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ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 

1. ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ 

Η πρόταση που συνοδεύει την παρούσα αιτιολογική έκθεση αφορά την έκδοση απόφασης του 
Συµβουλίου σχετικά µε το ειδικό πρόγραµµα, προς εκτέλεση µε έµµεσες δράσεις, µε το οποίο 
υλοποιείται το έβδοµο πρόγραµµα-πλαίσιο δραστηριοτήτων πυρηνικής έρευνας και 
εκπαίδευσης (2012-2013) της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Ατοµικής Ενέργειας. Αφορά 
ερευνητικές εργασίες στους τοµείς της σύντηξης, της σχάσης και της ακτινοπροστασίας. 
Κύριος στόχος είναι να διασφαλιστεί η συνέχιση, επί µία περαιτέρω διετία, της έρευνας που 
χρηµατοδοτείται από την ΕΕ στους εν λόγω τοµείς στον άξονα των δραστηριοτήτων που 
υλοποιήθηκαν µε επιτυχία κατά την περίοδο 2007-2011. Για τον σκοπό αυτό, στην πρόταση 
επεξηγείται λεπτοµερέστερα το πεδίο εφαρµογής των δραστηριοτήτων Ε&Α.  

2. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΟΥ ΕΙ∆ΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΥΡΑΤΟΜ  

Το εν λόγω ειδικό πρόγραµµα για έµµεσες δράσεις καλύπτει τις παρακάτω δύο θεµατικές 
προτεραιότητες: 

2.1. ΈΡΕΥΝΑ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΠΟ ΣΥΝΤΗΞΗ 

Στόχος της παρούσας θεµατικής προτεραιότητας είναι η ανάπτυξη της γνωστικής βάσης για 
το ITER και η υλοποίηση αυτού ως µείζον βήµα στην πορεία δηµιουργίας πρωτοτύπων 
αντιδραστήρων για σταθµούς ηλεκτροπαραγωγής οι οποίοι είναι ασφαλείς, αειφόροι, φιλικοί 
προς το περιβάλλον και οικονοµικώς βιώσιµοι. Η θεµατική αυτή προτεραιότητα καλύπτει τα 
κάτωθι πεδία δραστηριότητας:  

– Υλοποίηση του ITER 

– Ε&Α για την προετοιµασία της λειτουργίας του ITER 

– ∆ραστηριότητες προετοιµασία του DEMO  

– ∆ραστηριότητες Ε&Α µακροπρόθεσµου ορίζοντα 

– Ανθρώπινοι πόροι, εκπαίδευση και κατάρτιση 

– Υποδοµές 

– Μεταφορά τεχνολογίας, συµµετοχή της βιοµηχανίας και καινοτοµία. 

2.2. ΠΥΡΗΝΙΚΗ ΣΧΑΣΗ ΚΑΙ ΑΚΤΙΝΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ 

Στόχος της παρούσας θεµατικής προτεραιότητας είναι η ανάπτυξη µιας στέρεης 
επιστηµονικής και τεχνολογικής βάσης για την επιτάχυνση πρακτικών εξελίξεων στους 
τοµείς της ασφαλούς διαχείρισης των ραδιενεργών αποβλήτων µακράς διάρκειας ζωής, την 
ενίσχυση ιδιαίτερα της ασφάλειας, της αποδοτικής χρήσης των πόρων και της 
αποτελεσµατικής χρήσης της πυρηνικής ενέργειας από οικονοµικής πλευράς, καθώς και η 
εξασφάλιση ενός ανθεκτικού και κοινωνικά αποδεκτού συστήµατος προστασίας του 
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ανθρώπου και του περιβάλλοντος από τις επιπτώσεις της ιοντίζουσας ακτινοβολίας. Η 
θεµατική αυτή προτεραιότητα καλύπτει τα κάτωθι πεδία δραστηριότητας:  

– Ταφή σε γεωλογικούς σχηµατισµούς  

– Συστήµατα και ασφάλεια αντιδραστήρων 

– Ακτινοπροστασία  

– Στήριξη για ερευνητικές υποδοµές και πρόσβαση σε αυτές 

– Ανθρώπινοι πόροι και εκπαίδευση. 

2.3. ΟΙ ΚΥΡΙΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ ΕΙ∆ΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΙΝΑΙ: 

– Η παροχή αδιάλειπτης στήριξης για τις δραστηριότητες στο πλαίσιο του 
Στρατηγικού Σχεδίου Ενεργειακών Τεχνολογιών (σχέδιο SET), 

– η στήριξη και συµπλήρωση των εθνικών ερευνητικών προγραµµάτων στους 
τοµείς της πυρηνικής σχάσης και της ακτινοπροστασίας µέσω συνεργατικής 
έρευνας και δραστηριοτήτων δικτύωσης, µε αποτέλεσµα την µεγιστοποίηση 
της προστιθέµενης αξίας της ΕΕ σύµφωνα µε την συνολική πολιτική της 
Ένωσης στους τοµείς της ενέργειας και της προστασίας της υγείας,  

– η βελτίωση της υλοποίησης των ερευνητικών δραστηριοτήτων στον τοµέα της 
σύντηξης που εκτελούνται στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Συµφωνίας για την 
Ανάπτυξη της Σύντηξης (EFDA),  

– η καλλιέργεια της διεθνούς συνεργασίας µέσω συγκεκριµένων δράσεων σε 
αµφότερους τους τοµείς της σύντηξης και της σχάσης, προς συµπλήρωση της 
στρατηγικής προσέγγισης του προγράµµατος, 

– η εξασφάλιση επαρκούς διακυβέρνησης και διαχείρισης των ITER και F4E, 
συµπεριλαµβανοµένων της συγκράτησης των δαπανών και της διαχείρισης των 
κινδύνων (τεχνικών, βιοµηχανικών, οικονοµικών, νοµικών). 

Για τα ITER και F4E θα απαιτηθεί µια πιο ευέλικτη οργανωτική δοµή που θα επιτρέψει 
ταχεία µεταφορά, στη βιοµηχανία, της προκύπτουσας καινοτοµίας και τεχνολογικής προόδου, 
δίνοντας έτσι τη δυνατότητα στην ευρωπαϊκή βιοµηχανία να γίνει ανταγωνιστικότερη. Ο 
στόχος αυτός θα επιτευχθεί µε: 

– προώθηση της καινοτοµίας και ανταλλαγή τεχνογνωσίας µε τα συνδεόµενα 
πανεπιστήµια, ερευνητικά ιδρύµατα και τη βιοµηχανία,  

– ενθάρρυνση της παραγωγής διπλωµάτων ευρεσιτεχνίας, 

– προώθηση του φόρουµ καινοτοµίας της βιοµηχανίας σύντηξης, το οποίο θα 
καταρτίσει χάρτη πορείας για την τεχνολογία σύντηξης και θα αναπτύξει 
πρωτοβουλίες για την ανάπτυξη των ανθρώπινων πόρων µε έµφαση στην 
καινοτοµία και τις δυνατότητες παροχής νέων προϊόντων και υπηρεσιών. 
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2.4. ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ Η ΠΡΟΤΑΣΗ 

