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Τροπολογία 7
Derek Vaughan

Σχέδιο νομοθετικού ψηφίσματος
Παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1a. θεωρεί ότι το ποσό αναφοράς που 
υποδεικνύεται στη νομοθετική πρόταση 
δεν συνάδει με το ανώτατο όριο του 
τομέα 1α του τρέχοντος πολυετούς 
δημοσιονομικού πλαισίου 2007-13· 
σημειώνει την πρόταση της Επιτροπής 
της 20.04.2011 (COM (2011)0226) να 
αναθεωρήσει το τρέχον πολυετές 
δημοσιονομικό πλαίσιο (ΠΔΠ) στη βάση 
των σημείων 21 έως 23 της Διοργανικής 
Συμφωνίας μεταξύ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της 
Επιτροπής, της 17ης Μαΐου 2006 όσον 
αφορά τη δημοσιονομική πειθαρχία και 
τη χρηστή δημοσιονομική διαχείριση
(IIA) με σκοπό να λάβει υπόψη την 
πρόσθετη μη προβλεπόμενη 
χρηματοδότηση για το ITER για τα έτη 
2012-2013· είναι πρόθυμο να προσέλθει 
σε διαπραγματεύσεις με το άλλο σκέλος 
της αρμόδιας για τον προϋπολογισμό 
αρχής, στη βάση όλων των μέσων που 
προβλέπονται στο IIA, με σκοπό να 
επιτευχθεί ταχεία συμφωνία για τη 
χρηματοδότηση του προγράμματος 
έρευνας της Ευρατόμ μέχρι το τέλος του 
2011· υπενθυμίζει την αντίθεσή του σε 
οιαδήποτε μορφή αναδιάταξη πόρων από 
το Έβδομο Πρόγραμμα Πλαίσιο Έρευνας
όπως προτείνεται στην προαναφερθείσα 
πρόταση της Επιτροπής·

Or. en

Τροπολογία 8
Helga Trüpel
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Πρόταση απόφασης
Αιτιολογική σκέψη 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(1α) έχοντας υπόψη ότι έχει καταδειχθεί 
με σαφή τρόπο ότι οι κίνδυνοι της 
πυρηνικής ενέργειας έχουν καταστεί μη 
διαχειρίσιμοι·

Or. en

Τροπολογία 9
Helga Trüpel

Πρόταση απόφασης
Αιτιολογική σκέψη 1 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(1β) έχοντας υπόψη ότι σχεδόν καμία 
πρόοδος δεν έχει επιτευχθεί κατά τη 
διάρκεια των τελευταίων δεκαετιών στην 
παραγωγή σχάσιμης ενέργειας, παρά το 
γεγονός ότι έχουν διατεθεί σχετικά 
δισεκατομμύρια πιστώσεων της ΕΕ για 
έρευνα·

Or. en

Τροπολογία 10
Helga Trüpel

Πρόταση απόφασης
Αιτιολογική σκέψη 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(2) Το πρόγραμμα πλαίσιο 
δραστηριοτήτων πυρηνικής έρευνας και 
εκπαίδευσης της Ευρωπαϊκής Κοινότητας 
Ατομικής Ενέργειας (2012-2013), εφεξής
«πρόγραμμα πλαίσιο (2012-2013)», 
προορίζεται για να συμπληρώσει άλλες 
ενωσιακές δράσεις στο πεδίο της 

(2) Το πρόγραμμα πλαίσιο 
δραστηριοτήτων πυρηνικής έρευνας και 
εκπαίδευσης της Ευρωπαϊκής Κοινότητας 
Ατομικής Ενέργειας (2012-2013), εφεξής
«πρόγραμμα πλαίσιο (2012-2013)», 
προορίζεται να αποτελέσει την αρχή μιας 
σταδιακής περάτωσης των επενδύσεων 
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πολιτικής της έρευνας που είναι 
απαραίτητες για την υλοποίηση της 
στρατηγικής Ευρώπη 2020 όπως 
παρουσιάστηκε στην ανακοίνωση της 
Επιτροπής της 3ης Μαρτίου 2010 με 
τίτλο Ευρώπη 2020 – Στρατηγική για 
έξυπνη, διατηρήσιμη και χωρίς 
αποκλεισμούς ανάπτυξη, ιδίως δράσεις 
στην εκπαίδευση, την κατάρτιση, την 
ανταγωνιστικότητα και καινοτομία, τη 
βιομηχανία, την απασχόληση και το 
περιβάλλον·

της ΕΕ στην πυρηνική ενέργεια. Μια 
παρόμοια διαδικασία θα απελευθέρωνε 
πόρους που χρειάζονται ιδιαίτερα για
πολύ λιγότερο επικίνδυνες επενδύσεις, 
προσανατολισμένες προς το μέλλον στον 
τομέα της έρευνας και τεχνολογίας·

Or. en

Τροπολογία 11
Helga Trüpel

Πρόταση απόφασης
Αιτιολογική σκέψη 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(3) Το πρόγραμμα πλαίσιο (2012-2013) 
πρέπει να βασιστεί στα επιτεύγματα του 
έβδομου κοινοτικού προγράμματος 
πλαισίου που θεσπίστηκε με την απόφαση 
2006/970/Eυρατόμ του Συμβουλίου, της 
18ης Δεκεμβρίου 2006, για το έβδομο 
πρόγραμμα πλαίσιο δραστηριοτήτων 
πυρηνικής έρευνας και κατάρτισης 
(2007-2011) της Ευρωπαϊκής Κοινότητας 
Ατομικής Ενέργειας (Ευρατόμ) στην 
κατεύθυνση της δημιουργίας του 
Ευρωπαϊκού Χώρου Έρευνας και της 
ανάπτυξης μιας Ευρωπαϊκής οικονομίας 
και κοινωνίας που να στηρίζεται στη 
γνώση.

