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RÖVID INDOKOLÁS

Ehdotus Euratomin seitsemänneksi puiteohjelmaksi on epäsuhdassa sekä tutkimuksen yleisen 
seitsemännen puiteohjelman että energiapolitiikalle hyväksyttyjen yleisten tavoitteiden 
kanssa.

EU:n energiapolitiikan lähtökohtana tulisi olla ilmastositoumuksemme eli se, että ilmaston 
lämpeneminen on rajoitettava alle kahteen asteeseen esiteolliseen aikaan verrattuna. Tämän 
tavoitteen kannalta keskeiset teknologiat liittyvät energiatehokkuuden parantamiseen ja 
uusiutuvaan energiaan.

Historiallisesti ydinvoimatutkimus on Euratomin kautta saanut kaikesta Euroopan yhteisöjen 
energiatutkimusrahoituksesta leijonanosan, noin 55 miljardia euroa. Nyt on aika keskittyä 
uusien, puhtaiden ja turvallisten energiateknologioiden kehittämiseen. Kuitenkin ehdotuksessa 
Euratomin seitsemänneksi puiteohjelmaksi 5-vuotiskaudelle eli vuosille 2007–2011 esitetään 
ydinvoimatutkimukselle annettavaksi enemmän varoja kuin kaikelle muulle 
energiatutkimukselle yhteensä ehdotuksessa tutkimuksen seitsemännessä puiteohjelmassa 
seuraavaksi 7-vuotiskaudeksi eli vuosille 2007–2013. Samalla ydinvoimaan käytettävät varat 
2,3-kertaistuisivat Euratomin edelliseen tutkimusohjelmaan verrattuna. Tämä ei ole 
hyväksyttävää.

Fuusio ei tule tarjoamaan hyödynnettävää energiaa vielä moneen kymmeneen vuoteen. Jotta 
ilmastonmuutos saataisiin kuriin, teollisuusmaiden tulee vähentää päästöjään nopeasti, 
vähintään 30 %:lla vuoteen 2020 mennessä ja 60–80 %:lla vuoteen 2050. Kukaan ei väitä 
fuusion tarjoavan mitään vuoteen 2020 mennessä ja on täysin epävarmaa, saadaanko siitä 
energiaa edes vuoteen 2050 mennessä. Euroopalla ei kerta kaikkiaan ole varaa antaa 
energiatutkimuksen ylivoimaisesti suurinta rahoitusosuutta energiamuodolle, josta saatava 
hyöty on näin epävarma. Fuusioon liittyy myös vakavia riskejä, joista merkittävin on 
fuusioreaktion raaka-aineiden joutuminen vääriin käsiin ja tästä seuraava ydinaseiden 
leviämisen vaara.

Varojen osoittaminen fissioydinvoimaa koskevalle tutkimukselle on ristiriidassa 
kansalaismielipiteen kanssa, joka suhtautuu ydinvoimaan kielteisesti. Ydinvoiman 
polttoainekierron kaikkiin vaiheisiin liittyy suuria riskejä. Käytetty ydinpolttoaine pysyy 
vaarallisena jopa satojatuhansia vuosia. Sen säilytyksen turvallisuutta on mahdotonta taata 
aikaperspektiiveiksi, jotka ovat ihmisyksilön elämän näkökulmasta käsittämättömän pitkiä.

Ydinvoimaa on ryhdytty markkinoimaan ratkaisuna ilmastonsuojeluun. Edes tunnetut 
uraanivarat eivät riitä tähän. Jos fossiilisten polttoaineiden nykykäyttö korvattaisiin 
fissiovoimalla, uraani riittäisi 3–4 vuodeksi. Fission nykykäytöllä uraani riittäisi 50 vuodeksi.
Ilmastonmuutoksen torjunta fissiovoiman käyttöä laajentamalla ei siis ole realistinen 
vaihtoehto. Suomessa lupaa 5. ydinvoimalaitokselle ajettiin sillä perusteella, että ydinvoimaa 
tarvittaisiin Kioton pöytäkirjan mukaisten päästövähennysten toteuttamiseen. Sen jälkeen, kun
eduskunta oli tämän luvan myöntänyt, samat tahot kuitenkin alkoivat ankarasti arvostella 
Kioton pöytäkirjaa väittäen sitä Suomelle kohtuuttoman ankaraksi ja taloudellisesti 
tuhoisaksi.
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Esitetty energiatutkimusvarojen painotus on ristiriidassa myös kaikkien niiden päätösten 
kanssa, joissa korostetaan energiatehokkuuteen ja uusiutuvaan energiaan liittyvän uuden 
energiateknologian keskeisyyttä paitsi ilmastonsuojelun, myös maailmanmarkkinoilla 
kilpailukykyisen energiateknologian kehittämisen kanssa.