∆υνάµει του άρθρου 7 της συνθήκης Ευρατόµ, το πρόγραµµα πλαίσιο Ευρατόµ είναι το κύριο 
µέσο της Κοινότητας για την στήριξη και συµπλήρωση των δραστηριοτήτων των κρατών 
µελών στον τοµέα της Ε&Α στα πυρηνικά. Στα τέλη 2011 λήγει η ισχύς των υφιστάµενων 
διατάξεων (αποφάσεις του Συµβουλίου περί θέσπισης του 7ου προγράµµατος πλαισίου 
Ευρατόµ για την περίοδο 2007-20111)  

2.5. ΣΥΝΟΧΗ ΜΕ ΑΛΛΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΣΤΟΧΟΥΣ ΤΗΣ ΈΝΩΣΗΣ 

Το παρόν ειδικό πρόγραµµα υποστηρίζει δραστηριότητες Ε&Α που συνάδουν πλήρως µε 
τους στόχους του Στρατηγικού Σχεδίου Ενεργειακών Τεχνολογιών (σχέδιο SET). 
Υποστηρίζει επίσης τους στόχους που απαριθµούνται σε µείζονες πρωτοβουλίες πολιτικής 
της ΕΕ, όπως η Ευρωπαϊκή Στρατηγική 2020, η συναφής πρωτοβουλία για την Ένωση 
Καινοτοµίας και η ανακοίνωση Ενέργεια 2020.  

3. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΩΝ ∆ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΕΩΝ ΜΕ ΤΑ ΕΝ∆ΙΑΦΕΡΟΜΕΝΑ 
ΜΕΡΗ ΚΑΙ ΕΚΤΙΜΗΣΕΙΣ ΤΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ 

3.1. ∆ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΕΙΣ ΜΕ ΤΑ ΕΝ∆ΙΑΦΕΡΟΜΕΝΑ ΜΕΡΗ 

Σύµφωνα µε τη Συνθήκη Ευρατόµ, η Επιτροπή ζήτησε τη γνώµη της Επιστηµονικής και 
Τεχνικής Επιτροπής Ευρατόµ.  

3.2. ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗ ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΣΥΝΗΣ 

Για την κατάρτιση της πρότασης για το ειδικό πρόγραµµα η Επιτροπή χρησιµοποίησε 
διάφορες πηγές, µεταξύ των οποίων: 

– ενδιάµεσες αξιολογήσεις του 7ου ΠΠ Ευρατόµ από ανεξάρτητες οµάδες 
εµπειρογνωµόνων•  

– έκθεση για λογαριασµό της Ευρωπαϊκής Συµφωνίας για την Ανάπτυξη της 
Σύντηξης (EFDA) από ειδική οµάδα µελέτης σχετικά µε το µέλλον του 
προγράµµατος Ε&Α στον τοµέα της σύντηξης•  

– εισηγήσεις της Επιστηµονικής και Τεχνικής Επιτροπής Ευρατόµ σχετικά µε 
την παράταση του ΠΠ7 και την προετοιµασία του ΠΠ8•  

– εκθέσεις, όπως έγγραφα οραµατισµού και στρατηγικά ερευνητικά θεµατολόγια 
που καταρτίζουν οι τεχνολογικές πλατφόρµες στον πυρηνικό τοµέα – η 
τεχνολογική πλατφόρµα βιώσιµης πυρηνικής ενέργειας (SNETP), η 

                                                 
1 Απόφαση του Συµβουλίου, για το έβδοµο πρόγραµµα-πλαίσιο Ευρατόµ (2006/970/Ευρατόµ) ΕΕ L 54 

της 22.2.2007, σ. 21. Απόφαση του Συµβουλίου, σχετικά µε το ειδικό πρόγραµµα έµµεσων δράσεων 
Ευρατόµ (2006/976/Ευρατόµ) ΕΕ L 54 της 22.2.2007, σ. 139. Κανονισµός του Συµβουλίου µε τον 
οποίο καθορίζονται οι κανόνες συµµετοχής (1908/2006) ΕΕ L 54 της 22.2.2007, σ. 4. Απόφαση του 
Συµβουλίου περί του ειδικού προγράµµατος που θα υλοποιηθεί µε άµεσες δράσεις από το Κοινό 
Κέντρο Ερευνών (2006/977/Ευρατόµ) ΕΕ L 54 της 22.2.2007, σ. 149. 
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τεχνολογική πλατφόρµα για την τελική διάθεση σε γεωλογικούς σχηµατισµούς 
(IGD-TP) και η πολυεπιστηµονική ευρωπαϊκή πρωτοβουλία χαµηλών δόσεων 
(MELODI). 

3.3. ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ 

Σύµφωνα µε το άρθρο 21 των κανόνων εφαρµογής του δηµοσιονοµικού κανονισµού 
(κανονισµός αριθ. 2342/2002 της Επιτροπής) η Επιτροπή κατάρτισε εκ των προτέρων 
αξιολόγηση. ∆εδοµένου ότι η παρούσα πρόταση αποβλέπει στη συνέχιση των 
δραστηριοτήτων του προγράµµατος πλαισίου Ευρατόµ για τα έτη 2012-13 βάσει των ίδιων 
δηµοσιονοµικών προοπτικών, έχει αρθεί η απαίτηση για εκτίµηση των επιπτώσεων.  

4. ΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ 

Η νοµική βάση για το παρόν ειδικό πρόγραµµα παρέχεται από τα άρθρα 1, 2, 4 και 7 της 
Συνθήκης Ευρατόµ.  

5. ∆ΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ 

Οι δηµοσιονοµικές επιπτώσεις της απόφασης καθώς και οι επιπτώσεις της από άποψη 
ανθρώπινων και διοικητικών πόρων εκτίθενται στο «νοµοθετικό δηµοσιονοµικό δελτίο» που 
επισυνάπτεται στην παρούσα πρόταση απόφασης του Συµβουλίου. 
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2011/0043 (NLE) 

Πρόταση 

ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 

σχετικά µε το ειδικό πρόγραµµα, προς εκτέλεση µε έµµεσες δράσεις, µε το οποίο 
υλοποιείται το έβδοµο πρόγραµµα-πλαίσιο δραστηριοτήτων πυρηνικής έρευνας και 

εκπαίδευσης (2012-2013) της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Ατοµικής Ενέργειας (Ευρατόµ) 

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ, 

Έχοντας υπόψη τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Ατοµικής Ενέργειας, 
και ιδίως το άρθρο 7, 

Έχοντας υπόψη την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής,  

Έχοντας υπόψη τη γνώµη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου2, 

Έχοντας υπόψη τη γνώµη της Ευρωπαϊκής Οικονοµικής και Κοινωνικής Επιτροπής3, 

Εκτιµώντας τα ακόλουθα: 

(1) Ο συνδυασµός των εθνικών και ευρωπαϊκών προσπαθειών στον τοµέα της έρευνας 
και της εκπαίδευσης αποτελεί βασική προϋπόθεση για την προώθηση και την 
κατοχύρωση της οικονοµικής ανάπτυξης και της ευηµερίας των πολιτών στην 
Ευρώπη. 

(2) Σύµφωνα µε την απόφαση (XXX/XXX/Ευρατόµ) του Συµβουλίου, για το έβδοµο 
πρόγραµµα-πλαίσιο δραστηριοτήτων πυρηνικής έρευνας και εκπαίδευσης της 
Ευρωπαϊκής Κοινότητας Ατοµικής Ενέργειας (Ευρατόµ) (2012-2013)4 (εφεξής το 
«πρόγραµµα-πλαίσιο (2012-2013)»), το πρόγραµµα-πλαίσιο (2012-2013) υλοποιείται 
µέσω ειδικών προγραµµάτων, τα οποία ορίζουν τους λεπτοµερείς κανόνες εφαρµογής 
τους, προσδιορίζουν τη διάρκειά τους και παρέχουν τα µέσα που θεωρούνται 
αναγκαία.  