διαγράφεται

__________________
10. ΕΕ L 460, της 30.12.2006, σ. 60.

Or. en

Τροπολογία 12
Helga Trüpel
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Πρόταση απόφασης
Αιτιολογική σκέψη 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(4) Το πρόγραμμα πλαίσιο (2012-2013) 
αναμένεται ότι θα συμβάλει στην 
υλοποίηση της Ένωσης καινοτομίας, μιας 
από τις εμβληματικές πρωτοβουλίες της 
στρατηγικής Ευρώπη 2020 που θεσπίστηκε 
με την ανακοίνωση της Επιτροπής, της 6ης 
Οκτωβρίου 2010, με τίτλο Εμβληματική 
πρωτοβουλία Ένωση καινοτομίας στο 
πλαίσιο της στρατηγικής Ευρώπη 2020 
Ένωση καινοτομίας, με ενίσχυση του 
ανταγωνισμού για επιστημονική αριστεία 
και επίσπευση της εγκατάστασης καίριων 
καινοτομιών στο πεδίο της πυρηνικής 
ενέργειας για την αντιμετώπιση των 
ενεργειακών προκλήσεων που θέτει η 
αλλαγή του κλίματος.

(4) Το πρόγραμμα πλαίσιο (2012-2013) 
αναμένεται ότι θα συμβάλει στην 
υλοποίηση της Ένωσης καινοτομίας, μιας 
από τις εμβληματικές πρωτοβουλίες της 
στρατηγικής Ευρώπη 2020 που θεσπίστηκε 
με την ανακοίνωση της Επιτροπής, της 6ης 
Οκτωβρίου 2010, με τίτλο Εμβληματική 
πρωτοβουλία Ένωση καινοτομίας στο 
πλαίσιο της στρατηγικής Ευρώπη 2020 
Ένωση καινοτομίας, με την εισαγωγή μιας 
διαδικασίας σταδιακής περάτωσης της 
χρηματοδότησης της ΕΕ για την
πυρηνική ενέργεια.

Or. en

Τροπολογία 13
Rolandas Paksas

Πρόταση απόφασης
Αιτιολογική σκέψη 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(4) Το πρόγραμμα πλαίσιο (2012-2013) 
αναμένεται ότι θα συμβάλει στην 
υλοποίηση της Ένωσης καινοτομίας, μιας 
από τις εμβληματικές πρωτοβουλίες της 
στρατηγικής Ευρώπη 2020 που 
θεσπίστηκε με την ανακοίνωση της 
Επιτροπής, της 6ης Οκτωβρίου 2010, με 
τίτλο Εμβληματική πρωτοβουλία Ένωση 
καινοτομίας στο πλαίσιο της στρατηγικής 
Ευρώπη 2020 Ένωση καινοτομίας, με 
ενίσχυση του ανταγωνισμού για 
επιστημονική αριστεία και επίσπευση της 
εγκατάστασης καίριων καινοτομιών στο 

(4) Το πρόγραμμα πλαίσιο (2012-2013) 
αναμένεται ότι θα συμβάλει στην 
υλοποίηση της Ένωσης καινοτομίας, μια 
εμβληματική πρωτοβουλία που 
θεσπίστηκε με την ανακοίνωση της 
Επιτροπής, της 6ης Οκτωβρίου 2010, με 
τίτλο Εμβληματική πρωτοβουλία Ένωση 
καινοτομίας, καθώς και της εμβληματικής 
πρωτοβουλίας για μια Ευρώπη που 
χρησιμοποιεί αποτελεσματικά τους 
πόρους ως τμήμα της στρατηγικής 
Ευρώπη 2020, με ενίσχυση του 
ανταγωνισμού για επιστημονική αριστεία 
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πεδίο της πυρηνικής ενέργειας για την 
αντιμετώπιση των ενεργειακών 
προκλήσεων που θέτει η αλλαγή του 
κλίματος.

και επίσπευση της μεταφοράς και
εγκατάστασης καίριων καινοτομιών στο 
πεδίο της πυρηνικής ενέργειας μεταξύ 
πανεπιστημίων και βιομηχανίας για την 
αντιμετώπιση των ενεργειακών 
προκλήσεων που θέτει η αλλαγή του 
κλίματος και τη γενική βελτίωση της 
βιωσιμότητας της πυρηνικής ενέργειας.

Or. lt

Τροπολογία 14
Juozas Imbrasas

Πρόταση απόφασης
Αιτιολογική σκέψη 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(4) Το πρόγραμμα πλαίσιο (2012-2013) 
αναμένεται ότι θα συμβάλει στην 
υλοποίηση της Ένωσης καινοτομίας, μιας 
από τις εμβληματικές πρωτοβουλίες της 
στρατηγικής Ευρώπη 2020 που 
θεσπίστηκε με την ανακοίνωση της 
Επιτροπής, της 6ης Οκτωβρίου 2010, με 
τίτλο Εμβληματική πρωτοβουλία Ένωση 
καινοτομίας στο πλαίσιο της στρατηγικής 
Ευρώπη 2020 Ένωση καινοτομίας, με 
ενίσχυση του ανταγωνισμού για 
επιστημονική αριστεία και επίσπευση της 
εγκατάστασης καίριων καινοτομιών στο 
πεδίο της πυρηνικής ενέργειας για την 
αντιμετώπιση των ενεργειακών 
προκλήσεων που θέτει η αλλαγή του 
κλίματος.

Το πρόγραμμα πλαίσιο (2012-2013) 
αναμένεται ότι θα συμβάλει στην 
υλοποίηση της Ένωσης καινοτομίας, μια 
εμβληματική πρωτοβουλία που 
θεσπίστηκε με την ανακοίνωση της 
Επιτροπής, της 6ης Οκτωβρίου 2010, με 
τίτλο Εμβληματική πρωτοβουλία Ένωση 
καινοτομίας, καθώς και της εμβληματικής 
πρωτοβουλίας για μια Ευρώπη που 
χρησιμοποιεί αποτελεσματικά τους 
πόρους ως τμήμα της στρατηγικής 
Ευρώπη 2020, με ενίσχυση του 
ανταγωνισμού για επιστημονική αριστεία 
και επίσπευση της μεταφοράς και
εγκατάστασης καίριων καινοτομιών στο 
πεδίο της πυρηνικής ενέργειας μεταξύ 
πανεπιστημίων και βιομηχανίας για την 
αντιμετώπιση των ενεργειακών 
προκλήσεων που θέτει η αλλαγή του 
κλίματος και τη γενική βελτίωση της 
βιωσιμότητας της πυρηνικής ενέργειας.