Esittelijä ehdottaa, että Euratomin tutkimuksen seitsemännessä puiteohjelmassa osoitetaan 
varoja vain niihin kohteisiin, jotka ovat selkeästi välttämättömiä. Nämä kohteet ovat 
säteilysuojelu ja radioaktiivisen jätteen tutkimus sekä turvallisuustekniikat. Samalla esittelijä 
ehdottaa, että tutkimusvarojen kokonaismäärä alennetaan 3092 miljoonasta eurosta 310 
miljoonaan.

MÓDOSÍTÁSOK

A Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság felhívja  az Ipari, 
Kutatási és Energiaügyi Bizottságot mint illetékes bizottságot, hogy jelentésébe foglalja bele a 
következő módosításokat:

A Bizottság által javasolt szöveg1 A Parlament módosításai

Módosítás: 1
(5) preambulumbekezdés

(5) A Bizottságnak „Az energiaellátás 
biztonságára vonatkozó európai stratégia 
felé” című zöld könyve kiemeli a nukleáris 
energia hozzájárulását az üvegházhatást 
okozó gázok kibocsátásának csökkentéséhez 
és Európa importált energiától való 
függőségének csökkentéséhez.

(5) A Bizottságnak „Az energiaellátás 
biztonságára vonatkozó európai stratégia 
felé” című zöld könyve kiemeli a nukleáris 
energia korlátozott hozzájárulását az 
üvegházhatást okozó gázok kibocsátásának 
csökkentéséhez és Európa importált 
energiától való függőségének 
csökkentéséhez.

Indokolás

In 2003, nuclear power provided only less than 15% of the commercial primary energy in the 
EU25 and has therefore a limited contribution to climate change.

Módosítás: 2
(6) preambulumbekezdés

(6) Az ITER-re vonatkozó tárgyalási 
irányelveket módosító, 2004 november 26-i 
tanácsi határozat értelmében az ITER-nek 

(6) Az ITER-re vonatkozó tárgyalási 
irányelveket módosító, 2004 november 26-i 

  
1 A Hivatalos Lapban még nem tették közzé.
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Európában történő megvalósítása – a 
fúziós energia tágabb megközelítésének 
keretében – a hetedik keretprogram alapján 
végzett, fúziós energiával kapcsolatos 
kutatási tevékenységek központi eleme lesz.

tanácsi határozat értelmében

Indokolás

Fusion, at best, may be technically viable in 30-50 years and cannot therefore contribute to 
meeting the climate change targets. The huge budgetary allocation to ITER and fusion 
research cannot be justified and must be cut and be invested in sustainable energy, health and 
transport R&D.

Módosítás: 3
2. cikk (1) bekezdés

(1) A hetedik keretprogramnak a Szerződés 
1. cikkében és 2. cikkének a) pontjában leírt 
általános célkitűzéseket kell követnie az 
Európai Kutatási Térségre épülő tudásalapú 
társadalom megteremtéséhez való 
hozzájárulásakor.

(1) A hetedik keretprogramnak a Szerződés 
2. cikkének a) pontjában leírt általános 
célkitűzéseket kell követnie az Európai 
Kutatási Térségre épülő tudásalapú 
társadalom megteremtéséhez való 
hozzájárulásakor.

Indokolás

There have been many changes in the world since the Treaties of Rome in 1957 but the Treaty 
on the Atomic Energy Community – Euratom - remains effectively unaltered. Rather than 
maintaining an obsolete "task” to promote the “speedy establishment and growth of nuclear 
industries” (Article 1), the FP7-Euratom should focus only on radiation protection, 
radioactive waste management and decommissioning, safeguards techniques and 
technologies and scientific and technical support to the policy making process.

Módosítás: 4
2. cikk (2) bekezdés

(2) A hetedik keretprogram a Közösség 
kutatási, technológiafejlesztési, nemzetközi 
együttműködési, terjesztési és hasznosítási, 
valamint képzési tevékenységeit foglalja 
magában, két egyedi programra tagolódva:

(2) A hetedik keretprogram a Közös 
Kutatóközpontot és a Közösség kutatási, 
technológiafejlesztési, nemzetközi 
együttműködési, terjesztési és hasznosítási, 
valamint képzési tevékenységeit foglalja 
magában, egyedi programként 
meghatározva:

Az első program a következőkre terjed ki: Ez az egyedi program a következőkre terjed 
ki:
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a) A fúziós energiára irányuló kutatás: egy 
biztonságos, fenntartható, környezettisztelő 
és gazdaságilag életképes energiaforrás 
kifejlesztésének céljával.

