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Υπόμνημα για τα χρησιμοποιούμενα σύμβολα

* Διαδικασία διαβούλευσης
πλειοψηφία των ψηφισάντων

**I Διαδικασία συνεργασίας (πρώτη ανάγνωση)
πλειοψηφία των ψηφισάντων

**II Διαδικασία συνεργασίας (δεύτερη ανάγνωση)
πλειοψηφία των ψηφισάντων για έγκριση της κοινής θέσης
πλειοψηφία των βουλευτών που αποτελούν το Κοινοβούλιο για 
απόρριψη ή τροποποίηση της κοινής θέσης

*** Σύμφωνη γνώμη
πλειοψηφία των βουλευτών που αποτελούν το Κοινοβούλιο εκτός 
από τις περιπτώσεις που μνημονεύονται στα άρθρα 105, 107, 161 
και 300 της Συνθήκης ΕΚ και στο άρθρο 7 της Συνθήκης ΕΕ

***I Διαδικασία συναπόφασης (πρώτη ανάγνωση)
πλειοψηφία των ψηφισάντων

***II Διαδικασία συναπόφασης (δεύτερη ανάγνωση)
πλειοψηφία των ψηφισάντων για έγκριση της κοινής θέσης
πλειοψηφία των βουλευτών που αποτελούν το Κοινοβούλιο για 
απόρριψη ή τροποποίηση της κοινής θέσης

***III Διαδικασία συναπόφασης (τρίτη ανάγνωση)
πλειοψηφία των ψηφισάντων για έγκριση του κοινού σχεδίου

(Η ενδεικνυόμενη διαδικασία στηρίζεται στη νομική βάση που πρότεινε η 
Επιτροπή)

Τροπολογίες σε νομοθετικό κείμενο

Στις τροπολογίες του Κοινοβουλίου η σήμανση γίνεται με έντονους 
πλάγιους χαρακτήρες. Η σήμανση με απλά πλάγια απευθύνεται στις τεχνικές 
υπηρεσίες και αφορά στοιχεία του νομοθετικού κειμένου για τα οποία 
προτείνεται διόρθωση εν όψει της επεξεργασίας του τελικού κειμένου (για 
παράδειγμα, στοιχεία εμφανώς λανθασμένα  ή που έχουν παραλειφθεί σε μια 
γλωσσική έκδοση). Αυτές οι προτάσεις διόρθωσης υπόκεινται στη 
συγκατάθεση των αρμόδιων τεχνικών υπηρεσιών.
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ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με την πρόταση απόφασης του Συμβουλίου για το ειδικό πρόγραμμα που θα 
υλοποιηθεί με άμεσες δράσεις από το Κοινό Κέντρο Ερευνών ώστε να εκτελεσθεί το 
έβδομο πρόγραμμα πλαίσιο (2007-2011) δραστηριοτήτων πυρηνικής έρευνας και 
εκπαίδευσης της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Ατομικής Ενέργειας (Ευρατόμ)
(COM(2005)0444 – C6-0385/2005 – 2005/0189(CNS))

(Διαδικασία διαβούλευσης)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

– έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής προς το Συμβούλιο (COM(2005)0444)1,

– τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Ατομικής Ενέργειας, και ιδίως το 
άρθρο 7, με βάση το οποίο το Συμβούλιο κάλεσε σε διαβούλευση το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο (C6-0385/2005),

– έχοντας υπόψη το άρθρο 51 του Κανονισμού του,

– έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας και τη 
γνωμοδότηση της Επιτροπής Προϋπολογισμών (Α6-0000/2006),

1. εγκρίνει την πρόταση της Επιτροπής όπως τροποποιήθηκε·

2. καλεί την Επιτροπή να τροποποιήσει αναλόγως την πρότασή της, σύμφωνα με το άρθρο 
119, παράγραφος 2, της Συνθήκης Ευρατόμ·

3. ζητεί να κληθεί εκ νέου να γνωμοδοτήσει σε περίπτωση που το Συμβούλιο προτίθεται να 
επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις στην πρόταση της Επιτροπής·

4. ζητεί να κληθεί εκ νέου να γνωμοδοτήσει, σε περίπτωση που το Συμβούλιο προτίθεται να 
επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις στην πρόταση της Επιτροπής·

5. αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο και 
στην Επιτροπή.