Or. lt

Τροπολογία 15
Helga Trüpel
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Πρόταση απόφασης
Αιτιολογική σκέψη 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(5) Στην Ενεργειακή πολιτική για την 
Ευρώπη αναγνωρίζεται η δυνητική 
συμβολή της πυρηνικής ενέργειας στα 
πεδία της ανταγωνιστικότητας, του 
περιορισμού των εκπομπών CO2 και της 
ασφάλειας εφοδιασμού. Το Ευρωπαϊκό 
στρατηγικό σχέδιο ενεργειακών 
τεχνολογιών (σχέδιο SET) που 
παρουσιάζεται στην ανακοίνωση της 
Επιτροπής, της 22ας Νοεμβρίου 2007 με 
τίτλο Ευρωπαϊκό στρατηγικό σχέδιο 
ενεργειακών τεχνολογιών (σχέδιο SET) –
Η πορεία προς τις χαμηλές εκπομπές 
διοξειδίου του άνθρακα επιταχύνει τη 
συγκρότηση μιας δέσμης τεχνολογιών 
χαμηλών εκπομπών άνθρακα. Στην εν 
λόγω δέσμη περιλαμβάνονται και οι 
τεχνολογίες πυρηνικής ενέργειας, 
δεδομένου ότι διαθέτουν το μεγαλύτερο 
δυναμικό για επίτευξη των ενεργειακών 
και κλιματικών στόχων, τόσο 
βραχυπρόθεσμα όσο και μακροπρόθεσμα.

διαγράφεται

__________________
12. COM(2007) 723 τελικό

Or. en

Τροπολογία 16
Rolandas Paksas

Πρόταση απόφασης
Αιτιολογική σκέψη 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(5) Στην Ενεργειακή πολιτική για την 
Ευρώπη αναγνωρίζεται η δυνητική 
συμβολή της πυρηνικής ενέργειας στα 
πεδία της ανταγωνιστικότητας, του 
περιορισμού των εκπομπών CO2 και της 

(5) Στην Ενεργειακή πολιτική για την 
Ευρώπη αναγνωρίζεται η σημαντική 
δυνητική συμβολή της πυρηνικής 
ενέργειας στα πεδία της 
ανταγωνιστικότητας, του περιορισμού των 
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ασφάλειας εφοδιασμού. Το Ευρωπαϊκό 
στρατηγικό σχέδιο ενεργειακών 
τεχνολογιών (σχέδιο SET) που 
παρουσιάζεται στην ανακοίνωση της 
Επιτροπής, της 22ας Νοεμβρίου 2007 με 
τίτλο Ευρωπαϊκό στρατηγικό σχέδιο 
ενεργειακών τεχνολογιών (σχέδιο SET) –
Η πορεία προς τις χαμηλές εκπομπές 
διοξειδίου του άνθρακα επιταχύνει τη 
συγκρότηση μιας δέσμης τεχνολογιών 
χαμηλών εκπομπών άνθρακα. Στην εν 
λόγω δέσμη περιλαμβάνονται και οι 
τεχνολογίες πυρηνικής ενέργειας, 
δεδομένου ότι διαθέτουν το μεγαλύτερο 
δυναμικό για επίτευξη των ενεργειακών 
και κλιματικών στόχων, τόσο 
βραχυπρόθεσμα όσο και μακροπρόθεσμα.

εκπομπών CO2, της ασφάλειας 
εφοδιασμού και της μειωμένης εξάρτησης 
από προμήθειες στον τομέα της ενέργειας 
από μη σταθερά μέρη της υφηλίου. Το 
Ευρωπαϊκό στρατηγικό σχέδιο 
ενεργειακών τεχνολογιών (σχέδιο SET) 
που παρουσιάζεται στην ανακοίνωση της 
Επιτροπής, της 22ας Νοεμβρίου 2007 με 
τίτλο Ευρωπαϊκό στρατηγικό σχέδιο 
ενεργειακών τεχνολογιών (σχέδιο SET) –
Η πορεία προς τις χαμηλές εκπομπές 
διοξειδίου του άνθρακα επιταχύνει τη 
συγκρότηση μιας δέσμης τεχνολογιών 
χαμηλών εκπομπών άνθρακα. Στην εν 
λόγω δέσμη περιλαμβάνονται και οι 
τεχνολογίες πυρηνικής ενέργειας, 
δεδομένου ότι διαθέτουν το μεγαλύτερο 
δυναμικό για επίτευξη των ενεργειακών 
και κλιματικών στόχων, τόσο 
βραχυπρόθεσμα όσο και μακροπρόθεσμα.

Or. lt

Τροπολογία 17
Juozas Imbrasas

Πρόταση απόφασης
Αιτιολογική σκέψη 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(5) Στην Ενεργειακή πολιτική για την 
Ευρώπη αναγνωρίζεται η δυνητική 
συμβολή της πυρηνικής ενέργειας στα 
πεδία της ανταγωνιστικότητας, του 
περιορισμού των εκπομπών CO2 και της 
ασφάλειας εφοδιασμού. Το Ευρωπαϊκό 
στρατηγικό σχέδιο ενεργειακών 
τεχνολογιών (σχέδιο SET) που 
παρουσιάζεται στην ανακοίνωση της 
Επιτροπής, της 22ας Νοεμβρίου 2007 με 
τίτλο Ευρωπαϊκό στρατηγικό σχέδιο 
ενεργειακών τεχνολογιών (σχέδιο SET) –
Η πορεία προς τις χαμηλές εκπομπές 
διοξειδίου του άνθρακα επιταχύνει τη 
συγκρότηση μιας δέσμης τεχνολογιών 