a) sugárvédelem: a sugárzás ipari és 
gyógyászati felhasználásara vonatkozó 
megértés és biztonság növelésének, illetve a 
munkavállalók és a lakosság természetes és 
mesterséges sugárzásnak való kitettsége 
minimalizálásának céljából.

b) Atommaghasadás és sugárvédelem: az 
atommaghasadás biztonságos 
használatának és kihasználásának, 
valamint az ionizáló sugárzás egyéb, ipari 
és gyógyászati felhasználásának ösztönzése 
céljával.

b) radioaktívhulladék-kezelés és -
hatástalanítás: a radioaktív hulladék 
előkezelési és tárolási technológiáinak 
fejlesztése, valamint a „szennyező fizet”-
elven és az elővigyázatosság elvein alapuló 
hosszú távú jogi és pénzügyi rendszer 
kidolgozása.
c) biztonsági technikák és technológiák
d) a nukleáris energiával kapcsolatos
politikai döntéshozatali folyamathoz 
nyújtott tudományos és technikai 
támogatás, alkalmazkodva ugyanakkor a 
változó politikai igényekhez.

A másik programnak a Közös 
Kutatóközpont nukleáris energia területén 
folytatott tevékenységeit fedi le.

A programnak a Közös Kutatóközpont 
nukleáris energia területén folytatott 
tevékenységeit fedi le.

Indokolás

The FP7-Euratom should focus only on radiation protection, radioactive waste management 
and decommissioning, safeguards techniques and technologies and scientific and technical 
support to the policy making process. The development of the new reactor systems, if any, 
should be funded by the nuclear utilities themselves. Since there is overlapping between 
Community and JRC research it this field of competence, the amendment suggests to establish 
one specific programme to be shared with the JRC instead of two programmes.

Módosítás: 5
3. cikk (1) bekezdés

(1) A 2007–2011-es időszakra vonatkozó 
hetedik keretprogram végrehajtására 
előirányzott legnagyobb teljes összeg 3092 
millió euro. Ezt az összeget a 
következőképpen osztják el (millió 
euróban):

(1) A 2007–2011-es időszakra vonatkozó 
hetedik keretprogram végrehajtására 
előirányzott legnagyobb teljes összeg 310
millió euro. Ezt az összeget a 
következőképpen osztják el (millió 
euróban):

(a) Kutatások a fúziós energia területén
2159

a) sugárvédelem –  155
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(b) Atommaghasadás és sugárvédelem 
394

b) radioaktív hulladék                              65

(c) A Közös Kutatóközpont nukleáris 
tevékenységei                         539

c) biztonsági tecnhikák és technológiák  45

d) tudományos és műszaki támogatás     45

Indokolás

Public money should be invested where R &D is the most appropriate. Radiation protection 
should therefore receive the bulk of the FP-7 Euratom. The changes of categories to be 
covered by the FP7 are explained in Amendment 4 above.

Módosítás: 6
1. melléklet cím

TUDOMÁNYOS ÉS TECHNOLÓGIAI 
CÉLKITŰZÉSEK, TÉMÁK ÉS 
TEVÉKENYSÉGEK

A KÖZÖS KUTATÓKÖZPONTTAL 
KÖZLENDŐ TUDOMÁNYOS ÉS 
TECHNOLÓGIAI CÉLKITŰZÉSEK, 
TÉMÁK ÉS TEVÉKENYSÉGEK

Indokolás

Same justification as Amendment 4.

Módosítás: 7
1. melléklet

BEVEZETÉS törölve
A hetedik kutatási keretprogram két fő 
részre tagolódik: a fúziós energiára 
irányuló kutatásra, valamint az 
atommaghasadásra és sugárvédelemre 
vonatkozó „közvetett” cselekvésekre és a 
Közös Kutatóközpont „közvetlen” kutatási 
tevékenységeire.
A FÚZIÓS ENERGIÁRA IRÁNYULÓ KUTATÁS