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογίες του Κοινοβουλίου

Τροπολογία 1
αιτιολογική σκέψη 8α (νέα)

(8α) Το ΚΚΕρ συμμετέχει στα ευρωπαϊκά 
δίκτυα για την ασφάλεια των πυρηνικών 
αντιδραστήρων, που έχουν ως στόχο τη 
μεγαλύτερη δυνατή εναρμόνιση των 

  
1 Δεν έχει δημοσιευθεί ακόμη στην ΕΕ.
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εθνικών προτύπων ασφάλειας. Για τους 
σκοπούς του Προγράμματος Πλαισίου, 
θα ήταν σκόπιμη η ένταση της 
συμμετοχής του ΚΚΕρ, λόγω της ειδικής 
του εμπειρογνωμοσύνης, προκειμένου να 
καθοριστούν τα πρότυπα ασφάλειας της 
Κοινότητας για το σχεδιασμό, την 
κατασκευή και τη λειτουργία των 
αντιδραστήρων και των εγκαταστάσεων 
επανεπεξεργασίας στην Ευρωπαϊκή 
Ένωση. Τούτο θα συμβάλει στον 
καθορισμό κώδικα πυρηνικής ασφάλειας 
στην Ένωση, ο οποίος να εναρμονίζει τα 
διάφορα εθνικά πρότυπα αυξάνοντας την 
πυρηνική ασφάλεια στην Ένωση.

Αιτιολόγηση

Η διατύπωση ελάχιστων προτύπων για τη λειτουργία και τον εξοπλισμό πυρηνικών 
αντιδραστήρων είναι προς το κοινό συμφέρον στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Τα ελάχιστα πρότυπα 
θα πρέπει να εκπονηθούν στη βάση κοινού, διαφανούς, και συναινετικού διαλόγου, σύμφωνα με 
τη στάθμη της επιστημονικής γνώσης και της έρευνας. Το ΚΚΕρ επωμίζεται στο πλαίσιο αυτό 
το ρόλο του συντονιστή. Η διατύπωση των ελάχιστων αυτών προτύπων εξυπηρετεί τα 
συμφέροντα ασφάλειας όλων των πολιτών και είναι, λόγω του διασυνοριακού τους χαρακτήρα, 
επίσης προς όφελος όλων των κρατών μελών που στο πλαίσιο της εθνικής κυριαρχίας τους δεν 
χρησιμοποιούν ούτε κατασκευάζουν νέους πυρηνικούς αντιδραστήρες.

Τροπολογία 2
αιτιολογική σκέψη 9

(9) Οι ερευνητικές δραστηριότητες που 
διεξάγονται βάσει του παρόντος 
προγράμματος πρέπει να τηρούν τις 
θεμελιώδεις αρχές δεοντολογίας, 
συμπεριλαμβανομένων εκείνων που 
αποτυπώνονται στο Χάρτη Θεμελιωδών 
Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

(9) Οι ερευνητικές δραστηριότητες που 
διεξάγονται βάσει του παρόντος 
προγράμματος πρέπει να τηρούν τις 
θεμελιώδεις αρχές δεοντολογίας, 
συμπεριλαμβανομένων εκείνων που 
αποτυπώνονται στο Χάρτη Θεμελιωδών 
Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 
Πρέπει επίσης να προωθείται η δημόσια 
αποδοχή των εν λόγω δραστηριοτήτων.

