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Ειδικό πρόγραμμα με το οποίο τίθεται σε εφαρμογή το έβδομο πρόγραμμα πλαίσιο (2007-
2011) δραστηριοτήτων έρευνας και εκπαίδευσης της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Ατομικής 
Ενέργειας (Ευρατόμ)

Πρόταση απόφασης (COM(2005)0445 – C6-0386/2005 – 2005/0190(CNS))

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογίες του Κοινοβουλίου

Τροπολογία: Teresa Riera Madurell

Τροπολογία 6
Αιτιολογική σκέψη 4α (νέα)

(4α) Οι ερευνητικές δραστηριότητες που 
υποστηρίζονται μέσα από το ειδικό 
πρόγραμμα επιτελούνται σύμφωνα με τις 
διατάξεις της Σύμβασης του Άαρχους, 
όπως μεταφέρθηκε πρόσφατα στην 
κοινοτική νομοθεσία με τον κανονισμό 
(ΕΚ) … του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και 
του Συμβουλίου σχετικά με την εφαρμογή 
στα θεσμικά και άλλα όργανα της ΕΕ των 
διατάξεων της Σύμβασης του Άαρχους για 
την πρόσβαση στις πληροφορίες, τη 
συμμετοχή του κοινού στη λήψη των 
αποφάσεων και την πρόσβαση στη 
δικαιοσύνη για περιβαλλοντικά θέματα1.
_________________
1 ΕΕ …
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Or. es

Αιτιολόγηση

Εκτός από την ανάγκη για τήρηση των θεμελιωδών δεοντολογικών αρχών που περιέχονται δτα 
διάφορα κοινοτικά κείμενα και, ιδιαίτερα στη Συνθήκη Ευρατόμ, η παραγωγή και η διαχείριση 
της πυρηνικής ενέργειας - ειδικά όσον αφορά τη σχάση - πρέπει να υπόκεινται στις διατάξεις 
της Σύμβασης του Άρχους, όπως μεταφέρθηκε στην κοινοτική νομοθεσία μέσω κανονισμού που 
βρίσκεται στο στάδιο της τελικής έγκρισης με τη διαδικασία της συναπόφασης. 

Τροπολογία: Teresa Riera Madurell

Τροπολογία 7
Αιτιολογική σκέψη 10

(10) Το πρόγραμμα πλαίσιο πρέπει να 
συμβάλει στην προώθηση της αειφόρου 
ανάπτυξης. 

(10) Το πρόγραμμα πλαίσιο πρέπει να έχει 
στόχο την προώθηση της αειφόρου 
ανάπτυξης και τη διαφύλαξη της ειρήνης.

Or. es

Αιτιολόγηση

Αξίζει να τονισθεί ότι το πρόγραμμα πλαίσιο και το ειδικό πρόγραμμα για την Ευρατόμ 
απορρέουν από τη Συνθήκη Ευρατόμ που εγγυάται υψηλό επίπεδο ασφάλειας για τους πολίτες 
και θέτει εκτός νόμου την παράνομη χρήση για πρωτίστως στρατιωτικούς σκοπούς πυρηνικών 
υλικών που προορίζονται για πολιτικούς σκοπούς (βλ. την προκαταρκτική δήλωση στη Συνθήκη 
και το άρθρο 2 αυτής).

Τροπολογία: Teresa Riera Madurell

Τροπολογία 8
Αιτιολογική σκέψη 12

(12) Επίσης, απαιτείται να λαμβάνονται 
ενδεδειγμένα μέτρα για την πρόληψη 
παρατυπιών και περιπτώσεων απάτης, 
καθώς και να κινούνται οι αναγκαίες 
διαδικασίες για την ανάκτηση 
απολεσθέντων κεφαλαίων, ή άλλων που 
καταβλήθηκαν αχρεωστήτως ή που δεν 
χρησιμοποιήθηκαν σωστά, σύμφωνα με τον 
κανονισμό (EΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1605/2002 
του Συμβουλίου της 25ης Ιουνίου 2002 για 
τη θέσπιση του δημοσιονομικού κανονισμού 
που εφαρμόζεται στον γενικό 

(12) Επίσης, απαιτείται να λαμβάνονται 
ενδεδειγμένα μέτρα για την πρόληψη 
παρατυπιών και περιπτώσεων απάτης, 
καθώς και να κινούνται οι αναγκαίες 
διαδικασίες για την ανάκτηση 
απολεσθέντων κεφαλαίων, ή άλλων που 
καταβλήθηκαν αχρεωστήτως ή που δεν 
χρησιμοποιήθηκαν σωστά, σύμφωνα με τον 
κανονισμό (EΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1605/2002 
του Συμβουλίου της 25ης Ιουνίου 2002 για 
τη θέσπιση του δημοσιονομικού κανονισμού 
που εφαρμόζεται στον γενικό 
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προϋπολογισμό των Ευρωπαϊκών 
Κοινοτήτων, τον κανονισμό (ΕΚ, Ευρατόμ) 
αριθ. 2342/2002 της Επιτροπής της 23ης 
Δεκεμβρίου 2002 για τη θέσπιση των 
κανόνων εφαρμογής του δημοσιονομικού 
κανονισμού και τυχόν μελλοντικές 
τροπολογίες, τους κανονισμούς (EΚ, 
Ευρατόμ) αριθ. 2988/95 του Συμβουλίου της 
18ης Δεκεμβρίου 1995 σχετικά με την 
προστασία των οικονομικών συμφερόντων 
των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, (EΚ, 
Ευρατόμ) αριθ. 2185/96 της 11ης 
Νοεμβρίου 1996 σχετικά με τους ελέγχους 
και εξακριβώσεις που διεξάγει επιτοπίως η 
Επιτροπή με σκοπό την προστασία των 
οικονομικών συμφερόντων των 
Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων από απάτες και 
λοιπές παρατυπίες, τέλος τον κανονισμό 
(EΚ) αριθ. 1074/1999 του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά 
με τις έρευνες που πραγματοποιούνται από 
την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Καταπολέμησης 
της Απάτης (OLAF).

προϋπολογισμό των Ευρωπαϊκών 
Κοινοτήτων, τον κανονισμό (ΕΚ, Ευρατόμ) 
αριθ. 2342/2002 της Επιτροπής της 23ης 
Δεκεμβρίου 2002 για τη θέσπιση των 
κανόνων εφαρμογής του δημοσιονομικού 
κανονισμού και τυχόν μελλοντικές 
τροπολογίες, τους κανονισμούς (EΚ, 
Ευρατόμ) αριθ. 2988/95 του Συμβουλίου της 
18ης Δεκεμβρίου 1995 σχετικά με την 
προστασία των οικονομικών συμφερόντων 
των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, (EΚ, 
Ευρατόμ) αριθ. 2185/96 της 11ης 
Νοεμβρίου 1996 σχετικά με τους ελέγχους 
και εξακριβώσεις που διεξάγει επιτοπίως η 
Επιτροπή με σκοπό την προστασία των 
οικονομικών συμφερόντων των 
Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων από απάτες και 
λοιπές παρατυπίες, τέλος τον κανονισμό 
(EΚ) αριθ. 1074/1999 του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά 
με τις έρευνες που πραγματοποιούνται από 
την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Καταπολέμησης 
της Απάτης (OLAF).

Εν πάση περιπτώσει πρέπει να 
εξασφαλισθεί ότι όλα τα ποσά που 
ανακτώνται μετά από περιπτώσεις απάτης 
ή παρατυπιών που διαπράττονται εις 
βάρος των προαναφερθέντων κανονισμών 
επιστρέφονται στο πρόγραμμα πλαίσιο και 
χρησιμοποιούνται κυρίως για την 
κατάρτιση ερευνητικού προσωπικού και 
για δραστηριότητες διάδοσης 
επιστημονικών πληροφοριών. 

Or. es

Αιτιολόγηση

Αυτή η διευκρίνιση πρέπει να προστεθεί έχοντας υπόψη τις δημοσιονομικές πιέσεις επί του 
εβδόμου προγράμματος πλαισίου και ων ειδικών προγραμμάτων που απορρέουν από αυτό.

Τροπολογία: Romana Jordan Cizelj

Τροπολογία 9
Αιτιολογική σκέψη 12
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(12) Επίσης, απαιτείται να λαμβάνονται 
ενδεδειγμένα μέτρα για την πρόληψη 
παρατυπιών και περιπτώσεων απάτης, 
καθώς και να κινούνται οι αναγκαίες 
διαδικασίες για την ανάκτηση 
απολεσθέντων κεφαλαίων, ή άλλων που 
καταβλήθηκαν αχρεωστήτως ή που δεν 
χρησιμοποιήθηκαν σωστά, σύμφωνα με τον 
κανονισμό (EΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1605/2002 
του Συμβουλίου της 25ης Ιουνίου 2002 για 
τη θέσπιση του δημοσιονομικού κανονισμού 
που εφαρμόζεται στον γενικό 
προϋπολογισμό των Ευρωπαϊκών 
Κοινοτήτων, τον κανονισμό (ΕΚ, Ευρατόμ) 
αριθ. 2342/2002 της Επιτροπής της 23ης 
Δεκεμβρίου 2002 για τη θέσπιση των 
κανόνων εφαρμογής του δημοσιονομικού 
κανονισμού και τυχόν μελλοντικές 
τροπολογίες, τους κανονισμούς (EΚ, 
Ευρατόμ) αριθ. 2988/95 του Συμβουλίου της 
18ης Δεκεμβρίου 1995 σχετικά με την 
προστασία των οικονομικών συμφερόντων 
των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, (EΚ, 
Ευρατόμ) αριθ. 2185/96 της 11ης 
Νοεμβρίου 1996 σχετικά με τους ελέγχους 
και εξακριβώσεις που διεξάγει επιτοπίως η 
Επιτροπή με σκοπό την προστασία των 
οικονομικών συμφερόντων των 
Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων από απάτες και 
λοιπές παρατυπίες, τέλος τον κανονισμό 
(EΚ) αριθ. 1074/1999 του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά 
με τις έρευνες που πραγματοποιούνται από 
την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Καταπολέμησης 
της Απάτης (OLAF).

