezeten belül, 
és az vezető szerepet tölt be, különösen a 
helyszín előkészítése, az ITER-szervezet 
kialakítása, az igazgatás és a munkaerő-
felvétel, valamint az általános technikai és 
ügyintézési támogatás terén;
A projekt igazgatása érdekében a(z) 
XXXX/XXX/EU keretében megállapodott 
tevékenységek támogatása.

Or. en
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Módosítás 45

I melléklet – 2 rész – 2.1 pont – i pont – 1 a albekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Minden arra irányuló erőfeszítés 
támogatása, hogy a JET munkája a 
kísérleti szakasz 2015. évi befejezését 
követően is folytatódjon, és lehetőség 
szerint minden olyan erőfeszítés 
támogatása, amelynek célja, hogy a 
további finanszírozás elősegítése 
érdekében nemzetközi partnereket 
vonzzanak. Ezen erőfeszítéseknek 
magukban kell foglalniuk a DEMO-ban 
és egyéb tervezett fúziós erőművekben 
való jövőbeni uniós közreműködésre 
vonatkozó viszonossági megállapodásokat.

Or. en

Indokolás

Mivel a tervek alapján az ITER-projekt leghamarabb 2020-ban lép működésbe, nincs értelme 
annak, hogy a JET munkáját öt évvel az ITER legkorábbi működési időpontja előtt befejezzék.

Módosítás 46

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 

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 
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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.

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 
szem előtt tartja az összes meglévő 
atomerőművön 2011 során az uniós 
szabályozással összhangban elvégzett 
stressztesztek közzétett eredményeit.

Or. en

Indokolás

Ennek egyúttal összhangban kell állnia a jelenleg megvitatás alatt álló uniós rendeletekkel, 
amilyen például a nukleáris biztonság célját szolgáló együttműködési eszközről (2007–2013) 
szóló XXXXX/XXXX/EU rendelet.

Módosítás 47

I melléklet – 2 rész – 2.2 pont – a pont – bevezető rész

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 
fűtőelem- és reaktorbiztonságra, a 
hulladékkezelésre és a leszerelésre, a 
nukleáris anyagokkal dolgozók 
munkakörülményeinek javítására, 
valamint a veszélyhelyzeti készültségre is 
kiterjedően

Or. en
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Módosítás 48

I melléklet – 2 rész – 2.2 pont – c pont – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A JRC továbbfejleszti a nukleáris 
biztonság és védelem tudományos alapjait. 
Kiemelt figyelmet kap az aktinidák, a 
szerkezeti anyagok és a nukleáris anyagok 
alapvető jellemzőinek és viselkedésének 
kutatása. A JRC az uniós szabványosítást a 
legkorszerűbb nukleáris szabványok, 
referenciaadatok és referenciamérések 
rendelkezésre bocsátásával fogja 
támogatni, beleértve a kapcsolódó 
adatbázisok és értékelő eszközök 
kifejlesztését és megvalósítását is. A JRC 
támogatja az orvosi alkalmazásoknak – az 
alfa-sugárzás rákgyógyászati 
felhasználásának – a továbbfejlesztését.

A JRC továbbfejleszti a nukleáris 
biztonság és védelem tudományos alapjait. 
Kiemelt figyelmet kap az aktinidák, a 
szerkezeti anyagok és a nukleáris anyagok 
alapvető jellemzőinek és viselkedésének 
kutatása. A JRC az uniós szabványosítást a 
legkorszerűbb nukleáris szabványok, 
referenciaadatok és referenciamérések 
rendelkezésre bocsátásával fogja 
támogatni, beleértve a kapcsolódó 
adatbázisok és értékelő eszközök 
kifejlesztését és megvalósítását is. A JRC 
támogatja az orvosi alkalmazásoknak – az 
alfa-sugárzás rákgyógyászati 
felhasználásának – a továbbfejlesztését. A 
JRC szem előtt tartja a „Horizont 2020” 
keretprogram céljait, valamint az európai 
készséghiány, illetve „agyelszívás” 
elkerülésének szükségességét.

Or. en

Módosítás 49

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, valamint a 
magasabb szintű előírások nemzetközi 
támogatása érdekében a JRC fejleszteni 
kívánja az általa felölelt szakértelmet.