(5) Στην Ενεργειακή πολιτική για την 
Ευρώπη αναγνωρίζεται η σημαντική 
δυνητική συμβολή της πυρηνικής 
ενέργειας στα πεδία της 
ανταγωνιστικότητας, του περιορισμού των 
εκπομπών CO2, της ασφάλειας 
εφοδιασμού και της μειωμένης εξάρτησης 
από προμήθειες στον τομέα της ενέργειας 
από μη σταθερά μέρη της υφηλίου. Το 
Ευρωπαϊκό στρατηγικό σχέδιο 
ενεργειακών τεχνολογιών (σχέδιο SET) 
που παρουσιάζεται στην ανακοίνωση της 
Επιτροπής, της 22ας Νοεμβρίου 2007 με 
τίτλο Ευρωπαϊκό στρατηγικό σχέδιο 
ενεργειακών τεχνολογιών (σχέδιο SET) –
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χαμηλών εκπομπών άνθρακα. Στην εν 
λόγω δέσμη περιλαμβάνονται και οι 
τεχνολογίες πυρηνικής ενέργειας, 
δεδομένου ότι διαθέτουν το μεγαλύτερο 
δυναμικό για επίτευξη των ενεργειακών 
και κλιματικών στόχων, τόσο 
βραχυπρόθεσμα όσο και μακροπρόθεσμα.

Η πορεία προς τις χαμηλές εκπομπές 
διοξειδίου του άνθρακα επιταχύνει τη 
συγκρότηση μιας δέσμης τεχνολογιών 
χαμηλών εκπομπών άνθρακα. Στην εν 
λόγω δέσμη περιλαμβάνονται και οι 
τεχνολογίες πυρηνικής ενέργειας, 
δεδομένου ότι διαθέτουν το μεγαλύτερο 
δυναμικό για επίτευξη των ενεργειακών 
και κλιματικών στόχων, τόσο 
βραχυπρόθεσμα όσο και μακροπρόθεσμα.

Or. lt

Τροπολογία 18
Helga Trüpel

Πρόταση απόφασης
Αιτιολογική σκέψη 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(6) Στο σχέδιο SET αναγνωρίζεται ότι, 
στο πεδίο της πυρηνικής σχάσης, το 
κύριο τεχνολογικό ζητούμενο για την 
επίτευξη των συμφωνημένων 
ενεργειακών στόχων της Ένωσης για το 
2020 είναι η διατήρηση της 
ανταγωνιστικότητας στις τεχνολογίες 
σχάσης και η εξασφάλιση λύσεων για τη 
μακροπρόθεσμη διαχείριση των 
πυρηνικών αποβλήτων. Για την επίτευξη 
της προοπτικής μιας κοινωνίας με 
χαμηλές ανθρακούχες εκπομπές για το 
2050, το σχέδιο SET αναθέτει στην 
Κοινότητα την ολοκλήρωση των 
προετοιμασιών για την επίδειξη νέας 
γενιάς αντιδραστήρων πυρηνικής σχάσης 
(IVης γενιάς), αυξημένης αειφορίας. Το 
σχέδιο SET έχει καθιερώσει εν 
προκειμένω Ευρωπαϊκή βιομηχανική 
πρωτοβουλία στο πεδίο της βιώσιμης 
πυρηνικής σχάσης.

διαγράφεται

Or. en



AM\876958EL.doc 11/23 PE472.176v01-00

EL

Τροπολογία 19
Helga Trüpel

Πρόταση απόφασης
Αιτιολογική σκέψη 7

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(7) Στο πεδίο της πυρηνικής σύντηξης, το 
σχέδιο SET αναγνωρίζει τη σημασία του 
ITER και την ανάγκη έγκαιρης 
συμμετοχής της βιομηχανίας στην 
προετοιμασία δράσεων επίδειξης. 
Μακροπρόθεσμος στρατηγικός στόχος 
της έρευνας στην πυρηνική σύντηξη είναι 
το DEMO, μια μονάδα «επίδειξης» για 
παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από 
σύντηξη.

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 20
Helga Trüpel

Πρόταση απόφασης
Αιτιολογική σκέψη 9

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(9) Η Ευρατόμ δημιούργησε ενιαίο και 
πλήρως ενοποιημένο ερευνητικό 
πρόγραμμα σύντηξης που έχει ηγετικό 
ρόλο στην ανάπτυξη της σύντηξης ως 
πηγής ενέργειας.

(9) Η Ευρατόμ δημιούργησε ενιαίο και 
πλήρως ενοποιημένο ερευνητικό 
πρόγραμμα σύντηξης που έχει ηγετικό 
ρόλο στην ανάπτυξη της σύντηξης ως 
πηγής ενέργειας, αλλά του οποίου τα 
αποτελέσματα είναι πενιχρά και του 
οποίου οι δαπάνες είναι εκτός ελέγχου.

Or. en

Τροπολογία 21
Helga Trüpel

Πρόταση απόφασης
Αιτιολογική σκέψη 10
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(10) Έπειτα από την απόφαση του 
Συμβουλίου, της 20ης Δεκεμβρίου 2005 
σχετικά με την έγκριση της προσχώρησης 
της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Ατομικής 
Ενέργειας σε συμφωνία πλαίσιο για 
διεθνή συνεργασία στην έρευνα και 
ανάπτυξη συστημάτων πυρηνικής 
ενέργειας IVης γενιάς, στις 11 Μαΐου 
2006 η Κοινότητα προσχώρησε στη 
συμφωνία πλαίσιο του διεθνούς φόρουμ 
IVης γενιάς (GIF). Το GIF συντονίζει την 
πολυμερή συνεργασία στην έρευνα του 
προκαταρκτικού σχεδιασμού σε σειρά 
προηγμένων πυρηνικών συστημάτων. Η 
Κοινότητα έχει επομένως αναλάβει 
δέσμευση για διεθνή συνεργασία στο εν 
λόγω πεδίο, σε στενό συνδυασμό με το 
σχέδιο SET.