Αιτιολόγηση

Οι ερευνητικές προσπάθειες του ΚΚΕρ στο συγκεκριμένο τομέα εξυπηρετούν ένα πανευρωπαϊκό 
συμφέρον ασφάλειας, που υπερβαίνει τα εθνικά σύνορα. Η δημόσια αποδοχή της έρευνας αυτής 
είναι σημαντική από δημοκρατική σκοπιά, και θα πρέπει συνεπώς να προωθείται.
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Τροπολογία 3
αιτιολογική σκέψη 10

(10) Το ΚΚΕρ πρέπει να συνεχίσει να 
αποδίδει πρόσθετους πόρους μέσω 
ανταγωνιστικών δραστηριοτήτων, στις 
οποίες περιλαμβάνονται η συμμετοχή σε 
έμμεσες δράσεις του προγράμματος 
πλαισίου, εργασίες για λογαριασμό τρίτων
και, σε μικρότερο βαθμό, η αξιοποίηση της 
πνευματικής ιδιοκτησίας.

(10) Το ΚΚΕρ πρέπει να συνεχίσει να 
αποδίδει πρόσθετους πόρους μέσω 
ανταγωνιστικών δραστηριοτήτων, στις 
οποίες περιλαμβάνονται, πέρα από 
εργασίες για λογαριασμό τρίτων, η 
συμμετοχή σε έμμεσες δράσεις του 
προγράμματος πλαισίου, στις οποίες θα 
πρέπει να επιδιωχθεί ο διπλασιασμός των 
σχετικών δραστηριοτήτων, και, σε 
μικρότερο βαθμό, η αξιοποίηση της 
πνευματικής ιδιοκτησίας.

Αιτιολόγηση

Το ΚΚΕρ θα πρέπει και μελλοντικά να μπορεί να συμμετέχει στους διαγωνισμούς για έμμεσα 
μέτρα. Στο πλαίσιο αυτό θα πρέπει να διπλασιαστούν οι ως τώρα προσπάθειες. Θα πρέπει 
επίσης να εξακολουθούν να επιτρέπονται, η εξασφάλιση πρόσθετων πόρων από τρίτους  και η 
αξιοποίηση της πνευματικής ιδιοκτησίας. Τούτο διασφαλίζει τον αυτόματο ποιοτικό έλεγχο και 
τη διατήρηση της αριστείας και της αποτελεσματικότητας του ΚΚΕρ.

Τροπολογία 4
αιτιολογική σκέψη 10α (νέα)

(10α) Το ΚΚΕρ θα πρέπει να μεριμνήσει 
για τη διατήρηση του εξαίρετου 
επιστημονικού επιπέδου του, προκειμένου 
να επιτελεί την αποστολή του διαρκώς 
καλύτερα, και για τούτο θα πρέπει να 
εντείνει τη δική του έρευνα, πέρα από τις 
δραστηριότητες που προορίζονται άμεσα 
για την ικανοποίηση των αναγκών των 
κοινοτικών πολιτικών.

Αιτιολόγηση

Όπως έχει ήδη υπογραμμίσει επανειλημμένα η επιτροπή αξιολόγησης, το ΚΚΕρ πρέπει να 
επιτύχει ισορροπία μεταξύ της παροχής υπηρεσιών στους χρήστες και της δικής του έρευνας, η 
οποία είναι απαραίτητη προκειμένου να διατηρήσει το επιστημονικό του επίπεδο. βλ. επίσης 
τροπολογία 6.

Τροπολογία 5
Αιτιολογική σκέψη 10β (νέα)
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(10β) Το ΚΚΕρ μεριμνά, στο πλαίσιο του 
έργου του, για την ισότιμη αντιμετώπιση 
των δύο φύλων όσον αφορά τη θέση και 
το ρόλο τους στην επιστήμη και την 
έρευνα. Με τον τρόπο αυτό διασφαλίζεται 
η τήρηση της αρχής για την ισότητα 
ευκαιριών ανεξάρτητα από το φύλο.

Αιτιολόγηση

Το ΚΚΕρ δεν κάνει, φυσικά, διακρίσεις λόγω φύλου στο πλαίσιο του έργου του. Πρέπει να 
διασφαλίζεται η τήρηση της αρχής για την ισότητα ευκαιριών ανεξάρτητα από το φύλο.

