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προστασία και ασφάλεια
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Κείμενο που προτείνει το Συμβούλιο Τροπολογίες του Κοινοβουλίου

Τροπολογία: Rebecca Harms

Τροπολογία 8
Τίτλος

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ 
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για τη θέσπιση μέσου
βοήθειας για πυρηνική προστασία και
ασφάλεια

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ 
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για τη θέσπιση μέσου 
βοήθειας για συνεργασία στην πυρηνική 
προστασία

Or. en

Αιτιολόγηση

Η αναφορά στην ασφάλεια κρίνεται άστοχη καθόσον το μέσο αυτό δεν περιέχει πολλά 
λειτουργικά άρθρα που να συνδέονται με την πτυχή της ασφάλειας όσον αφορά τη συνεργασία 
με τρίτες χώρες.
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Τροπολογία: Rebecca Harms

Τροπολογία 9
Αιτιολογική αναφορά 1 α (νέα)

.. - έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για την 
ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, και 
ιδίως το άρθρο 308 αυτής,

Or. en

Αιτιολόγηση

Ο προτεινόμενος κανονισμός του Συμβουλίου θα αντικαταστήσει σημαντικές αποφάσεις του
Συμβουλίου που αναφέρονται στη ΣΕΚ, όπως την απόφαση του Συμβουλίου 1998/381 (EΚ, 
Ευρατόμ) της 5ης Ιουνίου 1998 σχετικά με την κοινοτική συνεισφορά στην Ευρωπαϊκή Τράπεζα 
Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης για το ταμείο προστατευτικού καλύμματος του Τσερνομπίλ και 
την Απόφαση του Συμβουλίου, 2001/824/ΕΚ, Ευρατόμ της 16ης Νοεμβρίου 2001, σχετικά με 
μία περαιτέρω συνεισφορά της Ευρωπαϊκής Κοινότητας στην Ευρωπαϊκή Τράπεζα 
Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης για το Ταμείο Προστατευτικού Καλύμματος του Τσερνομπίλ.
Ομοίως, η συζητούμενη επί του παρόντος πρόταση απόφασης του Συμβουλίου για τη χορήγηση 
κονδυλίων για το ταμείο προστατευτικού καλύμματος του Τσερνομπίλ το 2007(2006/0102 CNS) 
βασίζεται επίσης τόσο στην ΣΕΚ όσο και την Ευρατόμ.

Συνεπώς, δεν υπάρχει λόγος να περιοριστεί η νομική βάση του νέου αυτού μέσου μόνο στη 
Συνθήκη Ευρατόμ, καθόσον  καλύπτει την πτυχή της ασφάλειας των πυρηνικών εγκαταστάσεων 
σε τρίτη χώρα, όπου περιλαμβάνεται και η χρηματοδότηση του Τσερνομπίλ. Συνεπώς, ο 
περιορισμός των εξουσιών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου με την επιβολή απλής μνείας της 
Ευρατόμ, είναι απαράδεκτος. Το άρθρο 308 της ΣΕΚ είναι συμβατό με το άρθρο 203 της 
Συνθήκης Ευρατόμ και πρέπει να εφαρμοστεί στον παρόντα Κανονισμό.

Τροπολογία: Rebecca Harms

Τροπολογία 10
Αιτιολογική σκέψη 2

(2) Το ατύχημα στο Τσερνομπίλ του 1986 
κατέδειξε την παγκόσμια σημασία της 
πυρηνικής ασφάλειας. Προκειμένου να 
εκπληρωθεί ο στόχος της Συνθήκης, 
δηλαδή να δημιουργηθούν συνθήκες 
ασφαλείας που να αποκλείουν τους 
κινδύνους για τη ζωή και την υγεία των 
λαών, η Ευρωπαϊκή Κοινότητα Ατομικής 
Ενέργειας (εφεξής η Κοινότητα) θα πρέπει 
να είναι σε θέση να υποστηρίξει την 

(2) Το ατύχημα στο Τσερνομπίλ του 1986 
κατέδειξε τις δραματικές παγκόσμιες
οικονομικές, περιβαλλοντικές, κοινωνικές 
επιπτώσεις και τις επιπτώσεις στην υγεία 
που έχει μια τέτοιου είδους καταστροφή.
Προκειμένου να περιοριστούν οι κίνδυνοι 
για τη ζωή και την υγεία των λαών, τα 
κράτη μέλη και η Ευρωπαϊκή Κοινότητα 
Ατομικής Ενέργειας (εφεξής η Κοινότητα) 
θα πρέπει να είναι σε θέση να υποστηρίξουν
το ασφαλές κλείσιμο των υφισταμένων 
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πυρηνική ασφάλεια σε τρίτες χώρες. επικίνδυνων και ιδιαίτερα ρυπογόνων 
πυρηνικών εγκαταστάσεων σε τρίτες 
χώρες.

Or. en

Αιτιολόγηση

Είναι σημαντικό να τονιστεί η τραγικότητα της καταστροφής του Τσερνομπίλ το 1986, που θα 
έπρεπε να οδηγήσει σε λήψη χρηματοδοτικών μέτρων για την επιτάχυνση της αποκατάστασης 
των παλαιών εγκαταστάσεων και το κλείσιμο των υψηλού κινδύνου και ιδιαίτερα ρυπογόνων 
πυρηνικών εγκαταστάσεων.

Τροπολογία: Romana Jordan Cizelj

Τροπολογία 11
Αιτιολογική σκέψη 2

(2) Το ατύχημα στο Τσερνομπίλ του 1986 
κατέδειξε την παγκόσμια σημασία της 
πυρηνικής ασφάλειας. Προκειμένου να
εκπληρωθεί ο στόχος της Συνθήκης, δηλαδή 
να δημιουργηθούν συνθήκες ασφαλείας που 
να αποκλείουν τους κινδύνους για τη ζωή 
και την υγεία των λαών, η Ευρωπαϊκή 
Κοινότητα Ατομικής Ενέργειας (εφεξής η 
Κοινότητα) θα πρέπει να είναι σε θέση να 
υποστηρίξει την πυρηνική ασφάλεια σε 
τρίτες χώρες.

(2) Το ατύχημα στο Τσερνομπίλ του 1986 
κατέδειξε την παγκόσμια σημασία της 
πυρηνικής ασφάλειας. Προκειμένου να 
εκπληρωθεί ο στόχος της Συνθήκης, δηλαδή 
να δημιουργηθούν συνθήκες ασφαλείας που 
να αποκλείουν τους κινδύνους για τη ζωή 
και την υγεία των λαών, η Ευρωπαϊκή 
Κοινότητα Ατομικής Ενέργειας (εφεξής η 
Κοινότητα) θα πρέπει να είναι σε θέση να 
υποστηρίξει την πυρηνική ασφάλεια και σε 
τρίτες χώρες.

