
PR\600210EL.doc PE 368.078v01-00

EL EL

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ
2004 «

«««

«
«
«««

«
«

« 2009

Επιτροπή Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας

ΠΡΟΣΩΡΙΝΟ
2005/0190(CNS)

7.4.2006

*
ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ
σχετικά με την πρόταση απόφασης του Συμβουλίου που αφορά το ειδικό 
πρόγραμμα με το οποίο τίθεται σε εφαρμογή το έβδομο πρόγραμμα πλαίσιο 
(2007-2011) δραστηριοτήτων έρευνας και εκπαίδευσης της Ευρωπαϊκής 
Κοινότητας Ατομικής Ενέργειας (Ευρατόμ)
(COM(2005)0445 – C6-0386/2005 – 2005/0190(CNS))

Επιτροπή Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας

Εισηγητής: Umberto Guidoni



PE 368.078v01-00 2/13 PR\600210EL.doc

EL

PR_CNS_art51am

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 που αφορά το ειδικό πρόγραμμα με 
το οποίο τίθεται σε εφαρμογή το έβδομο πρόγραμμα πλαίσιο (2007-2011) 
δραστηριοτήτων έρευνας και εκπαίδευσης της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Ατομικής 
Ενέργειας (Ευρατόμ)
(COM(2005)0445 – C6-0386/2005 – 2005/0190(CNS))

(Διαδικασία διαβούλευσης)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

– έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής προς το Συμβούλιο (COM(2005)0445)1,

– έχοντας υπόψη το άρθρο 7 της Συνθήκης Ευρατόμ, σύμφωνα με το οποίο κλήθηκε από το 
Συμβούλιο να γνωμοδοτήσει (C6-0386/2005),

– έχοντας υπόψη το άρθρο 51 του Κανονισμού του,

– έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας και τη 
γνωμοδότηση της Επιτροπής Προϋπολογισμών (A6-0000/2006),

1. εγκρίνει την πρόταση της Επιτροπής όπως τροποποιήθηκε·

2. καλεί την Επιτροπή να τροποποιήσει αναλόγως την πρότασή της, σύμφωνα με το άρθρο 
119, δεύτερο εδάφιο, της Συνθήκης Eυρατόμ·

3. καλεί το Συμβούλιο, σε περίπτωση που προτίθεται να απομακρυνθεί από το κείμενο που 
ενέκρινε το Κοινοβούλιο, να το ενημερώσει σχετικά·

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
Άρθρο 2, παράγραφος 2

Στο πεδίο της έρευνας για την ενέργεια 
σύντηξης, θα ιδρυθεί κοινή επιχείρηση 
κατά την έννοια του δεύτερου Τίτλου 
Κεφάλαιο V της συνθήκης, για να 
διαχειρίζεται και να κατευθύνει την 

Στο πεδίο της έρευνας για την ενέργεια 
σύντηξης, θα ιδρυθεί κοινή επιχείρηση 
κατά την έννοια του δεύτερου Τίτλου 
Κεφάλαιο V της συνθήκης, για να 
διαχειρίζεται και να κατευθύνει την 

  
1 ΕΕ C ... / Δεν έχει δημοσιευθεί ακόμη στην ΕΕ.
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ευρωπαϊκή συμμετοχή στο ITER καθώς 
και συμπληρωματικές δραστηριότητες 
που θα αποσκοπούν σε ταχεία υλοποίηση 
της ενέργειας σύντηξης. 

ευρωπαϊκή συμμετοχή στον Οργανισμό
ITER, περιλαμβανομένων των
δραστηριοτήτων ευρύτερης προσέγγισης
με την Ιαπωνία, καθώς και τις 
δραστηριότητες προς στήριξη της 
κατασκευής του ITER, όπως ορίζονται 
στο μέρος 2, τμήμα 2.1, στοιχείο (i) του 
Παραρτήματος. Όλες οι άλλες 
δραστηριότητες στον τομέα της ενέργειας 
σύντηξης θα εκτελούνται χωριστά και θα 
υπόκεινται σε χωριστή διαχείριση από 
την κοινή επιχείρηση ITER, διατηρώντας 
ολοκληρωμένη προσέγγιση και την πλήρη 
συμμετοχή των ενώσεων σύντηξης  
ΕΥΡΑΤΟΜ.