(12) Επίσης, απαιτείται να λαμβάνονται 
ενδεδειγμένα μέτρα για την πρόληψη 
παρατυπιών και περιπτώσεων απάτης, 
καθώς και να κινούνται οι αναγκαίες 
διαδικασίες για την ανάκτηση 
απολεσθέντων κεφαλαίων, ή άλλων που 
καταβλήθηκαν αχρεωστήτως ή που δεν 
χρησιμοποιήθηκαν σωστά, σύμφωνα με τον 
κανονισμό (EΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1605/2002 
του Συμβουλίου της 25ης Ιουνίου 2002 για 
τη θέσπιση του δημοσιονομικού κανονισμού 
που εφαρμόζεται στον γενικό 
προϋπολογισμό των Ευρωπαϊκών 
Κοινοτήτων, τον κανονισμό (ΕΚ, Ευρατόμ) 
αριθ. 2342/2002 της Επιτροπής της 23ης 
Δεκεμβρίου 2002 για τη θέσπιση των 
κανόνων εφαρμογής του δημοσιονομικού 
κανονισμού και τυχόν μελλοντικές 
τροπολογίες, τους κανονισμούς (EΚ, 
Ευρατόμ) αριθ. 2988/95 του Συμβουλίου της 
18ης Δεκεμβρίου 1995 σχετικά με την 
προστασία των οικονομικών συμφερόντων 
των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, (EΚ, 
Ευρατόμ) αριθ. 2185/96 της 11ης 
Νοεμβρίου 1996 σχετικά με τους ελέγχους 
και εξακριβώσεις που διεξάγει επιτοπίως η 
Επιτροπή με σκοπό την προστασία των 
οικονομικών συμφερόντων των 
Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων από απάτες και 
λοιπές παρατυπίες, τέλος τον κανονισμό 
(EΚ) αριθ. 1074/1999 του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά 
με τις έρευνες που πραγματοποιούνται από 
την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Καταπολέμησης 
της Απάτης (OLAF).

Όλα τα ποσά που ανακτώνται βάσει των 
προαναφερθέντων κανονισμών πρέπει να 
διατίθενται στην εκτέλεση 
δραστηριοτήτων δυνάμει του 
προγράμματος πλαισίου.

Or. sl
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Τροπολογία: Zdzisław Kazimierz Chmielewski

Τροπολογία 10
Άρθρο 3, παράγραφος 1

Σύμφωνα με το άρθρο 3 του προγράμματος 
πλαισίου, ο προϋπολογισμός εκτέλεσης του 
ειδικού προγράμματος εκτιμήθηκε σε 2553 
εκατομμύρια €, εκ των οποίων ποσοστό 
15% κατ’ανώτατο όριο για διοικητικές 
δαπάνες της Επιτροπής.

Σύμφωνα με το άρθρο 3 του προγράμματος 
πλαισίου, ο προϋπολογισμός εκτέλεσης του 
ειδικού προγράμματος εκτιμήθηκε σε 2553 
εκατομμύρια €, εκ των οποίων ποσοστό 6 %
κατ’ανώτατο όριο για διοικητικές δαπάνες 
της Επιτροπής.

Or. pl

Αιτιολόγηση

Μεταφορά ερευνητικών και διοικητικών δραστηριοτήτων σε χώρες χαμηλού κόστους σημαίνει 
ότι για τον ίδιο προϋπολογισμό μπορούν να δαπανηθούν περισσότερα για την έρευνα και/ή την 
επέκταση των υποδομών έρευνας. 6% είναι το ποσό για διοικητικές δαπάνες δυνάμει άλλων 
προγραμμάτων.

Τροπολογία: Hannes Swoboda

Τροπολογία 11
Άρθρο 4, παράγραφος 1

1. Όλες οι ερευνητικές δραστηριότητες που 
αναλαμβάνονται βάσει του ειδικού 
προγράμματος πρέπει να διεξάγονται 
σύμφωνα με θεμελιώδεις αρχές της 
δεοντολογίας. 

1. Όλες οι ερευνητικές δραστηριότητες που 
αναλαμβάνονται βάσει του ειδικού 
προγράμματος πρέπει να διεξάγονται 
σύμφωνα με θεμελιώδεις αρχές της 
δεοντολογίας. Ουσιαστικός στόχος των 
ερευνητικών δραστηριοτήτων είναι να 
συμβάλουν τόσο στην ασφαλή ειρηνική 
χρήση της πυρηνικής ενέργειας (safety) 
όσο και στην αποφυγή της κατάχρησης για 
στρατιωτικούς σκοπούς (security).

Or. de

Αιτιολόγηση

Έχοντας υπόψη τις πλέον πρόσφατες εξελίξεις έχει ζωτική σημασία οι δραστηριότητες έρευνας 
στον τομέα της πυρηνικής ενέργειας να περιλαμβάνουν την ασφαλή χρήση για ειρηνικού 
σκοπούς (safety) και την προστασία από την κατάχρηση για στρατιωτικούς σκοπούς (security).
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Τροπολογία: Romana Jordan Cizelj

Τροπολογία 12
Άρθρο 6, παράγραφος 3

3. Το πρόγραμμα εργασίας προσδιορίζει τα 
κριτήρια βάσει των οποίων αξιολογούνται οι 
προτάσεις για έμμεσες δράσεις στο πλαίσιο 
των χρηματοδοτικών σχημάτων και 
επιλέγονται τα έργα. Τα κριτήρια αυτά είναι: 
αριστεία, απήχηση και υλοποίηση, και στο 
πλαίσιο αυτό, πρόσθετες απαιτήσεις, 
διορθωτικοί συντελεστές και τιμές 
κατωφλίου ενδέχεται να προσδιορίζονται 
συμπληρωματικά στο πρόγραμμα εργασίας.

3. Το πρόγραμμα εργασίας προσδιορίζει τα 
κριτήρια βάσει των οποίων θα αξιολογηθούν 
οι προτάσεις για έμμεσες δράσεις στο 
πλαίσιο των καθεστώτων χρηματοδότησης 
και θα επιλεγούν τα έργα. Τα κριτήρια αυτά 
είναι: αριστεία, απήχηση, υλοποίηση και 
βέλτιστη χρήση των ανθρωπίνων και 
χρηματοοικονομικών πόρων, και στο 
πλαίσιο αυτό, πρόσθετες απαιτήσεις, 
διορθωτικοί συντελεστές και τιμές 
κατωφλίου ενδέχεται να προσδιορίζονται 
συμπληρωματικά στο πρόγραμμα εργασίας.

Or. sl

Τροπολογία: Teresa Riera Madurell

Τροπολογία 13
Άρθρο 6, παράγραφος 3

3. Το πρόγραμμα εργασίας προσδιορίζει τα 
κριτήρια βάσει των οποίων αξιολογούνται οι 
προτάσεις για έμμεσες δράσεις στο πλαίσιο 
των χρηματοδοτικών σχημάτων και 
επιλέγονται τα έργα. Τα κριτήρια αυτά είναι: 
αριστεία, απήχηση και υλοποίηση, και στο 
πλαίσιο αυτό, πρόσθετες απαιτήσεις, 
διορθωτικοί συντελεστές και τιμές 
κατωφλίου ενδέχεται να προσδιορίζονται 
συμπληρωματικά στο πρόγραμμα εργασίας. 

3. Το πρόγραμμα εργασίας προσδιορίζει τα 
κριτήρια βάσει των οποίων αξιολογούνται οι 
προτάσεις για έμμεσες δράσεις στο πλαίσιο 
των χρηματοδοτικών σχημάτων και 
επιλέγονται τα έργα. Τα κριτήρια αυτά είναι: 
αριστεία, συμβολή στην αειφορία, απήχηση 
και υλοποίηση, και στο πλαίσιο αυτό, 
πρόσθετες απαιτήσεις, διορθωτικοί 
συντελεστές και τιμές κατωφλίου ενδέχεται 
να προσδιορίζονται συμπληρωματικά στο 
πρόγραμμα εργασίας.

Or. es

Αιτιολόγηση

Τα επιλεγόμενα έργα πρέπει να τηρούν τα κριτήρια αειφορίας και τους στόχους που τίθενται για 
την Ένωση στη στρατηγική της Λισσαβώνας, 
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Τροπολογία: Teresa Riera Madurell

Τροπολογία 14
Άρθρο 7, παράγραφος 3

3. Η Επιτροπή ενημερώνει σε τακτική βάση 
τη συμβουλευτική επιτροπή σχετικά με τη 
συνολική πρόοδο της υλοποίησης του 
ειδικού προγράμματος καθώς και σχετικά με 
όλες τις δράσεις Ε&ΤΑ που 
χρηματοδοτούνται δυνάμει του 
προγράμματος.

3. Η Επιτροπή ενημερώνει σε τακτική βάση 
τη συμβουλευτική επιτροπή σχετικά με τη 
συνολική πρόοδο της υλοποίησης του 
ειδικού προγράμματος καθώς και σχετικά με 
όλες τις δράσεις Ε&ΤΑ που 
χρηματοδοτούνται δυνάμει του 
προγράμματος.