Or. sl

Τροπολογία: Paul Rübig

Τροπολογία 12
Αιτιολογική σκέψη 4 α (νέα)

.. (4a) Παρεμφερής συμφωνία συνεργασίας 
υπάρχει μεταξύ του Υπουργείου Ενέργειας 
των Ηνωμένων Πολιτειών (Εθνική 
Υπηρεσία Πυρηνικής Ασφάλειας) στον 
τομέα της έρευνας και ανάπτυξης των 
διασφαλίσεων πυρηνικού υλικού, όπου 
περιλαμβάνεται και ο συντονισμός των 
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αντιστοίχων προγραμμάτων.

Or. en

Αιτιολόγηση

Υπάρχει από μακρόν συμφωνία με το Υπουργείο Ενέργειας των ΗΠΑ για συνεργασία στον 
τομέα της έρευνας για τις διασφαλίσεις στην πυρηνική ενέργεια.

Τροπολογία: Rebecca Harms

Τροπολογία 13
Αιτιολογική σκέψη 5

(5) Η Κοινότητα πρέπει να συνεχίσει τις 
προσπάθειές της για την προώθηση της
πυρηνικής ασφάλειας και την εφαρμογή 
αποτελεσματικών μέτρων διασφάλισης για 
τα πυρηνικά υλικά σε τρίτες χώρες, 
αντλώντας από την πείρα από τις αμοιβαίες 
διαβουλεύσεις ανάμεσα στην Επιτροπή και 
τους εργολάβους που συνεργάζονται με 
αυτήν και με βάση την ήδη κτηθείσα πείρα 
από τα προγράμματα Tacis και Phare
συμπεριλαμβανομένου μέσω των εργασιών 
στις αρμόδιες ομάδες εμπειρογνωμόνων, 
ιδίως στον τομέα της ευθύνης για την 
ειρηνική χρήση της πυρηνικής ενέργειας, 
καθώς και τις δικές της δραστηριότητες 
διασφάλισης στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης.

(5) Η Κοινότητα πρέπει να συνεχίσει τις 
προσπάθειές της για την εφαρμογή ύψιστου 
επιπέδου στον τομέα της πυρηνικής 
ασφάλειας και την εφαρμογή 
αποτελεσματικών μέτρων διασφάλισης για 
τα πυρηνικά υλικά σε τρίτες χώρες, 
αντλώντας από την πείρα από τις αμοιβαίες 
διαβουλεύσεις ανάμεσα στην Επιτροπή και 
τους εργολάβους, λαμβάνοντας υπόψη τους 
ανεξάρτητους ελέγχους, ιδίως του 
Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου, την 
παλαιότερη πείρα από τα προγράμματα 
Tacis και Phare, καθώς και τις δικές της 
δραστηριότητες διασφάλισης στο πλαίσιο 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Or. en

Αιτιολόγηση

Τα κοινοτικά δημόσια κονδύλια πρέπει να δαπανώνται με αποτελεσματικό και αποδοτικό 
τρόπο. Τα μέτρα που εφαρμόζονται στο πλαίσιο του νέου μέσου έχουν πραγματικό αντίκτυπο 
στην πυρηνική ασφάλεια. Συνεπώς, πρέπει να βασιστούν σε παλαιές εμπειρίες και ανεξάρτητες 
αξιολογήσεις. Κατά την έννοια αυτή, το 1998 και πλέον πρόσφατα το 2006, το Ελεγκτικό 
Συνέδριο έχει καταλήξει σε σοβαρά συμπεράσματα όσον αφορά τη στήριξη για θέματα 
πυρηνικής ασφάλειας στην Ανατολική Ευρώπη και τη Ρωσία, τα οποία πρέπει να ληφθούν 
υπόψη.



AM\630786EL.doc 5/21 PE 378.670v01-00

EL

Τροπολογία: Paul Rübig

Τροπολογία 14
Αιτιολογική σκέψη 7

(7) Εκτός από διεθνείς συμβάσεις και 
συνθήκες, ορισμένα κράτη μέλη έχουν 
συνάψει διμερείς συμφωνίες για την παροχή 
τεχνικής βοήθειας.

(7) Εκτός από διεθνείς συμβάσεις και 
συνθήκες, ορισμένα κράτη μέλη έχουν 
συνάψει διμερείς συμφωνίες για την παροχή 
τεχνικής βοήθειας. Πρέπει να ενισχυθεί ο
συντονισμός με τις κοινοτικές δράσεις. 

Or. en

Αιτιολόγηση

Τα κράτη μέλη πρέπει να συνεχίσουν τη διαδικασία συντονισμού στον τομέα αυτό σε κοινοτικό
επίπεδο.

Τροπολογία: Rebecca Harms

Τροπολογία 15
Αιτιολογική σκέψη 8

(8) Το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 
στο ψήφισμά του της 18ης Ιουνίου 1992 για 
τα τεχνολογικά προβλήματα πυρηνικής 
ασφάλειας «υπογραμμίζει την ιδιαίτερη 
σημασία που αποδίδει στην πυρηνική 
ασφάλεια στην Ευρώπη και, υπό το πρίσμα 
αυτό, ζητεί από τα κράτη μέλη και την 
Επιτροπή να θέσουν ως θεμελιώδη και 
πρωταρχικό στόχο της κοινοτικής 
συνεργασίας στον τομέα της πυρηνικής 
ενέργειας, ειδικότερα με τις λοιπές χώρες 
της Ευρώπης και ιδίως με εκείνες της 
Κεντρικής και της Ανατολικής Ευρώπης και 
τις Δημοκρατίες της πρώην ΕΣΣΔ, την 
προσέγγιση του επιπέδου ασφαλείας των 
πυρηνικών τους εγκαταστάσεων προς 
επίπεδα ασφαλείας ισοδύναμα με εκείνα που 
ισχύουν στην Κοινότητα και τη διευκόλυνση 
της εφαρμογής των κριτηρίων και 
απαιτήσεων ασφαλείας που είναι ήδη 
αναγνωρισμένα σε κοινοτικό επίπεδο»· θα 
προβλέπεται σε χρηματοδοτική βοήθεια με 
συνεκτίμηση αυτών των στόχων, 
συμπεριλαμβανομένου κατά την παροχή 
υποστήριξης για υπάρχοντες σταθμούς που 

(8) Το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 
στο ψήφισμά του της 18ης Ιουνίου 1992 για 
τα τεχνολογικά προβλήματα πυρηνικής 
ασφάλειας «υπογραμμίζει την ιδιαίτερη 
σημασία που αποδίδει στην πυρηνική 
ασφάλεια στην Ευρώπη και, υπό το πρίσμα 
αυτό, ζητεί από τα κράτη μέλη και την 
Επιτροπή να θέσουν ως θεμελιώδη και 
πρωταρχικό στόχο της κοινοτικής 
συνεργασίας στον τομέα της πυρηνικής 
ενέργειας, ειδικότερα με τις λοιπές χώρες 
της Ευρώπης και ιδίως με εκείνες της 
Κεντρικής και της Ανατολικής Ευρώπης και 
τις Δημοκρατίες της πρώην ΕΣΣΔ, την 
προσέγγιση του επιπέδου ασφαλείας των 
πυρηνικών τους εγκαταστάσεων προς 
επίπεδα ασφαλείας ισοδύναμα με εκείνα που 
ισχύουν στην Κοινότητα και τη διευκόλυνση 
της εφαρμογής των κριτηρίων και 
απαιτήσεων ασφαλείας που είναι ήδη 
αναγνωρισμένα σε κοινοτικό επίπεδο»· θα 
προβλέπεται σε χρηματοδοτική βοήθεια με 
συνεκτίμηση αυτών των στόχων.