Αιτιολόγηση

Το ITER θα είναι η πιο σημαντική δέσμευση της ευρωπαϊκής κοινότητας σύντηξης στα επόμενα 
έτη. Είναι απαραίτητος ένας ειδικός οργανισμός για να εκπληρώσει τις διεθνείς υποχρεώσεις 
που απορρέουν από τη συμφωνία για τον ITER και για να διαχειρισθεί τις δραστηριότητες υπέρ 
της κατασκευής του ITER. Πάντως η πλήρης και αποδοτική εκμετάλλευση του αντιδραστήρα 
ITER μόλις κατασκευασθεί, θα χρειασθεί επαρκή αριθμό Ευρωπαίων επιστημόνων υψηλών 
προσόντων καθώς και υψηλό επίπεδο γνώσεων στη φυσική και την τεχνολογία. Προς τούτο το 
ευρωπαϊκό πρόγραμμα σύντηξης πρέπει να στηριχθεί δεόντως από άποψη προϋπολογισμού και 
διαχείρισης. Η οργάνωση διαχείρισης περιλαμβανομένων των συμβάσεων Ενώσεων και της 
Ευρωπαϊκής Συμφωνίας για την Ανάπτυξη της Σύντηξης (EFDA) που αποδείχθηκε επιτυχής 
όσον αφορά τη δημιουργία, μέχρι τώρα, ενός πραγματικά ευρωπαϊκού χώρου της έρευνας στον 
τομέα της έρευνας για τη σύντηξη, καθιστώντας την Ευρωπαϊκή Ένωση πρωτοπόρο ανά τον 
κόσμο στη φυσική και την τεχνολογία της σύντηξης πρέπει να διατηρηθεί ως υπόδειγμα.

Τροπολογία 2
Παράρτημα, Μέρος 2, Τμήμα 2.1, παράγραφος 2

Ο εθνικός οργανισμός ITER θα ιδρυθεί ως 
κοινή επιχείρηση δυνάμει της συνθήκης 
ΕΥΡΑΤΟΜ και θα παρέχει τα μέσα ώστε η 
ΕΥΡΑΤΟΜ αφενός να εκπληρώνει τις 
διεθνείς της υποχρεώσεις δυνάμει της 
συμφωνίας ITER και αφετέρου να 
αντεπεξέρχεται με αποτελεσματικότητα 
και συνέπεια στο μερίδιο που της αναλογεί 
στο έργο ITER και στα έργα ευρύτερης 
προσέγγισης, συμπεριλαμβανομένων των 
δραστηριοτήτων έρευνας και ανάπτυξης 
για την υποστήριξη τέτοιων έργων.

Ο εθνικός οργανισμός ITER θα ιδρυθεί ως 
κοινή επιχείρηση δυνάμει της συνθήκης 
ΕΥΡΑΤΟΜ και θα παρέχει τα μέσα ώστε η 
ΕΥΡΑΤΟΜ αφενός να εκπληρώνει τις 
διεθνείς της υποχρεώσεις δυνάμει της 
συμφωνίας ITER και αφετέρου να παρέχει 
το μερίδιο που της αναλογεί στο έργο 
ITER και στις δραστηριότητες ευρύτερης 
προσέγγισης με την Ιαπωνία.
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Αιτιολόγηση

Ο ευρωπαϊκός οργανισμός για το ITER επικεντρώνεται στην καλύτερη και ταχύτερη υλοποίηση 
του ITER και των έργων ευρύτερης προσέγγισης σε συνεργασία με την Ιαπωνία όπως 
συμφωνήθηκε στη διεθνή συμφωνία για το ITER.  Όλες οι άλλες δραστηριότητες στον τομέα της 
ενέργειας σύντηξης, περιλαμβανομένων των δραστηριοτήτων για την προετοιμασία της πιθανής 
κατασκευής αντιδραστήρα σύντηξης στο στάδιο της επίδειξης και άλλων εγκαταστάσεων, που 
ορίζονται στο Παράρτημα, θα τεθούν υπό την ευθύνη της Ευρωπαϊκής Συμφωνίας για την 
Ανάπτυξη της Σύντηξης (EFDA) και στη διαχείρισή τους θα συμμετέχουν πλήρως οι ενώσεις 
σύντηξης. Αυτός ο διαχωρισμός αρμοδιοτήτων θα εξασφαλίσει τόσο την επιτυχή κατασκευή του 
ITER όσο και την βέλτιστη εκμετάλλευσή του μόλις κατασκευασθεί.