Célkitűzés
Megteremteni az ITER-tervhez szükséges 
tudásalapot és megvalósítani az ITER-t, 
amely jelentős lépés a biztonságos, 
fenntartható, környezettisztelő és 
gazdaságilag életképes erőművek 
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reaktorprototípusainak létrehozása felé.
Indoklás
Európának az energiaellátása komoly 
gondokat jelent rövid, közép- és hosszú 
távon egyaránt. Szükség van nevezetesen az 
ellátás biztonsága, az éghajlatváltozás és 
fenntartatható fejlődés kérdésének 
megválaszolására, miközben biztosítani 
kell, hogy a jövőbeli gazdasági növekedés 
ne legyen veszélyben.
A fúziós energia nagyban hozzájárulhat az 
EU fenntartható és biztonságos ellátásának 
megvalósításához néhány évtizeden belül.
Sikeres fejlesztés esetén a fúziós energia 
biztonságos, fenntartható és környezetbarát 
energiaforrást jelentene. A fúziós energiára 
irányuló, a tagállamok és társult harmadik 
országok fúziós energiára vonatkozó összes 
tevékenységét felölelő európai kutatás 
hosszú távú célja az e követelményeknek 
eleget tevő és gazdaságilag életképes 
reaktorprototípusok közös létrehozása.
A hosszú távú célok eléréséhez kidolgozott 
stratégia első prioritásként az ITER 
(jelentős kísérleti létesítmény, amely a 
fúziós energiatermelés megvalósíthatóságát 
hivatott igazolni) megépítését, majd a 
DEMO, egy „demonstrációs” fúziós erőmű 
megépítését tartalmazza. Ezt a stratégiát 
egy dinamikus, az ITER-t támogató és a 
DEMO-hoz szükséges fúziós alapanyagok, 
technológiák és fúziós fizika kifejlesztésére 
irányuló kutatási és fejlesztési program 
kíséri. E programban az európai ipar, a 
fúziós energia területén végzett 
tevékenységek vonatkozásában társult 
országok és harmadik országok, 
nevezetesen az ITER-megállapodás felei 
vesznek részt.
Tevékenységek
Az ITER megvalósítása
Az ITER (mint nemzetközi kutatási 
infrastruktúra) közös megvalósításának 
tevékenységeit foglalja magában, 
nevezetesen a telephely előkészítését, az 
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ITER-szervezet és az ITER-rel foglalkozó 
európai közös vállalkozás létrehozását, 
igazgatást és munkaerő-felvételt, általános 
és ügyintézési támogatást, felszerelések és 
berendezések felépítését és a projekt építés 
közbeni támogatását.
K+F az ITER előkészítési műveleteiben
Egy célzott, a fizika és technológia 
területére összpontosító program fogja a 
fúziós program létesítményeit és forrásait 
(beleértve a JET-et is) hasznosítani. Ez a 
program értékeli az ITER 
alaptechnológiáit, megszilárdítja az ITER-
projekt döntéseit és kísérleti és elméleti 
tevékenységek segítségével előkészíti az 
ITER működését.
Technológiai tevékenységek a DEMO 
előkészítésében
E tevékenységek a fúziós anyagok és a 
fúzió lényeges technológiáinak 
kifejlesztését és a DEMO-hoz szükséges 
anyag minősítését végző nemzetközi 
fúziósanyag-besugárzó berendezés 
(IFMIF: International Fusion Materials 
Irradiation Facility) építését előkészítő 
szakosodott projektcsapat felállítását 
tartalmazzák. Magukban foglalják az 
anyagok besugárzásvizsgálatát és 
modellezését, a DEMO tervezési 
tanulmányait, és a fúziós energia 
biztonsági, környezeti és társadalmi-
gazdasági vonatkozásainak 
tanulmányozását.
Hosszú távú K+F tevékenységek
Ezek a tevékenységek a mágneses 
plazmaösszetartás javított, a fúziós 
erőművek számára potenciális előnyöket 
nyújtó (a Wendelstein 7-AS sztellarátor 
építésének befejezésére összpontosító) 
koncepciójának továbbfejlesztésére, a 
fúziós plazma viselkedésének mélyreható 
megértését célzó elméletre és modellezésre 
és a tehetetlenségi összetartás területén 
folyó tagállami civil kutatási tevékenységek 
folyamatos kapcsolattartás keretei közti 
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koordinálására terjednek ki.
Emberi erőforrás, oktatás és képzés
Az ITER rövid és középtávú igényeire és a 
fúziós energia további fejlesztésére
tekintettel folytatják a számban, képességi 
területek, valamint a magas képzettségi és 
tapasztalati szint szempontjából megfelelő 
munkaerő biztosítását célzó 
kezdeményezéseket.
Infrastruktúrák
A fúziós energiára irányuló ITER 
nemzetközi kutató berendezés építése az új, 
jelentős európai dimenzióval rendelkező 
kutatási infrastruktúrák részét képezi.

Indokolás

Same justification as Amendment 2.

Módosítás: 8
1. melléklet Atommaghasadás és sugárvédelem, cím

ATOMMAGHASADÁS ÉS SUGÁRVÉDELEM A NUKLEÁRIS SUGÁRZÁS ELLENI VÉDELEM

Indokolás

The nuclear sector has been in commercial operation of over fifty years and thus it cannot be 
described as an infant technology. Furthermore, the nuclear utilities in Europe generate tens 
of billions of Euro in revenue each year. The development of the new reactor systems, if any, 
should therefore be funded only by the nuclear utilities themselves.