Τροπολογία 6
Παράρτημα, μέρος 2, "Προσέγγιση",  παράγραφος 4α (νέα)

Το ΚΚΕρ μεριμνά για τη διατήρηση του 
εξαίρετου επιστημονικού επιπέδου του, 
προκειμένου να επιτελεί την αποστολή 
του διαρκώς καλύτερα, και για τούτο 
εντείνει τη δική του έρευνα, πέρα από τις 
δραστηριότητες που προορίζονται άμεσα 
για την ικανοποίηση των αναγκών των 
κοινοτικών πολιτικών.

Αιτιολόγηση

Προκειμένου να περιληφθεί στο κείμενο της απόφασης η αιτιολογική σκέψη 10β.

Τροπολογία 7
Παράρτημα, μέρος 2, "Προσέγγιση", παράγραφος 4β (νέα)

Ένας περαιτέρω στόχος συνίσταται στην 
περαιτέρω ανάπτυξη της συνεργασίας 
μέσω της δικτύωσης, προκειμένου να 
επιτευχθεί σε ευρωπαϊκό και σε 
παγκόσμιο επίπεδο ευρεία συναίνεση για 
μεγάλο αριθμό θεμάτων. Η δυνατότητα 
συμμετοχής του ΚΚΕρ στα διεθνή δίκτυα 
έρευνας αιχμής και τα ολοκληρωμένα 
προγράμματα αποκτά εντελώς ιδιαίτερη 
σημασία μέσα από το συγκεκριμένο 
πρίσμα. Για την εφαρμογή διασφαλίσεων 
από την αρμόδια υπηρεσία διασφαλίσεων 
(ESO) και τον Διεθνή Οργανισμό 
Ατομικής Ενέργειας (ΔΟΑΕ) απαιτούνται 
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στήριξη με Ε&Α και άμεσες ενισχύσεις. 
Πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στη 
συνεργασία με τα μελλοντικά κράτη μέλη 
της ΕΕ. 

Αιτιολόγηση

Η συμμετοχή επιτρέπει στο ΚΚΕρ να συνεργαστεί για τα εξαιρετικά λεπτά αυτά ζητήματα με 
πληθώρα εταίρων, ιδιαίτερα από τις υπό ένταξη χώρες.

Τροπολογία 8
Παράρτημα, τμήμα 3.1.1 "Χαρακτηρισμός, αποθήκευση και διάθεση αναλωμένων 

καυσίμων", παράγραφος -1 (νέα)

Δεδομένου ότι αυξάνεται σε παγκόσμιο 
επίπεδο ο αριθμός των πυρηνικών 
μονάδων, τα ζητήματα της διάθεσης των 
αποβλήτων και των περιβαλλοντικών 
επιπτώσεων αποκτούν διαρκώς 
αυξανόμενη σημασία. Και η Ένωση έχει 
καθυστερήσει στο συγκεκριμένο τομέα 
και πρέπει να δώσει γρήγορη και βιώσιμη 
λύση στα ως τώρα ανεπίλυτα 
προβλήματα στο συγκεκριμένο τομέα.

Αιτιολόγηση

Τα ζητήματα της διάθεσης αποβλήτων και των περιβαλλοντικών επιπτώσεων είναι ανεξάρτητα 
από τη στάση έναντι της ειρηνικής χρήσης της πυρηνικής ενέργειας και επιβάλλουν, λόγω του 
μεγάλου αριθμού των πυρηνικών μονάδων, γρήγορη λύση, στην οποία το ΚΚΕρ θα πρέπει  
οπωσδήποτε να συμβάλει.

Τροπολογία 9
Παράρτημα, τμήμα 3.1.7 "Διαχείριση γνώσης, κατάρτιση και εκπαίδευση"

Βαρύνουσας σημασίας για τις νέες γενεές 
πυρηνικών επιστημόνων και μηχανικών 
είναι η διατήρηση και εμβάθυνση των 
γνώσεων από την πυρηνική έρευνα που 
προέκυψαν με πειράματα, αποτελέσματα, 
ερμηνείες, καθώς και των δεξιοτήτων που 
αποκτήθηκαν στο παρελθόν. Αυτό ισχύει 
ιδίως για τα πεδία όπου πείρα τριών 
δεκαετιών στην ανάλυση των επιδόσεων 
και της ασφάλειας των αντιδραστήρων 
επικεντρώθηκε σε πολύπλοκα αναλυτικά 