Τροπολογία 3
Παράρτημα, Μέρος 2, Τμήμα 2.1, υπότιτλος "Δραστηριότητες",  σημείο (ii), παράγραφος 2

Στη διάρκεια του έβδομου προγράμματος 
πλαισίου θα επανεξεταστούν οι 
εγκαταστάσεις του προγράμματος, θα 
μελετηθεί το ενδεχόμενο κατάργησης 
ορισμένων από τις εγκαταστάσεις που ήδη 
υπάρχουν και θα εξεταστεί η ανάγκη νέων 
συστημάτων παράλληλα με την 
εκμετάλλευση του ITER. Η επανεξέταση 
αυτή θα χρησιμοποιηθεί ως βάση για την 
πιθανή υποστήριξη νέων ή 
αναβαθμισμένων συστημάτων ώστε το 
πρόγραμμα να διατηρήσει επαρκείς 
εγκαταστάσεις σύντηξης για την 
αντίστοιχη έρευνα και ανάπτυξη.

Κατά την έναρξη του έβδομου 
προγράμματος πλαισίου θα 
επανεξεταστούν οι εγκαταστάσεις του 
προγράμματος, θα μελετηθεί το 
ενδεχόμενο κατάργησης ορισμένων από τις 
εγκαταστάσεις που ήδη υπάρχουν και θα 
εξεταστεί η ανάγκη νέων συστημάτων 
παράλληλα με την εκμετάλλευση του 
ITER. Η επανεξέταση αυτή θα 
χρησιμοποιηθεί ως βάση για την πιθανή 
υποστήριξη νέων ή αναβαθμισμένων 
συστημάτων ώστε το πρόγραμμα να 
διατηρήσει επαρκείς εγκαταστάσεις 
σύντηξης για την αντίστοιχη έρευνα και 
ανάπτυξη.

Αιτιολόγηση

Λαμβάνοντας υπόψη τη διάρκεια οιασδήποτε σταδιακής κατάργησης ή κατασκευής συστημάτων 
σύντηξης, η αξιολόγηση νέων αναγκών κατά την προετοιμασία ή ολοκλήρωση του έργου ITER 
πρέπει να διενεργείται το συντομότερο δυνατόν.

Τροπολογία 4
Παράρτημα, Μέρος 2, Τμήμα 2.1, υπότιτλος "Δραστηριότητες",  σημείο (vii)

Ένα ταχύρρυθμο πρόγραμμα ανάπτυξης 
της σύντηξης θα μπορούσε να επισπεύσει 
την είσοδο της ενέργειας σύντηξης στην 
αγορά, ως μέρος μιας ευρύτερης πολιτικής 
για την ασφάλεια του ενεργειακού 
εφοδιασμού της Ευρώπης, των κλιματικών 

Ένα ταχύρρυθμο πρόγραμμα ανάπτυξης 
της σύντηξης θα μπορούσε να επισπεύσει 
την είσοδο της ενέργειας σύντηξης στην 
αγορά, ως μέρος μιας ευρύτερης πολιτικής 
για την ασφάλεια του ενεργειακού 
εφοδιασμού της Ευρώπης, των κλιματικών 
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αλλαγών και της αειφόρου ανάπτυξης.
Πρωταρχικός στόχος και μείζον ορόσημο 
του ταχύρρυθμου αυτού προγράμματος θα 
είναι να υλοποιηθεί νωρίτερα το έργο 
DEMO. Προς τούτο, το έβδομο 
πρόγραμμα πλαίσιο θα συμπεριλαμβάνει 
δραστηριότητες και έργα ενσωματωμένα 
στη διεθνούς χαρακτήρα ευρύτερη 
προσέγγιση (Broader Approach) της 
ενέργειας σύντηξης, προσέγγιση την οποία 
έχει υιοθετήσει η EYRATOM σε 
συνεργασία με εταίρους ITER. 