In all uses of radiation, throughout industry and medicine alike, the overriding principle must 
be the protection of man and the environment that is why the focus of the FP7 should 
concentrate mainly on radiation protection.

Módosítás: 9
1. melléklet Atommaghasadás és sugárvédelem, célkitűzés

Szilárd tudományos és műszaki alapok 
megteremtése a hosszú élettartamú
radioaktív hulladékok biztonságos 
kezelésére vonatkozó gyakorlati fejlődés 
felgyorsítása érdekében, a nukleáris energia 
biztonságosabb, erőforrás-hatékonyabb és 

Szilárd tudományos és műszaki alapok 
megteremtése a radioaktív hulladékok és a 
használt fűtőanyag biztonságos kezelésére 
vonatkozó gyakorlati fejlődés felgyorsítása 
érdekében „a szennyező fizet” és az 
elővigyázatosság elvei alapján, és az ember 
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versenyképes kiaknázásának ösztönzése és 
az ember és környezet ionizáló sugárzás 
elleni védelme erős és társadalmilag 
elfogadott rendszerének biztosítása.

és környezet múltbeli, jelenlegi és jövőbeli 
ionizáló sugárzás elleni védelme erős és 
társadalmilag elfogadott rendszerének 
biztosítása.

Indokolás

Same justification as Amendment 8.

Módosítás: 10
1. melléklet Atommaghasadás és sugárvédelem, indoklás

Az atomerőművek termelik jelenleg az EU-
ban a fogyasztott energia egyharmadát, és a
nukleáris energia a jelenleg rendelkezésre 
álló legjelentősebb szénkibocsátás-mentes 
villamosenergia-forrás. Az európai 
nukleáris ágazatot egészében véve a 
csúcstechnológia jellemzi, és magas 
képesítésű munkahelyet teremt több ezer 
ember számára. Belső és megbízható 
energiaforrásként a nukleáris energia 
hozzájárul az EU energiaellátásának 
függetlenségéhez és biztonságához, a még 
fejlettebb nukleáris technológia pedig 
jelentős javulást ígér a hatékonyság és az 
erőforrás-használat terén, a jelenlegi 
technológiákhoz képest még magasabb 
biztonsági szint biztosítása és kevesebb 
hulladék termelése mellett.

Annak ellenére, hogy Franciaország 
világviszonylatban kivételt képez,, az 
atomerőművek jelenleg az EU-ban 
fogyasztott energia kevesebb mint 
egyharmadát termelik, és a nukleáris energia 
csupán kevés tagállamban számít a jelenleg 
rendelkezésre álló legjelentősebb 
szénkibocsátás-mentes villamosenergia-
forrásnak. Azonban az atomenergia az EU 
elsődleges fogyasztásának csupán 15%-át 
fedezi.

Azonban jelentős aggodalmakat is kelt, 
amelyek befolyásolják ezen energiaforrásnak 
a további használatát az EU-ban. A 
kulcsprobléma a reaktorok működési 
biztonsága és a hosszú élettartamú
radioaktív hulladék kezelése, amire műszaki 
szinten folyamatos munkával igyekeznek 
megoldást találni, azonban politikai és 
társadalmi hozzájárulásra is szükség van. A 
radioaktivitás mind ipari, mind gyógyászati 
célokra való felhasználása során a 
legfontosabb szempont az ember és a 
környezet védelme. Az ezennel megcélzott 
tematikus területek esetében elsődleges 
fontosságú szempont a biztonság magas 
szintjének biztosítása. Továbbá világosan 

Bizonyos jelentős aggodalmak befolyásolják 
ezen energiaforrás további használatát az 
EU-ban. A kulcsprobléma a terrorizmus és 
a tömegpusztító fegyverek elterjedésével 
kapcsolatos veszélyek megnövekedett 
kockázata, a reaktorok működési biztonsága 
és a radioaktív –különösen a hosszú 
élettartamú – hulladék kezelése, amire 
műszaki szinten folyamatos munkával 
igyekeznek megoldást találni, azonban 
politikai és társadalmi hozzájárulásra is 
szükség van. A radioaktivitás mind ipari, 
mind gyógyászati célokra való felhasználása 
során a legfontosabb szempontnak az ember 
és a környezet védelmének kell lennie. Az 
ezennel megcélzott tematikus területek 
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kimutatható igények tapasztalhatók a 
nukeáris tudomány és technika teljes 
területén a kutatási infrastruktúrák és 
szakértelem rendelkezésre állása 
vonatkozásában. Ezenkívül az egyes 
technikai területeket kulcsfontosságú, több 
területet érintő kérdések kötik össze, 
úgymint a nukleáris üzemanyagciklus, az 
aktinidák kémiája, kockázatelemzés és 
biztonságértékelés, sőt társadalmi és 
kormányzati kérdések is.