(3) Το πρόγραµµα πλαίσιο (2012-2013) περιλαµβάνει δύο τύπους δραστηριοτήτων: 
έµµεσες ερευνητικές δράσεις µε αντικείµενο την ενέργεια σύντηξης, την πυρηνική 
σχάση και την ακτινοπροστασία, και άµεσες δράσεις για δραστηριότητες του Κοινού 
Κέντρου Ερευνών στο πεδίο της πυρηνικής ενέργειας. Οι έµµεσες δράσεις πρέπει να 
υλοποιηθούν στο πλαίσιο του παρόντος ειδικού προγράµµατος. 

                                                 
2 Γνώµη που διατυπώθηκε στις xxx 
3 ΕΕ C xx 
4 ΕΕ L xxx 
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(4) Στο παρόν ειδικό πρόγραµµα πρέπει να εφαρµόζονται οι κανόνες συµµετοχής 
επιχειρήσεων, ερευνητικών κέντρων και πανεπιστηµίων και οι κανόνες διάδοσης των 
αποτελεσµάτων της έρευνας βάσει του προγράµµατος πλαισίου (2012-2013). 

(5) Σύµφωνα µε το άρθρο 101 της Συνθήκης, η Κοινότητα έχει συνοµολογήσει σειρά 
διεθνών συµφωνιών στο πεδίο της πυρηνικής έρευνας, και είναι σκόπιµο να 
καταβληθούν προσπάθειες για την ενίσχυση της διεθνούς ερευνητικής συνεργασίας 
ώστε η Κοινότητα να ενσωµατωθεί περαιτέρω στην παγκόσµια ερευνητική κοινότητα. 
Η διµερής διεθνής συνεργασία στηρίζεται σε στέρεο νοµικό πλαίσιο συµφωνιών 
συνεργασίας µεταξύ της Κοινότητας και τρίτων χωρών. Το πρόγραµµα πλαίσιο (2012 
- 2013) είναι θεµελιώδους σηµασίας για την εφαρµογή των εν λόγω συµφωνιών. Κατά 
συνέπεια, το παρόν ειδικό πρόγραµµα πρέπει να επιτρέπει τη συµµετοχή των χωρών 
που έχουν συνάψει ανάλογες συµφωνίες και πρέπει επίσης να είναι ανοικτό σε 
επίπεδο έργων, και βάσει της αρχής του αµοιβαίου οφέλους, στη συµµετοχή φορέων 
από τρίτες χώρες και διεθνών οργανισµών επιστηµονικής συνεργασίας.  

(6) Το παρόν ειδικό πρόγραµµα πρέπει να συµβάλει στην προώθηση της αειφόρου 
ανάπτυξης.  

(7) Η χρηστή δηµοσιονοµική διαχείριση του ειδικού προγράµµατος και της υλοποίησής 
του πρέπει να διασφαλίζεται µε αποτελεσµατικό και φιλικό για τον χρήστη τρόπο, µε 
παράλληλη κατοχύρωση της ασφάλειας δικαίου και της προσβασιµότητας του 
προγράµµατος για όλους τους συµµετέχοντες, σύµφωνα µε τον κανονισµό (EΚ, 
Ευρατόµ) αριθ. 1605/2002 του Συµβουλίου, της 25ης Ιουνίου 2002, για τη θέσπιση 
του δηµοσιονοµικού κανονισµού που εφαρµόζεται στον γενικό προϋπολογισµό των 
Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων5, και τον κανονισµό (ΕΚ, Ευρατόµ) αριθ. 2342/2002 της 
23ης ∆εκεµβρίου 2002, για τη θέσπιση των κανόνων εφαρµογής του κανονισµού (EK, 
Ευρατόµ) αριθ. 1605/2002 του Συµβουλίου, για τη θέσπιση του ∆ηµοσιονοµικού 
Κανονισµού που εφαρµόζεται στο γενικό προϋπολογισµό των Ευρωπαϊκών 
Κοινοτήτων6.  

(8) Πρέπει να ληφθούν τα ενδεδειγµένα µέτρα – αναλογικώς προς τα οικονοµικά 
συµφέροντα της Ένωσης – για την παρακολούθηση της αποτελεσµατικότητας τόσο 
της παρεχόµενης οικονοµικής στήριξης όσο και της χρήσης των σχετικών κονδυλίων 
προκειµένου να αποφευχθούν οι παρατυπίες και η απάτη. Πρέπει επίσης να ληφθούν 
τα αναγκαία µέτρα για την ανάκτηση απολεσθέντων, αχρεωστήτως καταβληθέντων ή 
κακώς χρησιµοποιηθέντων κονδυλίων σύµφωνα µε τον κανονισµό (EΚ, Ευρατόµ) 
αριθ. 1605/2002, τον κανονισµό (EΚ, Ευρατόµ) αριθ. 2342/2002, τον κανονισµό (EΚ, 
Ευρατόµ) αριθ. 2988/95 του Συµβουλίου της 18ης ∆εκεµβρίου 1995 σχετικά µε την 
προστασία των οικονοµικών συµφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων7, τον 
κανονισµό (Ευρατόµ, EΚ) αριθ. 2185/96 του Συµβουλίου, της 11ης Νοεµβρίου 1996, 
σχετικά µε τους ελέγχους και εξακριβώσεις που διεξάγει επιτοπίως η Επιτροπή µε 
σκοπό την προστασία των οικονοµικών συµφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων 
από απάτες και λοιπές παρατυπίες8 και τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1073/1999 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 25ης Μαρτίου 1999 σχετικά µε 

                                                 
5 ΕΕ L 248 της 16.9.2002, σ. 1. 
6 ΕΕ L 357 της 31.12.2002, σ. 1. 
7 ΕΕ L 312 της 23.12.1995, σ. 1. 
8 ΕΕ L 292της 15.11.1996, σ.2. 
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τις έρευνες που πραγµατοποιούνται από την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Καταπολέµησης 
της Απάτης (OLAF)9. 

(9) Για κάθε θεµατικό πεδίο πρέπει να προβλέπεται ξεχωριστή γραµµή του 
προϋπολογισµού στον γενικό προϋπολογισµό της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

(10) Οι ερευνητικές δραστηριότητες που διεξάγονται βάσει του παρόντος ειδικού 
προγράµµατος πρέπει να τηρούν τις θεµελιώδεις αρχές δεοντολογίας, 
συµπεριλαµβανοµένων ιδίως εκείνων που διατυπώνονται στον Χάρτη Θεµελιωδών 
∆ικαιωµάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

(11) Η Επιτροπή ζήτησε τη γνώµη της Επιστηµονικής και Τεχνικής Επιτροπής Ευρατόµ, 

ΕΞΕ∆ΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΠΟΦΑΣΗ:  

Άρθρο 1 

Το ειδικό πρόγραµµα, προς εκτέλεση µε έµµεσες δράσεις, µε το οποίο υλοποιείται το έβδοµο 
πρόγραµµα-πλαίσιο δραστηριοτήτων πυρηνικής έρευνας και εκπαίδευσης (2012-2013) της 
Ευρωπαϊκής Κοινότητας Ατοµικής Ενέργειας (Ευρατόµ), εφεξής «ειδικό πρόγραµµα», 
εγκρίνεται για την περίοδο από 1ης Ιανουαρίου 2012 έως 31 ∆εκεµβρίου 2013. 