αλλαγών και της αειφόρου ανάπτυξης. 
Πρωταρχικός στόχος και μείζον ορόσημο 
του ταχύρρυθμου αυτού προγράμματος θα 
είναι να υλοποιηθεί νωρίτερα το έργο 
DEMO. Προς τούτο, το έβδομο 
πρόγραμμα πλαίσιο θα συμπεριλαμβάνει 
δραστηριότητες και έργα ενσωματωμένα 
στη διεθνούς χαρακτήρα ευρύτερη 
προσέγγιση (Broader Approach) της 
ενέργειας σύντηξης, προσέγγιση την οποία 
έχει υιοθετήσει η EYRATOM σε 
συνεργασία με εταίρους ITER. 

Οι δραστηριότητες στον τομέα αυτό 
επιτελούνται με σκοπό τη δημιουργία 
ετοιμότητας για ανάπτυξη 
προτεραιοτήτων και πόρων στην 
περίπτωση επιδείνωσης της ενεργειακής 
κρίσης.

Αιτιολόγηση

Το υψηλό επίπεδο αβεβαιότητας στα μελλοντικά σενάρια περί ενέργειας πρέπει να οδηγήσει την 
Ευρώπη να είναι έτοιμη να ξεκινήσει παράλληλα με το ITER ένα μεγάλο τεχνολογικό 
πρόγραμμα για να συντομευθεί όσο το δυνατόν περισσότερο η απόσταση από την πραγματική 
μονάδα παραγωγής ενέργειας από σύντηξη.

Τροπολογία 5
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 

Η ασφάλεια 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 αντιδραστήρα θα επαφίεται 
σε διακυβερνητική συμφωνία που θα 
αντικατοπτρίζει τις διαφορετικές 
προσεγγίσεις των κρατών μελών σε αυτόν 
τον 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, 
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τομέα. 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. 

Αιτιολόγηση

Η πρόσφατη διεύρυνση πρόβαλε την ανάγκη για νέα προσπάθεια με σκοπό να παραμείνει η 
Ευρώπη ασφαλές μέρος αξιοποιώντας ταυτόχρονα την πυρηνική ενέργεια. Αυτή η προσπάθεια 
πρέπει να παραμείνει πρώτη προτεραιότητα για την έρευνα στον τομέα της πυρηνικής σχάσης 
για την ΕΕ, επιτρέποντας στα κράτη μέλη και τις ιδιωτικές εταιρείες να συνεργάζονται στην 
έρευνα για προηγμένα συστήματα αντιδραστήρων.
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ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

.Ο εισηγητής χαιρετίζει την πρόταση της Επιτροπής σχετικά με αυτό το ειδικό πρόγραμμα 
στην οποία οι δραστηριότητες για έμμεσες δράσεις έρευνας οργανώνονται σε δύο τομείς:

1. έρευνα στο πεδίο της ενέργειας σύντηξης και
2. σχάση και ακτινοπροστασία

Κατευθυντήριες γραμμές για την έρευνα στο πεδίο της ενέργειας σύντηξης

Ο εισηγητής συμφωνώντας με τον γενικό εισηγητή για το ΠΠ7 πιστεύει ότι η ΕΕ πρέπει να 
αξιοποιήσει στον μέγιστο βαθμό το δυναμικό της σύντηξης που μακροπρόθεσμα μπορεί να 
καταστεί ουσιαστικά ανεξάντλητη πηγή ενέργειας, αποδεκτή από άποψη περιβάλλοντος και 
ανταγωνιστική από οικονομική άποψη συμβάλλοντας με τον τρόπο αυτό στην υλοποίηση 
αειφόρου και ασφαλούς ενεργειακού εφοδιασμού. Προς τούτο πιστεύει ότι πρέπει να 
ακολουθηθεί ταχύρρυθμη διαδικασία για την ενέργεια σύντηξης - περιλαμβάνοντας επίσης 
επιπρόσθετες εθελοντικές εισφορές στον προϋπολογισμό εκ μέρους των κρατών μελών για 
ειδικά προγράμματα - για να μειωθεί όσο το δυνατόν περισσότερο ο χρόνος που χρειάζεται 
για την ανάπτυξη εμπορικής μονάδας παραγωγής ενέργειας από σύντηξη.