PE 378.670v01-00 6/21 AM\630786EL.doc

EL

δεν έχουν ακόμη τεθεί σε λειτουργία.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η οικονομική ενίσχυση δεν πρέπει να δίνεται σε πυρηνικές εγκαταστάσεις που δεν έχουν τεθεί 
ακόμη σε λειτουργία.

Τροπολογία: Paul Rübig

Τροπολογία 16
Αιτιολογική σκέψη 8

(8) Το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 
στο ψήφισμά του της 18ης Ιουνίου 1992 για 
τα τεχνολογικά προβλήματα πυρηνικής 
ασφάλειας «υπογραμμίζει την ιδιαίτερη 
σημασία που αποδίδει στην πυρηνική 
ασφάλεια στην Ευρώπη και, υπό το πρίσμα 
αυτό, ζητεί από τα κράτη μέλη και την 
Επιτροπή να θέσουν ως θεμελιώδη και 
πρωταρχικό στόχο της κοινοτικής 
συνεργασίας στον τομέα της πυρηνικής 
ενέργειας, ειδικότερα με τις λοιπές χώρες 
της Ευρώπης και ιδίως με εκείνες της 
Κεντρικής και της Ανατολικής Ευρώπης και 
τις Δημοκρατίες της πρώην ΕΣΣΔ, την 
προσέγγιση του επιπέδου ασφαλείας των 
πυρηνικών τους εγκαταστάσεων προς 
επίπεδα ασφαλείας ισοδύναμα με εκείνα που 
ισχύουν στην Κοινότητα και τη διευκόλυνση 
της εφαρμογής των κριτηρίων και 
απαιτήσεων ασφαλείας που είναι ήδη 
αναγνωρισμένα σε κοινοτικό επίπεδο»· θα 
προβλέπεται σε χρηματοδοτική βοήθεια με 
συνεκτίμηση αυτών των στόχων,
συμπεριλαμβανομένου κατά την παροχή 
υποστήριξης για υπάρχοντες σταθμούς που 
δεν έχουν ακόμη τεθεί σε λειτουργία.

(8) Το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 
στο ψήφισμά του της 18ης Ιουνίου 1992 για 
τα τεχνολογικά προβλήματα πυρηνικής 
ασφάλειας «υπογραμμίζει την ιδιαίτερη 
σημασία που αποδίδει στην πυρηνική 
ασφάλεια στην Ευρώπη και, υπό το πρίσμα 
αυτό, ζητεί από τα κράτη μέλη και την 
Επιτροπή να θέσουν ως θεμελιώδη και 
πρωταρχικό στόχο της κοινοτικής 
συνεργασίας στον τομέα της πυρηνικής 
ενέργειας, ειδικότερα με τις λοιπές χώρες 
της Ευρώπης και ιδίως με εκείνες της 
Κεντρικής και της Ανατολικής Ευρώπης και 
τις Δημοκρατίες της πρώην ΕΣΣΔ, την 
προσέγγιση του επιπέδου ασφαλείας των 
πυρηνικών τους εγκαταστάσεων προς 
επίπεδα ασφαλείας ισοδύναμα με εκείνα που 
ισχύουν στην Κοινότητα και τη διευκόλυνση 
της εφαρμογής των κριτηρίων και 
απαιτήσεων ασφαλείας που είναι ήδη 
αναγνωρισμένα σε κοινοτικό επίπεδο»· θα 
προβλέπεται σε χρηματοδοτική βοήθεια με 
συνεκτίμηση αυτών των στόχων.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η οικονομική ενίσχυση πρέπει να δίνεται μόνο σε πυρηνικές εγκαταστάσεις που έχουν ήδη τεθεί 
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σε λειτουργία.

Τροπολογία: Rebecca Harms

Τροπολογία 17
Αιτιολογική σκέψη 8 α (νέα)

(8a) Το Συμβούλιο υπενθυμίζει επί πλέον 
στις 24 Σεπτεμβρίου 1998 ότι η αξιολόγηση 
των γνωμοδοτήσεων της Επιτροπής 
σχετικά με τις αιτήσεις προσχώρησης των 
χωρών της Κεντρικής και Ανατολικής 
Ευρώπης δείχνει ότι θα χρειαστεί να 
καταβληθούν σημαντικές προσπάθειες από 
τις χώρες αυτές για να κατορθώσουν να 
υιοθετήσουν το κοινοτικό κεκτημένο και 
να το εφαρμόσουν αποτελεσματικά, ακόμη 
και με την επίτευξη της αναγκαίας 
διοικητικής ικανότητας. Υπενθυμίζει 
επίσης την ανάγκη ενίσχυσης της 
πυρηνικής ασφάλειας στις υποψήφιες 
χώρες, ούτως ώστε αυτή να φθάσει σε 
επίπεδο που να ανταποκρίνεται στις
τελευταίες εξελίξεις σε τεχνικό, 
κανονιστικό και λειτουργικό επίπεδο στην 
Ένωση. Το Συμβούλιο υπενθυμίζει επίσης 
την ανάγκη οι υποψήφιες χώρες να 
σεβαστούν όλες τις υπάρχουσες δεσμεύσεις 
στον εν λόγω τομέα.

Or. en

Αιτιολόγηση

Οι τρίτες χώρες πρέπει να επιτύχουν το ίδιο επίπεδο πυρηνικής ασφάλειας με αυτό που 
απαιτείτο στις παλαιότερες και σημερινές υποψήφιες για ένταξη στην Ένωση χώρες.

Τροπολογία: Rebecca Harms

Τροπολογία 18
Αιτιολογική σκέψη 8 β (νέα)

.. (8β) λαμβάνοντας υπόψη ότι «μηδενικός» 
κίνδυνος στο πυρηνικό πεδίο δεν 
υφίσταται, η κοινοτική στήριξη θα 
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περιοριστεί σε εγκαταστάσεις που 
λειτουργούν – ή λειτουργούσαν – την ημέρα 
έναρξης ισχύος του παρόντος κανονισμού.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η οικονομική ενίσχυση δεν πρέπει να δίνεται σε πυρηνικές εγκαταστάσεις που δεν έχουν τεθεί 
ακόμη σε λειτουργία.

Τροπολογία: Rebecca Harms

Τροπολογία 19
Αιτιολογική σκέψη 9

(9) Εξυπακούεται ότι κατά την παροχή 
βοήθειας στη σχετική πυρηνική 
εγκατάσταση, τούτο θα γίνεται με στόχο τη 
μεγιστοποίηση των θετικών επιπτώσεων από 
τη βοήθεια, χωρίς ωστόσο να σημειώνεται 
παρέκκλιση από τη βασική αρχή ότι η 
ευθύνη για την ασφάλεια της εγκατάστασης 
θα πρέπει να εναπόκειται στον φορέα 
εκμετάλλευσης και στο κράτος που έχει τη 
δικαιοδοσία επί της εγκατάστασης.