Αυτή η ενημέρωση διατίθεται ανά πάσα 
στιγμή και διαβιβάζεται κατόπιν αιτήσεως 
στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, την 
Επιτροπή των Περιφερειών, την 
Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική 
Επιτροπή ή στον Ευρωπαίο 
Διαμεσολαβητή.    

Or. es

Αιτιολόγηση

Είναι σωστό απ' ό,τι φαίνεται να ανατεθεί στον Ευρωπαίο Διαμεσολαβητή, ως τον εγγυητή της
εύρυθμης λειτουργίας των κοινοτικών θεσμικών οργάνων και της εκτέλεσης των πολιτικών 
τους, η ευθύνη για τη σωστή εφαρμογή του άρθρου 5 του προγράμματος πλαισίου, όσον αφορά 
την τήρηση των θεμελιωδών δεοντολογικών αρχών σε όλες τις δραστηριότητες έρευνας που 
εμπίπτουν στο πεδίο του.  Τα άλλα θεσμικά όργανα που αναφέρονται πρέπει επίσης, για λόγους 
μέγιστης διαφάνειας, να τηρούνται ενήμερα σχετικά με την ανάπτυξη και χρηματοδότηση των 
δραστηριοτήτων του ειδικού προγράμματος. 

Τροπολογία: Teresa Riera Madurell

Τροπολογία 15
Παράρτημα, Μέρος 1, Εισαγωγή, παράγραφος 1

Στην ΕΕ, η πυρηνική ενέργεια αποτελεί την 
κυριότερη μη ορυκτή πηγή ηλεκτρικής 
ενέργειας βασικού φορτίου, με 135GWe 
εγκατεστημένης ισχύος, που αντιστοιχεί 
στο ένα τρίτο της τρέχουσας παραγωγής 
ηλεκτρικής ενέργειας. Διαδραματίζει 
συνεπώς κεντρικό ρόλο προκειμένου για 
τον περιορισμό των εκπομπών αερίων που 
προξενούν το φαινόμενο του θερμοκηπίου 
στην ΕΕ, και συμβάλλει σημαντικά ώστε η 

Με την επιφύλαξη των προσπαθειών που 
καταβάλλει η ΕΕ και τις οποίες πρέπει να 
συνεχίσει, στον τομέα της έρευνας για 
ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, η πυρηνική 
ενέργεια μπορεί να διαδραματίσει 
σημαντικό ρόλο στην επίτευξη ασφαλούς 
και αειφόρου ενεργειακού εφοδιασμού 
εντός της ΕΕ. 
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Ένωση όχι μόνο να γίνεται πιο ανεξάρτητη 
και ασφαλέστερη από πλευράς ενεργειακού 
εφοδιασμού, αλλά και να διαθέτει ευρύτερο 
φάσμα πηγών ενέργειας.

Or. es

Αιτιολόγηση

Σκοπός της τροπολογίας αυτής είναι να υπογραμμίσει την ακλόνητη δέσμευση που ανέλαβε η 
ΕΕ στον τομέα της έρευνας για ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, οι οποίες μπορούν και πρέπει να 
συνδυαστούν με τις προσπάθειες για παραγωγή ενέργειας από καθαρές και ασφαλείς πηγές 
όπως στην περίπτωση της ενέργειας από πυρηνική σύντηξη με το σύστημα ITER.

Τροπολογία: Teresa Riera Madurell

Τροπολογία 16
Παράρτημα, Μέρος 1, Εισαγωγή, παράγραφος 2

Σε μακροπρόθεσμο ορίζοντα, η σύντηξη 
μπορεί να μας δώσει απεριόριστες σχεδόν 
ποσότητες καθαρής ενέργειας, με τον 
θερμοπυρηνικό αντιδραστήρα ITER να 
αποτελεί το κρίσιμο επόμενο βήμα στην 
πορεία προς τον απώτερο στόχο. Κατά 
συνέπεια, η υλοποίηση του έργου ITER
βρίσκεται στο επίκεντρο της σημερινής 
στρατηγικής της ΕΕ, αν και θα πρέπει να 
συνδυαστεί με ένα αξιόπιστο και 
στοχοθετημένο ευρωπαϊκό πρόγραμμα 
έρευνας και ανάπτυξης ως προπομπό για την 
εκμετάλλευση του ITER και την ανάπτυξη 
τεχνολογιών και γνωστικής βάσης που θα 
χρειαστούν κατά την επιχειρησιακή του 
λειτουργία και στη συνέχεια.

Στο πλαίσιο αυτό, ο ITER αποτελεί το 
κρίσιμο επόμενο βήμα στην πορεία προς τον 
απώτερο στόχο. Κατά συνέπεια, η 
υλοποίηση του έργου ITER βρίσκεται στο 
επίκεντρο της σημερινής στρατηγικής της 
ΕΕ, αν και θα πρέπει να συνδυαστεί με ένα 
αξιόπιστο και στοχοθετημένο ευρωπαϊκό 
πρόγραμμα έρευνας και ανάπτυξης ως 
προπομπό για την εκμετάλλευση του ITER
και την ανάπτυξη τεχνολογιών και 
γνωστικής βάσης που θα χρειαστούν κατά 
την επιχειρησιακή του λειτουργία και στη 
συνέχεια.

Or. es

Αιτιολόγηση

Αυτή η τροπολογία που μπορεί να υπερψηφισθεί με την προϋπόθεση ότι θα γίνει αποδεκτή η 
διατύπωση που προτείνεται από τον συντάκτη της για την παράγραφο 1, έχει σχέση με την ιδέα 
ότι η πυρηνική ενέργεια δεν είναι η μοναδική επιλογή της Ένωσης για την εξασφάλιση του 
ενεργειακού εφοδιασμού και τη λήξη της εξάρτησης από ρυπαντικές πηγές ενέργειας: αντιθέτως, 
η Ένωση έχει αναλάβει σοβαρή δέσμευση να ενθαρρύνει τη χρήση ανανεώσιμων πηγών. 
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Τροπολογία: Zdzisław Kazimierz Chmielewski

Τροπολογία 17
Παράρτημα, Μέρος 1, Εισαγωγή, παράγραφος 2

Σε μακροπρόθεσμο ορίζοντα, η σύντηξη 
μπορεί να μας δώσει απεριόριστες σχεδόν 
ποσότητες καθαρής ενέργειας, με τον 
θερμοπυρηνικό αντιδραστήρα ITER να 
αποτελεί το κρίσιμο επόμενο βήμα στην 
πορεία προς τον απώτερο στόχο. Κατά 
συνέπεια, η υλοποίηση του έργου ITER
βρίσκεται στο επίκεντρο της σημερινής 
στρατηγικής της ΕΕ, αν και θα πρέπει να 
συνδυαστεί με ένα αξιόπιστο και 
στοχοθετημένο ευρωπαϊκό πρόγραμμα 
έρευνας και ανάπτυξης ως προπομπό για την 
εκμετάλλευση του ITER και την ανάπτυξη 
τεχνολογιών και γνωστικής βάσης που θα 
χρειαστούν κατά την επιχειρησιακή του 
λειτουργία και στη συνέχεια.

Σε μακροπρόθεσμο ορίζοντα, η σύντηξη 
μπορεί να μας δώσει απεριόριστες σχεδόν 
ποσότητες καθαρής ενέργειας, με τον 
θερμοπυρηνικό αντιδραστήρα ITER να 
αποτελεί σημαντικό επόμενο βήμα στην 
πορεία προς τον απώτερο στόχο. Κατά 
συνέπεια, η υλοποίηση του έργου ITER
βρίσκεται στο επίκεντρο της σημερινής 
στρατηγικής της ΕΕ, αν και θα πρέπει να 
συνδυαστεί με ένα αξιόπιστο και 
στοχοθετημένο ευρωπαϊκό πρόγραμμα 
έρευνας και ανάπτυξης ως προπομπό για την 
εκμετάλλευση του ITER και την ανάπτυξη 
τεχνολογιών και γνωστικής βάσης που θα 
χρειαστούν κατά την επιχειρησιακή του 
λειτουργία και στη συνέχεια.