Άρθρο 2 

Μέσω του ειδικού προγράµµατος υποστηρίζονται δραστηριότητες έρευνας και εκπαίδευσης 
στον τοµέα της πυρηνικής ενέργειας που καλύπτουν ολόκληρο το φάσµα των έµµεσων 
ερευνητικών δράσεων στα ακόλουθα θεµατικά πεδία:  

α) έρευνα στο πεδίο της ενέργειας σύντηξης (συµπεριλαµβανοµένου του ITER)• 

β) έρευνα στο πεδίο της πυρηνικής σχάσης και της ακτινοπροστασίας. 

Οι στόχοι και οι αδρές γραµµές των ανωτέρω δραστηριοτήτων παρατίθενται στο παράρτηµα. 

Άρθρο 3 

Σύµφωνα µε το άρθρο 3 της απόφασης [η αναφορά στην απόφαση του Συµβουλίου για το ΠΠ 
Ευρατόµ θα προστεθεί όταν εκδοθεί], ο προϋπολογισµός εκτέλεσης του ειδικού προγράµµατος 
εκτιµήθηκε σε 2.327.054.000 ευρώ, εκ των οποίων ποσοστό έως 15 % διατίθεται για τις 
διοικητικές δαπάνες της Επιτροπής. Το ποσό αυτό επιµερίζεται ως ακολούθως (σε ευρώ):  

α) έρευνα στο πεδίο της ενέργειας σύντηξης 2.208.809.000 

β) πυρηνική σχάση και ακτινοπροστασία, 118.245.000 

                                                 
9 ΕΕ L 136 της 31.5.1999, σ. 1. 
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Άρθρο 4 

Οι πάσης φύσεως ερευνητικές δραστηριότητες που διεξάγονται βάσει του ειδικού 
προγράµµατος εκτελούνται σύµφωνα µε θεµελιώδεις δεοντολογικές αρχές. 

Άρθρο 5 

1. Το ειδικό πρόγραµµα υλοποιείται µέσω των µηχανισµών χρηµατοδότησης που 
θεσπίζονται στο παράρτηµα ΙΙ της απόφασης [η αναφορά στην απόφαση του 
Συµβουλίου για το ΠΠ Ευρατόµ θα προστεθεί όταν εκδοθεί].  

2. Στο παρόν ειδικό πρόγραµµα εφαρµόζονται οι κανόνες για τη συµµετοχή των 
επιχειρήσεων, των ερευνητικών κέντρων και των πανεπιστηµίων και για τη διάδοση 
των ερευνητικών αποτελεσµάτων σχετικά µε έµµεσες δράσεις όπως παρατίθενται 
στον κανονισµό (Ευρατόµ ) αριθ. του Συµβουλίου [η αναφορά στον κανονισµό του 
Συµβουλίου θα προστεθεί όταν εκδοθεί]10. 

Άρθρο 6 

1. Για την υλοποίηση του ειδικού προγράµµατος, η Επιτροπή εκπονεί ετήσιο 
πρόγραµµα εργασίας όπου προσδιορίζει λεπτοµερέστερα τους στόχους και τις 
επιστηµονικές και τεχνολογικές προτεραιότητες που παρατίθενται στο παράρτηµα, 
τους µηχανισµούς χρηµατοδότησης του εκάστοτε αντικειµένου για το οποίο 
δηµοσιεύονται προσκλήσεις υποβολής προτάσεων, καθώς και το χρονοδιάγραµµα 
υλοποίησης. 

2. Το πρόγραµµα εργασίας συνεκτιµά συναφείς ερευνητικές δραστηριότητες που 
διεξάγονται στα κράτη µέλη, συνδεδεµένες χώρες, καθώς και σε ευρωπαϊκούς και 
διεθνείς οργανισµούς. Το πρόγραµµα εργασίας επικαιροποιείται κατά περίπτωση. 

3. Το πρόγραµµα εργασίας προσδιορίζει τα κριτήρια βάσει των οποίων θα 
αξιολογηθούν οι προτάσεις για έµµεσες δράσεις στο πλαίσιο των µηχανισµών 
χρηµατοδότησης και θα επιλεγούν τα έργα. Τα εφαρµοζόµενα κριτήρια είναι η 
αριστεία, ο αντίκτυπος και η υλοποίηση. Πρόσθετες απαιτήσεις, διορθωτικοί 
συντελεστές και τιµές κατωφλίου ενδέχεται να προσδιορίζονται ή να αναλύονται 
συµπληρωµατικά στο πρόγραµµα εργασίας. 

4. Το πρόγραµµα εργασίας µπορεί να προσδιορίζει τα ακόλουθα: 

α) οργανισµούς που λαµβάνουν συνεισφορές υπό µορφή συνδροµής 
µέλους· 

β) δράσεις στήριξης δραστηριοτήτων που διεξάγονται από συγκεκριµένες 
νοµικές οντότητες.  

                                                 
10 ΕΕ L … 
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Άρθρο 7 

1. Η Επιτροπή έχει την ευθύνη της υλοποίησης του ειδικού προγράµµατος. 

2. Για τις ανάγκες υλοποίησης του ειδικού προγράµµατος, η Επιτροπή συνεπικουρείται 
από συµβουλευτική επιτροπή. Η σύνθεση της τελευταίας µπορεί να ποικίλλει 
ανάλογα µε τα θέµατα της ηµερήσιας διάταξης αυτής. Για ζητήµατα που σχετίζονται 
µε τη σχάση, η σύνθεση της εν λόγω επιτροπής και οι λεπτοµερείς κανόνες και 
διαδικασίες λειτουργίας που εφαρµόζονται σε αυτήν καθορίζονται στην απόφαση 
84/338/Ευρατόµ, ΕΚΑΧ, ΕΟΚ του Συµβουλίου11. Για τα ζητήµατα που αφορούν τη 
σύντηξη, ισχύουν τα προβλεπόµενα στην απόφαση του Συµβουλίου, της 16ης 
∆εκεµβρίου 1980, σχετικά µε τη σύσταση συµβουλευτικής επιτροπής για το 
πρόγραµµα σύντηξης12. 

3. Η Επιτροπή ενηµερώνει σε τακτική βάση την επιτροπή σχετικά µε τη συνολική 
πρόοδο της υλοποίησης του ειδικού προγράµµατος και της παρέχει έγκαιρη 
πληροφόρηση σχετικά µε όλες τις δράσεις που προτείνονται ή χρηµατοδοτούνται 
στο πλαίσιο του παρόντος ειδικού προγράµµατος.  

Άρθρο 8 

Η Επιτροπή µεριµνά για την ανεξάρτητη παρακολούθηση, αξιολόγηση και επανεξέταση που 
προβλέπονται στο άρθρο 6 της απόφασης [η αναφορά στην απόφαση του Συµβουλίου για το 
ΠΠ Ευρατόµ θα προστεθεί όταν εκδοθεί] σχετικά µε τις δραστηριότητες οι οποίες διεξάγονται 
στους τοµείς που καλύπτει το ειδικό πρόγραµµα.  