esetében elsődleges fontosságú szempont a 
biztonság magas szintjének biztosítása.
Továbbá világosan kimutatható igények 
tapasztalhatók a nukeáris tudomány és 
technika teljes területén a kutatási 
infrastruktúrák és szakértelem rendelkezésre 
állása vonatkozásában. Ezenkívül az egyes 
technikai területeket kulcsfontosságú, több 
területet érintő kérdések kötik össze, 
úgymint a nukleáris üzemanyagciklus, az 
aktinidák kémiája, kockázatelemzés és 
biztonságértékelés, sőt társadalmi és 
kormányzati kérdések is.

A kutatásra szükség van ugyanakkor új 
tudományos és technológiai lehetőségek 
felméréséhez és a keretprogram során 
felmerülő új szakpolitikai igények rugalmas 
kezeléséhez is.

A kutatásra szükség van ugyanakkor új 
tudományos és technológiai lehetőségek 
felméréséhez és a keretprogram során 
felmerülő új szakpolitikai igények rugalmas 
kezeléséhez is.

Indokolás

Same justification as Amendment 8.

Módosítás: 11
1. melléklet Atommaghasadás és sugárvédelem, tevékenységek, a radioaktív hulladékok 

kezelése

A radioaktív hulladékok kezelése A radioaktív hulladékok, illetve a társadalmi 
és környezeti hatások kezelése

A kiégett üzemanyag és hosszú élettartamú 
radioaktív hulladék mélységi tárolásának 
konkrét kivitelezésére irányuló kutatási és 
fejlesztési tevékenységek, és amennyiben 
szükséges, a technológiákra és a 
biztonságra vonatkozó demonstrációs 
tevékenységek és a közös európai álláspont 
kialakításának alátámasztása a hulladék 
kezeléséhez és ártalmatlanításához 
kapcsolódó fontos kérdésekben. A 
particionálásra és a transzmutációra 
és/vagy egyéb, az ártalmatlanításra váró 
hulladék mennyiségének és/vagy 
veszélyességének csökkentését célzó 
koncepciókra irányuló kutatás.

A társadalmi, gazdasági, jogi és 
környezetvédelmi kritériumok 
kidolgozására törekvő, különböző létező 
hulladékkezelési gyakorlatok terén végzett 
kutatás, amely egyértelműen garantálni 
képes a tárolás teljes időtartama során való 
fenntarthatóságot.
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Indokolás

Under the laws within each Member State a percentage of which is supposed to be put aside 
for the disposal of radioactive waste. These funds should eventually contain hundreds of 
billions of Euro and the contribution that the EU funds make to this process can only be 
minimal. Therefore, the FP7 must devote its limited amount of public money into the research 
of common specific criteria of existing nuclear waste management practices leading to 
unambiguously prove permanence over the lifetime of the storage.

Módosítás: 12
1. melléklet Atommaghasadás és sugárvédelem, tevékenységek, reaktorrendszerek

Reaktorrendszerek törölve
A létező reaktorrendszerek (beleértve az 
üzemanyagciklus berendezéseit) további 
biztonságos működését alátámasztó kutatás, 
figyelembe véve az új kihívásokat, mint 
amilyen az élettartam meghosszabbítása és 
az új, előrehaladott biztonságértékelő 
módszerek (mind műszaki szempontból, 
mind az emberi tényező vonatkozásában), 
és az EU-ban elért magas biztonsági 
előírások fenntartásával a rövid és 
középtávon megjelenő reaktorrendszerek 
képességi és biztonsági szempontból történő 
értékelését célzó kutatás.

Indokolás

Same justification as Amendment 8.

Módosítás: 13
1. melléklet Atommaghasadás és sugárvédelem, tevékenységek, infrastruktúrák

Infrastruktúrák törölve
A technikai eredmények, innováció és 
biztonság magas szintjének fenntartásához 
szükséges kutatási infrastruktúrák – mint 
például a kutatóreaktorok, felszín alatti 
kutatólaboratóriumok, radiobiológiai 
létesítmények és szövetbankok –
rendelkezésre állásának támogatása.
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Indokolás

Same justification as Amendment 8.

Módosítás: 14
1. melléklet Atommaghasadás és sugárvédelem, tevékenységek, emberi erőforrás és képzés

A tudományos szakértelem és munkaerő-
kapacitás megtartása és további fejlesztése a 
megfelelően képzett kutatók és 
alkalmazottak rendelkezésre állásának 
hosszú távú biztosítására a nukleáris 
ágazatban.

