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ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Η Επιτροπή Προϋπολογισμών καλεί την Επιτροπή Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας, που 
είναι αρμόδια επί της ουσίας, να συμπεριλάβει στην πρόταση ψηφίσματός της τις ακόλουθες 
προτάσεις:

Τροπολογία 1

Σχέδιο νομοθετικού ψηφίσματος
Παράγραφος 1 α (νέα)

Σχέδιο νομοθετικού ψηφίσματος Τροπολογία

(1α) τονίζει ότι το χρηματοδοτικό 
κονδύλιο που αναφέρεται στη νομοθετική 
πρόταση αποτελεί απλώς ένδειξη προς τη 
νομοθετική αρχή και ότι το ακριβές ύψος 
του δεν μπορεί να καθοριστεί, έως ότου 
επιτευχθεί συμφωνία σχετικά με πρόταση 
κανονισμού που να ορίζει το πολυετές 
δημοσιονομικό πλαίσιο για τα έτη 2014-
2020·

Τροπολογία 2

Σχέδιο νομοθετικού ψηφίσματος
Παράγραφος 1 β (νέα)

Σχέδιο νομοθετικού ψηφίσματος Τροπολογία

(1β) υπενθυμίζει τα ψηφίσματά του της 
8ης Ιουνίου 2011 σχετικά με τις 
επενδύσεις στο μέλλον: ένα νέο πολυετές 
δημοσιονομικό πλαίσιο (ΠΔΠ) για μια 
ανταγωνιστική και βιώσιμη Ευρώπη 
χωρίς αποκλεισμούς¹ και της 23ης 
Οκτωβρίου 2012 με σκοπό τη θετική 
έκβαση της διαδικασίας έγκρισης του 
ΠΔΠ 2014-2020²· επαναλαμβάνει ότι 
απαιτούνται επαρκείς πρόσθετοι πόροι 
στο πλαίσιο του προσεχούς ΠΔΠ 
προκειμένου να δοθεί στην Ένωση η 
δυνατότητα να υλοποιεί τις υφιστάμενες 
πολιτικές προτεραιότητές της, καθώς και 
τις νέες αρμοδιότητες που προβλέπονται 
από τη Συνθήκη της Λισαβόνας, αλλά και 
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για να μπορεί να ανταποκρίνεται σε 
απρόβλεπτες καταστάσεις· καλεί το 
Συμβούλιο, εφόσον δεν συμμερίζεται 
αυτή την προσέγγιση, να προσδιορίσει με 
σαφήνεια ποιες από τις πολιτικές 
προτεραιότητες ή ποια σχέδιά του θα 
μπορούσαν να εγκαταλειφθούν εξ 
ολοκλήρου, παρά την αποδεδειγμένη 
ευρωπαϊκή προστιθέμενη αξία τους·
_______________
1 Κείμενα που εγκρίθηκαν, 
P7_TA(2011)0266.
2 Κείμενα που εγκρίθηκαν, 
P7_TA(2012)0360.

Τροπολογία 3

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(4) Σύμφωνα με τις υποχρεώσεις της 
Συνθήκης Προσχώρησης και με τη στήριξη 
της κοινοτικής συνδρομής, η Βουλγαρία, η 
Λιθουανία και η Σλοβακία έκλεισαν τους 
πυρηνικούς σταθμούς ηλεκτροπαραγωγής 
και σημείωσαν σημαντική πρόοδο για τον 
παροπλισμό τους. Απαιτούνται περαιτέρω 
εργασίες προκειμένου να συνεχιστεί η 
πρόοδος των εν εξελίξει διαδικασιών 
αποξήλωσης μέχρι να επιτευχθεί μια μη 
αναστρέψιμη κατάσταση στο πλαίσιο της 
διαδικασίας παροπλισμού, διατηρώντας 
παράλληλα τα ύψιστα πρότυπα ασφάλειας.
Με βάση τις διαθέσιμες εκτιμήσεις, η 
ολοκλήρωση των εργασιών παροπλισμού 
θα χρειαστεί σημαντικούς πρόσθετους 
χρηματοδοτικούς πόρους.