Or. en
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Módosítás 50

I melléklet – 2 rész – 2.2 pont – e pont – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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 
nukleáris biztonságra és védelemre 
vonatkozó uniós politikák előmozdítása, 
valamint a magasabb szintű előírások 
kialakítására irányuló nemzetközi 
törekvések támogatása érdekében tovább 
folytatja és bővíti a kulcsfontosságú 
partnerországokkal és nemzetközi 
szervezetekkel való nemzetközi kutatási 
együttműködést.

Or. en

Módosítás 51

I melléklet – 3 rész – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Általános célkitűzései elérése érdekében az 
Euratom-programnak támogatnia kell 
olyan kiegészítő (közvetlen és közvetett, 
koordinációs és a közös programozást 
elősegítő) tevékenységeket, amelyek 
biztosítják a kutatási erőfeszítések 
szinergiáját a (például az anyagokat, a 
hűtőközeg-technológiákat, a nukleáris 
referenciaadatokat, a modellezést és a 
szimulációt, a távműködtetést, a 
hulladékkezelést és a sugárvédelmet érintő) 
közös kihívások kezelésében.

Általános célkitűzései elérése érdekében az 
Euratom-programnak támogatnia kell 
olyan kiegészítő (közvetlen és közvetett, a 
munkavállalók védelmére irányuló, 
koordinációs és a közös programozást 
elősegítő) tevékenységeket, amelyek 
biztosítják a kutatási erőfeszítések 
szinergiáját a (például az anyagokat, a 
hűtőközeg-technológiákat, a nukleáris 
referenciaadatokat, a modellezést és a 
szimulációt, a távműködtetést, a 
hulladékkezelést és a sugárvédelmet érintő) 
közös kihívások kezelésében.

Or. en
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Módosítás 52

I melléklet – 4 rész – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az Euratom-program hozzájárulhat a 
„Horizont 2020” keretprogram keretében 
kifejlesztésre kerülő, a 3. cikk szerinti 
célkitűzésekre kiterjesztendő 
adósságfinanszírozó eszköz és 
tőkefinanszírozási eszköz.

Az Euratom-program hozzájárulhat a 
„Horizont 2020” keretprogram keretében 
kifejlesztésre kerülő, a 3. cikk szerinti 
célkitűzésekre kiterjesztendő 
adósságfinanszírozó eszközhöz és 
tőkefinanszírozási eszközhöz, valamint a 
kkv-k láthatóságának és részvételének 
növeléséhez.

Or. en

Módosítás 53

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, valamint 
anyagok és technológiák kifejlesztése, 
illetve koncepciós tervek kidolgozása 
révén

Or. en

Módosítás 54

II melléklet – 2 rész – 1 pont – 1 alpont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

a nukleáris biztonság javítása a fűtőelem-
és reaktorbiztonságra, a hulladékkezelésre 
és a leszerelésre, a munkavállalók 
védelmére, valamint a veszélyhelyzeti 
készültségre is kiterjedően;
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Or. en

Módosítás 55

II melléklet – 2 rész – 1 bekezdés – 5 a alpont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a készséghiány megakadályozása a 
legfontosabb tudományos és műszaki 
területeken 

Or. en
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INDOKOLÁS

Bevezetés

A „Horizont 2020” program lehetőséget biztosít az Unió számára a keretprogramok minden 
szempontjának kibontakoztatására, ami a sikereikből való táplálkozást és a hiányosságaik 
kezelését is magában foglalja. Ugyanúgy igaz ez az atomkutatásra, mint az uniós és azon 
túlmutató kutatások valamennyi aspektusára. 

A Bizottság eredeti szándéka az volt, hogy a „Horizont 2020” révén első ízben egyetlen 
program égisze alá vonja a különféle tevékenységeket, így helyénvaló, hogy annak hatálya a 
nukleáris kutatásra is kiterjed, hiszen a nukleáris kutatás mind a mai napig elengedhetetlenül 
hozzájárul az uniós kutatás minden egyéb szempontjához. A „Horizont 2020” három 
pillérének célja a tudományos kiválóság, az ipari vezető szerep, valamint azon komoly 
társadalmi kihívások kezelése, amelyekkel az Unió és annak polgárai szembesülnek; e 
pillérek mindegyikét csak tovább erősíti, ha a nukleáris kutatást és az atomkutatókat a 
program hatálya alá vonják, a „Horizont 2020” programból való kizárásuk azonban gátolná az 
Uniót az említett célok megvalósításában. 

