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EL Ενωμένη στην πολυμορφία EL 

6.9.2018 A8-0258/37 

Τροπολογία  37 

Rebecca Harms 

εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE 

 

Έκθεση A8-0258/2018 

Rebecca Harms 

Πρόγραμμα Ευρατόμ με το οποίο συμπληρώνεται το «Ορίζοντας 2020 – Πρόγραμμα-πλαίσιο 

για την έρευνα και την καινοτομία» 

(COM(2017)0698 - C8-0009/2018 - 2017/0312(NLE)) 

 

Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική σκέψη 1 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(1) Ένας από τους στόχους της 

Ευρωπαϊκής Κοινότητας Ατομικής 

Ενέργειας («Κοινότητα») είναι να 

συμβάλει στην άνοδο του βιοτικού 

επιπέδου εντός των κρατών μελών 

συμπεριλαμβανομένης της προώθησης και 

της διευκόλυνσης της πυρηνικής έρευνας 

στα κράτη μέλη και της συμπλήρωσής της 

μέσω της διεξαγωγής ενός κοινοτικού 

προγράμματος έρευνας και εκπαίδευσης. 

(1) Ένας από τους στόχους της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης («Ένωση») είναι να 

συμβάλει στην άνοδο του βιοτικού 

επιπέδου εντός των κρατών μελών 

συμπεριλαμβανομένης της προώθησης και 

της διευκόλυνσης της έρευνας στα κράτη 

μέλη και της συμπλήρωσής της μέσω της 

διεξαγωγής ενός ενωσιακού προγράμματος 

έρευνας και εκπαίδευσης. 

 (Αν η τροπολογία εγκριθεί, η αλλαγή από 

Ευρωπαϊκή Κοινότητα Ατομική Ενέργεια 

(«Κοινότητα») σε Ευρωπαϊκή Ένωση 

(«Ένωση») θα ισχύσουν για ολόκληρο το 

κείμενο.) 

Or. en 
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EL Ενωμένη στην πολυμορφία EL 

6.9.2018 A8-0258/38 

Τροπολογία  38 

Rebecca Harms 

εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE 

 

Έκθεση A8-0258/2018 

Rebecca Harms 

Πρόγραμμα Ευρατόμ με το οποίο συμπληρώνεται το «Ορίζοντας 2020 – Πρόγραμμα-πλαίσιο 

για την έρευνα και την καινοτομία» 

(COM(2017)0698 - C8-0009/2018 - 2017/0312(NLE)) 

 

Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική σκέψη 1 α (νέα) 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 (1α) Δεδομένου ότι δυνάμει της 

Συνθήκης για την ίδρυση της 

Ευρωπαϊκής Κοινότητας Ατομικής 

Ενέργειας δεν ισχύει η συνήθης 

νομοθετική διαδικασία, το Ευρωπαϊκό 

Κοινοβούλιο δεν θεωρείται ισότιμο με το 

Συμβούλιο όσον αφορά τη θέσπιση 

νομοθεσίας στον τομέα της πυρηνικής 

ενέργειας· 

Or. en 

Αιτιολόγηση 

Οι αποφάσεις σχετικά με τα προγράμματα έρευνας και εκπαίδευσης της Ένωσης στον τομέα της πυρηνικής 

ενέργειας δεν ακολουθούν δημοκρατική διαδικασία, διότι δεν ισχύει η συναπόφαση. 
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EL Ενωμένη στην πολυμορφία EL 

6.9.2018 A8-0258/39 

Τροπολογία  39 

Rebecca Harms 

εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE 

 

Έκθεση A8-0258/2018 

Rebecca Harms 

Πρόγραμμα Ευρατόμ με το οποίο συμπληρώνεται το «Ορίζοντας 2020 – Πρόγραμμα-πλαίσιο 

για την έρευνα και την καινοτομία» 

(COM(2017)0698 - C8-0009/2018 - 2017/0312(NLE)) 

 

Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική σκέψη 2 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(2) Η πυρηνική έρευνα μπορεί να 

συμβάλει στην κοινωνική και οικονομική 

ευημερία και την περιβαλλοντική 

αειφορία βελτιώνοντας την πυρηνική 

ασφάλεια, την πυρηνική προστασία και 

την ακτινοπροστασία. Εξίσου σημαντική 

είναι η δυνητική συμβολή της πυρηνικής 

έρευνας στη μακροπρόθεσμη απαλλαγή 

του ενεργειακού συστήματος από 

ανθρακούχες εκπομπές με ασφαλή και 

αποδοτικό τρόπο. 

(2) Η πυρηνική έρευνα μπορεί να 

συμβάλει στη βελτίωση της πυρηνικής 

ασφάλειας, της πυρηνικής προστασίας και 

της ακτινοπροστασίας. 