Άρθρο 9 

Η παρούσα απόφαση αρχίζει να ισχύει την τρίτη ηµέρα από τη δηµοσίευσή της στην Επίσηµη 
Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.  

Βρυξέλλες, 

 Για το Συµβούλιο 
 Ο Πρόεδρος 

                                                 
11 ΕΕ L 177 της 4.7.1984, σ. 25. 
12 ∆εν δηµοσιεύθηκε. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ, Α∆ΡΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΙΚΩΝ 
ΤΟΜΕΩΝ ΚΑΙ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ 

I. Θεµατικά πεδία έρευνας 

I.A Έρευνα στο πεδίο της ενέργειας σύντηξης 

Γενικός στόχος 

Ανάπτυξη της γνωστικής βάσης για το ITER και υλοποίηση αυτού ως µείζον βήµα στην πορεία 
δηµιουργία πρωτοτύπων αντιδραστήρων για σταθµούς ηλεκτροπαραγωγής οι οποίοι είναι 
ασφαλείς, αειφόροι, φιλικοί προς το περιβάλλον και οικονοµικώς βιώσιµοι.  

∆ραστηριότητες 

1. Υλοποίηση του ITER 

Ως οικοδεσπότης του έργου, η Κοινότητα έχει ειδική ευθύνη στο πλαίσιο του οργανισµού ITER και 
αναλαµβάνει ηγετικό ρόλο, κυρίως όσον αφορά την διοίκηση του ∆ιεθνούς Οργανισµού ITER, τη 
διαχείριση και στελέχωση, καθώς και τη γενική τεχνική και διοικητική στήριξη.  

Η συµµετοχή της Κοινότητας στο ITER ως συµβαλλόµενου µέρους θα περιλαµβάνει περαιτέρω 
συνεισφορές στην κατασκευή του εξοπλισµού και των εγκαταστάσεων που απαιτούνται στον τόπο 
εγκατάστασης του ITER και την στήριξη του έργου κατά την κατασκευή. 

Οι δραστηριότητες Ε&ΤΑ προς στήριξη της κατασκευής του ITER θα διεξάγονται στο πλαίσιο των 
ενώσεων σύντηξης (fusion associations) και ευρωπαϊκών βιοµηχανιών. Οι δραστηριότητες αυτές θα 
περιλαµβάνουν την ανάπτυξη και δοκιµή κατασκευαστικών µερών και συστηµάτων. 

2. Ε&Α προς προετοιµασία της λειτουργίας του ITER 

Ένα εστιασµένο πρόγραµµα φυσικής και τεχνολογίας θα έχει ως στόχο την παγίωση των επιλογών 
του έργου ITER και την προετοιµασία της ταχείας εκκίνησης της λειτουργίας του ITER. Θα 
εκτελεσθεί µέσω συντονισµένων πειραµατικών, θεωρητικών δραστηριοτήτων, και δραστηριοτήτων 
µοντελοποίησης, για τις οποίες θα χρησιµοποιούνται οι εγκαταστάσεις JET και άλλες διατάξεις 
µαγνητικής συγκράτησης. Το εν λόγω πρόγραµµα αποτελεί εγγύηση για τη βαρύτητα του ρόλου 
της Ευρώπης στο πλαίσιο του έργου ITER, και προποµπό ενός ισχυρού ευρωπαϊκού ρόλου στην 
εκµετάλλευση του έργου. Θα περιλαµβάνει: 

– αξιολόγηση ειδικών τεχνολογιών νευραλγικής σηµασίας για την επιχειρησιακή λειτουργία του 
ITER µέσω της εκµετάλλευσης των τεχνικών βελτιώσεων του JET (πρώτο τοίχωµα τύπου ITER, 
συστήµατα θέρµανσης, διαγνωστική), 

– διερεύνηση σεναρίων επιχειρησιακής λειτουργίας του ITER µε τη βοήθεια στοχοθετηµένων 
πειραµάτων στο JET και άλλες µονάδες, καθώς και συντονισµένες δραστηριότητες 
µοντελοποίησης. 

3. Περιορισµένες τεχνολογικές δραστηριότητες προετοιµασίας του DEMO 

Οι ενώσεις σύντηξης και η βιοµηχανία θα αναπτύξουν περαιτέρω νευραλγικές τεχνολογίες και 
υλικά που απαιτούνται για την αδειοδότηση, κατασκευή και επιχειρησιακή λειτουργία του σταθµού 
επίδειξης ηλεκτροπαραγωγής DEMO, ώστε να δοκιµαστούν στο ITER και η ευρωπαϊκή βιοµηχανία 
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να αποκτήσει ικανότητα κατασκευής του DEMO και ανάπτυξης µελλοντικών σταθµών 
ηλεκτροπαραγωγής από σύντηξη. Θα υλοποιηθούν οι κάτωθι δραστηριότητες: 

– περαιτέρω εργασίες της οµάδας έργου αποκλειστικής απασχόλησης EVEDA (Engineering 
Validation and Engineering Design Activities – ∆ραστηριότητες τεχνολογικής επικύρωσης και 
κατασκευαστικής µελέτης) ως προπαρασκευαστικό στάδιο για την κατασκευή της µονάδας 
IFMIF (International Fusion Materials Irradiation Facility - ∆ιεθνής µονάδα ακτινοβόλησης 
υλικών σύντηξης), η οποία θα χρησιµοποιηθεί για τη δοκιµή υλικών σταθµού 
ηλεκτροπαραγωγής από σύντηξη, 

– ανάπτυξη, δοκιµές ακτινοβόλησης και µοντελοποίηση υλικών χαµηλής ραδιενέργειας και 
ανθεκτικών στην ακτινοβολία· ανάπτυξη των καίριων τεχνολογιών που απαιτούνται για την 
επιχειρησιακή λειτουργία σταθµού ηλεκτροπαραγωγής από σύντηξη, συµπεριλαµβανοµένων 
των αναστρεπτικών περιβληµάτων (blankets)· δραστηριότητες µελέτης της γενικής ιδέας του 
DEMO, συµπεριλαµβανοµένων πτυχών ασφάλειας και προστασίας του περιβάλλοντος. 

4. ∆ραστηριότητες Ε&Α µακροπρόθεσµου ορίζοντα 

Με βάση τις δραστηριότητες που αφορούν αποκλειστικά τον αντιδραστήρα ITER και το έργο 
επίδειξης DEMO, µέσω του ειδικού προγράµµατος θα αναπτυχθεί τεχνική επάρκεια και θα 
διευρυνθεί η γνωστική βάση σε πεδία τα οποία έχουν στρατηγική συνάφεια µε τους µελλοντικούς 
σταθµούς ηλεκτροπαραγωγής από σύντηξη. Οι εν λόγω ερευνητικές δραστηριότητες θα ενισχύσουν 
την τεχνική σκοπιµότητα και οικονοµική βιωσιµότητα της ηλεκτροπαραγωγής από σύντηξη. Οι 
ειδικές δράσεις βάσει του προγράµµατος πλαισίου (2012-2013) θα περιλαµβάνουν περιορισµένες 
δραστηριότητες ως ακολούθως: 

– µελέτη βελτιωµένων ιδεών για συστήµατα µαγνητικής συγκράτησης, συµπεριλαµβανοµένων 
αστρικών γεννητριών (stellarators). Οι εργασίες θα επικεντρωθούν στην προετοιµασία της 
επιχειρησιακής λειτουργίας της µηχανής W7-X stellarator, στην αξιοποίηση των υφιστάµενων 
µηχανών για διεύρυνση των πειραµατικών βάσεων δεδοµένων, και στην εκτίµηση των 
µελλοντικών προοπτικών αυτών των διατάξεων, 

– πειράµατα, θεωρία και περαιτέρω µοντελοποίηση µε απώτατο στόχο τη συνολική κατανόηση 
πλασµάτων σύντηξης κατάλληλων για αντιδραστήρα, 

– µελέτες των κοινωνιολογικών πτυχών και των οικονοµικών παραµέτρων της ηλεκτροπαραγωγής 
από σύντηξη, και δράσεις προώθησης της ευαισθητοποίησης του κοινού και κατανόησης της 
σύντηξης. 