(4) Σύμφωνα με τις υποχρεώσεις της 
Συνθήκης Προσχώρησης και με τη στήριξη 
της κοινοτικής συνδρομής, η Βουλγαρία, η 
Λιθουανία και η Σλοβακία έκλεισαν τους 
πυρηνικούς σταθμούς ηλεκτροπαραγωγής 
και σημείωσαν σημαντική πρόοδο για τον 
παροπλισμό τους. Απαιτούνται περαιτέρω 
εργασίες προκειμένου να συνεχιστεί η 
πρόοδος των εν εξελίξει διαδικασιών 
αποξήλωσης μέχρι να επιτευχθεί μια μη 
αναστρέψιμη κατάσταση στο πλαίσιο της 
διαδικασίας παροπλισμού, διατηρώντας 
παράλληλα τα ύψιστα πρότυπα ασφάλειας.
Με βάση τις διαθέσιμες εκτιμήσεις, η 
ολοκλήρωση των εργασιών παροπλισμού 
θα χρειαστεί σημαντικούς πρόσθετους 
χρηματοδοτικούς πόρους λαμβάνοντας 
ταυτόχρονα υπόψη την κοινή οικονομική 
ευθύνη της Ένωσης και των εν λόγω 
κρατών μελών.
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Τροπολογία 4

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 5 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(5α) Παρά το γεγονός ότι το κλείσιμο 
όλων των σχετικών μονάδων 
πραγματοποιήθηκε εντός των 
αντίστοιχων προθεσμιών, μερικά 
προγράμματα παροπλισμού 
εξακολουθούν να παρουσιάζουν 
καθυστερήσεις που έχουν αρνητικές 
οικονομικές συνέπειες και είναι 
απαράδεκτες από πολιτική άποψη· το 
πρόβλημα αυτό θα πρέπει να 
αντιμετωπιστεί με το αναθεωρημένο 
λεπτομερές σχέδιο παροπλισμού.

Τροπολογία 5

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 5 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(5β) Δεδομένου ότι ορισμένα 
προγράμματα δεν έχουν οδηγήσει ακόμα 
στις οργανωτικές αλλαγές που είναι 
απαραίτητες για τον αποτελεσματικό 
παροπλισμό, πρέπει να διασφαλιστεί η 
πραγματοποίηση της απαραίτητης 
μετατροπής των οργανωτικών 
διαρθρώσεων.

Τροπολογία 6

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 6 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(6α) Το ποσό των πιστώσεων που 
χορηγούνται στα προγράμματα καθώς 
και η περίοδος προγραμματισμού και 
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κατανομής μεταξύ των προγραμμάτων 
του Kozloduy, του Ignalina και του 
Bohunice μπορούν να αναθεωρηθούν 
βάσει των αποτελεσμάτων της 
ενδιάμεσης έκθεσης αξιολόγησης, 
φροντίζοντας να μην τεθούν σε κίνδυνο 
τα ύψιστα πρότυπα ασφαλείας και η 
σταθερή διαδικασία παροπλισμού 
σύμφωνα με τα αντίστοιχα σχέδια 
παροπλισμού.

Τροπολογία 7

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 6 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(6β) Θα πρέπει να ληφθεί δεόντως υπόψη 
η ειδική έκθεση αριθ.16/2011 του 
Ελεγκτικού Συνεδρίου σχετικά με τη 
χρηματοδοτική συνδρομή της ΕΕ για τον 
παροπλισμό πυρηνικών σταθμών στη 
Βουλγαρία, τη Λιθουανία και τη 
Σλοβακία: επιτεύγματα και μελλοντικές 
προκλήσεις, η οποία περιλαμβάνει 
πορίσματα και συστάσεις. 

Τροπολογία 8

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 9

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(9) Ο παροπλισμός των πυρηνικών 
σταθμών που προβλέπεται στον παρόντα 
κανονισμό θα πρέπει να διενεργηθεί με 
χρήση της βέλτιστης διαθέσιμης τεχνικής 
εμπειρογνωμοσύνης και λαμβάνοντας 
δεόντως υπόψη τη φύση και τις τεχνικές 
προδιαγραφές των μονάδων που θα 
κλείσουν, προκειμένου να εξασφαλιστεί η 
μέγιστη δυνατή αποδοτικότητα.

(9) Ο παροπλισμός των πυρηνικών 
σταθμών που προβλέπεται στον παρόντα 
κανονισμό θα πρέπει να διενεργηθεί με 
χρήση της βέλτιστης διαθέσιμης τεχνικής 
εμπειρογνωμοσύνης, λαμβάνοντας 
δεόντως υπόψη τη φύση και τις τεχνικές 
προδιαγραφές των μονάδων που θα 
κλείσουν καθώς και με αναλυτικές 
αξιολογήσεις της προόδου του 
παροπλισμού και των διαδικασιών 
μείωσης της επικινδυνότητας, 
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προκειμένου να εξασφαλιστεί η μέγιστη 
δυνατή αποδοτικότητα.