Or. en 
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EL Ενωμένη στην πολυμορφία EL 

6.9.2018 A8-0258/40 

Τροπολογία  40 

Rebecca Harms 

εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE 

 

Έκθεση A8-0258/2018 

Rebecca Harms 

Πρόγραμμα Ευρατόμ με το οποίο συμπληρώνεται το «Ορίζοντας 2020 – Πρόγραμμα-πλαίσιο 

για την έρευνα και την καινοτομία» 

(COM(2017)0698 - C8-0009/2018 - 2017/0312(NLE)) 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 3 – παράγραφος 1 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

1. Γενικός στόχος του προγράμματος 

Ευρατόμ είναι η άσκηση δραστηριοτήτων 

πυρηνικής έρευνας και εκπαίδευσης με 

έμφαση στη συνεχή βελτίωση της 

πυρηνικής ασφάλειας, της προστασίας και 

της ακτινοπροστασίας, και ιδίως η 

δυνητική συμβολή στη μακροπρόθεσμη 

απαλλαγή του ενεργειακού συστήματος 

από ανθρακούχες εκπομπές με ασφαλή 

και αποδοτικό τρόπο. Ο γενικός στόχος 

υλοποιείται μέσω των δραστηριοτήτων που 

προσδιορίζονται στο παράρτημα Ι υπό τη 

μορφή άμεσων και έμμεσων δράσεων που 

προωθούν τους ειδικούς στόχους που 

προβλέπονται στις παραγράφους 2 και 3 

του παρόντος άρθρου. 

1. Γενικός στόχος του προγράμματος 

Ευρατόμ είναι η άσκηση δραστηριοτήτων 

πυρηνικής έρευνας και εκπαίδευσης με 

έμφαση στη βελτίωση της πυρηνικής 

ασφάλειας, της προστασίας και της 

ακτινοπροστασίας, ο δε γενικός στόχος 

υλοποιείται μέσω των δραστηριοτήτων που 

προσδιορίζονται στο παράρτημα Ι υπό τη 

μορφή άμεσων και έμμεσων δράσεων που 

προωθούν τους ειδικούς στόχους που 

προβλέπονται στις παραγράφους 2 και 3 

του παρόντος άρθρου. 

Or. en 



 

AM\1162297EL.docx  PE624.052v01-00 

EL Ενωμένη στην πολυμορφία EL 

6.9.2018 A8-0258/41 

Τροπολογία  41 

Rebecca Harms 

εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE 

 

Έκθεση A8-0258/2018 

Rebecca Harms 

Πρόγραμμα Ευρατόμ με το οποίο συμπληρώνεται το «Ορίζοντας 2020 – Πρόγραμμα-πλαίσιο 

για την έρευνα και την καινοτομία» 

(COM(2017)0698 - C8-0009/2018 - 2017/0312(NLE)) 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 3 – παράγραφος 2 – στοιχείο ε 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

ε) πρόοδος προς την κατάδειξη του 

εφικτού της σύντηξης ως πηγής ισχύος 

μέσω της αξιοποίησης των υφιστάμενων 

και μελλοντικών εγκαταστάσεων 

σύντηξης· 

διαγράφεται 

Or. en 
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EL Ενωμένη στην πολυμορφία EL 

6.9.2018 A8-0258/42 

Τροπολογία  42 

Rebecca Harms 

εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE 

 

Έκθεση A8-0258/2018 

Rebecca Harms 

Πρόγραμμα Ευρατόμ με το οποίο συμπληρώνεται το «Ορίζοντας 2020 – Πρόγραμμα-πλαίσιο 

για την έρευνα και την καινοτομία» 

(COM(2017)0698 - C8-0009/2018 - 2017/0312(NLE)) 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 3 – παράγραφος 2 – στοιχείο στ 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

στ) ενέργειες ώστε να τεθούν οι βάσεις 

για μελλοντικούς σταθμούς 

ηλεκτροπαραγωγής από πυρηνική 

σύντηξη με την ανάπτυξη υλικών, 

τεχνολογιών και μελετών αρχικής 

σύλληψης· 

διαγράφεται 

Or. en 
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EL Ενωμένη στην πολυμορφία EL 

6.9.2018 A8-0258/43 

Τροπολογία  43 

Rebecca Harms 

εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE 

 

Έκθεση A8-0258/2018 

Rebecca Harms 

Πρόγραμμα Ευρατόμ με το οποίο συμπληρώνεται το «Ορίζοντας 2020 – Πρόγραμμα-πλαίσιο 

για την έρευνα και την καινοτομία» 

(COM(2017)0698 - C8-0009/2018 - 2017/0312(NLE)) 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 4 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1 – εισαγωγικό μέρος 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

Το χρηματοδοτικό κονδύλιο για την 

υλοποίηση του προγράμματος Ευρατόμ 

ανέρχεται σε 770.220.000 ευρώ. Το εν 

λόγω ποσό κατανέμεται ως εξής: 

Το χρηματοδοτικό κονδύλιο για την 

υλοποίηση του προγράμματος Ευρατόμ 

ανέρχεται σε 420.386.000 ευρώ. Το εν 

λόγω ποσό κατανέμεται ως εξής: 

Or. en 

Αιτιολόγηση 

Η μείωση του συνολικού προϋπολογισμού αντανακλά τις τροποποιήσεις που πραγματοποιήθηκαν στους 

γενικούς στόχους του προγράμματος, δηλαδή την περικοπή των δαπανών για έρευνα και ανάπτυξη στον 

τομέα της τεχνολογίας σύντηξης. Οι πόροι που προβλέπονται για την επίτευξη της ασφάλειας των 

υφιστάμενων και των μελλοντικών πυρηνικών σταθμών κατευθύνονται στην ενίσχυση της έρευνας και της 

κατάρτισης της Ένωσης στον τομέα του παροπλισμού, καθώς και στην ακτινοπροστασία. 

 