5. Ανθρώπινοι πόροι, εκπαίδευση και κατάρτιση –συγκρότηση της «γενεάς ITER» 

Για την εξασφάλιση επαρκών ανθρώπινων πόρων και µιας συνεργασίας υψηλού επιπέδου στο 
πλαίσιο του θεµατικού τοµέα της σύντηξης, τόσο για τις άµεσες όσο και για τις µεσοπρόθεσµες 
ανάγκες του ITER, καθώς και για την περαιτέρω ανάπτυξη της σύντηξης, προβλέπονται:  

– στήριξη της κινητικότητας ερευνητών µεταξύ οργανισµών που συµµετέχουν στο ειδικό 
πρόγραµµα, µε σκοπό την περαιτέρω προώθηση της συνεργασίας και ενοποίησης των 
ερευνητικών δραστηριοτήτων καθώς και την καλλιέργεια της διεθνούς συνεργασίας,  

– υψηλού επιπέδου εκπαίδευση µηχανικών και ερευνητών σε µεταπτυχιακό και µεταδιδακτορικό 
επίπεδο, µε χρήση ακόµη και των µονάδων ως βάθρων κατάρτισης, καθώς και αποκλειστικά 
σεµινάρια και εργαστήρια, καθώς και καλλιέργεια της συνεργασίας µεταξύ των συµµετεχόντων 
από την ανώτατη εκπαίδευση.· 
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6. Υποδοµές 

Η υλοποίηση του ITER στην Ευρώπη, µέσα στο διεθνές πλαίσιο του οργανισµού ITER, θα 
προβάλει τις νέες ερευνητικές υποδοµές µε έντονη ευρωπαϊκή διάσταση. 

7. Μεταφορά τεχνολογίας, συµµετοχή της βιοµηχανίας και καινοτοµία 

Για το ITER θα απαιτηθεί µια νέα και πιο ευέλικτη οργανωτική δοµή που θα επιτρέψει την ταχεία 
µεταφορά, στη βιοµηχανία, της προκύπτουσας καινοτοµίας και τεχνολογικής προόδου, δίνοντας 
έτσι τη δυνατότητα στην ευρωπαϊκή βιοµηχανία να γίνει ανταγωνιστικότερη. Ο στόχος αυτός θα 
επιτευχθεί µε: 

– προώθηση της καινοτοµίας και ανταλλαγή τεχνογνωσίας µε συνδεδεµένα πανεπιστήµια, 
ερευνητικά ιδρύµατα και τη βιοµηχανία,  

– ενθάρρυνση της παραγωγής διπλωµάτων ευρεσιτεχνίας, 

– προώθηση του φόρουµ καινοτοµίας της βιοµηχανίας σύντηξης, το οποίο θα καταρτίσει χάρτη 
πορείας για την τεχνολογία σύντηξης και θα αναπτύξει πρωτοβουλίες για την ανάπτυξη των 
ανθρώπινων πόρων µε έµφαση στην καινοτοµία και τις δυνατότητες παροχής νέων προϊόντων 
και υπηρεσιών. 

I.B Πυρηνική σχάση και ακτινοπροστασία 

Ο συνολικός στόχος είναι η ενίσχυση, ιδίως, της ασφάλειας, των επιδόσεων, της απόδοσης των 
πόρων και της οικονοµικής αποδοτικότητας της πυρηνικής σχάσης και των χρήσεων των 
ακτινοβολιών στη βιοµηχανία και την ιατρική. Έµµεσες δράσεις στον τοµέα της πυρηνικής σχάσης 
και ακτινοπροστασίας θα αναληφθούν σε πέντε κύρια πεδία δραστηριότητας που αναλύονται 
κατωτέρω. Υφίστανται σηµαντικοί δεσµοί µε την έρευνα στο έβδοµο πρόγραµµα πλαίσιο της 
Ένωσης που εγκρίθηκε µε την απόφαση αριθ. 1982/2006/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και 
του Συµβουλίου13, ιδίως στους τοµείς της ενέργειας, των ευρωπαϊκών προτύπων, της εκπαίδευσης 
και κατάρτισης, της προστασίας του περιβάλλοντος, της υγείας, της επιστήµης των υλικών, της 
διακυβέρνησης, των κοινών υποδοµών, της παιδείας ασφάλειας και προστασίας από έκνοµες 
ενέργειες. Η διεθνής συνεργασία θα αποτελέσει καίριο γνώρισµα των δραστηριοτήτων σε πολλούς 
τοµείς, ιδίως στα προηγµένα πυρηνικά συστήµατα που αποτελούν αντικείµενο διερεύνησης στο 
πλαίσιο του διεθνούς φόρουµ Generation IV. 

1. Ταφή σε γεωλογικούς σχηµατισµούς 

Στόχοι 

Σκοπός είναι, µέσω έρευνας προσανατολισµένης στην υλοποίηση, να δηµιουργηθεί µια στέρεη 
επιστηµονική και τεχνική βάση για την επίδειξη των τεχνολογιών και της ασφάλειας της διάθεσης 
αναλωµένων καυσίµων και ραδιενεργών αποβλήτων µακράς διάρκειας ζωής σε γεωλογικούς 
σχηµατισµούς, και να υποστηριχθεί η ανάπτυξη µιας κοινής ευρωπαϊκής θεώρησης πάνω στα 
κυριότερα ζητήµατα που αφορούν τη διαχείριση και τη διάθεση των αποβλήτων. 

∆ραστηριότητες 

Ταφή σε γεωλογικούς σχηµατισµούς: Τεχνικές µελέτες και επίδειξη µελετών εναπόθεσης, επιτόπιος 
χαρακτηρισµός πετρωµάτων υποδοχής (σε υπόγεια ερευνητικά εργαστήρια γενικότερου χαρακτήρα 
ή προσαρµοσµένα στη φύση των πετρωµάτων), κατανόηση του περιβάλλοντος εναπόθεσης, 

                                                 
13 ΕΕ L 412 της 30.12.2006, σ. 1.  
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µελέτες των συναφών διεργασιών σε εγγύς πεδίο (µορφή αποβλήτων και µηχανικά φράγµατα) και 
σε άπω πεδίο (βραχώδες υπόστρωµα και οδοί διαφυγής προς τη βιόσφαιρα), ανάπτυξη αξιόπιστων 
µεθόδων για την αξιολόγηση επιδόσεων και ασφάλειας, τέλος δε διερεύνηση ζητηµάτων 
διακυβέρνησης και κοινωνικών πτυχών συναφών µε την αποδοχή από το κοινό. 

