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EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 

10.1.2019 A8-0406/31 

Τροπολογία  31 

Rebecca Harms 

εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE 

 

Έκθεση A8-0406/2018 

Miapetra Kumpula-Natri 

Πρόγραμμα έρευνας και κατάρτισης της Ευρατόμ 2021-2025 

(COM(2018)0437 – C8-0380/2018 – 2018/0226(NLE)) 

 

Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική σκέψη 5 α (νέα) 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 (5α) Τα σοβαρά πυρηνικά ατυχήματα 

ενδέχεται να θέσουν σε κίνδυνο την 

ανθρώπινη υγεία. Συνεπώς, θα πρέπει να 

δίνεται η μεγαλύτερη δυνατή σημασία 

στην πυρηνική ασφάλεια και, εάν 

συντρέχει περίπτωση, στις πτυχές 

προστασίας για τις οποίες αρμόδιο είναι 

το Κοινό Κέντρο Ερευνών (ΚΚΕρ). 

Or. en 

Αιτιολόγηση 

Δεν πρέπει να παραμελήσουμε τις δραματικές συνέπειες που είχαν στο παρελθόν τα πυρηνικά 

ατυχήματα. 

Η τροπολογία προέρχεται από την αιτιολογική σκέψη 6 του κανονισμού (Ευρατόμ) 2018/1563 

του Συμβουλίου, της 15ης Οκτωβρίου 2018, σχετικά με το πρόγραμμα έρευνας και εκπαίδευσης 

της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Ατομικής Ενέργειας (2019-2020) με το οποίο συμπληρώνεται το 

«Ορίζοντας 2020 — Πρόγραμμα-πλαίσιο για την έρευνα και την καινοτομία» και την 

κατάργηση του κανονισμού (Ευρατόμ) αριθ. 1314/2013 (L262). 
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EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 

10.1.2019 A8-0406/32 

Τροπολογία  32 

Rebecca Harms 

εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE 

 

Έκθεση A8-0406/2018 

Miapetra Kumpula-Natri 

Πρόγραμμα έρευνας και κατάρτισης της Ευρατόμ 2021-2025 

(COM(2018)0437 – C8-0380/2018 – 2018/0226(NLE)) 

 

Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική σκέψη 6 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(6) Η έρευνα για την παραγωγή 

ενέργειας με σύντηξη υλοποιείται 

σύμφωνα με τον ευρωπαϊκό χάρτη 

πορείας για τη σύντηξη, στον οποίο 

σκιαγραφούνται οι αναγκαίες δράσεις 

έρευνας και ανάπτυξης στις οποίες θα 

βασιστεί ο σταθμός παραγωγής 

ηλεκτρικής ενέργειας με σύντηξη. 

Βραχυμεσοπρόθεσμα το κυριότερο βήμα 

είναι η κατασκευή και η αξιοποίηση του 

ITER, οι δε ευρωπαϊκές δραστηριότητες 

για τον ITER θα συνοδεύονται από ένα 

δυναμικό ερευνητικό πρόγραμμα στον 

τομέα της σύντηξης, το οποίο θα 

υποστηρίζει τις μελλοντικές λειτουργίες 

του ITER και την προετοιμασία του 

DEMO. 

(6) Η κατασκευή και η αξιοποίηση του 

ITER δεν καλύπτονται από το παρόν 

πρόγραμμα. 

Or. en 

Αιτιολόγηση 

Το ITER εμπίπτει σε άλλη νομική βάση από ό,τι το παρόν πρόγραμμα Ευρατόμ. Ως εκ τούτου, 

είναι σημαντικό να διασφαλιστεί ότι δεν συγχέονται τα δύο προγράμματα Ε&Α. 
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10.1.2019 A8-0406/33 

Τροπολογία  33 

Rebecca Harms 

εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE 

 

Έκθεση A8-0406/2018 

Miapetra Kumpula-Natri 

Πρόγραμμα έρευνας και κατάρτισης της Ευρατόμ 2021-2025 

(COM(2018)0437 – C8-0380/2018 – 2018/0226(NLE)) 

 

Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική σκέψη 12 α (νέα) 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 (12α) Οι δραστηριότητες που 

αναπτύσσονται στο πλαίσιο του 

προγράμματος θα πρέπει να στοχεύουν 

στην προώθηση της ισότητας μεταξύ των 

φύλων στην έρευνα και την καινοτομία, 

πιο συγκεκριμένα μέσω της 

αντιμετώπισης των υποκείμενων αιτίων 

των διαφορών μεταξύ των φύλων, μέσω 

της πλήρους αξιοποίησης των 

δυνατοτήτων τόσο των γυναικών όσο και 

των ανδρών ερευνητών και μέσω της 

ενσωμάτωσης της διάστασης του φύλου 

στο περιεχόμενο των έργων ώστε να 

βελτιωθεί η ποιότητα της έρευνας και να 

ενισχυθεί η καινοτομία. Οι 

δραστηριότητες θα πρέπει επίσης να 

στοχεύουν στην εφαρμογή των αρχών που 

αφορούν την ισότητα μεταξύ των φύλων 

όπως προβλέπεται στα άρθρα 2 και 3 της 

Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση και 

στο άρθρο 8 της Συνθήκης για τη 

λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

(ΣΛΕΕ). 