Függetlenül attól, hogy az egyes tagállamok a nukleáris energia hasznosítása mellett 
döntenek-e, valamennyi tagállam részesülhet – sőt részesülnie is kell – a nukleáris kutatás, 
valamint az Euratom-keret által kínált hozzáadott érték előnyeiből. Az Euratomnak minden 
szinten gondoskodnia kell az erőforrások hatékony felhasználásáról, és el kell kerülnie a 
párhuzamos erőfeszítéseket mindazon törekvései során, amelyek a kiválóság előmozdítására 
irányulnak a nukleáris ágazatban. 

A „Horizont 2020” céljait minden területen tanácsos lenne érvényesíteni a nukleáris kutatás 
valamennyi szempontjának kezelése során. Az Euratom-keret jellegéből adódóan az Európai 
Parlament az elmúlt pár hónapban a 2011/0046(NLE), a 2011/0043(NLE), a 2011/0045(NLE) 
és a 2011/0044(NLE) dokumentumokban foglalkozott a 2012–2013 közötti időszakra szóló 
Euratom-keretprogrammal. Annak ténye, hogy a négy jelentést egyetlen rendelet váltja fel, 
önmagában is fontos lépés az egyszerűsítés felé vezető úton, amit üdvözölni kell. Ami a jogi 
keretet illeti, az hűen követi az elfogadott jelentéseket, amelyek felszólítottak az Európai 
Parlament jövőbeli költségvetési eljárásokhoz fűződő jogainak ismételt kivizsgálására. 

Az előadó megjegyzi, hogy a javasolt pénzügyi keretösszegen belül a maghasadásra 
vonatkozóan javasolt költségvetés viszonylag kicsinek tűnik, és nem igazodik a finanszírozás 
olyan mértékű növekedéséhez, amelyet a „Horizont 2020” egyéb területei számára 
előirányoztak. Ha megvizsgáljuk a megújuló energiaforrásokra különböző programok 
keretében biztosított finanszírozás mértékét, nyilvánvalóvá válik, hogy a maghasadás –
jóllehet elismert szén-dioxid-mentes technológia – nem részesül hasonló szintű támogatásban. 

Arról sem szabad megfeledkeznünk, hogy a stressztesztek szakértői értékelésének 
eredményeit várhatóan az elkövetkező hónapokban közzéteszik. Miközben ezek a nukleáris 
biztonság különböző szempontjait érintik, az előirányzott költségvetés megfontolásakor 
fontos szem előtt tartanunk a maghasadásból nyert energia előtt álló új kihívásokat is. Az 
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igazgatási kiadásokra szánt 13,5%-os tervezett költségvetés indokolatlanul magasnak tűnik, 
ezért azt felül kell vizsgálni.
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ITER, JET és a maghasadás jövője

A Bizottság arra irányuló előzetes javaslata, hogy az ITER finanszírozását a „Horizont 2020” 
programon és a többéves pénzügyi kereten kívül fedezzék, nem logikus, tudományos vagy 
szilárd költségvetési megfontolásokon alapul. Fontos, hogy Európa vezető szerepe a 
maghasadáshoz fűződő kutatások terén ne kerüljön veszélybe, az ITER-projekt – amelybe 
már eddig is oly sokat fektettek – hosszú távú életképességét pedig nem szabadna kockára 
tenni azáltal, hogy a Bizottság nem hajlandó további finanszírozást beépíteni általános 
költségvetésébe. 

Az ITER felvétele az MFF-be és a „Horizont 2020” finanszírozási keretébe lehetővé teszi, 
hogy teljesebb kép rajzolódjon ki az arra szánt erőforrásokról, és egyúttal megszilárduljon az 
uniós kutatások jövőjében vállalt szerepe, ezt a szempontot pedig a Parlament álláspontjában 
is figyelembe kell venni. 

Az előadó felszólít a meglévő társult és kapcsolódó projektek, így például a Joint European 
Torus (JET) támogatásának fenntartására, amely továbbra is az eddigi legpontosabb 
információkat nyújtja a fúziós energia terén végzett európai munkáról. Kísérleti szakasza 
2015-be zárul le, ha azonban az Unió komolyan elkötelezett az iránt, hogy az ITER-kutatást 
felhasználható energiára váltsa, minden olyan erőfeszítést támogatnia kell, amelynek célja a 
JET hosszabb távú működésének biztosítása. 