Θεμελιώδες βήμα προς την κατεύθυνση της ενέργειας σύντηξης αποτελεί η εγκατάσταση 
ITER. Τον περασμένο Ιούνιο υπεγράφη τελικά διεθνής συμφωνία για τον ITER μεταξύ των 
έξι μερών ( Ευρωπαϊκή Ένωση, ΗΠΑ, Ρωσία, Ιαπωνία, Κίνα και Κορέα) μετά από μακρά 
διαπραγμάτευση σχετικά με την επιλογή του τόπου στον οποίο θα εγκατασταθεί ο ITER.
Κατά τη διάρκεια αυτών των σκληρών διαπραγματεύσεων όλα τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα 
και τα κράτη μέλη ανέλαβαν σοβαρές δεσμεύσεις, από άποψη προγραμμάτων και 
προϋπολογισμού, με τα άλλα μέρη για να υποστηρίξουν την ευρωπαϊκή τοποθεσία 
(Cadarache, στη Γαλλία). Στο πρόσφατο παρελθόν επανειλημμένως η Επιτροπή Βιομηχανίας, 
Έρευνας και Ενέργειας δήλωσε ότι η ΕΕ πρέπει να συνεχίσει με επιμονή τη στρατηγική της 
υπέρ της κατασκευής αντιδραστήρα και να διατηρήσει την ανά τον κόσμο ηγετική θέση της 
στην έρευνα για την ενέργεια σύντηξης. Προς τούτο η Επιτροπή Βιομηχανίας, Έρευνας και 
Ενέργειας δεν έπαυσε να ενθαρρύνει την Επιτροπή και το Συμβούλιο να λάβουν κάθε 
απαιτούμενη απόφαση (περιλαμβανομένης, ασφαλώς, της δέουσας χρηματοδότησης όλων 
των σχετικών δραστηριοτήτων και προγραμμάτων) για να εξασφαλισθεί ότι ο αντιδραστήρας 
ITER θα κατασκευασθεί πραγματικά στην Ευρώπη.

Η θετική έκβαση αυτών των διαπραγματεύσεων με την επιλογή της Ευρωπαϊκής Ένωσης ως 
τοποθεσίας υποδοχής του ITER απαιτεί τώρα συνεπείς αποφάσεις και μέτρα στο παρόν 
πρόγραμμα πλαίσιο αλλά και στα επόμενα.

Ο επιμερισμός του κόστους και η κατανομή μεταξύ των μερών των συμβάσεων για την 
προμήθεια των συστατικών στοιχείων του ITER, όπως συμφωνήθηκε στη διεθνή συμφωνία 
για το ITER, συνεπάγονται ακριβείς δεσμεύσεις για το μέρος υποδοχής δηλαδή την 
Ευρωπαϊκή Ένωση. Για τον λόγο αυτό είναι απαραίτητο να προβλεφθεί ο κατάλληλος 
προϋπολογισμός για την κατασκευή του ITER όπως πρότεινε η Επιτροπή.

Ταυτόχρονα η πλήρης και αποδοτική εκμετάλλευση του αντιδραστήρα ITER μόλις 
κατασκευασθεί, θα χρειασθεί επαρκή αριθμό Ευρωπαίων επιστημόνων υψηλών προσόντων 
καθώς και υψηλό επίπεδο γνώσεων στη φυσική και την τεχνολογία. Προς τούτο πρέπει να 
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στηριχθεί δεόντως από άποψη προϋπολογισμού και διαχείρισης ένα ευρωπαϊκό πρόγραμμα 
σύντηξης κατά τη διάρκεια της κατασκευής του ITER – το επονομαζόμενο συνοδευτικό 
πρόγραμμα.

Επομένως ο εισηγητής προβαίνει στις ακόλουθες συστάσεις:

• Πλήρη υποστήριξη του ευρωπαϊκού προγράμματος σύντηξης στο σύνολό του.
Είναι απαραίτητο να διατηρηθεί ένα ισχυρό πρόγραμμα έρευνας για να εξασφαλισθεί 
ότι οι επενδύσεις για το ITER θα είναι αποδοτικές. Προς τούτο η Επιτροπή πρέπει να 
αποφύγει οιαδήποτε σημαντική περικοπή του προϋπολογισμού.