Or. en 

Αιτιολόγηση 

Το πρόγραμμα διασφαλίζει την αποτελεσματική προώθηση της ισότητας των φύλων και της 

διάστασης του φύλου στο περιεχόμενο της έρευνας και της καινοτομίας. 

Η τροπολογία αντιγράφεται από τον προσφάτως εγκριθέντα κανονισμό (Ευρατόμ) 2018/1563 

του Συμβουλίου, της 15ης Οκτωβρίου 2018, σχετικά με το πρόγραμμα έρευνας και εκπαίδευσης 

της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Ατομικής Ενέργειας (2019-2020) με το οποίο συμπληρώνεται το 
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«Ορίζοντας 2020 — Πρόγραμμα-πλαίσιο για την έρευνα και την καινοτομία» και την 

κατάργηση του κανονισμού (Ευρατόμ) αριθ. 1314/2013 (L262). 
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EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 

10.1.2019 A8-0406/34 

Τροπολογία  34 

Rebecca Harms 

εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE 

 

Έκθεση A8-0406/2018 

Miapetra Kumpula-Natri 

Πρόγραμμα έρευνας και κατάρτισης της Ευρατόμ 2021-2025 

(COM(2018)0437 – C8-0380/2018 – 2018/0226(NLE)) 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 8 α (νέο) 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 Άρθρο 8α 

 Ισότητα των φύλων 

 Το πρόγραμμα διασφαλίζει την 

αποτελεσματική προώθηση της ισότητας 

των φύλων και της διάστασης του φύλου 

στην έρευνα και την καινοτομία. 

Or. en 

Αιτιολόγηση 

Η τροπολογία αντιγράφεται από τον προσφάτως εγκριθέντα κανονισμό (Ευρατόμ) 2018/1563 

του Συμβουλίου, της 15ης Οκτωβρίου 2018, σχετικά με το πρόγραμμα έρευνας και εκπαίδευσης 

της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Ατομικής Ενέργειας (2019-2020) με το οποίο συμπληρώνεται το 

«Ορίζοντας 2020 — Πρόγραμμα-πλαίσιο για την έρευνα και την καινοτομία» και την 

κατάργηση του κανονισμού (Ευρατόμ) αριθ. 1314/2013 (L262). 
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EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 

10.1.2019 A8-0406/35 

Τροπολογία  35 

Rebecca Harms 

εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE 

 

Έκθεση A8-0406/2018 

Miapetra Kumpula-Natri 

Πρόγραμμα έρευνας και κατάρτισης της Ευρατόμ 2021-2025 

(COM(2018)0437 – C8-0380/2018 – 2018/0226(NLE)) 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 8 β (νέο) 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 Άρθρο 8 β 

 Αρχές δεοντολογίας 

 1. Όλες οι δραστηριότητες έρευνας και 

καινοτομίας που διεξάγονται στο πλαίσιο 

του προγράμματος συμμορφώνονται με 

τις αρχές δεοντολογίας και τη σχετική 

εθνική, ενωσιακή και διεθνή νομοθεσία, 

συμπεριλαμβανομένων του Χάρτη των 

Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης και της 

Ευρωπαϊκής Σύμβασης για την 

προάσπιση των δικαιωμάτων του 

ανθρώπου και των θεμελιωδών 

ελευθεριών, καθώς και των 

συμπληρωματικών πρωτοκόλλων της. 

 Ιδιαίτερη προσοχή δίνεται στην αρχή της 

αναλογικότητας, στο δικαίωμα στην 

ιδιωτική ζωή, στο δικαίωμα προστασίας 

των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, 

στο δικαίωμα στη σωματική και 

διανοητική ακεραιότητα του ατόμου, στο 

δικαίωμα της μη εισαγωγής διακρίσεων 

και στην ανάγκη διασφάλισης υψηλού 

επιπέδου προστασίας της ανθρώπινης 

υγείας. 

   

 2. Οι δραστηριότητες έρευνας και 

καινοτομίας που ασκούνται στο πλαίσιο 

του προγράμματος εστιάζουν 

αποκλειστικά στις εφαρμογές πολιτικού 
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EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 

χαρακτήρα. 

Or. en 

Αιτιολόγηση 

Η τροπολογία αντιγράφεται από τον προσφάτως εγκριθέντα κανονισμό (Ευρατόμ) 2018/1563 

του Συμβουλίου, της 15ης Οκτωβρίου 2018, σχετικά με το πρόγραμμα έρευνας και εκπαίδευσης 

της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Ατομικής Ενέργειας (2019-2020) με το οποίο συμπληρώνεται το 

«Ορίζοντας 2020 — Πρόγραμμα-πλαίσιο για την έρευνα και την καινοτομία» και την 

κατάργηση του κανονισμού (Ευρατόμ) αριθ. 1314/2013 (L262). 

 