Βαρύνουσας σημασίας για τις νέες γενεές 
πυρηνικών επιστημόνων και μηχανικών 
είναι η διατήρηση και εμβάθυνση των 
γνώσεων από την πυρηνική έρευνα που 
προέκυψαν με πειράματα, αποτελέσματα, 
ερμηνείες, καθώς και των δεξιοτήτων που 
αποκτήθηκαν στο παρελθόν. Αυτό ισχύει 
ιδίως για τα πεδία όπου πείρα τριών 
δεκαετιών στην ανάλυση των επιδόσεων 
και της ασφάλειας των αντιδραστήρων 
επικεντρώθηκε σε πολύπλοκα αναλυτικά 
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εργαλεία, όπως μοντέλα και κώδικες 
ηλεκτρονικών υπολογιστών. Το ΚΚΕρ θα 
συμβάλει ώστε να καταστούν οι γνώσεις 
αυτές εύκολα διαθέσιμες, κατάλληλα 
οργανωμένες και καλά τεκμηριωμένες και 
θα υποστηρίξει δραστηριότητες 
τριτοβάθμιας εκπαίδευσης στην Ευρώπη.

εργαλεία, όπως μοντέλα και κώδικες 
ηλεκτρονικών υπολογιστών. Δεδομένης 
της απειλής απώλειας γνώσης και της 
ελλιπούς ανάπτυξης του τομέα της 
πυρηνικής τεχνολογίας, το ΚΚΕρ θα 
μπορούσε να καθιερωθεί ως ευρωπαϊκό 
κέντρο διάδοσης πληροφοριών, 
κατάρτισης και μετεκπαίδευσης.  Το 
ΚΚΕρ θα εφαρμόσει πρόγραμμα 
διατήρησης της γνώσης, το οποίο θα 
διασφαλίζει ότι οι γνώσεις αυτές θα είναι 
εύκολα διαθέσιμες, κατάλληλα 
οργανωμένες και καλά τεκμηριωμένες· θα 
εφαρμόσει επίσης πρόγραμμα για την 
προώθηση των νέων, με το οποίο θα 
καθορίζεται με ποιο τρόπο θα 
συγκεντρωθεί και θα εκπαιδευτεί το 
μελλοντικό ερευνητικό δυναμικό στον 
τομέα της πυρηνικής ενέργειας· θα 
υποστηρίξει επίσης δραστηριότητες 
τριτοβάθμιας εκπαίδευσης στην Ευρώπη.

Αιτιολόγηση

Η προώθηση νέων ερευνητών πρέπει επειγόντως να ενταθεί στον τομέα της πυρηνικής έρευνας, 
διότι και μόνο λόγω του αριθμού των πυρηνικών εργοστασίων που υπάρχουν θα απαιτηθεί 
μελλοντικά περαιτέρω ερευνητική προσπάθεια. Η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν μπορεί να επιτρέψει 
να διακοπεί η μετάδοση της γνώσης στις νέες γενιές ερευνητών.

Τροπολογία 10
Παράρτημα, τμήμα 3.2.3, "Ασφαλής λειτουργία προηγμένων συστημάτων πυρηνικής 

ενέργειας", παράγραφος 2 

Είναι βαρύνουσας σημασίας η συμμετοχή 
του ΚΚΕρ, απευθείας και ως συντονιστής 
της ευρωπαϊκής συμβολής, σε αυτήν την 
παγκόσμια πρωτοβουλία όπου εμπλέκονται
οι κυριότεροι ερευνητικοί οργανισμοί. Εν 
προκειμένω περιλαμβάνονται κυρίως 
θέματα ασφάλειας και διασφαλίσεων 
καινοτόμων κύκλων ζωής πυρηνικών 
καυσίμων, συγκεκριμένα ο 
χαρακτηρισμός, οι δοκιμές και η ανάλυση 
των νέων αυτών καυσίμων. Θα 
αντιμετωπιστούν τα θέματα: ανάπτυξη 
στόχων ασφάλειας και ποιότητας, 
απαιτήσεις ασφάλειας και προηγμένες 