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 22
Helga Trüpel

Πρόταση απόφασης
Αιτιολογική σκέψη 13

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(13) Η υλοποίηση του ITER στην 
Ευρώπη, σε συνδυασμό με τη συμφωνία 
της 21ης Νοεμβρίου 2006 για την ίδρυση 
του διεθνούς οργανισμού ενέργειας 
σύντηξης ITER με σκοπό την από κοινού 
υλοποίηση του έργου ITER, πρέπει να 
είναι το κεντρικό χαρακτηριστικό των 
δραστηριοτήτων έρευνας στη σύντηξη 
βάσει του προγράμματος πλαισίου (2012-
2013).

διαγράφεται

__________________
13. ΕΕ L 358, 16.12.2006, σ. 62.

Or. en
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Τροπολογία 23
Helga Trüpel

Πρόταση απόφασης
Αιτιολογική σκέψη 14

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(14) Οι δραστηριότητες της Κοινότητας 
ως συμβολή στην πραγματοποίηση του 
ITER, ιδίως για την κατασκευή του ITER 
στο Cadarache και για τη διεξαγωγή της 
Ε&Α για την τεχνολογία του ITER κατά 
τη διάρκεια του προγράμματος πλαισίου 
(2012-2013) πρέπει να διευθύνονται από 
την Ευρωπαϊκή κοινή επιχείρηση για την 
υλοποίηση του ITER και την ανάπτυξη 
της πυρηνικής σύντηξης (Fusion for 
Energy), έπειτα από την απόφαση 
2007/198/Ευρατόμ του Συμβουλίου, της 
27ης Μαρτίου 2007, περί ιδρύσεως της 
ευρωπαϊκής κοινής επιχείρησης για τον 
ITER και την ανάπτυξη της πυρηνικής 
σύντηξης και περί παραχωρήσεως 
προνομίων σε αυτήν.

διαγράφεται

__________________
14. EE L 90, 30.3.2007, σ. 58.

Or. en

Τροπολογία 24
Derek Vaughan

Πρόταση απόφασης
Αιτιολογική σκέψη 16

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(16) Η παρούσα απόφαση πρέπει να 
καθορίζει, για τη συνολική διάρκεια του 
προγράμματος πλαισίου (2012-2013), 
χρηματοδοτικό κονδύλιο που αποτελεί, για 
την αρμόδια για τον προϋπολογισμό αρχή, 
προνομιακή αναφορά κατά την ετήσια 
διαδικασία του προϋπολογισμού, κατά την 

(16) Η παρούσα απόφαση πρέπει να 
καθορίζει, για τη συνολική διάρκεια του 
προγράμματος πλαισίου (2012-2013), 
χρηματοδοτικό κονδύλιο που αποτελεί, για 
την αρμόδια για τον προϋπολογισμό αρχή, 
προνομιακή αναφορά κατά την ετήσια 
διαδικασία του προϋπολογισμού, κατά την 
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έννοια του σημείου 37 της διοργανικής 
συμφωνίας της 17ης Μαΐου 2006 μεταξύ 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του 
Συμβουλίου και της Επιτροπής, για τη 
δημοσιονομική πειθαρχία και τη χρηστή 
δημοσιονομική διαχείριση.

έννοια του σημείου 37 της διοργανικής 
συμφωνίας της 17ης Μαΐου 2006 μεταξύ 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του 
Συμβουλίου και της Επιτροπής, για τη 
δημοσιονομική πειθαρχία και τη χρηστή 
δημοσιονομική διαχείριση (ΙΙΑ). Στις 20 
Απριλίου 2011, η Επιτροπή υπέβαλε την
πρόταση (COM (2011)0206) για την 
αναθεώρηση του τρέχοντος πολυετούς 
δημοσιονομικού πλαισίου 2007-13 στη 
βάση των σημείων 21 έως 23 της IIA, με 
σκοπό να λάβει υπόψη τις πρόσθετες 
απρόβλεπτες ανάγκες χρηματοδότησης
για το ITER όσον αφορά τα έτη 2012-
2013. Η εν λόγω πρόταση θα χρησιμεύσει 
ως βάση για μια συμφωνία μεταξύ των 
δύο αρμόδιων για τον προϋπολογισμό 
αρχών η οποία θα πρέπει να περατωθεί 
στη βάση όλων των μέσων που 
προβλέπονται στην IIA χωρίς να θέσει σε
κίνδυνο τη χρηματοδότηση άλλων 
πολιτικών στον τομέα 1α·

Or. en

Τροπολογία 25
Carl Haglund

Πρόταση απόφασης
Αιτιολογική σκέψη 16

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(16) Η παρούσα απόφαση πρέπει να 
καθορίζει, για τη συνολική διάρκεια του 
προγράμματος πλαισίου (2012-2013), 
χρηματοδοτικό κονδύλιο που αποτελεί, για 
την αρμόδια για τον προϋπολογισμό αρχή, 
προνομιακή αναφορά κατά την ετήσια 
διαδικασία του προϋπολογισμού, κατά την 
έννοια του σημείου 37 της διοργανικής 
συμφωνίας της 17ης Μαΐου 2006 μεταξύ 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του 
Συμβουλίου και της Επιτροπής, για τη 
δημοσιονομική πειθαρχία και τη χρηστή 
δημοσιονομική διαχείριση.