Τροπολογία 9

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 12 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(12α) Η Επιτροπή διασφαλίζει απόλυτη 
διαφάνεια, λογοδοσία και δημοκρατικό 
έλεγχο των κεφαλαίων της Ένωσης, 
ειδικά όσον αφορά τόσο την αναμενόμενη 
όσο και την υλοποιούμενη συμμετοχή 
τους στην εκπλήρωση των γενικών των 
προγραμμάτων. Συγκεκριμένα, τα 
σοβαρά διαχειριστικά, νομικά, 
οικονομικά και τεχνικά προβλήματα 
πρέπει να επιλύονται ή να λαμβάνονται 
μέτρα για την επίλυσή τους.

Τροπολογία 10

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Ο γενικός στόχος του προγράμματος 
είναι η συνδρομή προς τα οικεία κράτη 
μέλη ώστε να επιτευχθεί μια μη 
αναστρέψιμη κατάσταση στο πλαίσιο της 
διαδικασίας παροπλισμού των μονάδων 1 
έως 4 του σταθμού Kozloduy, των 
μονάδων 1 και 2 του σταθμού Ignalina και 
των μονάδων 1 και 2 του σταθμού 
Bohunice V1, σύμφωνα με τα αντίστοιχα 
σχέδια παροπλισμού τους, διατηρώντας 
παράλληλα το ύψιστο επίπεδο ασφάλειας.

1. Ο γενικός στόχος του προγράμματος 
είναι η συνδρομή προς τα οικεία κράτη 
μέλη ώστε να επιτευχθεί μια μη 
αναστρέψιμη κατάσταση στο πλαίσιο της 
διαδικασίας παροπλισμού των μονάδων 1 
έως 4 του σταθμού Kozloduy, των 
μονάδων 1 και 2 του σταθμού Ignalina και 
των μονάδων 1 και 2 του σταθμού 
Bohunice V1, σύμφωνα με τα αντίστοιχα 
σχέδια παροπλισμού τους, διατηρώντας 
παράλληλα το ύψιστο επίπεδο ασφάλειας
και χωρίς να εκτίθεται σε υπερβολικό 
κίνδυνο η υγεία των εργαζομένων και του 
πληθυσμού εν γένει.
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Τροπολογία 11
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Το χρηματοδοτικό κονδύλιο για την 
εφαρμογή του προγράμματος για το 
διάστημα 2014 έως 2020 ανέρχεται σε 
552 947 000 ευρώ σε τρέχουσες τιμές.

Λαμβάνοντας υπόψη τις ζημίες που 
προκύπτουν από το πρόωρο κλείσιμο των 
μονάδων, και για να επιτευχθούν ύψιστα 
πρότυπα ασφαλείας, το ενδεικτικό ποσό 
δημοσιονομικής αναφοράς, όπως 
καθορίζεται στο σημείο [18] της 
Διοργανικής Συμφωνίας της XX/201Z 
μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, 
του Συμβουλίου και της Επιτροπής 
σχετικά με τη συνεργασία σε θέματα 
προϋπολογισμού και χρηστής 
δημοσιονομικής διαχείρισης, για την 
εφαρμογή του προγράμματος για το 
διάστημα 2014 έως 2020 δεν υπερβαίνει 
το ποσό των [....] ευρώ σε σταθερές τιμές
του 2011. Αυτό το χρηματοδοτικό 
κονδύλι απλώς απεικονίζει τη βούληση 
της νομοθετικής αρχής και δεν επηρεάζει 
τις αρμοδιότητες της αρμόδιας για τον 
προϋπολογισμό αρχής, όπως αυτές 
ορίζονται στη ΣΛΕΕ.