(9) Εξυπακούεται ότι κατά την παροχή 
βοήθειας στη σχετική πυρηνική 
εγκατάσταση, τούτο θα γίνεται με στόχο τη 
μεγιστοποίηση των θετικών επιπτώσεων από 
τη βοήθεια, χωρίς ωστόσο να σημειώνεται 
παρέκκλιση από τη βασική αρχή «ο 
ρυπαίνων πληρώνει» και ότι η ευθύνη για 
την ασφάλεια της εγκατάστασης, η διάλυσή 
της και τα απόβλητα που προκάλεσε, θα 
πρέπει να εναπόκειται στον φορέα 
εκμετάλλευσης και στο κράτος που έχει τη 
δικαιοδοσία επί της εγκατάστασης.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η κοινοτική βοήθεια σε τρίτες χώρες δεν απαλλάσσει ούτε αυτές ούτε τους φορείς από τις 
ευθύνες τους στον τομέα της ασφάλειας και της προστασίας του περιβάλλοντος καθόλη τη 
διάρκεια λειτουργίας της εγκατάστασης και, εν συνεχεία, δηλαδή το κλείσιμο, τη διάλυση και 
την αποκατάσταση του χώρου.

Τροπολογία: Rebecca Harms

Τροπολογία 20
Αιτιολογική σκέψη 14

(14) Η συνθήκη δεν προβλέπει, για τη 
θέσπιση του παρόντος κανονισμού, 

(14) Ο παρών κανονισμός βασίζεται στο 
άρθρο 308 της ΣΕΚ και το άρθρο 203 της 
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εξουσίες άλλες από εκείνες του άρθρου 
203,

Συνθήκης Ευρατόμ, 

Or. en

Αιτιολόγηση

Αιτιολόγηση ίδια με αυτή της Τροπολογίας 2 του κ. Harms.

Τροπολογία: Rebecca Harms

Τροπολογία 21
Άρθρο 1

Η Κοινότητα χρηματοδοτεί μέτρα για τη 
στήριξη της προώθησης ενός υψηλού 
επιπέδου πυρηνικής ασφάλειας,
προστασίας από τις ακτινοβολίες και 
εφαρμογής αποτελεσματικών και 
ουσιαστικών μέτρων διασφάλισης των 
πυρηνικών υλικών σε τρίτες χώρες σύμφωνα 
με τις διατάξεις του παρόντος κανονισμού.

Η Κοινότητα μπορεί να χρηματοδοτεί μέτρα 
για τη στήριξη της αποτελεσματικής 
εφαρμογής τους σε θέματα που 
επιτυγχάνουν επίπεδο ασφαλείας 
αντίστοιχο των πλέον πρόσφατων
κανονιστικών, τεχνολογικών και 
λειτουργικών επιτευγμάτων στην Ένωση, 
λαμβάνοντας υπόψη τις τελευταίες
επιστημονικές και τεχνολογικές εξελίξεις, 
προστασίας από τις ακτινοβολίες και 
εφαρμογής αποτελεσματικών και 
ουσιαστικών μέτρων διασφάλισης των 
πυρηνικών υλικών σε τρίτες χώρες σύμφωνα 
με τις διατάξεις του παρόντος κανονισμού, 
με την επιφύλαξη της τήρησης της αρχής 
«ο ρυπαίνων πληρώνει».

Or. en

Αιτιολόγηση

Η κοινοτική βοήθεια πρέπει να συμβάλει στην επίτευξη του μέγιστου δυνατού επιπέδου 
ασφαλείας. Επί πλέον, η βοήθεια αυτή δεν απαλλάσσει ούτε τις τρίτες χώρες ούτε τους φορείς 
από τις ευθύνες τους στον τομέα της ασφάλειας και της προστασίας του περιβάλλοντος.

Τροπολογία: Rebecca Harms

Τροπολογία 22
Άρθρο 1, εδάφιο 1 α (νέα)
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Η παρών κανονισμός καλύπτει μόνο τις 
πυρηνικές εγκαταστάσεις που λειτουργούν 
ή λειτουργούσαν την ημερομηνία έναρξης 
λειτουργίας του παρόντος κανονισμού.

Or. en

Αιτιολόγηση

Οι κοινοτικοί πόροι πρέπει να χορηγούνται μόνο για λειτουργούσες ή κλεισμένες πυρηνικές 
εγκαταστάσεις. Δεν πρέπει να χρησιμοποιούντα για την επιμήκυνση του χρόνου ζωής των 
πυρηνικών εκαταστάσεων.

Τροπολογία: Rebecca Harms

Τροπολογία 23
Άρθρο 2, εδάφιο (α)

α) στην προώθηση μιας αποτελεσματικής
νοοτροπίας για την πυρηνική ασφάλεια σε 
όλα τα επίπεδα ιδίως μέσω :

α) στην λήψη αποτελεσματικών μέτρων για 
την πυρηνική ασφάλεια σε όλα τα επίπεδα 
ιδίως μέσω:

Or. en

Αιτιολόγηση

Οι κοινοτικοί πόροι πρέπει να χορηγούνται για την εφαρμογή πραγματικών μέτρων ασφαλείας.

Τροπολογία: Alejo Vidal-Quadras, Edit Herczog, Dominique Vlasto

Τροπολογία 24
Άρθρο 2, εδάφιο (α), δεύτερη παύλα

- των προγραμμάτων επιτόπιας και 
εξωτερικής συνδρομής,

- των προγραμμάτων επιτόπιας και 
εξωτερικής συνδρομής, για βελτιώσεις στον 
τομέα τη ασφάλειας της λειτουργίας και 
της συντήρησης,

Or. en

Τροπολογία: Rebecca Harms

Τροπολογία 25
Άρθρο 2, εδάφιο α), τρίτη παύλα
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- της βελτίωσης των πτυχών ασφαλείας του 
σχεδιασμού, της λειτουργίας και της 
συντήρησης των υφισταμένων πυρηνικών 
σταθμών ή άλλων υφισταμένων πυρηνικών 
εγκαταστάσεων ούτως ώστε να μπορούν να 
επιτευχθούν υψηλά επίπεδα ασφαλείας,

- της βελτίωσης των πτυχών ασφαλείας 
κατά το κλείσιμο των υφισταμένων 
πυρηνικών σταθμών ή άλλων υφισταμένων 
πυρηνικών εγκαταστάσεων,

Or. en

Αιτιολόγηση

Πρέπει να απαγορευτεί η χρήση κοινοτικών πόρων για την επιμήκυνση του χρόνου ζωής ή την 
κατασκευή νέων πυρηνικών εγκαταστάσεων.