1. Είναι απαραίτητος ένας ευρωπαϊκός οργανισμός για το ITER. Όπως προτείνει η 
Επιτροπή ο οργανισμός αυτός θα ιδρυθεί ως κοινή επιχείρηση δυνάμει της συνθήκης 
ΕΥΡΑΤΟΜ. Ο εισηγητής συμφωνεί ότι αυτός ο οργανισμός θα παρέχει τα μέσα ώστε 
η ΕΥΡΑΤΟΜ αφενός να εκπληρώνει τις διεθνείς της υποχρεώσεις δυνάμει της 
συμφωνίας ITER και αφετέρου να προσφέρει την εισφορά της ΕΥΡΑΤΟΜ στο έργο 
ITER και στις δραστηριότητες ευρύτερης προσέγγισης με την Ιαπωνία.  Ο ίδιος 
οργανισμός πρέπει να είναι υπεύθυνος επίσης για τη διαχείριση και καθοδήγηση όλων 
των δραστηριοτήτων υπέρ της κατασκευής του ITER, που περιγράφονται στο 
υποκεφάλαιο "Η υλοποίηση του ITER" στο Παράρτημα της πρότασης της Επιτροπής. 
Ο εισηγητής είναι πεπεισμένος όπως σχεδόν όλη η επιστημονική κοινότητα έρευνας 
για τη σύντηξη ότι η κατασκευή του ITER είναι ένα τόσο φιλόδοξο έργο που αξίζει -
τουλάχιστον για όλη την επόμενη δεκαετία - να διαθέτει μια ειδική δομή, που θα 
επικεντρώνεται αποκλειστικά στην καλύτερη και ταχύτερη υλοποίηση του ITER.

2. Πρέπει να συνεχισθεί ένα αξιόπιστο συνοδευτικό πρόγραμμα έρευνας 
εφοδιασμένο με τον δικό του προϋπολογισμό. Με στόχο την καλύτερη 
εκμετάλλευση του ITER, μόλις κατασκευασθεί, και για να διατηρηθεί η ηγετική θέση 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης στον τομέα της φυσικής και της τεχνολογίας της σύντηξης, 
πρέπει να συνεχισθεί ένα τολμηρό πρόγραμμα έρευνας (το συνοδευτικό πρόγραμμα) 
καθ' όλη τη διάρκεια της κατασκευής του ITER, όπως ορίζεται στο Παράρτημα της 
πρότασης της Επιτροπής. Ο εισηγητής πιστεύει ότι αυτό το πρόγραμμα πρέπει να 
υποστηριχθεί δεόντως με ειδικά προοριζόμενες πιστώσεις εντός του συνολικού 
προϋπολογισμού για τη σύντηξη, όπως πρότεινε ο γενικός εισηγητής στο σχέδιο 
έκθεσης σχετικά με το έβδομο πρόγραμμα πλαίσιο Ευρατόμ.

3. Το συνοδευτικό πρόγραμμα έρευνας δεν πρέπει να το διαχειρίζεται ο οργανισμός 
του ITER. Ο εισηγητής συμφωνώντας με όλους σχεδόν τους ενδιαφερόμενους για τη 
σύντηξη πιστεύει ότι όλες οι δραστηριότητες του συνοδευτικού προγράμματος 
έρευνας, περιλαμβανομένων των προπαρασκευαστικών δραστηριοτήτων για την 
πιθανή κατασκευή αντιδραστήρα σύντηξης στο στάδιο της επίδειξης και άλλων 
εγκαταστάσεων, που παρατίθενται στο Παράρτημα της πρότασης της Επιτροπής 
(δηλαδή όλες οι δραστηριότητες που δεν εμφαίνονται στην παράγραφο 1 πιο πάνω) 
πρέπει να εκτελούνται χωριστά και να υπόκεινται σε χωριστή διαχείριση από τον 
οργανισμό του ITER. Για όλες αυτές τις δραστηριότητες πρέπει να διατηρηθεί η ίδια 
διαχείριση όπως με τα προηγούμενα προγράμματα πλαίσια, περιλαμβανομένων των 
συμβάσεων Ενώσεων και της Ευρωπαϊκής Συμφωνίας για την Ανάπτυξη της 
Σύντηξης. Στην πραγματικότητα ο εισηγητής είναι απολύτως πεπεισμένος ότι η 
ολοκληρωμένη προσέγγιση των δραστηριοτήτων έρευνας για τη σύντηξη και η 
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πλήρης συμμετοχή των ενώσεων σύντηξης στα κράτη μέλη αποδείχθηκε επιτυχής 
όσον αφορά τη δημιουργία, μέχρι τώρα, ενός πραγματικά ευρωπαϊκού χώρου της 
έρευνας στον τομέα της έρευνας για τη σύντηξη, καθιστώντας την Ευρωπαϊκή Ένωση 
πρωτοπόρο ανά τον κόσμο στη φυσική και την τεχνολογία της σύντηξης. 