(16) Η παρούσα απόφαση πρέπει να 
καθορίζει, για τη συνολική διάρκεια του 
προγράμματος πλαισίου (2012-2013), 
χρηματοδοτικό κονδύλιο που αποτελεί, για 
την αρμόδια για τον προϋπολογισμό αρχή, 
προνομιακή αναφορά κατά την ετήσια 
διαδικασία του προϋπολογισμού, κατά την 
έννοια του σημείου 37 της διοργανικής 
συμφωνίας της 17ης Μαΐου 2006 μεταξύ 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του 
Συμβουλίου και της Επιτροπής, για τη 
δημοσιονομική πειθαρχία και τη χρηστή 
δημοσιονομική διαχείριση (ΙΙΑ). Για να 
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συμπεριληφθεί το πρόγραμμα πλαίσιο 
(2012-2013) στο πολυετές δημοσιονομικό 
πλαίσιο για τα έτη 2012 και 2013, θα 
καταστεί αναγκαίο να τροποποιηθεί το 
πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο 
αυξάνοντας το ανώτατο όριο του τομέα
1α κατά 650 εκατ. ευρώ το 2010 και 190 
εκατ. ευρώ το 2013. Στις 20 Απριλίου 
2011, η Επιτροπή παρουσίασε μια 
πρόταση βασιζόμενη στα σημεία 21 έως 
23 του σημερινού ΙΙΑ που θα χρησιμεύσει 
ως βάση για τις διαπραγματεύσεις. Μια 
συμφωνία για τη χρηματοδότηση του 
ITER μέσω πρόσθετων μεταφορών στον
τομέα 1α του πολυετούς δημοσιονομικού 
πλαισίου θα επέτρεπε τη γρήγορη έγκριση 
του ερευνητικού προγράμματος της 
Ευρατόμ το 2011. Εάν το περιθώριο στον
τομέα 2 δεν επαρκεί ή εάν δεν υφίστανται 
άλλα περιθώρια το 2011 στο πολυετές 
δημοσιονομικό πλαίσιο για να 
μεταφερθούν στο τομέα 1α το 2012 και το 
2013, θα πρέπει να κινητοποιηθεί το μέσο 
ευελιξίας όπως προβλέπεται στο σημείο 
27 του ΙΙΑ·

Or. en

Τροπολογία 26
Carl Haglund

Πρόταση απόφασης
Αιτιολογική σκέψη 16 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(16α) Για το πολυετές δημοσιονομικό 
πλαίσιο 2014-2020, οι 
χρηματοοικονομικοί πόροι που 
διατίθενται στο πρόγραμμα ITER θα 
πρέπει να καθορισθούν για όλη την 
περίοδο προγραμματισμού έτσι ώστε 
οιαδήποτε υπέρβαση των δαπανών πλην
από το τμήμα που αναλογεί στην ΕΕ,
ύψους 6.6 δισ. ευρώ, για την περίοδο 
κατασκευής του ITER που, επί του 
παρόντος, προβλέπεται να περατωθεί το 
2020, να χρηματοδοτηθεί πέραν από τα 
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ανώτατα όρια του πολυετούς 
δημοσιονομικού πλαισίου ("σαφής 
οριοθέτηση των κεφαλαίων")·

Or. en

Τροπολογία 27
Rolandas Paksas

Πρόταση απόφασης
Αιτιολογική σκέψη 17

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(17) Το Κοινό Κέντρο Ερευνών (ΚΚΕρ) 
πρέπει να συμβάλει στην παροχή 
επιστημονικής και τεχνικής υποστήριξης, 
προσαρμοσμένης στις ανάγκες των 
πελατών, για τη διατύπωση, την ανάπτυξη, 
την υλοποίηση και την παρακολούθηση 
των ενωσιακών πολιτικών. Εν προκειμένω, 
το ΚΚΕρ πρέπει να εξακολουθήσει να 
λειτουργεί ως ανεξάρτητο κέντρο 
αναφοράς της Ένωσης για την έρευνα και 
την τεχνολογία, στα πεδία της ιδιαίτερης 
αρμοδιότητάς του.

(17) Το Κοινό Κέντρο Ερευνών (ΚΚΕρ) 
πρέπει να συμβάλει στην παροχή 
επιστημονικής και τεχνικής υποστήριξης, 
προσαρμοσμένης στις ανάγκες των 
πελατών, για τη διατύπωση, την ανάπτυξη, 
την υλοποίηση και την παρακολούθηση 
των ενωσιακών πολιτικών. Εν προκειμένω, 
το ΚΚΕρ πρέπει να εξακολουθήσει να 
λειτουργεί ως ανεξάρτητο κέντρο 
αναφοράς της Ένωσης για την έρευνα και 
την τεχνολογία και την πλέον πρόσφατη 
εμπειρογνωμοσύνη στον τομέα ασφαλείας 
της πυρηνικής ενέργειας και των 
αντιδραστήρων στα πεδία της ιδιαίτερης 
αρμοδιότητάς του.

Or. lt

Τροπολογία 28
Juozas Imbrasas

Πρόταση απόφασης
Αιτιολογική σκέψη 17

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(17) Το Κοινό Κέντρο Ερευνών (ΚΚΕρ) 
πρέπει να συμβάλει στην παροχή 
επιστημονικής και τεχνικής υποστήριξης, 
προσαρμοσμένης στις ανάγκες των 

(17) Το Κοινό Κέντρο Ερευνών (ΚΚΕρ) 
πρέπει να συμβάλει στην παροχή 
επιστημονικής και τεχνικής υποστήριξης, 
προσαρμοσμένης στις ανάγκες των 
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πελατών, για τη διατύπωση, την ανάπτυξη, 
την υλοποίηση και την παρακολούθηση 
των ενωσιακών πολιτικών. Εν προκειμένω, 
το ΚΚΕρ πρέπει να εξακολουθήσει να 
λειτουργεί ως ανεξάρτητο κέντρο 
αναφοράς της Ένωσης για την έρευνα και 
την τεχνολογία, στα πεδία της ιδιαίτερης 
αρμοδιότητάς του.

πελατών, για τη διατύπωση, την ανάπτυξη, 
την υλοποίηση και την παρακολούθηση 
των ενωσιακών πολιτικών. Εν προκειμένω, 
το ΚΚΕρ πρέπει να εξακολουθήσει να 
λειτουργεί ως ανεξάρτητο κέντρο 
αναφοράς της Ένωσης για την έρευνα και 
την τεχνολογία και την πλέον πρόσφατη 
εμπειρογνωμοσύνη στον τομέα ασφαλείας 
της πυρηνικής ενέργειας και των 
αντιδραστήρων στα πεδία της ιδιαίτερης 
αρμοδιότητάς του.