Τροπολογία 12

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Οι ετήσιες πιστώσεις εγκρίνονται από την 
αρμόδια για τον προϋπολογισμό αρχή με 
την επιφύλαξη των διατάξεων του 
κανονισμού για τον καθορισμό του 
πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου για 
την περίοδο 2014-2020 και της 
διοργανικής συμφωνίας της xxx/201z 
μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, 
του Συμβουλίου και της Επιτροπής 
σχετικά με τη συνεργασία σε θέματα 
προϋπολογισμού και χρηστής 
δημοσιονομικής διαχείρισης.
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Τροπολογία 13
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Το ποσό αυτό θα κατανεμηθεί μεταξύ των 
προγραμμάτων Kozloduy, Ignalina και 
Bohunice ως εξής:

Το ποσό αυτό θα κατανεμηθεί ενδεικτικά
μεταξύ των προγραμμάτων Kozloduy, 
Ignalina και Bohunice ως εξής:

α) 208 503 000 ευρώ για το πρόγραμμα 
Kozloduy για την περίοδο 2014 έως 2020·

α) 37,7 ευρώ για το πρόγραμμα Kozloduy 
για την περίοδο 2014 έως 2020·

β) 229 629 000 ευρώ για το πρόγραμμα 
Ignalina για την περίοδο 2014 έως 2017·

β) 41,5 ευρώ για το πρόγραμμα Ignalina 
για την περίοδο 2014 έως 2017·

γ) 114 815 000 ευρώ για το πρόγραμμα 
Bohunice για την περίοδο 2014 έως 2017.

γ) 20,8 ευρώ για το πρόγραμμα Bohunice 
για την περίοδο 2014 έως 2017.

Τροπολογία 14

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Η Επιτροπή θα επανεξετάσει την 
εκτέλεση του προγράμματος και θα 
αξιολογήσει την πρόοδο των 
προγραμμάτων Kozloduy, Ignalina και 
Bohunice σε σχέση με τα ορόσημα και τις 
ημερομηνίες-στόχους που αναφέρονται 
στο άρθρο 2.3 έως τα τέλη του 2015, στο 
πλαίσιο της ενδιάμεσης αξιολόγησης που 
αναφέρεται στο άρθρο 8. Με βάση τα 
αποτελέσματα αυτής της αξιολόγησης, η 
Επιτροπή μπορεί να επανεξετάσει το ποσό 
των κονδυλίων που διατίθενται για το 
πρόγραμμα, καθώς και την περίοδο 
προγραμματισμού και την κατανομή 
μεταξύ των προγραμμάτων Kozloduy, 
Ignalina και Bohunice.

2. Η Επιτροπή θα επανεξετάσει την 
εκτέλεση του προγράμματος και θα 
αξιολογήσει την πρόοδο των 
προγραμμάτων Kozloduy, Ignalina και 
Bohunice σε σχέση με τα ορόσημα και τις 
ημερομηνίες-στόχους που αναφέρονται 
στο άρθρο 2.3 έως τα τέλη του 2015, στο 
πλαίσιο της ενδιάμεσης αξιολόγησης που 
αναφέρεται στο άρθρο 8, προκειμένου να 
διασφαλίσει ότι ο δημοσιονομικός 
προγραμματισμός και η διάθεση των 
χρηματοδοτικών πόρων βασίζονται σε 
πραγματικές ανάγκες και ικανότητες 
απορρόφησης. Με βάση τα αποτελέσματα 
αυτής της αξιολόγησης, η Επιτροπή μπορεί 
να επανεξετάσει το ποσό των κονδυλίων 
που διατίθενται για το πρόγραμμα, καθώς 
και την περίοδο προγραμματισμού και την 
κατανομή μεταξύ των προγραμμάτων 
Kozloduy, Ignalina και Bohunice, 
σεβόμενη παράλληλα απόλυτα τις 
εξουσίες της αρμόδιας για τον 
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προϋπολογισμό αρχής στην ετήσια 
δημοσιονομική διαδικασία.

Τροπολογία 15

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 3 – εδάφιο 1 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Λαμβάνοντας υπόψη τις σημαντικές 
ζημίες που προέκυψαν μετά από το 
πρόωρο κλείσιμο των μονάδων, 
καταβάλλεται κάθε δυνατή προσπάθεια 
για τη συνέχιση σε ικανοποιητικό επίπεδο 
της πρακτικής της συγχρηματοδότησης 
που θεσπίστηκε στο πλαίσιο της 
προενταξιακής βοήθειας και της 
ενίσχυσης που χορηγήθηκε κατά την 
περίοδο 2007-2013 για τις προσπάθειες 
παροπλισμού που κατέβαλαν και τα τρία 
κράτη μέλη, καθώς και, κατά περίπτωση, 
για την προσέλκυση συγχρηματοδότησης 
από άλλες πηγές.