Τροπολογία: Paul Rübig

Τροπολογία 26
Άρθρο 2 , εδάφιο (α), τρίτη παύλα

– της βελτίωσης των πτυχών ασφαλείας του 
σχεδιασμού, της λειτουργίας και της 
συντήρησης των υφισταμένων πυρηνικών 
σταθμών ή άλλων υφισταμένων πυρηνικών 
εγκαταστάσεων ούτως ώστε να μπορούν να 
επιτευχθούν υψηλά επίπεδα ασφαλείας,

– της βελτίωσης των πτυχών ασφαλείας της 
λειτουργίας και της συντήρησης των 
υφισταμένων εν λειτουργία πυρηνικών 
σταθμών ή άλλων υφισταμένων πυρηνικών 
εγκαταστάσεων ούτως ώστε να μπορούν να 
επιτευχθούν υψηλά επίπεδα ασφαλείας,

Or. de

Αιτιολόγηση

Τα κοινοτικά οικονομικά μέτρα δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται για την κατασκευή νέων 
πυρηνικών εγκαταστάσεων ή την επέκταση της παραγωγικής ικανότητάς τους ή την 
ολοκλήρωση των υπό κατασκευή. Λόγω των συνεχώς ελευθερούμενων σχέσεων μεταξύ της ΕΕ 
και τρίτων χωρών, τα μέτρα για την πυρηνική ασφάλεια πρέπει να θεωρηθούν ότι συνδέονται 
στενά με θέματα ανταγωνισμού και εμπορίου. Οι παρεμβάσεις στις απελευθερωμένες αγορές 
δικαιολογούνται μόνο σε πολύ ειδικές καταστάσεις. Τέτοιες επενδύσεις πρέπει να καθορίζονται 
με σαφήνεια και να περιγράφονται με ακρίβεια. Συνεπώς, πρέπει να απορριφθεί η χρήση των 
κοινοτικών χρηματοδοτήσεων για τη φάση του σχεδιασμού.

Τροπολογία: Anne Laperrouze, Edit Herczog, Alejo Vidal-Quadras 

Τροπολογία 27
Άρθρο 2, εδάφιο (α), τρίτη παύλα

-της βελτίωσης των πτυχών ασφαλείας του 
σχεδιασμού, της λειτουργίας και της 
συντήρησης των υφισταμένων πυρηνικών 

- της βελτίωσης των πτυχών ασφαλείας του 
σχεδιασμού, της λειτουργίας και της 
συντήρησης των υφισταμένων πυρηνικών 
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σταθμών ή άλλων υφισταμένων πυρηνικών 
εγκαταστάσεων ούτως ώστε να μπορούν να 
επιτευχθούν υψηλά επίπεδα ασφαλείας,

σταθμών ή άλλων υφισταμένων πυρηνικών 
εγκαταστάσεων, λαμβάνοντας υπόψη την 
εμπειρία των φορέων, ούτως ώστε να 
μπορούν να επιτευχθούν υψηλά επίπεδα 
ασφαλείας,

Or. fr

Αιτιολόγηση

Η παρέμβαση των φορέων στην βοήθεια που χορηγείται στον πυρηνικό τομέα, ιδίως από τη 
σκοπιά της πυρηνικής ασφάλειας, έπαιξε καθοριστικό ρόλο στο πρόγραμμα TACIS. Είναι η 
προϋπόθεση υπό την οποία μπορεί να υπάρξει μεταφορά αρμοδιοτήτων και τεχνογνωσίας προς 
τους φορείς των πυρηνικών εγκαταστάσεων στις επιλέξιμες χώρες και για να επεκταθεί κατά 
λειτουργικό τρόπο, επί τόπου, η κουλτούρα της ασφάλειας που έχει αναπτυχθεί στην ΕΕ. Είναι, 
συνεπώς, σημαντικό, οι φορείς να συνδέονται στενά με τις δραστηριότητες του μελλοντικού 
μέσου πυρηνικής βοήθειας.

Τροπολογία: Romana Jordan Cizelj

Τροπολογία 28
Άρθρο 2, εδάφιο (α), τρίτη παύλα

- της βελτίωσης των πτυχών ασφαλείας του 
σχεδιασμού, της λειτουργίας και της 
συντήρησης των υφισταμένων πυρηνικών 
σταθμών ή άλλων υφισταμένων πυρηνικών 
εγκαταστάσεων ούτως ώστε να μπορούν να 
επιτευχθούν υψηλά επίπεδα ασφαλείας,

– της βελτίωσης των πτυχών ασφαλείας του 
σχεδιασμού, της λειτουργίας, του 
εκσυγχρονισμού και της συντήρησης των 
υφισταμένων πυρηνικών σταθμών ή άλλων 
υφισταμένων πυρηνικών εγκαταστάσεων 
ούτως ώστε να μπορούν να επιτευχθούν
υψηλά επίπεδα ασφαλείας,

Or. sl

Τροπολογία: Paul Rübig

Τροπολογία 29
Άρθρο 2, εδάφιο (α), τρίτη παύλα

- της βελτίωσης των πτυχών ασφαλείας του 
σχεδιασμού, της λειτουργίας και της 
συντήρησης των υφισταμένων πυρηνικών 
σταθμών ή άλλων υφισταμένων πυρηνικών 
εγκαταστάσεων ούτως ώστε να μπορούν να 
επιτευχθούν υψηλά επίπεδα ασφαλείας,

- της βελτίωσης των πτυχών ασφαλείας του 
σχεδιασμού, της λειτουργίας και της 
συντήρησης των υφισταμένων πυρηνικών 
σταθμών ή άλλων υφισταμένων πυρηνικών 
εγκαταστάσεων ούτως ώστε να μπορούν να 
επιτευχθούν τα υψηλότερα δυνατά επίπεδα 
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ασφαλείας,

Or. en

Τροπολογία: Rebecca Harms

Τροπολογία 30
Άρθρο 2, εδάφιο (α), τέταρτη παύλα

- της υποστήριξης της ασφαλούς μεταφοράς, 
επεξεργασίας και διάθεσης των πυρηνικών 
καυσίμων και των ραδιενεργών αποβλήτων,

Διαγράφεται

Or. en

Αιτιολόγηση

Η τροπολογία ενισχύει την αρχή «ο ρυπαίνων πληρώνει», από την οποία δεν πρέπει να
αφίσταται ο κανονισμός.

Τροπολογία: Alejo Vidal-Quadras, Edit Herczog, Dominique Vlasto

Τροπολογία 31
Άρθρο 2, εδάφιο (α), τέταρτη παύλα

- της υποστήριξης της ασφαλούς μεταφοράς, 
επεξεργασίας και διάθεσης των πυρηνικών 
καυσίμων και των ραδιενεργών αποβλήτων,

- της υποστήριξης της ασφαλούς μεταφοράς, 
επεξεργασίας και διάθεσης των 
χρησιμοποιημένων πυρηνικών καυσίμων 
και των ραδιενεργών αποβλήτων,

Or. en

Αιτιολόγηση

Πρέπει να μνημονευθεί για λόγους σαφήνειας.