Or. lt

Τροπολογία 29
Helga Trüpel

Πρόταση απόφασης
Άρθρο 2 – παράγραφος 3 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

a) έρευνα στο πεδίο της ενέργειας 
σύντηξης, με στόχο την ανάπτυξη 
τεχνολογίας για ασφαλή, αειφόρο, φιλική 
προς το περιβάλλον και οικονομικά 
βιώσιμη πηγή ενέργειας,

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 30
Helga Trüpel

Πρόταση απόφασης
Άρθρο 2 – παράγραφος 3 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) πυρηνική σχάση και ακτινοπροστασία, 
με στόχο την ενίσχυση της απόδοσης των 
πόρων, της οικονομικής απόδοσης και
ιδίως της προστασίας της πυρηνικής 
σχάσης και άλλων χρήσεων ακτινοβολίας 
στη βιομηχανία και την ιατρική.

β) πυρηνική σχάση και ακτινοπροστασία, 
με στόχο την ενίσχυση ιδίως της 
προστασίας της πυρηνικής σχάσης και 
άλλων χρήσεων ακτινοβολίας στη 
βιομηχανία και την ιατρική. Ιδιαίτερη 
έμφαση θα πρέπει να δοθεί στην έρευνα 
για την αποξήλωση και παροπλισμό των 



PE472.176v01-00 18/23 AM\876958EL.doc

EL

πυρηνικών σταθμών.

Or. en

Τροπολογία 31
Carl Haglund

Πρόταση απόφασης
Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Το μέγιστο ποσό για την υλοποίηση του 
προγράμματος (2012-2013) είναι 
2.560.270.000 ευρώ. Το ποσό αυτό 
κατανέμεται ως εξής (σε ευρώ):

Το μέγιστο ποσό για την υλοποίηση του 
προγράμματος (2012-2013) είναι 
2.100.270.000 ευρώ. Το ποσό αυτό 
κατανέμεται ως εξής (σε ευρώ):

Or. en

Τροπολογία 32
Helga Trüpel

Πρόταση απόφασης
Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – στοιχείο α – περίπτωση 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

- έρευνα στο πεδίο της ενέργειας σύντηξης
2.208.809.000·

- έρευνα στο πεδίο της ενέργειας σύντηξης
10.000.000·

Or. en

Τροπολογία 33
Carl Haglund

Πρόταση απόφασης
Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – στοιχείο α – περίπτωση 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

- έρευνα στο πεδίο της ενέργειας σύντηξης
2.208.809.000·

- έρευνα στο πεδίο της ενέργειας σύντηξης
1.748.809.000·

Or. en
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Τροπολογία 34
Helga Trüpel

Πρόταση απόφασης
Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – στοιχείο α – περίπτωση 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

- πυρηνική σχάση και ακτινοπροστασία
118.245.000·

- πυρηνική ασφάλεια, βελτίωση της 
διαχείρισης των πυρηνικών αποβλήτων
και ακτινοπροστασία 118.245.000·

Or. en

Τροπολογία 35
Carl Haglund

Πρόταση απόφασης
Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – στοιχείο α – περίπτωση 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

- πυρηνική σχάση και ακτινοπροστασία
118.245.000·

- πυρηνική σχάση, ειδικότερα θέματα 
ασφάλειας, βελτίωση της διαχείρισης των 
πυρηνικών αποβλήτων και 
ακτινοπροστασία 118.245.000·

Or. en

Τροπολογία 36
Helga Trüpel

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα 1 - Μέρος Ι.Α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ΕΡΕΥΝΑ ΣΤΟ ΠΕΔΙΟ ΤΗΣ 
ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΥΝΤΗΞΗΣ

διαγράφεται

Στόχος
Ανάπτυξη της βάσης γνώσεων για το έργο 
ITER και υλοποίηση του ITER, ως μείζον 
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βήμα προς τη δημιουργία πρωτοτύπων 
αντιδραστήρων για ασφαλείς, αειφόρους, 
φιλικούς προς το περιβάλλον και 
οικονομικά βιώσιμους σταθμούς 
ηλεκτροπαραγωγής. 
Αιτιολόγηση
Η σύντηξη διαθέτει το δυναμικό, σε λίγες 
δεκαετίες από σήμερα, να έχει μείζονα 
συμβολή στον αειφόρο και ασφαλή 
ενεργειακό εφοδιασμό της Ένωσης. Η 
επιτυχής της εξέλιξη αναμένεται να 
προσφέρει ασφαλή, αειφόρο και φιλική 
προς το περιβάλλον ενέργεια. Ο 
μακροπρόθεσμος στόχος της ευρωπαϊκής 
έρευνας στο πεδίο της σύντηξης, η οποία 
περιλαμβάνει όλες τις σχετικές 
δραστηριότητες των κρατών μελών και 
των συνδεδεμένων τρίτων χωρών, είναι η 
από κοινού δημιουργία πρωτοτύπων 
αντιδραστήρων για μονάδες 
ηλεκτροπαραγωγής οι οποίες θα πληρούν 
αυτές τις απαιτήσεις, και παράλληλα θα 
είναι οικονομικά βιώσιμες.
Πρώτη προτεραιότητα της στρατηγικής 
για την επίτευξη αυτού του 
μακροπρόθεσμου στόχου είναι η 
κατασκευή του ITER (μείζων 
πειραματική εγκατάσταση για την 
απόδειξη της επιστημονικής και τεχνικής 
εφικτότητας της ενέργειας από πυρηνική 
σύντηξη), και στη συνέχεια η κατασκευή 
του DEMO, μιας μονάδας επίδειξης της 
ηλεκτροπαραγωγής από σύντηξη. Η 
κατασκευή του ITER θα συνοδευτεί από 
ένα στοχευμένο πρόγραμμα υποστήριξης 
Ε&Α για τον ITER και περιορισμένων 
δραστηριοτήτων για τις τεχνολογίες και 
τη φυσική της σύντηξης που απαιτούνται 
για τον DEMO. 
Η παγκόσμια διάσταση της Ε&Α για 
σύντηξη περιέχεται στη συμφωνία για την 
ίδρυση του διεθνούς οργανισμού 
ενέργειας σύντηξης για το έργο ITER και 
τη συμφωνία μεταξύ της κυβέρνησης της 
Ιαπωνίας και της Κοινότητας για τις 
δραστηριότητες ευρύτερης θεώρησης στο 
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πεδίο της έρευνας στην ενέργεια 
σύντηξης.
Επιδιώκεται επίσης η διεθνής 
συνεργασία, με οχτώ σε ισχύ διμερείς 
συμφωνίες συνεργασίας σε θέματα 
σύντηξης μεταξύ της Κοινότητας και 
τρίτων χωρών.
Δραστηριότητες
1. Η υλοποίηση του ITER
Εν προκειμένω περιλαμβάνονται 
δραστηριότητες προς υποστήριξη της 
από κοινού υλοποίησης του ITER, ιδίως 
διοίκηση του Διεθνούς Οργανισμού ITER 
και της Ευρωπαϊκής Κοινής Επιχείρησης 
για τον ITER, διαχείριση και στελέχωση, 
γενική τεχνική και διοικητική 
υποστήριξη, κατασκευή εξοπλισμού και 
εγκαταστάσεων, καθώς και υποστήριξη 
του έργου κατά την κατασκευή.
2. Ε&Α προς προετοιμασία της 
λειτουργίας του ITER
Με εστιασμένο πρόγραμμα φυσικής και 
τεχνολογίας θα αξιοποιηθούν το Joint 
European Torus (JET) και άλλες 
συναφείς με τον ITER διατάξεις 
μαγνητικής συγκράτησης. Θα 
αξιολογηθούν συγκεκριμένες βασικές 
τεχνολογίες για τον ITER, θα εδραιωθούν 
οι επιλογές του έργου ITER, και θα 
προετοιμαστεί η θέση σε λειτουργία του 
ITER.
3. Περιορισμένες δραστηριότητες 
τεχνολογικής προετοιμασίας του DEMO
Θα αναπτυχθούν περαιτέρω τα υλικά και 
βασικές τεχνολογίες σύντηξης, ενώ θα 
συνεχιστούν οι εργασίες της ομάδας που 
προετοιμάζει την κατασκευή της 
Διεθνούς Εγκατάστασης Ακτινοβόλησης 
Υλικών Σύντηξης (IFMIF).
4. Δραστηριότητες Ε&Α 
μακροπρόθεσμου ορίζοντα
Θα διεξαχθούν περιορισμένες 
δραστηριότητες με αντικείμενο την 
περαιτέρω εξέλιξη αρχών σχεδιασμού για 
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συστήματα μαγνητικής συγκράτησης (με 
έμφαση στην προετοιμασία της 
λειτουργίας του W7-X stellarator), καθώς 
και δραστηριότητες θεωρητικής μελέτης 
και μοντελοποίησης με στόχο τη 
διεξοδική κατανόηση της συμπεριφοράς 
του πλάσματος σύντηξης.
5. Ανθρώπινοι πόροι, εκπαίδευση και 
κατάρτιση
Λαμβανομένων υπόψη των άμεσων και 
μεσοπρόθεσμων αναγκών του ITER, και 
με προοπτική την περαιτέρω ανάπτυξη 
της σύντηξης, θα αναληφθούν 
πρωτοβουλίες με σκοπό την εκπαίδευση 
της «γενιάς του ITER», από άποψη 
αριθμού στελεχών, εύρους δεξιοτήτων 
και υψηλού επιπέδου κατάρτισης και 
εμπειρίας.
6. Υποδομές
Ο ITER θα αποτελέσει νέα ερευνητική 
υποδομή με ισχυρή ευρωπαϊκή διάσταση.
7. Βιομηχανικές διαδικασίες και 
μεταφορά τεχνολογίας
Απαιτούνται νέες οργανωτικές δομές για 
ταχεία μεταφορά των καινοτομιών που 
προκύπτουν από τον ITER προς την 
ευρωπαϊκή βιομηχανία. Τούτο θα 
αποτελέσει καθήκον του Φόρουμ 
Καινοτομίας της Βιομηχανίας Σύντηξης, 
που θα καταρτίσει χάρτη πορείας της 
τεχνολογίας σύντηξης και πρωτοβουλίες 
ανάπτυξης των ανθρώπινων πόρων, με 
έμφαση στην καινοτομία και το δυναμικό 
παροχής νέων προϊόντων και υπηρεσιών.

Or. en

Τροπολογία 37
Helga Trüpel

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα 1 – Μέρος Ι.Β – παράγραφος 2
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η πυρηνική ενέργεια αποτελεί σημαντικό 
στοιχείο του διαλόγου σχετικά με την 
καταπολέμηση της αλλαγής του κλίματος 
και τη μείωση της ενεργειακής 
εξάρτησης της Ευρώπης. Οι πιο 
προηγμένες πυρηνικές τεχνολογίες 
εγκλείουν δυνητικές προοπτικές 
ουσιαστικής βελτίωσης της απόδοσης και 
της χρήσης των πόρων, με παράλληλη 
καθιέρωση ακόμα υψηλότερων προτύπων 
ασφάλειας και παραγωγή λιγότερων 
αποβλήτων σε σχέση με τις σημερινές 
τεχνικές. Οι τρέχουσες ευρωπαϊκές 
πρωτοβουλίες στο εν λόγω πεδίο 
εντάσσονται στο πεδίο εφαρμογής του 
Στρατηγικού Σχεδίου Ενεργειακών 
Τεχνολογιών (σχέδιο SET), που εγκρίθηκε 
από το Συμβούλιο και το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο, ενώ επίσης συμβάλλουν στις 
δραστηριότητες συνεργασίας που 
αναλαμβάνονται με μεγάλες τρίτες χώρες 
στο πλαίσιο του διεθνούς φόρουμ IVης 
γενιάς(GIF).

διαγράφεται
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