Τροπολογία 16

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 3 – εδάφιο 1 β (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τα κονδύλια μπορούν να 
χρησιμοποιηθούν επίσης για 
προπαρασκευαστικές εργασίες για τη 
δημιουργία χώρου εναπόθεσης 
αποβλήτων. Τα μέτρα για την 
αντιμετώπιση των συνεπειών του 
κλεισίματος και του παροπλισμού μπορεί 
να μην καλύπτονται.

Τροπολογία 17

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 3 – εδάφιο 2
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τα κονδύλια μπορούν επίσης να 
καλύπτουν τα έξοδα τεχνικής και 
διοικητικής συνδρομής που είναι αναγκαία 
για να εξασφαλιστεί η μετάβαση μεταξύ 
του προγράμματος και των μέτρων που 
θεσπίζονται στον κανονισμό (ΕΚ) 
1990/2006 του Συμβουλίου, τον κανονισμό 
(Ευρατόμ) αριθ. 549/2007 και τον 
κανονισμό (Ευρατόμ) 647/2010 του 
Συμβουλίου.

Τα κονδύλια μπορούν επίσης να 
καλύπτουν τα έξοδα τεχνικής και 
διοικητικής συνδρομής που είναι αναγκαία 
για να εξασφαλιστεί η μετάβαση μεταξύ 
του προγράμματος και των μέτρων που 
θεσπίζονται στον κανονισμό (ΕΚ) 
1990/2006 του Συμβουλίου, τον κανονισμό 
(Ευρατόμ) αριθ. 549/2007 και τον 
κανονισμό (Ευρατόμ) 647/2010 του 
Συμβουλίου. Τα κονδύλια δεν καλύπτουν 
άλλα μέτρα εκτός από αυτά που 
απαριθμούνται στο παρόν άρθρο και στο 
άρθρο 2.

Τροπολογία 18

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 3 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3α. Οι διαφωνίες σχετικά με την ερμηνεία
των συνθηκών και την ανάθεση 
συμβάσεων πρέπει να υποβάλλονται σε 
διαδικασία διαιτησίας. 
Οι καθυστερήσεις που προκύπτουν κατά 
την κατασκευή ενδέχεται να οδηγήσουν 
σε αναστολή των πληρωμών και σε 
μείωση των κονδυλίων. Ετήσια έκθεση 
επί του θέματος αυτού υποβάλλεται από 
την Επιτροπή στο Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο.

Τροπολογία 19

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 1 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ) Υποβολή στην Επιτροπή ενός 
αναθεωρημένου αναλυτικού 

γ) Υποβολή στην Επιτροπή ενός 
αναθεωρημένου αναλυτικού 
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προγράμματος παροπλισμού. προγράμματος παροπλισμού που 
περιλαμβάνει τους ειδικούς στόχους, το 
χρονοδιάγραμμα των έργων, τις δομές 
του κόστους των σχεδίων, τις αναλογίες 
συγχρηματοδότησης και ένα συνολικό 
χρηματοδοτικό σχέδιο που διευκρινίζει 
ποιες θα είναι μακροπρόθεσμα οι πηγές 
του εθνικού μέρους της χρηματοδότησης.

Αιτιολόγηση
Στις διαδικασίες παροπλισμού οι στόχοι και οι προθεσμίες πρέπει να τηρούνται αυστηρά από 
όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη, τα προγράμματα πρέπει να στηρίζονται σε μια αποτελεσματική 
οργανωτική δομή, και μια επαρκής χρηματοδότηση πρέπει να διασφαλίζεται από τον 
προϋπολογισμό της ΕΕ και από τους εθνικούς προϋπολογισμούς, ούτως ώστε να καλύπτονται 
ακόμα και απρόβλεπτες τεχνικές διακοπές και διακοπές για λόγους ασφαλείας κατά τη διάρκεια 
της διαδικασίας παροπλισμού.

Τροπολογία 20

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Η Επιτροπή θα αξιολογήσει τις 
πληροφορίες που θα παρασχεθούν σχετικά 
με την εκπλήρωση των εκ των προτέρων 
όρων κατά την προετοιμασία του ετήσιου 
προγράμματος εργασίας 2014, όπως 
αναφέρεται στο άρθρο 6 παράγραφος 1.
Δύναται να αποφασίσει, κατά την έγκριση 
του ετήσιου προγράμματος εργασίας, να 
αναστείλει το σύνολο ή μέρος της 
χρηματοδοτικής ενίσχυσης της Ένωσης 
μέχρι την ικανοποιητική ολοκλήρωση 
των εκ των προτέρων όρων.