Τροπολογία: Rebecca Harms

Τροπολογία 32
Άρθρο 2, εδάφιο (α), πέμπτη παύλα

- και της ανάπτυξης και εφαρμογής 
στρατηγικών για τον παροπλισμό 
υφισταμένων εγκαταστάσεων και την 
αποκατάσταση πρώην πυρηνικών 
εγκαταστάσεων,

- και της ανάπτυξης και εφαρμογής 
στρατηγικών για την αποκατάσταση πρώην 
πυρηνικών εγκαταστάσεων,
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Or. en

Αιτιολόγηση

Η απαλοιφή είναι απαραίτητη για λόγους συνοχής με την τροπολογία του κ. Ηarms επί της 
τρίτης παύλας του ιδίου άρθρου.

Τροπολογία: Rebecca Harms

Τροπολογία 33
Άρθρο 2, εδάφιο (β)

β) στην προώθηση αποτελεσματικών 
κανονιστικών πλαισίων, διαδικασιών και 
συστημάτων για την εξασφάλιση 
κατάλληλης προστασίας από τις ιονίζουσες 
ακτινοβολίες που οφείλονται σε ραδιενεργά 
υλικά, και ιδίως σε πηγές υψηλής 
ραδιενέργειας, και την ασφαλή διάθεσή 
τους,

β) στην καθιέρωση αποτελεσματικών 
μέτρων για την εξασφάλιση της μέγιστης 
προστασίας από τις ιονίζουσες ακτινοβολίες 
που οφείλονται σε ραδιενεργά υλικά, και 
ιδίως σε πηγές υψηλής ραδιενέργειας,

Or. en

Αιτιολόγηση

Οι κοινοτικοί πόροι πρέπει να χρησιμοποιούνται για την εφαρμογή πραγματικών μέτρων
ασφαλείας.

Τροπολογία: Νικόλαος Βακάλης

Τροπολογία 34
Άρθρο 2, εδάφιο (δ)

δ) στη θέσπιση αποτελεσματικών ρυθμίσεων 
για τον σχεδιασμό σε περιπτώσεις έκτακτης 
ανάγκης, την ετοιμότητα και αντίδραση, την 
πολιτική προστασία και τα μέτρα 
αποκατάστασης,

δ) στη θέσπιση αποτελεσματικών ρυθμίσεων 
για την πρόληψη ατχημάτων, τον 
σχεδιασμό σε περιπτώσεις έκτακτης 
ανάγκης, την ετοιμότητα και αντίδραση, την 
πολιτική προστασία, την ανακούφιση των 
συνεπειών και τα μέτρα αποκατάστασης,

Or. en

Αιτιολόγηση

Η πολιτική για την πυρηνική προστασία της ΕΕ πρέπει να εναρμονιστεί πλήρως με τη Διεθνή 
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Σύμβαση Πυρηνικής Ασφάλειας, στην οποία έχει προσχωρήσει η Ευρατόμ. Ένας από τους
βασικούς στόχους του μέσου αυτού είναι η πρόληψη των ατυχημάτων με ραδιολογικές 
επιπτώσεις και η ανακούφιση των συνεπειών σε περίπτωση εκδήλωσής τους. Σύμφωνα με τις 
θεμελιώδεις αρχές πυρηνικής ασφάλειας του ΔΟΑΕ, η πρόληψη αποτελεί την πρωταρχική 
προτεραιότητα στον τομέα της ασφάλειας, ενώ δεύτερη είναι η ανακούφιση των συνεπειών ενός 
ατυχήματος. Τα δύο αυτά μέτρα πρέπει να μνημονεύονται σαφώς και να περιληφθούν ρητώς 
στον κανονισμό.

Τροπολογία: Romana Jordan Cizelj

Τροπολογία 35
Άρθρο 2, εδάφιο (ε)

ε) στα μέτρα προώθησης της διεθνούς 
συνεργασίας (συμπεριλαμβανομένου στο 
πλαίσιο των αρμόδιων διεθνών οργανισμών, 
και ιδίως του Διεθνούς Οργανισμού 
Ατομικής Ενέργειας (ΔΟΑΕ)) στους 
προαναφερόμενους τομείς, 
περιλαμβανομένης της υλοποίησης και 
παρακολούθησης των διεθνών συμβάσεων 
και συνθηκών, της ανταλλαγής 
πληροφοριών και της κατάρτισης και 
έρευνας.

(ε) στα μέτρα προώθησης της διεθνούς 
συνεργασίας (συμπεριλαμβανομένου στο 
πλαίσιο των αρμόδιων διεθνών οργανισμών, 
και ιδίως του Διεθνούς Οργανισμού 
Ατομικής Ενέργειας (ΔΟΑΕ)) στους 
προαναφερόμενους τομείς, 
περιλαμβανομένης της υλοποίησης και 
παρακολούθησης των διεθνών συμβάσεων 
και συνθηκών, της ανταλλαγής 
πληροφοριών και της κατάρτισης, της 
παιδείας και της έρευνας.

Or. sl

Τροπολογία: Rebecca Harms

Τροπολογία 36
Άρθρο 5, παράγραφος 2

2. Τα εν λόγω προγράμματα δράσης 
προσδιορίζουν τους επιδιωκόμενους 
στόχους, τα πεδία παρέμβασης, τα 
σχεδιαζόμενα μέτρα, τα αναμενόμενα 
αποτελέσματα, τις διαδικασίες διαχείρισης, 
και το συνολικό ποσό της προβλεπόμενης 
χρηματοδότησης. Επιπλέον, περιέχουν 
συνοπτική περιγραφή των προς 
χρηματοδότηση ενεργειών, ένδειξη του 
ποσού που χορηγείται για κάθε ενέργεια και 
ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα για την 
εφαρμογή τους. Στις περιπτώσεις που είναι 
σκόπιμο, μπορούν να περιλαμβάνουν τα 

2. Τα εν λόγω προγράμματα δράσης 
προσδιορίζουν τους επιδιωκόμενους 
στόχους, τα πεδία παρέμβασης, τα 
σχεδιαζόμενα μέτρα, τα αναμενόμενα 
αποτελέσματα, τις διαδικασίες διαχείρισης, 
και το συνολικό ποσό της προβλεπόμενης 
χρηματοδότησης. Επιπλέον, περιέχουν 
συνοπτική περιγραφή των προς 
χρηματοδότηση ενεργειών, ένδειξη του 
ποσού που χορηγείται για κάθε ενέργεια και 
ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα για την 
εφαρμογή τους. Στις περιπτώσεις που είναι 
εφαρμόσιμο, περιλαμβάνουν τα τυχόν 
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τυχόν διδάγματα από προηγούμενες 
χορηγήσεις βοήθειας.

διδάγματα από προηγούμενες εμπειρίες 
χορηγήσεις βοήθειας στην ίδια 
εγκατάσταση και/ή στην ίδια περιοχή.

Or. en

Αιτιολόγηση

Για τη βελτίωση της συνολικής αποτελεσματικότητας του προγράμματος, κάθε πρόγραμμα 
δράσης, όπου εφαρμόζεται, πρέπει να περιλαμβάνει ρητή μνεία στην προηγούμενη εμπειρία 
χορήγησης βοήθειας στην ίδια εγκατάσταση και/ή την ίδια περιοχή.