Είναι βαρύνουσας σημασίας η συμμετοχή 
του ΚΚΕρ, απευθείας και ως συντονιστής 
της ευρωπαϊκής συμβολής, σε αυτήν την 
παγκόσμια πρωτοβουλία όπου εμπλέκονται 
οι κυριότεροι ερευνητικοί οργανισμοί. Στο 
πλαίσιο αυτό το ΚΚΕρ θα κληθεί 
μελλοντικά να διαδραματίσει 
αποφασιστικό ρόλο στο συντονισμό και 
την ενοποίηση  της ευρωπαϊκής 
συμμετοχής. Εν προκειμένω 
περιλαμβάνονται κυρίως θέματα 
ασφάλειας και διασφαλίσεων καινοτόμων 
κύκλων ζωής πυρηνικών καυσίμων, 
συγκεκριμένα ο χαρακτηρισμός, οι δοκιμές 
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μέθοδοι αξιολόγησης των αντιδραστήρων. 
Οι πληροφορίες αυτές θα διαβιβάζονται 
συστηματικώς στις ενδιαφερόμενες αρχές 
των κρατών μελών και στις υπηρεσίες της 
Επιτροπής, συγκεκριμένα με τακτικές 
συνεδριάσεις συντονισμού.

και η ανάλυση των νέων αυτών καυσίμων. 
Θα αντιμετωπιστούν τα θέματα: ανάπτυξη 
στόχων ασφάλειας και ποιότητας, 
απαιτήσεις ασφάλειας και προηγμένες 
μέθοδοι αξιολόγησης των αντιδραστήρων. 
Οι πληροφορίες αυτές θα διαβιβάζονται 
συστηματικώς στις ενδιαφερόμενες αρχές 
των κρατών μελών και στις υπηρεσίες της 
Επιτροπής, συγκεκριμένα με τακτικές 
συνεδριάσεις συντονισμού.

Αιτιολόγηση

Το ΚΚΕρ πρέπει να συμβάλει μελλοντικά στη μεγαλύτερη ενοποίηση και τον καλύτερο 
συντονισμό της συμβολής των κρατών μελών στις ερευνητικές δραστηριότητες στο πλαίσιο του 
Generation IV.

Τροπολογία 11
Παράρτημα, τμήμα 3.3.1, "Πυρηνικές διασφαλίσεις",  παράγραφος 1α (νέα)

.. Όσον αφορά τη διάδοση των πυρηνικών 
όπλων ή τουλάχιστον τις σχετικές 
προσπάθειες ορισμένων κρατών, το 
διεθνές πλαίσιο έχει δυστυχώς αλλάξει 
τον τελευταίο καιρό. Η διάσταση της μη 
διάδοσης των πυρηνικών όπλων 
αποκτάει και πάλι μεγαλύτερη σημασία 
μεταξύ των ζητημάτων ασφαλείας. Στο 
πλαίσιο αυτό καθίσταται απαραίτητη για 
την ασφάλεια των πολιτών της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης η διατήρηση των 
αναγκαίων ικανοτήτων του ΚΚΕρ στο 
συγκεκριμένο τομέα.