2. Η Επιτροπή θα αξιολογήσει τις 
πληροφορίες που θα παρασχεθούν σχετικά 
με την εκπλήρωση των εκ των προτέρων 
όρων κατά την προετοιμασία του ετήσιου 
προγράμματος εργασίας 2014, όπως 
αναφέρεται στο άρθρο 6 παράγραφος 1 και 
συγκεκριμένα ότι έχουν επιλυθεί σοβαρά 
διαχειριστικά, νομικά, οικονομικά και 
τεχνικά προβλήματα ή έχουν ληφθεί 
μέτρα για την επίλυσή τους. Στο πλαίσιο 
της αξιολόγησης αυτής ζητείται η 
γνωμοδότηση της ομάδας ευρωπαϊκών 
ρυθμιστικών αρχών σε θέματα πυρηνικής 
ασφάλειας (ENSREG). Εάν υπάρχει 
αιτιολογημένη γνώμη της Επιτροπής 
όσον αφορά παράβαση για μη 
συμμόρφωση με τον όρο που αναφέρεται 
στην παρ.1 στοιχείο α) ή εάν η 
συμμόρφωση με τους όρους που 
αναφέρονται στην παρ.1 στοιχείο β) ή 1 
στοιχείο γ) δεν είναι ικανοποιητική, η 
απόφαση για την αναστολή ολόκληρης ή 
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μέρους της χρηματοδοτικής ενίσχυσης 
της Ένωσης μπορεί να ληφθεί σύμφωνα 
με τη διαδικασία εξέτασης που 
προβλέπεται στο άρθρο 9 παράγραφος 2. 
Η απόφαση αυτή πρέπει να ληφθεί υπόψη 
για την έγκριση του ετήσιου 
προγράμματος εργασίας του 2014. Το 
ποσό της ενίσχυσης που αναστέλλεται 
καθορίζεται βάσει των κριτηρίων που 
παρατίθενται στην πράξη η οποία 
αναφέρεται στο άρθρο 6 παράγραφος 2.

Τροπολογία 21

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 7 – παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1α) Πριν από τις 31 Μαρτίου του έτους 
που ακολουθεί κάθε λογιστικό έτος, τα 
κράτη μέλη αποδίδουν λογαριασμό 
σχετικά με την χρήση του 
χρηματοδοτικού κονδυλίου. Οι εν λόγω 
εκθέσεις, που πιστοποιούνται από τους 
εθνικούς οργανισμούς ελέγχου, 
υποβάλλονται στην Επιτροπή και στο 
Συμβούλιο, ούτως ώστε να 
ενσωματώνονται στην γενική διαδικασία 
απαλλαγής για την εκτέλεση του 
προϋπολογισμού της Ένωσης.

Τροπολογία 22

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 7 – παράγραφος 2 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Η Επιτροπή ή οι αντιπρόσωποί της και 
το Ελεγκτικό Συνέδριο έχουν την εξουσία 
να ελέγχουν, βάσει δικαιολογητικών καθώς 
και επιτόπιων ελέγχων, όλους τους 
δικαιούχους επιχορηγήσεων, τους 
εργολάβους και τους υπεργολάβους που 

2. Η Επιτροπή ή οι αντιπρόσωποί της, οι 
εθνικοί οργανισμοί ελέγχου των κρατών 
μελών όπου βρίσκονται οι προς 
παροπλισμό πυρηνικές εγκαταστάσεις και 
το Ελεγκτικό Συνέδριο έχουν την εξουσία 
να ελέγχουν, βάσει δικαιολογητικών καθώς 
και επιτόπιων ελέγχων, όλους τους 
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έχουν λάβει πόρους της Ένωσης. δικαιούχους επιχορηγήσεων, τους 
εργολάβους και τους υπεργολάβους που 
έχουν λάβει πόρους της Ένωσης στο 
πλαίσιο του προγράμματος. Τα 
αποτελέσματα των ελέγχων αυτών 
ανακοινώνονται στο Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο.