2. Συστήµατα αντιδραστήρων 

Στόχοι 

Υποστήριξη της ασφαλούς, αποτελεσµατικής και πιο αειφόρου λειτουργίας όλων των συναφών 
συστηµάτων αντιδραστήρων (συµπεριλαµβανοµένων και εγκαταστάσεων του κύκλου του 
πυρηνικού καυσίµου), που χρησιµοποιούνται ή αναπτύσσονται στην Ευρώπη, και διερεύνηση 
τρόπων µείωσης της ποσότητας ή/και του δυνητικού κινδύνου των αποβλήτων.  

∆ραστηριότητες  

Ασφάλεια των πυρηνικών εγκαταστάσεων: Επιχειρησιακή ασφάλεια υφιστάµενων και µελλοντικών 
πυρηνικών εγκαταστάσεων, ιδίως αξιολόγηση και διαχείριση της µονάδας σε όλη τη διάρκεια της 
επιχειρησιακής της ζωής, παιδεία ασφαλείας (ελαχιστοποίηση του βαθµού επικινδυνότητας από 
ανθρώπινο και οργανωτικό λάθος), προηγµένες µέθοδοι αξιολόγησης της ασφάλειας, εργαλεία 
αριθµητικής προσοµοίωσης, όργανα µετρήσεων και ελέγχου, πρόληψη και µετριασµός των 
επιπτώσεων σοβαρών ατυχηµάτων, καθώς και συναφείς δραστηριότητες για βελτιστοποίηση της 
διαχείρισης της γνώσης και της διατήρησης της επάρκειας.  

Προηγµένα πυρηνικά συστήµατα: Βελτίωση του βαθµού απόδοσης των σηµερινών συστηµάτων 
και καυσίµων και µελέτη προηγµένων συστηµάτων αντιδραστήρων ώστε να αξιολογηθεί το 
δυναµικό τους, οι άµυνες που µπορούν να προβάλλουν για τη µη εξάπλωση των πυρηνικών όπλων 
και οι επιδράσεις τους στη µακροπρόθεσµη βιωσιµότητα, συµπεριλαµβανοµένων δραστηριοτήτων 
βασικής και ζωτικής εγκάρσιας έρευνας (όπως για παράδειγµα επιστήµης των υλικών)14 και µελέτη 
του κύκλου του καυσίµου, καινοτόµων καυσίµων και πτυχών διαχείρισης αποβλήτων, 
συµπεριλαµβανοµένων του διαχωρισµού και της µεταστοιχείωσης, καθώς και της 
αποτελεσµατικότερης χρήσης του σχάσιµου υλικού στους υπάρχοντες αντιδραστήρες. 

3. Ακτινοπροστασία 

Στόχοι 

∆ιατήρηση και βελτίωση, µέσω της έρευνας, των προτύπων ακτινοπροστασίας στην Ένωση και 
επίλυση της διαµάχης σχετικά µε τον κίνδυνο που απορρέει από την έκθεση σε ιοντίζουσα 
ακτινοβολία χαµηλών και παρατεταµένων δόσεων.  

∆ραστηριότητες 

– Κίνδυνοι από έκθεση σε χαµηλές και παρατεταµένες δόσεις: Ορθότερη ποσοτικοποίηση των 
κινδύνων, για την υγεία, που απορρέουν από έκθεση σε χαµηλές και παρατεταµένες δόσεις 
ακτινοβολίας, συµπεριλαµβανοµένου και του παράγοντα άτοµο, µέσω επιδηµιολογικών µελετών 
και πληρέστερης κατανόησης των µηχανισµών µε τη βοήθεια των ερευνητικών εργασιών της 
κυτταρικής και µοριακής βιολογίας.  

                                                 
14 Εξυπακούεται ότι το ΕΣΕ ευθύνεται για την υποστήριξη της έρευνας αιχµής σε όλους τους τοµείς της 

επιστήµης και της τεχνολογίας. 
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– Ιατρικές χρήσεις της ακτινοβολίας: Ενίσχυση της ασφάλειας και της αποτελεσµατικότητας των 
ιατρικών χρήσεων της ακτινοβολίας µέσω νέων τεχνολογικών εξελίξεων και επίτευξη σωστής 
ισορροπίας µεταξύ των ωφελειών και κινδύνων από τις χρήσεις αυτές. 

– ∆ιαχείριση καταστάσεων έκτακτης ανάγκης και αποκατάσταση: Βελτίωση της συνοχής και 
ενοποίησης της διαχείρισης καταστάσεων έκτακτης ανάγκης στην Ευρώπη µε την ανάπτυξη 
κοινών εργαλείων και στρατηγικών και επίδειξη της αποτελεσµατικότητάς τους σε 
επιχειρησιακά περιβάλλοντα. 

– Άλλα θέµατα: Οι εθνικές ερευνητικές δραστηριότητες σε άλλους τοµείς θα ενσωµατωθούν 
αποτελεσµατικότερα ανάλογα µε τις ανάγκες προκειµένου να επιτευχθεί ο συνολικός στόχος.  

4. Υποδοµές 

Στόχοι 

Παροχή στήριξης σε νευραλγικές υποδοµές εκεί όπου υπάρχει σαφής ευρωπαϊκή προστιθέµενη 
αξία, κυρίως για τη δηµιουργία κρίσιµης µάζας και για την εξασφάλιση κατάλληλης πρόσβασης.  

∆ραστηριότητες 

Στήριξη για σχεδιασµό, ανακαίνιση, κατασκευή ή/και επιχειρησιακή λειτουργία των νευραλγικής 
σηµασίας ερευνητικών υποδοµών που απαιτούνται σε καθένα από τα ανωτέρω θεµατικά πεδία, 
συµπεριλαµβανοµένης της διευκόλυνσης της πρόσβασης σε υφιστάµενες και µελλοντικές 
εγκαταστάσεις από µεµονωµένους ερευνητές και ερευνητικές οµάδες. 

5. Ανθρώπινοι πόροι και εκπαίδευση15 

Στόχοι 

Στήριξη της δηµιουργίας και επέκτασης της επιστηµονικής επάρκειας και τεχνογνωσίας σε 
ολόκληρο τον τοµέα, µε αποτέλεσµα να εξασφαλίζονται το συντοµότερο δυνατόν εξειδικευµένοι 
ερευνητές, µηχανικοί και τεχνικοί, και βελτίωση του συντονισµού µεταξύ εκπαιδευτικών 
ιδρυµάτων της ΕΕ ώστε να εξασφαλιστεί ισοδυναµία προσόντων µεταξύ όλων των κρατών µελών.  

∆ραστηριότητες 

Ανθρώπινοι πόροι και εκπαίδευση: Συντονισµός εθνικών προγραµµάτων και κάλυψη αναγκών 
γενικής εκπαίδευσης στην πυρηνική επιστήµη και τεχνολογία µε τη βοήθεια µιας σειράς µέσων, 
µεταξύ των οποίων και ορισµένα ανταγωνιστικά, στο πλαίσιο της γενικής υποστήριξης των 
ανθρώπινων πόρων σε όλα τα θεµατικά πεδία. Συµπεριλαµβάνονται η στήριξη για µαθήµατα 
κατάρτισης και δίκτυα κατάρτισης και µέτρα για να καταστεί ο τοµέας ελκυστικότερος στους νέους 
επιστήµονες και µηχανικούς.  