Αιτιολόγηση

Η μη διάδοση των πυρηνικών όπλων καθίσταται δυστυχώς διαρκώς πιο επίκαιρη. Συνεπώς, η 
ΕΕ έχει συμφέρον να διατηρήσει και να αναβαθμίζει διαρκώς μέσω του ΚΚΕρ τις αναγκαίες 
τεχνικές ικανότητες για την αξιολόγηση και την αντιμετώπιση της απειλής αυτής.
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ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Πυρηνική ασφάλεια: Δεδομένου ότι ο αριθμός των πυρηνικών εργοστασίων εξακολουθεί να 
αυξάνεται σε παγκόσμια κλίμακα, η πυρηνική ασφάλεια αποτελεί ήδη μελλοντικό ζήτημα, το 
οποίο θα καταστεί ακόμη πιο σημαντικό στο πλαίσιο της προστασίας του κλίματος. Πέρα από 
το γεγονός ότι ορισμένα κράτη μέλη δεν επιθυμούν πυρηνικά εργοστάσια στην επικράτειά 
τους, δυνάμει της εθνικής κυριαρχίας τους, πρέπει να διαπιστωθεί ότι άλλα κράτη μέλη 
ακολουθούν, εξίσου δικαιωματικά,  διαφορετικό προσανατολισμό, και για εκείνα η ειρηνική 
χρήση της πυρηνικής ενέργειας αποτελεί μεσοπρόθεσμα, για διάφορους λόγους, διόλου 
αμελητέο παράγοντα ενός ισόρροπου ενεργειακού μίγματος. Στο ίδιο πλαίσιο, θα κληθούμε 
μελλοντικά να αντιμετωπίσουμε εντονότερα προβλήματα διάθεσης αποβλήτων με 
μεγαλύτερες περιβαλλοντικές επιπτώσεις, διότι και στην Ευρωπαϊκή Ένωση έχει σημειωθεί 
καθυστέρηση στο συγκεκριμένο τομέα. Για τούτο θα ανατεθούν στο ΚΚΕρ αποφασιστικά 
συντονιστικά καθήκοντα. 

Οι αντιδραστήρες της λεγόμενης τέταρτης γενιάς αποτελούν σήμερα αντικείμενο έρευνας σε 
παγκόσμια κλίμακα. Ανεξάρτητα από το αν θα χρησιμοποιηθούν μελλοντικά τέτοιοι 
αντιδραστήρες σε κράτη μέλη, η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να τεθεί επικεφαλής των 
σχετικών ερευνητικών προσπαθειών και να παρακολουθεί στενά τις περαιτέρω εξελίξεις. 
Προκειμένου η Ευρωπαϊκή Ένωση να έχει αποφασιστικό λόγο στο μελλοντικό διάλογο για 
την ασφάλεια και τη χρήση των αντιδραστήρων αυτών, πρέπει να διαθέτει τις απαιτούμενες 
ικανότητες. Το ΚΚΕρ πρέπει να καταβάλει προσπάθεια για μεγαλύτερη ενοποίηση και 
καλύτερο συντονισμό της συμβολής των κρατών μελών στις ερευνητικές δραστηριότητες για 
τους αντιδραστήρες τέταρτης γενιάς.
Πυρηνική προστασία: Το ΚΚΕρ παράγει εδώ και χρόνια επιτυχημένο έργο στον τομέα της 
πυρηνικής ασφάλειας και έχει προσφέρει επανειλημμένα στο παρελθόν την 
εμπειρογνωμοσύνη του στην υπηρεσία διασφαλίσεων της Ευρατόμ. Πρέπει να διατηρήσουμε 
ως ΕΕ την ικανότητα αυτή και μελλοντικά. Το ζήτημα, κυρίως, της μη διάδοσης των 
πυρηνικών όπλων καθίσταται διαρκώς πιο επίκαιρο, δεδομένων των πρόσφατων διεθνών 
εξελίξεων. Ο έλεγχος και η ασφάλεια των πυρηνικών καυσίμων θα διαδραματίσουν 
μελλοντικά σημαντικό ρόλο, και στο πλαίσιο της πολιτικής για την ασφάλεια. Η Ευρωπαϊκή 
Ένωση δεν μπορεί να τεθεί εκτός των εξελίξεων, πρέπει δε να συμμετέχει στο διεθνή 
επιστημονικό διάλογο και να παρακολουθεί επιστημονικά τις περαιτέρω πολιτικές εξελίξεις. 
Επιπλέον, η διεύρυνση της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τα σχετικά ζητήματα για τα νέα και τα 
παλαιά κράτη μέλη θα πρέπει να εξακολουθήσουν να συγκαταλέγονται στους τομείς 
δραστηριότητας του ΚΚΕρ, το οποίο μπορεί με την εμπειρογνωμοσύνη που έχει αποκτήσει 
να συμβάλει σημαντικά στην αντιμετώπισή τους.