Τροπολογία 23

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 7 – παράγραφος 2 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Καταπολέμησης 
της Απάτης (OLAF) δύναται να διενεργεί 
επιτόπιους ελέγχους και επιθεωρήσεις 
στους οικονομικούς παράγοντες που έχουν 
σχέση, άμεσα ή έμμεσα, με τη 
χρηματοδότηση αυτή, σύμφωνα με τις 
διαδικασίες που καθορίζονται στον 
κανονισμό (Ευρατόμ, ΕΚ) αριθ. 2185/96, 
με στόχο τη διαπίστωση τυχόν απάτης, 
διαφθοράς ή οποιασδήποτε άλλης 
παράνομης ενέργειας εις βάρος των 
οικονομικών συμφερόντων της Ένωσης σε 
σχέση με συμφωνία ή απόφαση 
επιχορήγησης ή με σύμβαση που αφορά 
χρηματοδότηση από μέρους της Ένωσης.

Η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Καταπολέμησης 
της Απάτης (OLAF) δύναται να διενεργεί 
επιτόπιους ελέγχους και επιθεωρήσεις 
στους οικονομικούς παράγοντες που έχουν 
σχέση, άμεσα ή έμμεσα, με τη 
χρηματοδότηση αυτή, σύμφωνα με τις 
διαδικασίες που καθορίζονται στον 
κανονισμό (Ευρατόμ, ΕΚ) αριθ. 2185/96, 
με στόχο τη διαπίστωση τυχόν απάτης, 
διαφθοράς ή οποιασδήποτε άλλης 
παράνομης ενέργειας εις βάρος των 
οικονομικών συμφερόντων της Ένωσης σε 
σχέση με συμφωνία ή απόφαση 
επιχορήγησης ή με σύμβαση που αφορά 
χρηματοδότηση από μέρους της Ένωσης. 
Τα αποτελέσματα των ελέγχων και 
επιθεωρήσεων αυτών ανακοινώνονται 
στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.

Τροπολογία 24

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 7 – παράγραφος 2 – εδάφιο 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Με την επιφύλαξη του πρώτου και του 
δεύτερου εδαφίου, στις συμφωνίες 
συνεργασίας με τρίτες χώρες και διεθνείς 
οργανισμούς, στις συμφωνίες και 
αποφάσεις επιχορήγησης και στις 

Με την επιφύλαξη του πρώτου και του 
δεύτερου εδαφίου, στις συμφωνίες 
συνεργασίας με τρίτες χώρες και διεθνείς 
οργανισμούς, στις συμφωνίες και 
αποφάσεις επιχορήγησης και στις 
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συμβάσεις που απορρέουν από την 
εφαρμογή του παρόντος κανονισμού, η 
Επιτροπή, το Ελεγκτικό Συνέδριο και η 
OLAF εξουσιοδοτούνται ρητώς να 
διενεργούν τέτοιους διαχειριστικούς 
ελέγχους, επιτόπιους ελέγχους και 
επιθεωρήσεις.

συμβάσεις που απορρέουν από την 
εφαρμογή του παρόντος κανονισμού, η 
Επιτροπή, το Ελεγκτικό Συνέδριο και η 
OLAF εξουσιοδοτούνται ρητώς να 
διενεργούν τέτοιους διαχειριστικούς 
ελέγχους, επιτόπιους ελέγχους και 
επιθεωρήσεις και μεριμνούν ώστε τα 
αποτελέσματα αυτών των ελέγχων και 
επιθεωρήσεων να ανακοινώνονται στο 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.

Τροπολογία 25

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 8 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Το αργότερο έως τα τέλη του 2015, η 
Επιτροπή θα συντάξει έκθεση αξιολόγησης 
με αντικείμενο την επίτευξη των στόχων 
όλων των μέτρων, ως προς τα 
αποτελέσματα και τις επιπτώσεις, την 
αποδοτική αξιοποίηση των πόρων και την 
ενωσιακή προστιθεμένη αξία τους, 
προκειμένου να λάβει απόφαση 
τροποποίησης ή αναστολής των μέτρων. Η
αξιολόγηση εξετάζει επίσης τα περιθώρια 
απλοποίησης, την εσωτερική και 
εξωτερική συνοχή της και κατά πόσο όλοι 
οι στόχοι εξακολουθούν να είναι
κατάλληλοι. Τα αποτελέσματα της 
αξιολόγησης συνεκτιμώνται στις 
μακροπρόθεσμες επιπτώσεις των μέτρων 
που έχουν προηγηθεί.