4. Το JET, η μεγαλύτερη ευρωπαϊκή εγκατάσταση για την έρευνα στον τομέα της 
σύντηξης, πρέπει να παραμείνει σε πλήρη λειτουργία. Πάντως επειδή το JET 
απορροφά σχεδόν το ήμισυ του προϋπολογισμού του συνοδευτικού προγράμματος, 
έχει σημασία να κατοχυρωθεί η αξιοπιστία της μονάδας με τακτικές αξιολογήσεις 
των επιστημονικών αποτελεσμάτων της.

5. Πρέπει να διατηρηθεί η παγκόσμια ηγετική θέση της ΕΕ στο πεδίο της έρευνας 
για την ενέργεια σύντηξης. Η παγκόσμια ηγετική θέση της ΕΕ δεν διατηρείται 
αυτομάτως με την κατασκευή του ITER στην Ευρώπη. Η επιτυχής εκμετάλλευση του 
ITER εν γένει και μια ουσιαστική συμμετοχή της ΕΕ στις πειραματικές 
δραστηριότητες για το ITER ιδιαίτερα απαιτούν ένα αξιόπιστο και πραγματικά 
ευρωπαϊκό πρόγραμμα Ε&Α στο οποίο θα συμμετέχουν όλα τα κράτη μέλη. Ο 
εισηγητής χαιρετίζει την πρόταση της Επιτροπής για προπαρασκευαστικές 
δραστηριότητες Ε&Α ενόψει της κατασκευής του ITER σχετικά με διατάξεις 
σπειροειδούς μαγνητικής συγκράτησης που υπάρχουν ήδη ή βρίσκονται στο στάδιο 
της κατασκευής σε όλα τα κράτη μέλη.  Η εκμετάλλευση αυτών των διατάξεων κατά 
τη διάρκεια της κατασκευής του ITER (που θα διαρκέσει μια δεκαετία), θα αυξήσει 
τις γνώσεις σε τομείς που συνδέονται με το ITER και αντιπροσωπεύουν βασικό 
στοιχείο για την επιτυχία των πειραματικών δραστηριοτήτων σχετικά με το ITER. 
Πάντως ο εισηγητής πιστεύει ότι πρέπει να διεξαχθεί αξιολόγηση των διατάξεων 
που περιλαμβάνονται στο πρόγραμμα αυτό, βάσει κοινώς αποδεκτών 
επιχειρημάτων ήδη από την αρχή του έβδομου προγράμματος πλαισίου.

6. Πρέπει να εξασφαλισθούν επαρκείς ανθρώπινοι πόροι Η υλοποίηση του ITER 
απαιτεί σημαντική ώθηση στον προϋπολογισμό σύντηξης Ευρατόμ καθώς και ακόμη 
πιο σημαντική αύξηση της ανάγκης για επαρκώς εκπαιδευμένο προσωπικό. Ο 
εισηγητής πιστεύει ότι για να ικανοποιηθεί αυτό το αίτημα η ΕΕ πρέπει όχι μόνον να 
προβλέψει προγράμματα ανώτατης εκπαίδευσης, περιλαμβανομένου ευρωπαϊκού 
διδακτορικού διπλώματος (PHD) στη φυσική και τη μηχανοτεχνία της σύντηξης, αλλά 
και να επικεντρωθεί σε επιστημονικά προγράμματα, ικανά να εξασφαλίσουν την 
δέουσα εκπαίδευση για τη νέα γενιά φυσικών και μηχανικών.