Τροπολογία: Rebecca Harms

Τροπολογία 37
Άρθρο 6, παράγραφος 3

3. Στις περιπτώσεις που το κόστος αυτών 
των μέτρων υπερβαίνει τα 10 εκατομμύρια
ευρώ, η Επιτροπή θεσπίζει τα μέτρα 
σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 20 
παράγραφος 3, ενδεχομένως έπειτα από 
διαβούλευση με την ή τις ενδιαφερόμενες 
χώρες εταίρους στην περιοχή.

3. Στις περιπτώσεις που το κόστος αυτών 
των μέτρων υπερβαίνει το 1 εκατομμύριο
ευρώ, η Επιτροπή θεσπίζει τα μέτρα 
σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 20 
παράγραφος 3, ενδεχομένως έπειτα από 
διαβούλευση με την ή τις ενδιαφερόμενες 
χώρες εταίρους στην περιοχή.

Or. en

Αιτιολόγηση

Το όριο για την υιοθέτηση της διαδικασίας διαβούλευσης στην περίπτωση των ειδικών μέτρων 
πρέπει να τεθεί στο ένα εκατ. ευρώ. Επί πλέον, πρέπει να περιοριστεί ο αριθμός των εν δυνάμει 
ειδικών μέτρων ανά δεδομένη χρονική περίοδο. Το Κοινοβούλιο πρέπει να έχει τη δυνατότητα 
να υποβάλλει τις δικές του προτάσεις για ειδικά μέτρα και η απόρριψη τέτοιων προτάσεων 
πρέπει να αιτιολογείται από την Επιτροπή και/ή το Συμβούλιο.

Τροπολογία: Rebecca Harms

Τροπολογία 38
Άρθρο 6, παράγραφος 4

Στις περιπτώσεις που το κόστος αυτών των 
μέτρων ανέρχεται σε ποσό ίσο ή μικρότερο 
των 10 εκατομμυρίων ευρώ, η Επιτροπή 
ενημερώνει γραπτώς το Συμβούλιο και την 
επιτροπή που έχει συσταθεί σύμφωνα με το 

4. Στις περιπτώσεις που το κόστος αυτών 
των μέτρων ανέρχεται σε ποσό ίσο ή 
μικρότερο του ενός εκατομμυρίου ευρώ, η 
Επιτροπή ενημερώνει γραπτώς το 
Συμβούλιο, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και 
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άρθρο 20 εντός ενός μηνός από τη θέσπιση 
αυτών των μέτρων.

την επιτροπή που έχει συσταθεί σύμφωνα με 
το άρθρο 20 εντός ενός μηνός από τη 
θέσπιση αυτών των μέτρων.

Or. en

Αιτιολόγηση

Αιτιολόγηση ίδια με αυτή της τροπολογία 18 του κ. Harms.

Τροπολογία: Paul Rübig

Τροπολογία 39
Άρθρο 7 παράγραφος 1, πέμπτη παύλα

- οι οργανισμοί της Ευρωπαϊκής Ένωσης, - Το Κοινό Κέντρο Ερευνών και οι 
οργανισμοί της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

Or. en

Αιτιολόγηση

Το ΚΚΕρ από καιρό εφαρμόζει τη χορήγηση βοήθειας για την πυρηνική ασφάλεια στο πλαίσιο 
του προγράμματος TACIS και πρέπει να ενταχθεί στα επιλέξιμα και στο πλαίσιο του παρόντος 
κανονισμού.

Τροπολογία: Rebecca Harms

Τροπολογία 40
Άρθρο 8 παράγραφος 1, έκτη παύλα

- προγράμματα ελάφρυνσης του χρέους, Διαγράφεται

Or. en

Αιτιολόγηση

Στο πλαίσιο του παρόντος κανονισμού οι κοινοτικοί πόροι δεν πρέπει να χορηγούνται σε 
προγράμματα ελάφρυνσης του χρέους. Γενικώς, η επιλογή και ο καθορισμός των μέτρων πρέπει 
να βασίζεται στις αξιολογήσεις ελαχίστου κόστους (κατά το παράδειγμα της ΕΤΕΑ).
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Τροπολογία: Rebecca Harms

Τροπολογία 41
Άρθρο 8 παράγραφος 1, έβδομη παύλα

- επιχορηγήσεις για τη χρηματοδότηση 
μέτρων,

Διαγράφεται

Or. en

Αιτιολόγηση

Στο πλαίσιο του παρόντος κανονισμού οι κοινοτικοί πόροι δεν πρέπει να χορηγούνται σε  
επιχορηγήσεις. Γενικώς, η επιλογή και ο καθορισμός των μέτρων πρέπει να βασίζεται στις 
αξιολογήσεις ελαχίστου κόστους (κατά το παράδειγμα της ΕΤΕΑ).

Τροπολογία: Rebecca Harms

Τροπολογία 42
Άρθρο 8 παράγραφος 1, όγδοη παύλα

- Επιχορηγήσεις για τη χρηματοδότηση του 
λειτουργικού κόστους,

Διαγράφεται

Or. en

Αιτιολόγηση

Στο πλαίσιο του παρόντος κανονισμού οι κοινοτικοί πόροι δεν πρέπει να χορηγούνται σε  
επιχορηγήσεις. Γενικώς, η επιλογή και ο καθορισμός των μέτρων πρέπει να βασίζεται στις 
αξιολογήσεις ελαχίστου κόστους (κατά το παράδειγμα της ΕΤΕΑ).

Τροπολογία: Rebecca Harms

Τροπολογία 43
Άρθρο 9, παράγραφος 2

2. Όλα τα εν λόγω μέτρα στήριξης δεν
καλύπτονται κατ'ανάγκη από πολυετή 
προγραμματισμό και, επομένως, μπορούν 
να χρηματοδοτούνται εκτός του πλαισίου 
των εγγράφων στρατηγικής και των 
πολυετών ενδεικτικών προγραμμάτων. 
Ωστόσο, τα μέτρα αυτά μπορούν επίσης να 
χρηματοδοτούνται στο πλαίσιο πολυετών 

2. Όλα τα εν λόγω μέτρα στήριξης πρέπει να 
καλύπτονται κατ'ανάγκη από πολυετή 
προγραμματισμό ή τα πολυετή ενδεικτικά
προγράμματα.
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ενδεικτικών προγραμμάτων. Η Επιτροπή 
θεσπίζει μέτρα στήριξης που δεν 
καλύπτονται από τα πολυετή ενδεικτικά 
προγράμματα σύμφωνα με το άρθρο 6.

Or. en

Αιτιολόγηση

Οι κοινοτικοί πόροι πρέπει να χορηγούνται μόνο σε μέτρα ασφαλείας που καλύπτονται από 
πολυετή και ενδεικτικά προγράμματα, λαμβάνοντας υπόψη ορισμένες εξαιρέσεις όπως ορίζει το 
άρθρο 6.