Or. en

Τροπολογία: Teresa Riera Madurell

Τροπολογία 18
Παράρτημα, Μέρος 2, Τμήμα 2.1, υπότιτλος "Δραστηριότητες", σημείο (ii), παράγραφος 1

Ένα στοχοθετημένο πρόγραμμα φυσικής και 
τεχνολογίας θα αποσκοπεί σε παγίωση των 
επιλογών στο πλαίσιο του έργου ITER και 
σε προετοιμασία για ταχεία εκκίνηση της 
επιχειρησιακής λειτουργίας του ITER, ώστε 
να μειωθούν σημαντικά ο χρόνος και το 
κόστος που χρειάζονται για την επίτευξη 
των αφετηριακών στόχων του ITER. Το 
πρόγραμμα αυτό θα υλοποιείται μέσω 
συντονισμένων δραστηριοτήτων, 
πειραματικών, θεωρητικών και 
μοντελοποίησης, για τις οποίες θα 
χρησιμοποιούνται οι εγκαταστάσεις JET και 
άλλες των ενώσεων σύντηξης· επίσης, το 
στοχοθετημένο αυτό πρόγραμμα αποτελεί 
εγγύηση για τη βαρύτητα του ρόλου της 
Ευρώπης στο πλαίσιο του έργου ITER, και 
προπομπό ενός ισχυρού ευρωπαϊκού ρόλου 

Ένα στοχοθετημένο πρόγραμμα φυσικής και 
τεχνολογίας θα αποσκοπεί σε παγίωση των 
επιλογών στο πλαίσιο του έργου ITER και 
σε προετοιμασία για ταχεία εκκίνηση της 
επιχειρησιακής λειτουργίας του ITER, ώστε 
να μειωθούν σημαντικά ο χρόνος και το 
κόστος που χρειάζονται για την επίτευξη 
των αφετηριακών στόχων του ITER. Το 
πρόγραμμα αυτό θα υλοποιείται μέσω 
συντονισμένων δραστηριοτήτων, 
πειραματικών, θεωρητικών και 
μοντελοποίησης, για τις οποίες θα 
χρησιμοποιούνται οι εγκαταστάσεις JET,
διατάξεις μαγνητικής συγκράτησης 
(tokamaks, stellarators και RPF), που 
υπάρχουν ήδη ή είναι υπό κατασκευή σε 
όλα τα κράτη μέλη και άλλες των ενώσεων 
σύντηξης· επίσης, το στοχοθετημένο αυτό 
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στην εκμετάλλευση του έργου. Το 
πρόγραμμα θα περιλαμβάνει:

πρόγραμμα αποτελεί εγγύηση για τη 
βαρύτητα του ρόλου της Ευρώπης στο 
πλαίσιο του έργου ITER, και προπομπό ενός 
ισχυρού ευρωπαϊκού ρόλου στην 
εκμετάλλευση του έργου. Το πρόγραμμα θα 
περιλαμβάνει:

Or. es

Αιτιολόγηση

Οι δραστηριότητες του προγράμματος σύντηξης της ΕΕ θα καθορίζονται πλήρως εάν 
αναφερόμαστε ειδικά στις διατάξεις μαγνητικής συγκράτησης (tokamaks, stellarators και RPF).

Τροπολογία: Teresa Riera Madurell

Τροπολογία 19
Παράρτημα, Μέρος 2, Τμήμα 2.1, υπότιτλος "Δραστηριότητες", σημείο (iii), παράγραφος 2α 

(νέα)

- ειδικές μελέτες όσον αφορά το λίθιο ως 
πηγή για την παραγωγή τρίτιου, τα 
συστήματα ψύξης και τη ρομποτική για 
εργασία σε ραδιενεργό περιβάλλον· 
κατασκευή κινητήρων και 
αυτοματοποίηση για την από μακριά 
παρακολούθηση πειραμάτων. 

Or. es

Αιτιολόγηση

Η έρευνα στον τομέα των υλικών που μέχρι τώρα δεν παρουσιάζει συνέχεια, χρειάζεται 
σταθεροποίηση. 

Τροπολογία: Teresa Riera Madurell

Τροπολογία 20
Παράρτημα, Μέρος 2, Τμήμα 2.1, υπότιτλος "Δραστηριότητες", σημείο (v), παράγραφος 2

- υψηλού επιπέδου κατάρτιση μηχανικών 
και ερευνητών σε μεταπτυχιακό και 
μεταδιδακτορικό επίπεδο, με χρήση ακόμη 
και των εγκαταστάσεων του προγράμματος 
για τις ανάγκες της κατάρτισης, καθώς και
αποκλειστικά σεμινάρια και εργαστήρια·

- υψηλού επιπέδου κατάρτιση μηχανικών 
και ερευνητών σε μεταπτυχιακό και 
μεταδιδακτορικό επίπεδο, με χρήση ακόμη 
και των εγκαταστάσεων του προγράμματος 
για τις ανάγκες της κατάρτισης. 
Λαμβάνονται μέτρα για την καθιέρωση 



AM\614625EL.doc PE 374.089v01-00 11/24 AM\

EL

μαθημάτων διπλώματος μάστερ και 
διδακτορικού διπλώματος σε ευρωπαϊκό 
επίπεδο στον τομέα της φυσικής και 
μηχανικής της σύντηξης, για να 
διευκολυνθεί η ειδίκευση που θα οδηγήσει 
στην ελκυστική ακαδημαϊκή αναγνώριση 
ενθαρρύνοντας με τον τρόπο αυτό τους 
φοιτητές να επιλέγουν αυτήν την ειδίκευση.
Θα διοργανωθούν αποκλειστικά σεμινάρια 
και εργαστήρια, καθώς και άλλες δράσεις 
κατάρτισης και ενημέρωσης σε σχέση με 
την ανώτερη εκπαίδευση και σε αρχικά 
επίπεδα πανεπιστημιακής εκπαίδευσης 
προσδίδοντας με τον τρόπο αυτό στις 
σπουδές φυσικής και μηχανικής της 
σύντηξης χαρακτήρα βιώσιμης 
εναλλακτικής επαγγελματικής διόδου· 

Or. es

Αιτιολόγηση

Αυτή η τροπολογία επαναφέρει την πρόταση για ευρωπαϊκού επιπέδου διδακτορικό δίπλωμα, 
όπως υποβλήθηκε στην έκθεση Buzek, επιμένοντας στην ανάγκη για άλλες δράσεις και 
πρωτοβουλίες στο πλαίσιο της εκπαίδευσης με σκοπό την ενθάρρυνση των επαγγελματιών που 
το επιθυμούν να εισέλθουν στον τομέα αυτό, βελτιώνοντας με τον τρόπο αυτό τις προς το παρόν 
στενές προοπτικές για απασχόληση και αναγνώριση εξαιτίας των οποίων, όπως έχουν τα 
πράγματα, προτιμούν άλλες ειδικεύσεις. 

Τροπολογία: Teresa Riera Madurell

Τροπολογία 21
Παράρτημα, Μέρος 2, Τμήμα 2.1, υπότιτλος "Δραστηριότητες", σημείο (v), παράγραφος 3α 

(νέα)

- ενθάρρυνση της παραγωγής διπλωμάτων 
ευρεσιτεχνίας.

Or. es

Αιτιολόγηση

Η ενθάρρυνση της έρευνας και εκπαίδευσης στον τομέα των ανθρωπίνων πόρων απαιτεί 
αύξηση του αριθμού των διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας. Τούτο εάν συμβεί θα αντανακλά τη σωστή 
εκτέλεση των στόχων του προγράμματος. 
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Τροπολογία: Teresa Riera Madurell

Τροπολογία 22
Παράρτημα, Μέρος 2, Τμήμα 2.1, υπότιτλος "Δραστηριότητες", σημείο (va) (νέο)

(va) Μεταφορές τεχνολογίας  
Ο ITER θα απαιτήσει νέες οργανωτικές 
δομές, μέσω των οποίων η διεργασία 
τεχνολογικής καινοτομίας και προόδου που 
δημιουργεί ο ITER μπορεί να μεταφερθεί 
ταχέως στη βιομηχανία, οπότε θα καταστεί 
δυνατή η αντιμετώπιση των προκλήσεων 
με τις οποίες βρίσκεται τώρα αντιμέτωπη 
η βιομηχανία στην ΕΕ εάν θέλουμε να γίνει 
πλήρως ανταγωνιστική. 

Or. es

Αιτιολόγηση

Ο ITER στην Ευρώπη θα οδηγήσει στην επιβεβαίωση της μελλοντικής υπεροχής μας στις νέες 
τεχνολογίες που θα αναπτυχθούν στο πλαίσιο αυτό, προωθώντας με τον τρόπο αυτό την 
ευρωπαϊκή βιομηχανία και αυξάνοντας την ανταγωνιστικότητά της έναντι των Ηνωμένων 
Πολιτειών και της Ιαπωνίας. Εάν τα προηγούμενα στάδια αναπτυχθούν σωστά η μελλοντική 
ευθύνη για τις μονάδες παραγωγής ενέργειας πρέπει να περιέλθει στις επιχειρήσεις της ΕΕ.

Τροπολογία: Umberto Guidoni

Τροπολογία 23
Παράρτημα, Μέρος 2, Τμήμα 2.2, παράγραφος 1

Έμμεσες δράσεις θα αναληφθούν σε πέντε 
κύρια πεδία δραστηριότητας που 
αναπτύσσονται αναλυτικά παρακάτω. 
Εντούτοις, σημαντικοί διαθεματικοί 
σύνδεσμοι διατρέχουν το πρόγραμμα, και οι 
αλληλεπιδράσεις μεταξύ διαφορετικών 
δραστηριοτήτων πρέπει να διευθετούνται 
επαρκώς. Με την έννοια αυτή, καθοριστική 
είναι η σημασία της υποστήριξης για 
δραστηριότητες κατάρτισης και ερευνητικές 
υποδομές. Οι ανάγκες για κατάρτιση πρέπει 
να αποτελέσουν κεντρική πτυχή όλων των 
έργων που χρηματοδοτούνται από την ΕΕ σ’ 
αυτόν τον τομέα, και οι ανάγκες αυτές, από 
κοινού με την υποστήριξη για υποδομές, θα 
αποτελέσουν μια ουσιαστική συνιστώσα της 

Έμμεσες δράσεις θα αναληφθούν σε πέντε 
κύρια πεδία δραστηριότητας που 
αναπτύσσονται αναλυτικά παρακάτω. Κατά 
τον καθορισμό των προτεραιοτήτων 
μεταξύ των διαφόρων τομέων η ασφάλεια 
θα είναι το πρωτεύον κριτήριο ενώ η 
έρευνα σχετικά με τα συστήματα 
αντιδραστήρων θα ανατεθεί κατά κύριο 
λόγο σε διακυβερνητικές συμφωνίες 
μεταξύ κρατών μελών. Εντούτοις, 
σημαντικοί διαθεματικοί σύνδεσμοι 
διατρέχουν το πρόγραμμα, και οι 
αλληλεπιδράσεις μεταξύ διαφορετικών 
δραστηριοτήτων πρέπει να διευθετούνται 
επαρκώς. Με την έννοια αυτή, καθοριστική 
είναι η σημασία της υποστήριξης για 
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επάρκειας στον πυρηνικό τομέα. δραστηριότητες κατάρτισης και ερευνητικές 
υποδομές. Οι ανάγκες για κατάρτιση πρέπει 
να αποτελέσουν κεντρική πτυχή όλων των 
έργων που χρηματοδοτούνται από την ΕΕ σ’ 
αυτόν τον τομέα, και οι ανάγκες αυτές, από 
κοινού με την υποστήριξη για υποδομές, θα 
αποτελέσουν μια ουσιαστική συνιστώσα της 
επάρκειας στον πυρηνικό τομέα. 