7. Πρέπει να υποστηριχθεί σθεναρά μια ταχύρρυθμη διαδικασία για την ενέργεια 
σύντηξης. Ο εισηγητής πιστεύει ακράδαντα ότι πρέπει να ακολουθηθεί ταχύρρυθμη 
διαδικασία για την ενέργεια σύντηξης, για να επιτευχθεί το συντομότερο δυνατόν ο 
στόχος της  υλοποίησης του έργου DEMO, ενός αντιδραστήρα σύντηξης σε στάδιο 
επίδειξης. Για το σκοπό αυτό πιστεύει ότι πρέπει να δοθεί έμφαση σε εκείνες τις 
δραστηριότητες έρευνας που παρατίθενται στο υποκεφάλαιο "Ανταπόκριση σε 
απρόβλεπτες ανάγκες" στο Παράρτημα της πρότασης της Επιτροπής. Πάντως ο 
εισηγητής πιστεύει ότι πρέπει να καθορισθούν στρατηγικές - περιλαμβάνοντας επίσης 
επιπρόσθετες εθελοντικές εισφορές στον προϋπολογισμό εκ μέρους των κρατών 
μελών για ειδικά προγράμματα - για να είμαστε έτοιμη για έγκαιρη ανταπόκριση και 
να ξεκινήσουμε όσο το δυνατόν περισσότερες δραστηριότητες παράλληλα, 
μειώνοντας με τον τρόπο αυτό τον χρόνο που χρειάζεται για την ανάπτυξη 
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εμπορικής μονάδας παραγωγής ενέργειας από σύντηξη, σε περίπτωση 
επιδείνωσης της ενεργειακής κρίσης.

Κατευθυντήριες γραμμές για σχάση και ακτινοπροστασία

Σε ένα πλαίσιο περιορισμένων πόρων για τον προϋπολογισμό της Ευρατόμ, ο εισηγητής 
πιστεύει ότι η ΕΕ πρέπει να δώσει προτεραιότητα στη χρηματοδότηση δραστηριοτήτων 
έρευνας που σχετίζονται με την ασφάλεια και τη διαχείριση αποβλήτων για να εξασφαλισθεί 
ασφαλέστερη εκμετάλλευση των υφισταμένων αντιδραστήρων.

Συστήματα αντιδραστήρων. Ο εισηγητής πιστεύει ότι στο πλαίσιο της δραστηριότητας 
"Συστήματα αντιδραστήρων", πρέπει να δοθεί λιγότερη προτεραιότητα στον στόχο της 
"διερεύνησης των δυνατοτήτων για πιο προηγμένη τεχνολογία ώστε η εκμετάλλευση της 
πυρηνικής ενέργειας να γίνει ακόμη ασφαλέστερη, αποδοτικότερη με κριτήριο τους πόρους που 
καταναλώνει και ανταγωνιστικότερη". Η έρευνα για τη νέα γενιά αντιδραστήρων μπορεί να 
διεξαχθεί καλύτερα από τα κράτη μέλη σε στενή συνεργασία με τον ιδιωτικό τομέα.

Κοινές επιχειρήσεις στον τομέα της σχάσης και της ακτινοπροστασίας. Ο εισηγητής 
πιστεύει ότι οι κοινές επιχειρήσεις δυνάμει της συνθήκης ΕΥΡΑΤΟΜ, πρέπει να είναι 
ευπρόσδεκτες όταν μπορούν πραγματικά να βελτιώσουν την αποδοτικότητα της διαχείρισης 
των δραστηριοτήτων που τους ανατίθενται καθώς και την ποιότητα των επιστημονικών 
αποτελεσμάτων. Στο πλαίσιο αυτό αναγνωρίζει ότι μια κοινή επιχείρηση στο πεδίο της 
διαχείρισης ραδιενεργών αποβλήτων, όπως προτείνεται από την Επιτροπή, θα μπορούσε 
πράγματι να παράσχει καλύτερο περιβάλλον για την ανάπτυξη ασφαλέστερων και 
αποτελεσματικότερων τεχνολογιών για τη διαχείριση των πυρηνικών αποβλήτων.