A SET-terv támogatása 

A nukleáris kutatás fontos szerepet játszik a stratégiai energiatechnológiai terv (SET-terv) 
megvalósításában. A terv folytatása érdekében, valamint a „Horizont 2020” két központi 
pillérének (ipari vezető szerep és a komoly társadalmi kihívások kezelése) megvalósítása 
érdekében az előadó saját módosításaiban azt szorgalmazza, hogy a SET-terv tevékenységei a 
2013–2018 közötti időszakban, sőt azon túl is folytatódjanak. Ez magában foglalja bizonyos 
platformok és testületek munkájának támogatását is, ilyen például az európai fenntartható 
atomipari kezdeményezés, az atomenergia fenntartható hasznosításával foglalkozó 
technológiai platform, valamint a geológiai hulladékelhelyezés gyakorlati megvalósításával 
foglalkozó technológiai platform.

Több területet érintő intézkedések

Míg az egyszerűsítés kérdését alaposan megvitatják majd a keret égisze alatt, különösen a 
részvételi szabályok összefüggésében, az előadó ismételten hangsúlyozni kívánja, hogy az 
egyszerűsítésre valamennyi szinten szükség van, és üdvözli a bizottsági javaslatban foglalt 
törekvéseket. Az Európai Parlament már korábban is megpróbálkozott az egyszerűsítés 
bevezetésével a hetedik keretprogram időközi felülvizsgálatáról (2011/2043(INI)), a kutatási 
keretprogramok végrehajtásának egyszerűsítéséről (2010/2079(INI)) és a „Kihívásból 
lehetőség” című zöld könyvről (2011/2107(INI)) szóló korábbi keretjelentéseiben, amelyek 
mind széles körű támogatottságot élveztek a Parlamenten belül, egyúttal pedig a 
vállalkozások és a tudományos körök érzéseit tükrözték. Alapvető fontosságú, hogy a 
Bizottság komolyan vegye a nagyobb fokú egyszerűsítés szükségességét, valamint hogy az új 
megközelítés a Bizottság gondolkodásmódjának változását tükrözze, különösen azok felé, 
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akik nem rendelkeznek megfelelő forrásokkal az adminisztratív terhek felvállalására; fontos 
lenne az is, hogy a Bizottság fokozottan felhasználóbarát megközelítést alkalmazzon annak 
érdekében, hogy magát a kiválóságot jutalmazza, ne pedig pusztán azokat, akik megfelelő 
adminisztratív képességekkel rendelkeznek. 

Az egyszerűsítés érdekében meg kell őrizni az összhangot a keret különféle alkotórészei 
között. Fontolóra kell venni egy központi közvetítő szolgálat kialakítását – amely a 
kedvezményezettek és bizottsági tisztviselők előtt egyaránt nyitva áll – annak érdekében, 
hogy eltérő értelmezések esetén tisztázza az egyes kérdéseket. Az auditálás küszöbértékének 
375 000 euróról 325 000 euróra történő javasolt csökkentése a „Horizont 2020” keretében 
várhatóan tovább növelné a bürokratikus költségeket, ezért azokat újra kell gondolni. Fenn 
kell tartani annak lehetőségét, hogy az intézmények minden gazdasági költséget felölelő 
módszertant alkalmazzanak tényleges költségigényük megállapítására. Miközben számos 
továbbfejlesztett visszatérítési módszert üdvözölni kell, fontos lenne a visszatérítések 
különféle formáinak további tisztázása a későbbi zavarok elkerülése érdekében.

A „Horizont 2020” társadalmi céljait – a nagyobb fokú nemi egyensúly előmozdítása a 
kutatók körében és a kutatók mobilitásának növelése – mindvégig meg kell őrizni e program 
során, és azokat közvetlen, illetve közvetett fellépésekkel kell kiegészíteni. 

A részvételi kör kiszélesítése és a kkv-k

A Bizottság a „Horizont 2020” keretében folyamatosan arra törekedett, hogy felhívja a 
figyelmet a kkv-k szorult helyzetére, ami nagyon is helyénvaló, tekintettel az európai 
gazdaságban vállalt fontos szerepükre, valamint a pénzügyi válság nyomán kialakult 
kiszolgáltatott helyzetükre. Foglalkozni kell annak kérdésével is, hogy a kkv-k a nukleáris 
kutatás számos területén alulreprezentáltak. Minden szinten megfelelő intézkedéseket kell 
hozni annak biztosítása érdekében, hogy a független szakértői csoportok kijelölése során az 
iparág – köztük a kis- és középvállalkozások (kkv-k) – és a tudományos körök között 
megfelelő egyensúly alakuljon ki. Különösen fontos, hogy a kkv-k ne csupán hozzáféréssel 
rendelkezzenek a célzott kkv-támogató eszközökhöz, hanem az egyszerűsítés a kkv-k 
potenciálját is növelje. 