A tudományos szakértelem és munkaerő-
kapacitás megtartása és további fejlesztése a 
megfelelően képzett kutatók és 
alkalmazottak rendelkezésre állásának 
biztosítására a nukleáris létesítmények 
leállításának területén.

Indokolás

At the end of 2004, 22 plants have been shut-down over the last 15 years in the EU25 and, in 
the absence of significant new built, the average age of operating nuclear power plants has 
been increasing steadily. Research reactors have to be decommissioned as well. It is therefore 
important to have sufficient researchers and employees in the field of decommissioning 
nuclear installations, which will become more and more important with time.

Módosítás: 15
1. melléklet A közös kutatóközpont nukleáris tevékenységei, cím

A KÖZÖS KUTATÓKÖZPONT 
NUKLEÁRIS TEVÉKENYSÉGEI

AZ EU POLITIKAI 
DÖNTÉSHOZÁSÁNAK ISMERETE

Indokolás

Same justification as Amendment 4.

Módosítás: 16
1. melléklet A közös kutatóközpont nukleáris tevékenységei, célkitűzés

Célkitűzés
Az EU politikai döntéshozatali folyamatához 
ügyfélközpontú tudományos és műszaki 
támogatás nyújtása nukleáris területen, a 
meglévő politikák végrehajtásához és 
nyomon követéséhez nyújtott támogatás 
biztosításával, az új szakpolitikai igényekre 
való rugalmas reagálás mellett.

Az EU politikai döntéshozatali folyamatához 
ügyfélközpontú tudományos és műszaki 
támogatás nyújtása nukleáris területen, a
változó politikai igényekhez való 
alkalmazkodás mellett.
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Indokolás

The whole concept of this amendment is to provide the knowledge for the EU policy makers 
towards the future, i.e. towards an intelligent energy economy based on energy conservation 
measures, energy efficiency and renewables.

Módosítás: 17
1. melléklet A közös kutatóközpont nukleáris tevékenységei, indoklás

Indoklás törölve
A Közös Kutatóközpont támogatja az 
európai energiaellátási stratégia 
célkitűzéseit, nevezetesen a kiotói 
célkitűzések elérésének elősegítése 
érdekében. Az EU elismert szakértelemmel 
rendelkezik a nukleáris technológia számos 
területén, ami az e területen elért múltbeli 
eredményeken alapul. A KKK hasznossága 
az EU-politikák támogatásában és 
hozzájárulása a nukleáris kutatás új 
irányvonalaihoz az általa képviselt 
tudományos szakértelemnek és a 
nemzetközi tudományos közösségbe való 
integrálódásának köszönhető. Egyrészt a 
KKK hozzáértő munkaerővel és 
csúcstechnikai berendezésekkel rendelkezik 
elismert tudományos/műszaki munka 
végzéséhez; másrészt támogatja az EU 
politikáját az alapszakképzettség és -
szakértelem jövőbeni fenntartásában fiatal 
tudósok képzése és mobilitásuk elősegítése 
által. Új igény merült fel nevezetesen a 
külkapcsolatok és a biztonsághoz 
kapcsolódó politikák területén. Ezekben az 
esetekben belső és biztos 
információra/elemzésre/rendszerekre van 
szükség, amelyeket nem mindig lehet a 
piacon beszerezni.
A KKK nukleáris tevékenységeinek célja a 
K+F-követelmények kielégítése mind a 
Bizottság, mind a tagállamok támogatása 
érdekében. E program célja az, hogy 
megfelelő tudást fejlesszen ki és gyűjtsön 
össze annak érdekében, hogy hozzá tudjon 
járulni a nukleáris energiatermelésről, 
ennek biztonságáról és megbízhatóságáról, 
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fenntarthatóságáról és ellenőrzéséről, 
veszélyeiről és kihívásairól folyó vitához, 
beleértve az innovatív/jövőbeni 
reaktorrendszereket.

Indokolás

Same justification as Amendment 4.

Módosítás: 18
1. melléklet A közös kutatóközpont nukleáris tevékenységei, tevékenységek

Tevékenységek törölve
A KKK-tevékenységek a következőkre 
összpontosítanak:
A nukleáris hulladékok kezelése és 
környezeti hatás, a nukleáris üzemanyag 
folyamatainak megértése az energia 
termelésétől a hulladéktárolásig, és a nagy 
aktivitású hulladékok kezelésére konkrét 
megoldások kidolgozása a két fő lehetőség 
mentén (közvetlen tárolás vagy 
particionálás és transzmutáció);
Nukleáris biztonság: a létező és az új 
üzemanyagciklusokra és mind a nyugati, 
mind az orosz reaktortípusok 
reaktorbiztonságára, valamint az új 
reaktortervekre irányuló kutatás. Ezenkívül 
a KKK hozzájárul a IV. Generációs 
Nemzetközi Fórum (Generation IV 
International Forum) munkájához és 
koordinálja az európai részvételt ezen K+F 
kezdeményezésben, amelyben a világ 
legjobb kutatási szervezetei vesznek részt.