Τροπολογία: Rebecca Harms

Τροπολογία 44
Άρθρο 18

Η Επιτροπή αξιολογεί τακτικά τα 
αποτελέσματα των πολιτικών και 
προγραμμάτων και την αποτελεσματικότητα
του προγραμματισμού με σκοπό να ελέγχει 
κατά πόσο έχουν επιτευχθεί οι στόχοι και να 
διατυπώνει συστάσεις για τη βελτίωση των 
μελλοντικών ενεργειών. Η Επιτροπή 
διαβιβάζει, προς ενημέρωση, τις σημαντικές 
εκθέσεις αξιολόγησης στην επιτροπή που 
έχει συγκροτηθεί δυνάμει του άρθρου 20.

Η Επιτροπή με τη συνδρομή ανεξαρτήτων 
εμπειρογνωμόνων, αξιολογεί τακτικά, ανά 
μεμονωμένο πρόγραμμα, τα αποτελέσματα 
των πολιτικών και προγραμμάτων και την 
αποτελεσματικότητα του προγραμματισμού 
με σκοπό να ελέγχει κατά πόσο έχουν 
επιτευχθεί οι στόχοι και να διατυπώνει 
συστάσεις για τη βελτίωση των μελλοντικών 
ενεργειών. Η Επιτροπή διαβιβάζει, προς 
ενημέρωση, τις σημαντικές εκθέσεις 
αξιολόγησης στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, 
το Συμβούλιο και στην επιτροπή που έχει 
συγκροτηθεί δυνάμει του άρθρου 20.

Or. en

Αιτιολόγηση

Λαμβάνοντας υπόψη την προφανή έλλειψη αξιολόγησης των παλαιότερων προγραμμάτων 
πυρηνικής βοήθειας, η αξιολόγηση πρέπει να διενεργείται με τη συνδρομή ανεξαρτήτων 
εμπειρογνωμόνων. Η παρακολούθηση και η αξιολόγηση πρέπει να αποτελέσουν μια συνεχή 
διαδικασία και πρέπει να πραγματοποιούνται περιπτωσιακά κατά πρόγραμμα (και όχι μόνο σε 
επίπεδο κλάδου ή χώρας όπως διενεργεί κατά κύριο λόγο η Επιτροπή). Οι εκθέσεις 
αξιολόγησης πρέπει να διαβιβάζονται και στο ΕΚ και το Συμβούλιο.
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Τροπολογία: Rebecca Harms

Τροπολογία 45
Άρθρο 19

Η Επιτροπή εξετάζει την επιτευχθείσα 
πρόοδο κατά την εφαρμογή των μέτρων που 
λαμβάνονται σύμφωνα με τον παρόντα 
κανονισμό και υποβάλλει στο Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο ετήσια 
έκθεση για την υλοποίηση της βοήθειας. Η 
Επιτροπή διαβιβάζει επίσης την έκθεση 
αυτή στην Οικονομική και Κοινωνική 
Επιτροπή και στην Επιτροπή των 
Περιφερειών. Η έκθεση περιέχει 
πληροφορίες του προηγούμενου έτους για τα 
χρηματοδοτούμενα μέτρα, για τα 
αποτελέσματα των δραστηριοτήτων 
παρακολούθησης και αξιολόγησης και για 
την εκτέλεση του προϋπολογισμού ως προς 
τις αναλήψεις υποχρεώσεων και τις 
πληρωμές ανά χώρα, ανά περιοχή και ανά 
τομέα συνεργασίας.

Η Επιτροπή εξετάζει την επιτευχθείσα 
πρόοδο κατά την εφαρμογή των μέτρων που 
λαμβάνονται σύμφωνα με τον παρόντα 
κανονισμό και υποβάλλει στο Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο ετήσια 
έκθεση για την υλοποίηση της βοήθειας. Η 
Επιτροπή διαβιβάζει επίσης την έκθεση 
αυτή στην Οικονομική και Κοινωνική 
Επιτροπή και στην Επιτροπή των 
Περιφερειών. Η έκθεση περιέχει τις 
εκθέσεις αξιολόγησης που μνημονεύονται 
στο άρθρο 18 και πληροφορίες του 
προηγούμενου έτους για τα 
χρηματοδοτούμενα μέτρα, για τα 
αποτελέσματα των δραστηριοτήτων 
παρακολούθησης και αξιολόγησης και για 
την εκτέλεση του προϋπολογισμού ως προς 
τις αναλήψεις υποχρεώσεων και τις 
πληρωμές ανά χώρα, ανά περιοχή, ανά 
τομέα συνεργασίας και ανά έργο.

Or. en

Αιτιολόγηση

Οι εκθέσεις αξιολόγησης πρέπει επίσης να αποστέλλονται στο ΕΚ και το Συμβούλιο, Επί πλέον, 
οι εκθέσεις πρέπει να παρέχουν πληροφορίες σχετικά με κάθε μεμονωμένο έργο που θα 
στηρίζεται από την Κοινότητα στο πλαίσιο του παρόντος κανονισμού.

Τροπολογία: Rebecca Harms

Τροπολογία 46
Άρθρο 20 παράγραφος 1

1. Η Επιτροπή επικουρείται από επιτροπή 
αποτελούμενη από τους αντιπροσώπους των 
κρατών μελών υπό την προεδρία του 
αντιπροσώπου της Επιτροπής.

1. Η Επιτροπή επικουρείται από επιτροπή 
αποτελούμενη από τους αντιπροσώπους των 
κρατών μελών και του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου, υπό την προεδρία του 
αντιπροσώπου της Επιτροπής.

Or. en
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Αιτιολόγηση

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο πρέπει να εκπροσωπείται στην επιτροπή.

Τροπολογία: Rebecca Harms

Τροπολογία 47
Άρθρο 21

Το αργότερο στις 31 Δεκεμβρίου 2010, η 
Επιτροπή υποβάλλει στο Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο έκθεση για 
την αξιολόγηση της εφαρμογής του 
κανονισμού κατά την πρώτη τριετία 
συνοδευόμενη, εφόσον ενδείκνυται, από 
νομοθετική πρόταση για τη θέσπιση των 
αναγκαίων τροποποιήσεων του μέσου.

Το αργότερο την 1η Ιουλίου 2009, η 
Επιτροπή υποβάλλει στο Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο έκθεση για 
την αξιολόγηση της εφαρμογής του 
κανονισμού κατά την πρώτη τριετία και εν 
συνεχεία, κάθε δύο χρόνια, συνοδευόμενη, 
εφόσον ενδείκνυται, από νομοθετική 
πρόταση για τη θέσπιση των αναγκαίων 
τροποποιήσεων του μέσου.

Or. en

Αιτιολόγηση

Λαμβάνοντας υπόψη τα τεράστια κονδύλια που εμπλέκονται και τον γλίσχρο απολογισμό του 
παρελθόντος όσον αφορά τα προγράμματα πυρηνικής βοήθειας προς την Ανατολή, είναι 
απαραίτητο να υπάρξει συχνότερη υποβολή εκθέσεων. Οι γενικές εκθέσεις ανασκόπησης που 
καλύπτουν τις σωρευτικές περιόδους από 1η Ιανουαρίου 2007 και εφεξής, πρέπει να 
υποβάλλονται κάθε δύο χρόνια, αρχής γενομένης από την 1η Ιουλίου 2009.