Az Euratom-programhoz való hozzájárulásként a kkv-k finanszírozásának javítására 
előirányzott adósságfinanszírozó eszköznek és tőkefinanszírozó eszköznek egyaránt 
rendelkezésre kell állnia. A részvételi kör bővítésén felül a kkv-k finanszírozását ellátó 
jelenlegi eszközök – például az Eureka Eurostars program –, valamint a Marie Curie-
cselekvések egyes részeinek esetében e programok korábbi rendkívüli sikerei miatt a 
költségvetés felülvizsgálatára és növelésére van szükség. 

Az innovatív finanszírozási eszközök alkalmazása létfontosságú a „Horizont 2020” keretében, 
az ilyen eszközökhöz való hozzáférést pedig nem szabadna megnehezíteni a kkv-k számára. 
Kommunikációs szerepében a JRC-nek közvetlen fellépésként kellene fontolóra vennie az 
Euratom- és egyéb források kkv-k általi felhasználásának növelését, valamint az erre szolgáló 
kommunikációs stratégiák kidolgozását.

A készséghiány, illetve az „agyelszívás” megelőzése
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Ami a „Horizont 2020” második pillérét, az ipari vezető szerepet illeti, elengedhetetlenül 
fontos, hogy a nukleáris ágazatban elkerüljük a készséghiány kialakulását, valamint hogy a 
maghasadással és magfúzióval kapcsolatos minden szükséges képzés és szakértelem az Unión 
belül maradjon. E veszély orvoslása érdekében az előadó saját módosításaiban javasolja a 
kutatók munkakörülményeinek javítását.

Az EKT (Európai Kutatási Tanács) fontos szerepet játszik majd a kiváló kutatók 
idevonzásában és az ilyen kutatások európai fenntartásában, ezért szerepét el kell ismerni. Az 
EKT költségvetése ne legyen kevesebb a javasolt 77%-os növekedésnél. 

Nemzetközi együttműködés 

Ismételten hangsúlyozni kell a nemzetközi együttműködés fontosságát, nem csupán az 
elismert és javított biztonsági intézkedésekről való megállapodás, illetve azok előmozdítása 
szempontjából, hanem annak érdekében is, hogy támogassák az Unió nukleáris ágazatának az 
új feltörekvő piacokhoz való hozzáférését. 

Általánosságban elmondható, hogy a „Horizont 2020” programra vonatkozó javaslatok nem 
elég világosak a nemzetközi együttműködést illetően, ezért fontos lenne, hogy annak 
jelentőségét hangsúlyozzák és egyértelműen kimondják. Egyúttal arra is szükség van, hogy az 
Unión kívüli partnerekkel folytatott együttműködés keretében globális felhívások is 
elhangozzanak, ehhez pedig átlátható mechanizmus kell.

Az elkövetkező harminc évben megépített vagy tervezett erőművek közül számos létesítmény 
az Unión, illetve az OECD-n kívüli országokban helyezkedik majd el, ami nagyszerű 
lehetőséget kínál az európai biztonsági szabványok exportálására, valamint arra is lehetőséget 
ad az Unióban képesítést szerzett tudósoknak és az uniós székhelyű vállalatoknak, hogy a 
helyzet adta előnyökkel élve elősegítsék a feltörekvő nukleáris államok számára a szakértelem 
terén felmerülő hiányosságok orvoslását. Egyúttal arra is kiváló lehetőséget kínál, hogy az 
Unión és az OECD-n kívüli országok megismerkedjenek az Unió biztonsági szabványaival és 
a térségben elterjedt kiválósági szintekkel.

Az előadó módosításában több olyan szempontra is rávilágított, amelyeket e kérdésben 
figyelembe kell venni, ilyen például a nukleáris energiának a nukleáris fegyverek 
elterjedésére és a nukleáris terrorizmusra gyakorolt lehetséges hatása, valamint a nukleáris 
biztonság határokon átívelő aspektusai. 

Egyéb uniós alapok

El kell ismerni a strukturális alapok potenciális szerepét az atomkutatási projektek – például a 
csehországi SUSEN – finanszírozásának elősegítésében, a térségeket pedig arra kell 
ösztönözni, hogy az ERFA-támogatás felhasználásával dolgozzanak ki intelligens 
szakstratégiákat a regionális klaszterek kialakításának elősegítése érdekében.