Or. en

Αιτιολόγηση

Η ασφάλεια σε όλες τις διάφορες τεχνολογίες τώρα στην Ευρώπη θα αποτελεί τον κύριο 
κατευθυντήριο άξονα για όλες τις δραστηριότητες της ΕΕ στην έρευνα στον τομέα της σχάσης. 
Ειδικότερα οιοσδήποτε σχεδιασμός ή εκτέλεση νέων συστημάτων αντιδραστήρων θα επαφίεται 
σε διακυβερνητική συμφωνία που θα αντικατοπτρίζει τις διαφορετικές προσεγγίσεις των κρατών 
μελών σε αυτόν τον τομέα.

Τροπολογία: Hannes Swoboda

Τροπολογία 24
Παράρτημα, Μέρος 2, Τμήμα 2.2, παράγραφος 1

Έμμεσες δράσεις θα αναληφθούν σε πέντε 
κύρια πεδία δραστηριότητας που 
αναπτύσσονται αναλυτικά παρακάτω. 
Εντούτοις, σημαντικοί διαθεματικοί 
σύνδεσμοι διατρέχουν το πρόγραμμα, και οι 
αλληλεπιδράσεις μεταξύ διαφορετικών 
δραστηριοτήτων πρέπει να διευθετούνται 
επαρκώς. Με την έννοια αυτή, καθοριστική 
είναι η σημασία της υποστήριξης για 
δραστηριότητες κατάρτισης και ερευνητικές 
υποδομές. Οι ανάγκες για κατάρτιση πρέπει 
να αποτελέσουν κεντρική πτυχή όλων των 
έργων που χρηματοδοτούνται από την ΕΕ σ’ 
αυτόν τον τομέα, και οι ανάγκες αυτές, από 
κοινού με την υποστήριξη για υποδομές, θα 
αποτελέσουν μια ουσιαστική συνιστώσα της 
επάρκειας στον πυρηνικό τομέα.

Σε όλες τις δραστηριότητες έρευνας της 
Ένωσης στον τομέα της πυρηνικής 
σύντηξης η ασφάλεια και η διασφάλιση της 
μη κατάχρησης θα αποτελούν πρώτιστη 
μέριμνα. Ειδικότερα, στόχος θα είναι 
αφενός να καταστούν ασφαλέστερες οι 
εγκαταστάσεις παραγωγής ενέργειας 
(safety) και αφετέρου να αποφευχθεί η 
κατάχρηση για στρατιωτικούς και 
τρομοκρατικούς σκοπούς (security). 
Έμμεσες δράσεις θα αναληφθούν σε πέντε 
κύρια πεδία δραστηριότητας που 
αναπτύσσονται αναλυτικά παρακάτω. 
Εντούτοις, σημαντικοί διαθεματικοί 
σύνδεσμοι διατρέχουν το πρόγραμμα, και οι 
αλληλεπιδράσεις μεταξύ διαφορετικών 
δραστηριοτήτων πρέπει να διευθετούνται 
επαρκώς. Με την έννοια αυτή, καθοριστική 
είναι η σημασία της υποστήριξης για 
δραστηριότητες κατάρτισης και ερευνητικές 
υποδομές. Οι ανάγκες για κατάρτιση πρέπει 
να αποτελέσουν κεντρική πτυχή όλων των 
έργων που χρηματοδοτούνται από την ΕΕ σ’ 
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αυτόν τον τομέα, και οι ανάγκες αυτές, από 
κοινού με την υποστήριξη για υποδομές, θα 
αποτελέσουν μια ουσιαστική συνιστώσα της 
επάρκειας στον πυρηνικό τομέα.

Or. de

Αιτιολόγηση

Η έννοια της ασφάλειας έχει δύο πτυχές: πρώτον, ασφάλεια (safety) όσον αφορά τη λειτουργία 
των εγκαταστάσεων και δεύτερον, εξασφάλιση (security) της πρόληψης κάθε μορφής 
κατάχρησης. 

Τροπολογία: Teresa Riera Madurell

Τροπολογία 25
Παράρτημα, Μέρος 2, Τμήμα 2.2, παράγραφος 1

Έμμεσες δράσεις θα αναληφθούν σε πέντε 
κύρια πεδία δραστηριότητας που 
αναπτύσσονται αναλυτικά παρακάτω. 
Εντούτοις, σημαντικοί διαθεματικοί 
σύνδεσμοι διατρέχουν το πρόγραμμα, και οι 
αλληλεπιδράσεις μεταξύ διαφορετικών 
δραστηριοτήτων πρέπει να διευθετούνται 
επαρκώς. Με την έννοια αυτή, καθοριστική 
είναι η σημασία της υποστήριξης για 
δραστηριότητες κατάρτισης και ερευνητικές 
υποδομές. Οι ανάγκες για κατάρτιση πρέπει 
να αποτελέσουν κεντρική πτυχή όλων των 
έργων που χρηματοδοτούνται από την ΕΕ σ’ 
αυτόν τον τομέα, και οι ανάγκες αυτές, από 
κοινού με την υποστήριξη για υποδομές, θα 
αποτελέσουν μια ουσιαστική συνιστώσα της 
επάρκειας στον πυρηνικό τομέα. 

Έμμεσες δράσεις θα αναληφθούν σε πέντε 
κύρια πεδία δραστηριότητας που 
αναπτύσσονται αναλυτικά παρακάτω. 
Εντούτοις, σημαντικοί διαθεματικοί 
σύνδεσμοι διατρέχουν το πρόγραμμα, και οι 
αλληλεπιδράσεις μεταξύ διαφορετικών 
δραστηριοτήτων πρέπει να διευθετούνται 
επαρκώς. Με την έννοια αυτή, καθοριστική 
είναι η σημασία της υποστήριξης για 
δραστηριότητες κατάρτισης, ανταλλαγής 
επιστημονικών και τεχνολογικών 
πληροφοριών και ερευνητικές υποδομές. Οι 
ανάγκες για κατάρτιση πρέπει να 
αποτελέσουν κεντρική πτυχή όλων των 
έργων που χρηματοδοτούνται από την ΕΕ σ’ 
αυτόν τον τομέα, και οι ανάγκες αυτές, από 
κοινού με την υποστήριξη για υποδομές, θα 
αποτελέσουν μια ουσιαστική συνιστώσα της 
επάρκειας στον πυρηνικό τομέα.

Or. es

Αιτιολόγηση

Οι δραστηριότητες κατάρτισης πρέπει να συμβαδίζουν με δραστηριότητες ενημέρωσης, πάνω 
απ' όλα ανταλλαγές επιστημονικών και τεχνολογικών δεδομένων.
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Τροπολογία: Teresa Riera Madurell

Τροπολογία 26
Παράρτημα, Μέρος 2, Τμήμα 2.2, παράγραφος 1α (νέο)

Ωστόσο υπάρχουν σημαντικές μέριμνες 
που επηρεάζουν τη συνέχιση της χρήσης 
της σχάσης στην ΕΕ. Η ασφάλεια 
λειτουργίας των πυρηνικών 
αντιδραστήρων και η διαχείριση των 
αποβλήτων μακράς διάρκειας ζωής είναι 
δύο καίρια ζητήματα για την αντιμετώπιση 
των οποίων καταβάλλονται συνεχείς 
προσπάθειες σε τεχνικό επίπεδο, αλλά 
χρειάζονται επίσης κατάλληλες και 
συντονισμένες ενέργειες σε πολιτικό και 
κοινωνικό επίπεδο. Σε όλες τις χρήσεις της 
ακτινοβολίας, στη βιομηχανία και την 
ιατρική εξίσου, η πρωταρχική αρχή που 
πρέπει να τηρείται είναι η προστασία του 
ανθρώπου και του περιβάλλοντος. Τα 
επιμέρους τεχνικά πεδία συνδέονται 
μεταξύ τους, μέσω θεμάτων οριζόντιου 
χαρακτήρα όπως ο κύκλος πυρηνικού 
καυσίμου, η χημεία ακτινιδών, η ανάλυση 
κινδύνων και η εκτίμηση ασφάλειας, αλλά 
και ζητήματα που αφορούν το κοινωνικό 
σύνολο και τη διακυβέρνηση.