1. Το αργότερο έως τον Μάιο του 2016, η 
Επιτροπή θα συντάξει ενδιάμεση έκθεση 
αξιολόγησης, σε στενή συνεργασία με
τους δικαιούχους, με αντικείμενο την 
επίτευξη των στόχων όλων των μέτρων, ως 
προς τα αποτελέσματα και τις επιπτώσεις, 
την αποδοτική αξιοποίηση των πόρων και 
την ενωσιακή προστιθεμένη αξία τους,
καθώς και την αποτελεσματικότητα της 
διαχείρισης του προγράμματος, 
συμπεριλαμβανομένης της διαχείρισης 
των κεφαλαίων της Ένωσης από 
εξωτερικά όργανα όπως η Ευρωπαϊκή 
Τράπεζα Ανασυγκρότησης και 
Ανάπτυξης, προκειμένου να λάβει 
απόφαση τροποποίησης ή αναστολής των 
μέτρων. Με βάση τα αποτελέσματα αυτής 
της αξιολόγησης, η Επιτροπή μπορεί να 
επανεξετάσει τις διαχειριστικές λύσεις 
και το κατά πόσο το ύψος των πιστώσεων 
που διατίθενται για το πρόγραμμα είναι
επαρκές, καθώς και την κατανομή 
μεταξύ των προγραμμάτων Kozloduy, 
Ignalina και Bohunice. Τα αποτελέσματα 
της αξιολόγησης συνεκτιμώνται στις 
μακροπρόθεσμες επιπτώσεις των μέτρων 
που έχουν προηγηθεί.
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Τροπολογία 26

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 8 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Στις αξιολογήσεις συνεκτιμάται η 
πρόοδος που έχει επιτευχθεί με βάση τους 
δείκτες απόδοσης που αναφέρονται στο 
άρθρο 2 παράγραφος 2.

3. Στις αξιολογήσεις συνεκτιμάται η 
πρόοδος που έχει επιτευχθεί με βάση τους 
δείκτες απόδοσης που αναφέρονται στο 
άρθρο 2 παράγραφος 2 καθώς και το κατά 
πόσο έχουν πληρωθεί οι απαιτήσεις που 
αναφέρονται στο άρθρο 4, παρ. 1, 
στοιχείο γ. Η έκθεση αξιολόγησης 
υποβάλλεται προς εξέταση στην ομάδα 
ευρωπαϊκών ρυθμιστικών αρχών σε 
θέματα πυρηνικής ασφάλειας (ENSREG).

Τροπολογία 27

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 8 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 8 α
Τελική αξιολόγηση για την περίοδο 2014-
2020
1. Η Επιτροπή πραγματοποιεί εκ των 
υστέρων αξιολόγηση σε στενή συνεργασία 
με τους δικαιούχους. Η εκ των υστέρων 
αξιολόγηση εξετάζει την 
αποτελεσματικότητα και την απόδοση 
του προγράμματος και των επιπτώσεών 
του σε σχέση με τον παροπλισμό.
2. Πριν από την 31η Δεκεμβρίου 2020, η 
Επιτροπή εκπονεί, σε στενή συνεργασία 
με τα κράτη μέλη και τους δικαιούχους, 
μια τελική έκθεση αξιολόγησης σχετικά 
με την αποτελεσματικότητα και την 
απόδοση του προγράμματος καθώς και 
την αποτελεσματικότητα των 
χρηματοδοτούμενων μέτρων από 
απόψεως επιπτώσεων, χρησιμοποίησης 
των πόρων και προστιθέμενης αξίας για 
την Ένωση.
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3. Στην τελική αξιολόγηση συνεκτιμάται 
η πρόοδος που έχει επιτευχθεί με βάση 
τους δείκτες απόδοσης που αναφέρονται 
στο άρθρο 2 παράγραφος 2.
4. Η Επιτροπή διαβιβάζει τα 
αποτελέσματα των αξιολογήσεων αυτών 
στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το 
Συμβούλιο.
5. Η Επιτροπή λαμβάνει υπόψη τις 
διάφορες τεχνικές αρμοδιότητες και 
στρατηγικές των εν λόγω κρατών μελών 
στον τομέα του παροπλισμού για να 
ερευνήσει τα μέσα εναρμόνισης των 
προσεγγίσεων που υιοθετούνται ως προς 
το ζήτημα του παροπλισμού εντός της 
Ένωσης, με σκοπό να έχει εγκαίρως στη 
διάθεσή της τις απαραίτητες γνώσεις για 
να βελτιώσει την ανταγωνιστικότητα της 
πυρηνικής βιομηχανίας της Ένωσης στον 
εν λόγω τομέα.
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