Διατήρηση, μεταφορά και μετάδοση της γνώσης: Στον τομέα της πυρηνικής ενέργειας η 
Ευρωπαϊκή Ένωση μπορούσε ως τώρα να βασίζεται στη σημαντική ικανότητα της 
ευρωπαϊκής ερευνητικής κοινότητας. Ιδιαίτερα το ΚΚΕρ έχει αποκτήσει διεθνή φήμη στο 
συγκεκριμένο τομέα και προσφέρει ως τώρα εξαιρετικό έργο. Η ικανότητα αυτή πρέπει 
οπωσδήποτε να διατηρηθεί στις μελλοντικές γενιές ερευνητών. Δεδομένης της απειλής 
απώλειας γνώσης και της ελλιπούς ανάπτυξης του τομέα της πυρηνικής τεχνολογίας, το 
ΚΚΕρ θα μπορούσε να καθιερωθεί ως ευρωπαϊκό κέντρο διάδοσης πληροφοριών, κατάρτισης 
και μετεκπαίδευσης.  Είναι επίσης σημαντικό, το ΚΚΕρ να εξακολουθήσει να μεριμνά 
συστηματικά για τη σύσφιγξη των σχέσεών του με τα ακαδημαϊκά και τα ερευνητικά 
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ιδρύματα των κρατών μελών και να προωθήσει τον ευρωπαϊκό επιστημονικό χώρο και στο 
συγκεκριμένο τομέα. 

Επιστημονική αριστεία και συμμετοχή σε έμμεσες ενέργειες: Δεδομένου ότι το ΚΚΕρ 
υποχρεούται κατά κύριο λόγο να ανταποκρίνεται στο έργο που του ανατίθεται, διατηρώντας 
παράλληλα την επιστημονική αριστεία και την ανεξαρτησία του, πρέπει να ακολουθεί πάντα 
μια μέση οδό που να συμβιβάζει όλες τις απαιτήσεις του τρόπου λειτουργίας του. Το ΚΚΕρ 
θα πρέπει οπωσδήποτε να μπορεί και μελλοντικά να συμμετέχει στους διαγωνισμούς για 
έμμεσα μέτρα. Για τούτο θα ήταν επιθυμητός ο διπλασιασμός των ως τώρα προσπαθειών. Θα 
πρέπει επίσης να εξακολουθούν να επιτρέπονται, η εξασφάλιση πρόσθετων πόρων από 
τρίτους  και η αξιοποίηση της πνευματικής ιδιοκτησίας. Τούτο διασφαλίζει τον αυτόματο 
ποιοτικό έλεγχο και τη διατήρηση της αριστείας και της αποτελεσματικότητας του ΚΚΕρ.

Εκτελεστικός οργανισμός: Ο εισηγητής συντάσσεται με τη διαπίστωση ότι για την εκτέλεση 
των μέτρων που ανατίθενται στο ΚΚΕρ δεν απαιτείται εξωτερικός συντονισμός από άλλο 
εκτελεστικό οργανισμό. Η διαχείριση του έργου του ΚΚΕρ περιλαμβάνεται στον τομέα 
αρμοδιοτήτων του και εκεί πρέπει να παραμείνει, προκειμένου να διατηρηθεί μια εύκαμπτη 
και αποδοτική οργανωτική διάρθρωση. Ενδεχόμενες συγκρούσεις συμφερόντων μπορούν να 
αντιμετωπίζονται με την ανέγερση των λεγόμενων "στεγανών", όπως γίνεται ως γνωστόν στις 
τράπεζες επενδύσεων. Ο εισηγητής εκφράζει επομένως ρητά την ικανοποίησή του για το 
γεγονός ότι η Επιτροπή μελετά μόνο τη σύσταση ενός εκτελεστικού οργανισμού για την 
εκτέλεση του ειδικού προγράμματος των έμμεσων μέτρων. Για τη διασφάλιση της 
αποτελεσματικότητας και της διαφάνειας στα άμεσα μέτρα δεν απαιτείται να συσταθεί  
πρόσθετος οργανισμός, αλλά αρκεί η διατήρηση μιας συνεκτικής οργάνωσης.