Or. es

Αιτιολόγηση

Αυτή η τροπολογία επαναλαμβάνει τη διατύπωση που προτείνεται από την Επιτροπή στο 
COM(2005)0119 για το έβδομο πρόγραμμα πλαίσιο. Είναι προφανές πέραν τούτων ότι η ΕΕ θα 
χρειασθεί να συνεχίσει την έρευνα με σκοπό τη βελτίωση της ασφάλειας και την επεξεργασία 
αποβλήτων πυρηνικής σχάσης. Η έρευνα για τις βιολογικές επιπτώσεις της ακτινοβολίας θα 
συμβάλει στον ακριβή καθορισμό των κριτηρίων που ισχύουν για την προστασία από την 
ακτινοβολία και τη δοσιμετρία. 

Τροπολογία: Teresa Riera Madurell

Τροπολογία 27
Παράρτημα, Μέρος 2, Τμήμα 2.2, παράγραφος 3

Εξίσου σημαντικοί σύνδεσμοι πρέπει να 
δημιουργηθούν με την έρευνα του 
προγράμματος πλαισίου ΕΚ, έρευνα η οποία 

Εξίσου σημαντικοί σύνδεσμοι πρέπει να 
δημιουργηθούν με την έρευνα του 
προγράμματος πλαισίου ΕΚ, έρευνα η οποία 
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κυρίως αφορά τα ευρωπαϊκά πρότυπα, την 
εκπαίδευση και κατάρτιση, την προστασία 
του περιβάλλοντος, την επιστήμη των 
υλικών, τη διακυβέρνηση, τις κοινές 
υποδομές, την ασφάλεια, την κουλτούρα της 
ασφάλειας, τέλος την ενέργεια. Η διεθνής 
συνεργασία θα είναι κεντρικό 
χαρακτηριστικό των δραστηριοτήτων σε 
πολλά από τα θεματικά πεδία.

κυρίως αφορά τα ευρωπαϊκά πρότυπα, την 
εκπαίδευση, την ενημέρωση και κατάρτιση, 
την προστασία του περιβάλλοντος, την 
επιστήμη των υλικών, τη διακυβέρνηση, τις 
κοινές υποδομές, την ασφάλεια, την 
κουλτούρα της ασφάλειας, τέλος την 
ενέργεια. Η διεθνής συνεργασία θα είναι 
κεντρικό χαρακτηριστικό των 
δραστηριοτήτων σε πολλά από τα θεματικά 
πεδία.

Or. es

Αιτιολόγηση

Οι δραστηριότητες κατάρτισης πρέπει να συμβαδίζουν με δραστηριότητες ενημέρωσης.

Τροπολογία: Zdzisław Kazimierz Chmielewski

Τροπολογία 28
Παράρτημα, Μέρος 2, Τμήμα 2.2, σημείο (i), υπότιτλος "Δραστηριότητες", εδάφιο 2

- Διαχωρισμός και Μεταστοιχείωση: Ε&ΤΑ 
σε όλα τα τεχνικά στάδια του διαχωρισμού 
και της μεταστοιχείωσης με σκοπό να 
αναπτυχθούν πιλοτικές εγκαταστάσεις και 
συστήματα επίδειξης για τις πιο προηγμένες 
διεργασίες διαχωρισμού και 
μεταστοιχείωσης, συμπεριλαμβανομένων 
υπο-κρίσιμων και κρίσιμων συστημάτων, 
και με απώτερο στόχο να περιοριστούν οι 
ποσότητες ραδιενεργών αποβλήτων υψηλής 
ραδιενέργειας και μεγάλης διάρκειας ζωής 
που προκύπτουν κατά την επεξεργασία 
χρησιμοποιημένου πυρηνικού καυσίμου, και 
οι εξ αυτών κίνδυνοι. Η έρευνα θα 
αναζητήσει επίσης τις δυνατότητες που 
υπάρχουν ώστε κατά την παραγωγή 
πυρηνικής ενέργειας να προκύπτουν 
λιγότερα απόβλητα, συμπεριλαμβανομένης 
της αποτελεσματικότερης χρήσης του 
σχάσιμου υλικού στους υπάρχοντες 
αντιδραστήρες.

- Διαχωρισμός και Μεταστοιχείωση: Ε&ΤΑ 
σε όλα τα τεχνικά στάδια του διαχωρισμού 
και της μεταστοιχείωσης με σκοπό να 
αναπτυχθούν πιλοτικές εγκαταστάσεις και 
συστήματα επίδειξης για τις πιο προηγμένες 
διεργασίες διαχωρισμού και 
μεταστοιχείωσης, συμπεριλαμβανομένων 
υπο-κρίσιμων και κρίσιμων συστημάτων, 
και με απώτερο στόχο να περιοριστούν οι 
ποσότητες ραδιενεργών αποβλήτων υψηλής 
ραδιενέργειας και μεγάλης διάρκειας ζωής 
που προκύπτουν κατά την επεξεργασία 
χρησιμοποιημένου πυρηνικού καυσίμου, και 
οι εξ αυτών κίνδυνοι.

Or. en



AM\614625EL.doc PE 374.089v01-00 17/24 AM\

EL

Αιτιολόγηση

Αυτή η παράγραφος αναφέρεται στα αειφόρα πυρηνικά συστήματα και επομένως πρέπει να 
μεταφερθεί στο σημείο αειφόρα πυρηνικά συστήματα.

Τροπολογία: Teresa Riera Madurell

Τροπολογία 29
Παράρτημα, Μέρος 2, Τμήμα 2.2, σημείο (ii), υπότιτλος "Δραστηριότητες", εδάφιο 1

- Ασφάλεια των πυρηνικών εγκαταστάσεων:
Ε&ΤΑ με αντικείμενο την επιχειρησιακή 
ασφάλεια των σημερινών και μελλοντικών 
πυρηνικών εγκαταστάσεων, και 
συγκεκριμένα αξιολόγηση και διαχείριση 
της εγκατάστασης σε όλη τη διάρκεια της 
επιχειρησιακής της ζωής· την κουλτούρα της 
ασφάλειας· προηγμένες μεθόδους 
αξιολόγησης της ασφάλειας· εργαλεία 
αριθμητικής προσομοίωσης, όργανα 
μετρήσεων και ελέγχου· πρόληψη και 
μετριασμό σοβαρών ατυχημάτων· και 
συναφείς δραστηριότητες για 
βελτιστοποίηση της διαχείρισης της γνώσης 
και για διατήρηση της επάρκειας. 

- Ασφάλεια των πυρηνικών εγκαταστάσεων:
Ε&ΤΑ με αντικείμενο την επιχειρησιακή 
ασφάλεια των σημερινών και μελλοντικών 
πυρηνικών εγκαταστάσεων, και 
συγκεκριμένα αξιολόγηση και διαχείριση 
της εγκατάστασης σε όλη τη διάρκεια της 
επιχειρησιακής της ζωής· την κουλτούρα της 
ασφάλειας (ελαχιστοποίηση του κινδύνου 
για ανθρώπινο και οργανωτικό σφάλμα)· 
προηγμένες μεθόδους αξιολόγησης της 
ασφάλειας· εργαλεία αριθμητικής 
προσομοίωσης, όργανα μετρήσεων και 
ελέγχου· πρόληψη και μετριασμό σοβαρών 
ατυχημάτων· και συναφείς δραστηριότητες 
για βελτιστοποίηση της διαχείρισης της 
γνώσης και για διατήρηση της επάρκειας.

Or. es

Αιτιολόγηση

Εκτός από τον κίνδυνο ανθρώπινου σφάλματος πρέπει ομοίως να γίνεται ρητή αναφορά σε 
"οργανωτικό σφάλμα", δεδομένου ότι έχει αποδειχτεί πώς ακόμα και στις πλέον αξιόπιστες 
εγκαταστάσεις ένα σφάλμα στην οργανωτική αλυσίδα της παραγωγικής διαδικασίας μπορεί να 
αποβεί μοιραίο και να προκαλέσει πιθανώς ατύχημα.

Τροπολογία: Zdzisław Kazimierz Chmielewski

Τροπολογία 30
Παράρτημα, Μέρος 2, Τμήμα 2.2, σημείο (ii), υπότιτλος "Δραστηριότητες", εδάφιο 2

- Αειφόρα πυρηνικά συστήματα: Ε&ΤΑ με 
στόχο να βελτιωθεί η αποτελεσματικότητα 
των σημερινών συστημάτων και καυσίμων 
και, στο πλαίσιο διεθνών προσπαθειών όπως 
είναι το διεθνές φόρουμ Generation IV, να 

- Αειφόρα πυρηνικά συστήματα: Ε&ΤΑ με 
στόχο να βελτιωθεί η αποτελεσματικότητα 
των σημερινών συστημάτων και καυσίμων 
και, στο πλαίσιο διεθνών προσπαθειών όπως 
είναι το διεθνές φόρουμ Generation IV, να 
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διερευνηθούν πτυχές επιλεγμένων 
προηγμένων συστημάτων αντιδραστήρων 
ώστε να αξιολογηθεί το δυναμικό τους, οι 
άμυνες που μπορούν να προβάλλουν για τη 
μη εξάπλωση των πυρηνικών όπλων και η 
αειφορία τους σε μακροπρόθεσμο ορίζοντα, 
συμπεριλαμβανομένων δραστηριοτήτων στο 
πεδίο της βασικής έρευνας (επιστήμης των 
υλικών κυρίως) και της μελέτης του κύκλου 
του καυσίμου και καινοτόμων καυσίμων. 