Indokolás

Same justification as Amendment 4.

Módosítás: 19
2. melléklet Finanszírozási rendszerek 1. Finanszírozási rendszerek a fúziós energia területén

1. FINANSZÍROZÁSI RENDSZEREK A törölve



PA\571562HU.doc PE 360.069v01-0017/18 PA\571562HU.doc

HU

FÚZIÓS ENERGIA TERÜLETÉN
A fúziós energiára irányuló kutatási 
tevékenységek sajátos jellege különleges 
rendelkezések végrehajtását teszi 
szükségessé. A pénzügyi támogatást a 
következő dokumentumokban megállapított 
eljárások alapján végrehajtott 
tevékenységekre nyújtják:
1.1. A Bizottság és a tagállamok, vagy teljes 
jogú társult tagként részt vevő harmadik 
államok, vagy a tagállamok vagy teljes jogú 
társult tagként részt vevő harmadik államok 
jogalanyai közötti társulási szerződések, 
amelyek a Szerződés 10. cikke értelmében 
az EU fúziós energiára irányuló kutatási 
programja egy részének végrehajtásáról 
rendelkeznek.
1.2. Az Európai Fúziós Fejlesztési 
Megállapodás (EFDA), a Bizottság és a 
tagállamokban és a társult államokban lévő 
– vagy azok nevében eljáró – szervezetek 
között létrejött többoldalú megállapodás, 
amely többek között a társult 
szervezetekben vagy az iparban a fúziós 
technológia, a JET-létesítmények 
használata és a nemzetközi 
együttműködéshez való európai 
hozzájárulás területén folytatott további 
kutatásokhoz biztosít keretet;
1.3. Az ITER-rel foglalkozó európai közös 
vállalkozás, a Szerződés II. címe 5. 
fejezetének 45–51. cikkeinek rendelkezései 
alapján;
1.4. A fúziós energiára irányuló kutatási 
tevékenységekre vonatkozó, az Euratom és 
a harmadik országok közötti nemzetközi 
megállapodások, különösen az ITER-
megállapodás;
1.5. Bármely más többoldalú megállapodás, 
amely a Közösség és a társult szervezetek 
között jött létre, különösen a személyzet 
mobilitásáról szóló megállapodás;
1.6. Költségmegosztáson alapuló 
cselekvések a fúziós energiára irányuló 
kutatás előmozdításához vagy az ahhoz való 
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hozzájáruláshoz a tagállamok vagy az 
Euratom-keretprogramhoz társult, társulási 
szerződéses kapcsolatban nem álló államok 
körében.
A fenti tevékenységeken kívül a humán 
erőforrások, tudományos ösztöndíjak 
előmozdítását és fejlesztését célzó 
cselekvések, integrált infrastruktúrához 
kapcsolódó kezdeményezések, valamint 
egyedi támogatási cselekvések valósíthatók 
meg, különösen a fúziósenergia-kutatás 
koordinálásához, az e tevékenységeket 
támogató felmérések végzéséhez, 
kiadványok, információcsere és képzés 
támogatásához a technológiaátadás 
előmozdítása érdekében.

Indokolás

Same justification as Amendment 2.

Módosítás: 20
2. melléklet Finanszírozási rendszerek 2. Finanszírozási rendszerek más területeken

2. FINANSZÍROZÁSI RENDSZEREK 
MÁS TERÜLETEKEN

1. FINANSZÍROZÁSI RENDSZEREK

Az Euratom-keretprogramhoz tartozó, a 
fúziós energia területén kívül egyéb 
területeken megvalósuló tevékenységeinek 
támogatása finanszírozási rendszerek 
sorozatán keresztül valósul meg. E 
rendszerek felhasználása vagy önmagukban, 
vagy más finanszírozási rendszerekkel 
kombinációban történik, az e keretprogram 
során végrehajtott cselekvések különböző 
kategóriáinak finanszírozására.

Az Euratom-keretprogramhoz tartozó, a 
fúziós energia területén kívül egyéb 
területeken megvalósuló tevékenységeinek 
támogatása finanszírozási rendszerek 
sorozatán keresztül valósul meg. E 
rendszerek felhasználása vagy önmagukban, 
vagy más finanszírozási rendszerekkel 
kombinációban történik, az e keretprogram 
során végrehajtott cselekvések különböző 
kategóriáinak finanszírozására.

Indokolás

Since fusion will not be funded by EU public money.