διερευνηθούν πτυχές επιλεγμένων 
προηγμένων συστημάτων αντιδραστήρων 
ώστε να αξιολογηθεί το δυναμικό τους, οι 
άμυνες που μπορούν να προβάλλουν για τη 
μη εξάπλωση των πυρηνικών όπλων και η 
αειφορία τους σε μακροπρόθεσμο ορίζοντα, 
συμπεριλαμβανομένων δραστηριοτήτων στο 
πεδίο της βασικής έρευνας (επιστήμης των 
υλικών κυρίως) και της μελέτης του κύκλου 
του καυσίμου και καινοτόμων καυσίμων. Η 
έρευνα θα αναζητήσει επίσης τις 
δυνατότητες που υπάρχουν ώστε κατά την 
παραγωγή πυρηνικής ενέργειας να 
προκύπτουν λιγότερα απόβλητα, 
συμπεριλαμβανομένης της 
αποτελεσματικότερης χρήσης του 
σχάσιμου υλικού στους υπάρχοντες 
αντιδραστήρες.

Or. en

Τροπολογία: Teresa Riera Madurell

Τροπολογία 31
Παράρτημα, Μέρος 2, Τμήμα 2.2, σημείο (iii), υπότιτλος "Δραστηριότητες", εδάφιο 2

Κεντρικός στόχος αυτής της έρευνας θα 
είναι να δοθεί τέλος στην υπάρχουσα 
διαμάχη σχετικά με τον κίνδυνο που 
απορρέει από την έκθεση σε ακτινοβολία 
χαμηλών και παρατεταμένων δόσεων. Η 
επίλυση αυτού του επιστημονικού και 
πολιτικού ζητήματος έχει δυνητικά 
σημαντικό κόστος ή/και προεκτάσεις για την 
υγεία ως προς τη χρήση ακτινοβολίας τόσο 
στην ιατρική όσο και τη βιομηχανία. 

Ο κεντρικός στόχος αυτής της έρευνας θα 
είναι να δοθεί τέλος στην υπάρχουσα 
διαμάχη σχετικά με τον κίνδυνο που 
απορρέει από την έκθεση σε ακτινοβολία 
χαμηλών και παρατεταμένων δόσεων. Η 
επίλυση αυτού του επιστημονικού και 
πολιτικού ζητήματος έχει δυνητικά 
σημαντικό κόστος ή/και προεκτάσεις για την 
υγεία ως προς τη χρήση ακτινοβολίας τόσο 
στην ιατρική όσο και τη βιομηχανία. Η 
στήριξη θα κατευθυνθεί επίσης προς την 
ανάπτυξη μικρο- και νανοδοσιμέτρων και 
συναφών μοντέλων που θα επιτρέπουν τη 
σαφέστερη κατανόηση της σχέσης μεταξύ 
δόσεων έκθεσης και επιπτώσεων σε 
επίπεδο μορίου και κυττάρου.

Or. es
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Αιτιολόγηση

Η βλάβη από ακτινοβολία σχετίζεται με τη δόση αλλά για να γίνει κατανοητό τί είδους βλάβη 
μπορεί να προκληθεί, είναι απαραίτητο να γνωρίζουμε πώς διαχέονται μέσα στο χώρο οι 
επιπτώσεις της ακτινοβολίας, με άλλα λόγια ποιο δρόμο παίρνουν τα φορτισμένα σωματίδια. Ο 
λόγος είναι ότι το DNA περιέχει άφθονες πληροφορίες και ένα κύτταρο μπορεί να διορθώσει 
την προκληθείσα βλάβη από μεμονωμένα ιοντίζοντα περιστατικά.  Εάν πάντως η πυκνότητα 
ιονισμού είναι υψηλή, η διεργασία διόρθωσης θα είναι ελλιπής οδηγώντας σε πιθανώς σε 
νέκρωση, μεταλλάξεις ή σε μερικές περιπτώσεις σε καρκίνο.

Τροπολογία: Romana Jordan Cizelj

Τροπολογία 32
Παράρτημα, Μέρος 2, Τμήμα 2.2, σημείο (iii), υπότιτλος "Δραστηριότητες", εδάφιο 2

Κεντρικός στόχος αυτής της έρευνας θα 
είναι να δοθεί τέλος στην υπάρχουσα 
διαμάχη σχετικά με τον κίνδυνο που 
απορρέει από την έκθεση σε ακτινοβολία 
χαμηλών και παρατεταμένων δόσεων. Η 
επίλυση αυτού του επιστημονικού και 
πολιτικού ζητήματος έχει δυνητικά 
σημαντικό κόστος ή/και προεκτάσεις για την 
υγεία ως προς τη χρήση ακτινοβολίας τόσο 
στην ιατρική όσο και τη βιομηχανία. 

Κεντρικός στόχος αυτής της έρευνας θα 
είναι να δοθεί τέλος στην υπάρχουσα 
διαμάχη σχετικά με τον κίνδυνο που 
απορρέει από την έκθεση σε ακτινοβολία 
χαμηλών και παρατεταμένων δόσεων. Η 
επίλυση αυτού του επιστημονικού 
ζητήματος έχει δυνητικά σημαντικό κόστος 
ή/και προεκτάσεις για την υγεία ως προς τη 
χρήση ακτινοβολίας τόσο στην ιατρική όσο 
και τη βιομηχανία. 

Or. sl

Τροπολογία: Teresa Riera Madurell

Τροπολογία 33
Παράρτημα, Μέρος 2, Τμήμα 2.2, σημείο (v), τίτλος

(v) Ανθρώπινοι πόροι και κατάρτιση (v) Ανθρώπινοι πόροι, κινητικότητα, 
εκπαίδευση και κατάρτιση

Or. es

Αιτιολόγηση

Η τροπολογία υποβάλλεται για λόγους συνέπειας προς το πραγματικό περιεχόμενο της 
παραγράφου.
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Τροπολογία: Romana Jordan Cizelj

Τροπολογία 34
Παράρτημα, Μέρος 2, Τμήμα 2.2, σημείο (v), υπότιτλος "Στόχοι"

Λόγω του ενδιαφέροντος που υπάρχει για 
διατήρηση της απαιτούμενης υψηλής 
στάθμης εμπειρογνωμοσύνης και 
ανθρώπινων πόρων στην πυρηνική σχάση 
και την ακτινοπροστασία, και ενδεχόμενων 
προεκτάσεων στην ικανότητα διατήρησης 
των σημερινών υψηλών επιπέδων πυρηνικής 
ασφάλειας, στόχος του προγράμματος θα 
είναι να υποστηριχθεί με διάφορα μέτρα η 
επέκταση της επιστημονικής επάρκειας και 
τεχνογνωσίας σε ολόκληρο τον τομέα. Τα 
μέτρα φιλοδοξούν να εξασφαλίσουν 
εξειδικευμένους ερευνητές και τεχνικούς, με 
βελτίωση π.χ. του συντονισμού μεταξύ 
εκπαιδευτικών ιδρυμάτων της ΕΕ ώστε να 
εξασφαλιστεί ισοδυναμία προσόντων στα 
κράτη μέλη, ή με διευκόλυνση της 
κατάρτισης και κινητικότητας φοιτητών και 
επιστημόνων. Μόνο μια πραγματικά 
ευρωπαϊκή προσέγγιση μπορεί να εγγυηθεί 
τα απαιτούμενα κίνητρα και εναρμονισμένα 
επίπεδα ανώτατης εκπαίδευσης και 
κατάρτισης, διευκολύνοντας έτσι την 
κινητικότητα μιας νέας γενιάς επιστημόνων 
και μεριμνώντας για τις διαρκείς ανάγκες 
κατάρτισης μηχανικών που βρίσκονται 
αντιμέτωποι με τις αυριανές επιστημονικές 
και τεχνολογικές προκλήσεις μέσα σ’ένα 
πυρηνικό τομέα που ενοποιείται ολοένα και 
περισσότερο. 

Λόγω του ενδιαφέροντος που υπάρχει για 
διατήρηση της απαιτούμενης υψηλής 
στάθμης εμπειρογνωμοσύνης και 
ανθρώπινων πόρων στην πυρηνική σχάση 
και την ακτινοπροστασία, και ενδεχόμενων 
προεκτάσεων στην ικανότητα διατήρησης 
των σημερινών υψηλών επιπέδων πυρηνικής 
ασφάλειας, στόχος του προγράμματος θα 
είναι να υποστηριχθεί με διάφορα μέτρα η 
επέκταση της επιστημονικής επάρκειας και 
τεχνογνωσίας σε ολόκληρο τον τομέα. Τα 
μέτρα φιλοδοξούν να εξασφαλίσουν 
εξειδικευμένους ερευνητές και τεχνικούς, με 
βελτίωση π.χ. του συντονισμού μεταξύ 
εκπαιδευτικών ιδρυμάτων της ΕΕ ώστε να 
εξασφαλιστεί ισοδυναμία προσόντων στα 
κράτη μέλη, ή με διευκόλυνση της 
κατάρτισης και κινητικότητας φοιτητών και 
επιστημόνων. Το πρόγραμμα θα 
περιλαμβάνει μέτρα για να εξασφαλισθεί 
ότι η σχάση θα προσελκύσει τους 
ταλαντούχους νέους ως τομέας 
σταδιοδρομίας του μέλλοντος. Μόνο μια 
πραγματικά ευρωπαϊκή προσέγγιση μπορεί 
να εγγυηθεί τα απαιτούμενα κίνητρα και 
εναρμονισμένα επίπεδα ανώτατης 
εκπαίδευσης και κατάρτισης, 
διευκολύνοντας έτσι την κινητικότητα μιας 
νέας γενιάς επιστημόνων και μεριμνώντας 
για τις διαρκείς ανάγκες κατάρτισης 
μηχανικών που βρίσκονται αντιμέτωποι με 
τις αυριανές επιστημονικές και τεχνολογικές 
προκλήσεις μέσα σ’ένα πυρηνικό τομέα που 
ενοποιείται ολοένα και περισσότερο. 

Or. sl

Τροπολογία: Teresa Riera Madurell

Τροπολογία 35
Παράρτημα, Μέρος 2, Τμήμα 2.2, σημείο (v), υπότιτλος "Στόχοι"
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Λόγω του ενδιαφέροντος που υπάρχει για 
διατήρηση της απαιτούμενης υψηλής 
στάθμης εμπειρογνωμοσύνης και 
ανθρώπινων πόρων στην πυρηνική σχάση 
και την ακτινοπροστασία, και ενδεχόμενων 
προεκτάσεων στην ικανότητα διατήρησης 
των σημερινών υψηλών επιπέδων πυρηνικής 
ασφάλειας, στόχος του προγράμματος θα 
είναι να υποστηριχθεί με διάφορα μέτρα η 
επέκταση της επιστημονικής επάρκειας και 
τεχνογνωσίας σε ολόκληρο τον τομέα. Τα 
μέτρα φιλοδοξούν να εξασφαλίσουν 
εξειδικευμένους ερευνητές και τεχνικούς, με 
βελτίωση π.χ. του συντονισμού μεταξύ 
εκπαιδευτικών ιδρυμάτων της ΕΕ ώστε να 
εξασφαλιστεί ισοδυναμία προσόντων στα 
κράτη μέλη, ή με διευκόλυνση της 
κατάρτισης και κινητικότητας φοιτητών και 
επιστημόνων. Μόνο μια πραγματικά 
ευρωπαϊκή προσέγγιση μπορεί να εγγυηθεί 
τα απαιτούμενα κίνητρα και εναρμονισμένα 
επίπεδα ανώτατης εκπαίδευσης και 
κατάρτισης, διευκολύνοντας έτσι την 
κινητικότητα μιας νέας γενιάς επιστημόνων 
και μεριμνώντας για τις διαρκείς ανάγκες 
κατάρτισης μηχανικών που βρίσκονται 
αντιμέτωποι με τις αυριανές επιστημονικές 
και τεχνολογικές προκλήσεις μέσα σ’ένα 
πυρηνικό τομέα που ενοποιείται ολοένα και 
περισσότερο. 

Λόγω του ενδιαφέροντος που υπάρχει για 
διατήρηση της απαιτούμενης υψηλής 
στάθμης εμπειρογνωμοσύνης και 
ανθρώπινων πόρων στην πυρηνική σχάση 
και την ακτινοπροστασία, και ενδεχόμενων 
προεκτάσεων στην ικανότητα διατήρησης 
των σημερινών υψηλών επιπέδων πυρηνικής 
ασφάλειας, στόχος του προγράμματος θα 
είναι να υποστηριχθεί με διάφορα μέτρα η 
επέκταση της επιστημονικής επάρκειας και 
τεχνογνωσίας σε ολόκληρο τον τομέα. Τα 
μέτρα φιλοδοξούν να εξασφαλίσουν όσο το 
δυνατόν πιο νωρίς εξειδικευμένους 
ερευνητές, μηχανικούς, φυσικούς, 
ψυχολόγους (εξειδικευμένους σε 
συστήματα οργάνωσης) και τεχνικούς, με 
βελτίωση π.χ. του συντονισμού μεταξύ 
εκπαιδευτικών ιδρυμάτων της ΕΕ ώστε να 
εξασφαλιστεί ισοδυναμία προσόντων στα 
κράτη μέλη, ή με διευκόλυνση της 
κατάρτισης και κινητικότητας φοιτητών και 
επιστημόνων. Μόνο μια πραγματικά 
ευρωπαϊκή προσέγγιση μπορεί να εγγυηθεί 
τα απαιτούμενα κίνητρα και εναρμονισμένα 
επίπεδα ανώτατης εκπαίδευσης και 
κατάρτισης, διευκολύνοντας έτσι την 
κινητικότητα μιας νέας γενιάς επιστημόνων 
και μεριμνώντας για τις διαρκείς ανάγκες 
κατάρτισης μηχανικών που βρίσκονται 
αντιμέτωποι με τις αυριανές επιστημονικές 
και τεχνολογικές προκλήσεις μέσα σ’ένα 
πυρηνικό τομέα που ενοποιείται ολοένα και 
περισσότερο.

Or. es

Αιτιολόγηση

Μια κοινωνικοτεχνική προσέγγιση θα συμβάλει αναμφίβολα στο να καταστούν ασφαλέστερες οι 
πυρηνικές εγκαταστάσεις. Για την επίτευξη του στόχου αυτού έχει σημασία να υπάρχουν οι 
απαραίτητοι επαγγελματίες.

Τροπολογία: Teresa Riera Madurell

Τροπολογία 36
Παράρτημα, Μέρος 2, Τμήμα 2.2, σημείο (v), υπότιτλος "Δραστηριότητες", εδάφιο 1
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- Κατάρτιση: Συντονισμός εθνικών 
προγραμμάτων και κάλυψη αναγκών 
γενικής κατάρτισης στην πυρηνική επιστήμη 
και τεχνολογία με τη βοήθεια μιας σειράς 
μέσων, μεταξύ των οποίων και ορισμένα 
ανταγωνιστικά, στο πλαίσιο της γενικής 
υποστήριξης των ανθρώπινων πόρων σε όλα 
τα θεματικά πεδία. Υποστήριξη για 
μαθήματα κατάρτισης και δίκτυα 
κατάρτισης.

- Κατάρτιση: Συντονισμός εθνικών 
προγραμμάτων και κάλυψη αναγκών 
γενικής κατάρτισης στην πυρηνική επιστήμη 
και τεχνολογία με τη βοήθεια μιας σειράς 
μέσων, μεταξύ των οποίων και ορισμένα 
ανταγωνιστικά, στο πλαίσιο της γενικής 
υποστήριξης των ανθρώπινων πόρων σε όλα 
τα θεματικά πεδία. Υποστήριξη για 
μαθήματα κατάρτισης, συνεδριάσεις με 
σκοπό την ανταλλαγή πληροφοριών και 
προγραμμάτων ηλεκτρονικών 
υπολογιστών, και δίκτυα κατάρτισης. 
Επιπροσθέτως, και λαμβάνοντας υπόψη 
τους στόχους του ειδικού προγράμματος 
"Άνθρωποι" και άλλων ενεργειών στον 
τομέα της κατάρτισης ειδικών 
επαγγελματιών, θα καταβληθούν 
προσπάθειες ώστε οι διαπρεπείς νέοι να 
θεωρήσουν τη σχάση ελκυστικό τομέα για 
τη μελλοντική τους σταδιοδρομία. 

Or. es

Αιτιολόγηση

Επί τους παρόντος οι πλέον ταλαντούχοι τείνουν να κινούνται προς άλλους τομείς εργασίας που 
από κοινωνική άποψη χαίρουν μεγαλύτερης εκτιμήσεως σε σχέση με την πυρηνική σχάση. Αυτή 
η τάση πρέπει να διορθωθεί διότι η έλλειψη καλών επαγγελματιών μπορεί να οδηγήσει σε 
λειτουργική αστάθεια και να προκαλέσει σοβαρά προβλήματα ασφάλειας.

Τροπολογία: Teresa Riera Madurell

Τροπολογία 37
Παράρτημα, Μέρος 3α (νέα)

3a. ΔΙΑΔΟΣΗ
Οι πληροφορίες σχετικά με την πυρηνική 
ενέργεια πρέπει να διαδίδονται μέσω 
ανταλλαγών μεταξύ πολιτών και των 
εκπροσώπων τους με την καθιέρωση 
πολυετών εκστρατειών για να κατανοηθεί 
καλύτερα η πυρηνική ενέργεια, με σκοπό 
να ενθαρρυνθεί ο διάλογος και να 
διευκολυνθεί η λήψη αποφάσεων. Για να 
καταστούν όσο το δυνατόν πιο 
αποτελεσματικές οι εκστρατείες θα 
διαχωρισθούν χρησιμοποιώντας 
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μεθοδολογίες κοινωνικών επιστημών.
Επιπροσθέτως, έχοντας κατά νου ότι η 
σύγκριση με άλλες μορφές ενέργειας είναι 
σημαντική για να κατανοηθούν οι 
επιπτώσεις της χρήσης πυρηνικής 
ενέργειας, κάθε εκστρατεία ενημέρωσης 
που υποστηρίζεται ή προτείνεται θα 
αναφέρει επίσης και θα εξηγεί τις 
προσπάθειες που καταβάλλει η ΕΕ σε άλλα 
επίπεδα για να προωθήσει άλλες πηγές 
ενέργειας, με ιδιαίτερη έμφαση στις 
ανανεώσιμες πηγές ενέργειας.

Or. es

Αιτιολόγηση

Για να κατανοήσουν καλύτερα οι πολίτες τις δραστηριότητες που θα αναληφθούν στο πλαίσιο 
του ειδικού προγράμματος "Ευρατόμ" αυτές οι δραστηριότητες πρέπει να δημοσιοποιούνται 
δεόντως με εξήγηση της σπουδαιότητας της πυρηνικής ενέργειας και ενθάρρυνση του διαλόγου 
με την κοινωνία. Η δεύτερη παράγραφος της τροπολογίας επιδιώκει, και πολύ σωστά, να δώσει 
έμφαση στις μεγάλες προσπάθειες που καταβάλλει η Ένωση για να προωθήσει και αναπτύξει τις 
ανανεώσιμες πηγές ενέργειας.

Or. es