II. ∆εοντολογικές πτυχές 

Κατά την υλοποίηση του παρόντος ειδικού προγράµµατος και των ερευνητικών δραστηριοτήτων 
που θα αναληφθούν στο πλαίσιο αυτού, πρέπει να τηρούνται οι θεµελιώδεις αρχές δεοντολογίας. 
Αυτές περιλαµβάνουν, µεταξύ άλλων, τις αρχές που αντικατοπτρίζονται στον Χάρτη Θεµελιωδών 
∆ικαιωµάτων της ΕΕ, στα οποία περιλαµβάνονται τα εξής: η προστασία της ανθρώπινης 
αξιοπρέπειας και της ανθρώπινης ζωής, η προστασία των προσωπικών δεδοµένων και της ιδιωτικής 

                                                 
15 Εξυπακούεται ότι η ευθύνη για την κινητικότητα των ερευνητών µεταξύ όλων των επιστηµονικών και 

τεχνολογικών τοµέων παραµένει στο πρόγραµµα «Άνθρωποι» βάσει του προγράµµατος πλαισίου της ΕΕ. 
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ζωής, καθώς και η προστασία των ζώων και του περιβάλλοντος, σύµφωνα µε την κοινοτική 
νοµοθεσία και τις τελευταίες εκδόσεις των σχετικών διεθνών συµβάσεων, κατευθυντήριων 
γραµµών και κωδίκων δεοντολογίας, π.χ. [∆ιακήρυξη του Ελσίνκι ;], Σύµβαση του Συµβουλίου της 
Ευρώπης για τα ανθρώπινα δικαιώµατα και τη βιοϊατρική που υπεγράφη στο Οβιέδο στις 4 
Απριλίου 1997 και τα πρόσθετα πρωτόκολλά της, Σύµβαση των Ηνωµένων Εθνών για τα 
δικαιώµατα του παιδιού, Οικουµενική ∆ιακήρυξη για το ανθρώπινο γονιδίωµα και τα ανθρώπινα 
δικαιώµατα που εγκρίθηκε από την UNESCO, Σύµβαση των Ηνωµένων Εθνών περί βιολογικών 
και τοξινικών όπλων, ∆ιεθνής Συνθήκη σχετικά µε τους φυτογενετικούς πόρους για τη διατροφή 
και τη γεωργία, και σχετικά ψηφίσµατα της Παγκόσµιας Οργάνωσης Υγείας (ΠΟΥ).  

Θα λαµβάνονται επίσης υπόψη οι γνώµες της Ευρωπαϊκής Οµάδας Συµβούλων για τις 
δεοντολογικές προεκτάσεις της Βιοτεχνολογίας (1991 έως 1997) και οι γνώµες της Ευρωπαϊκής 
Οµάδας για τη δεοντολογία των επιστηµών και νέων τεχνολογιών (που υπάρχει από το 1998).  

Σύµφωνα µε την αρχή της επικουρικότητας και την ποικιλοµορφία των προσεγγίσεων στην 
Ευρώπη, οι συµµετέχοντες σε ερευνητικά έργα πρέπει να συµµορφώνονται µε τις ισχύουσες 
νοµοθετικές, κανονιστικές και δεοντολογικές διατάξεις των χωρών στις οποίες διεξάγεται η έρευνα. 
Εν πάση περιπτώσει, εφαρµόζονται οι εθνικές διατάξεις και δεν στηρίζεται µε κοινοτική 
χρηµατοδότηση καµία ερευνητική εργασία η οποία πρόκειται να διεξαχθεί σε συγκεκριµένο κράτος 
µέλος ή άλλη χώρα, εφόσον αυτή απαγορεύεται στο εν λόγω κράτος µέλος ή χώρα. 

Ανάλογα µε την περίπτωση, οι συµµετέχοντες σε ερευνητικά έργα οφείλουν να ζητούν την έγκριση 
των οικείων κρατικών ή τοπικών επιτροπών δεοντολογίας πριν από την έναρξη των 
δραστηριοτήτων ΕΤΑ. Η Επιτροπή θα προβαίνει επίσης συστηµατικά σε επανεξέταση των 
προτάσεων µε βάση δεοντολογικά κριτήρια εφόσον αυτές πραγµατεύονται δεοντολογικώς 
ευαίσθητα ζητήµατα ή όταν δεν έχουν ληφθεί επαρκώς υπόψη οι δεοντολογικές πτυχές. Σε 
συγκεκριµένες περιπτώσεις, µπορεί να διενεργείται δεοντολογικός έλεγχος κατά τη διάρκεια 
εκτέλεσης ενός έργου.  

Το πρωτόκολλο για την προστασία και την καλή διαβίωση των ζώων που προσαρτάται στη 
Συνθήκη προβλέπει ότι, κατά το σχεδιασµό και την εφαρµογή των κοινοτικών πολιτικών, της 
έρευνας συµπεριλαµβανοµένης, η Κοινότητα συνεκτιµά πλήρως τις απαιτήσεις σχετικά µε την 
καλή διαβίωση των ζώων. Σύµφωνα µε την οδηγία 86/609/ΕΟΚ του Συµβουλίου16, σχετικά µε την 
προστασία των ζώων που χρησιµοποιούνται για πειραµατικούς και άλλους επιστηµονικούς 
σκοπούς, απαιτείται όλα τα πειράµατα να σχεδιάζονται κατά τρόπο ώστε τα πειραµατόζωα να µην 
υποφέρουν ούτε να πονούν και να ταλαιπωρούνται άσκοπα• να χρησιµοποιείται ο ελάχιστος 
δυνατός αριθµός ζώων• να χρησιµοποιούνται ζώα µε τον κατώτατο βαθµό νευροφυσιολογικής 
ευαισθησίας• και να προκαλείται ο λιγότερος πόνος, ταλαιπωρία, αγωνία ή µόνιµη βλάβη. Η 
τροποποίηση της γενετικής κληρονοµιάς ζώων και η κλωνοποίηση ζώων µπορεί να γίνει αποδεκτή 
µόνον εφόσον οι σκοποί αιτιολογούνται από δεοντολογικής πλευράς, και υπό συνθήκες τέτοιες 
ώστε να εξασφαλίζεται η ορθή µεταχείριση των ζώων και να τηρούνται οι αρχές της 
βιοποικιλότητας. Κατά την υλοποίηση του ειδικού προγράµµατος, η Επιτροπή θα παρακολουθεί 
τακτικά την επιστηµονική πρόοδο καθώς και τις εθνικές και διεθνείς διατάξεις προκειµένου να 
λαµβάνει υπόψη τις σχετικές εξελίξεις. 

                                                 
16 ΕΕ L 358 της 18.12.1986, σ. 1. 
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ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ∆ΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΟ ∆ΕΛΤΙΟ ΓΙΑ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ 

1. ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ/ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ  

 1.1. Ονοµασία της πρότασης/πρωτοβουλίας  

 1.2. Σχετικός(-οί) τοµέας(-είς) πολιτικής στη διάρθρωση ∆Β∆/ΠΒ∆ 

 1.3. Χαρακτήρας της πρότασης/πρωτοβουλίας  

 1.4. Στόχος(οι)  

 1.5. Αιτιολόγηση της πρότασης/πρωτοβουλίας  

 1.6. ∆ιάρκεια και δηµοσιονοµικές επιπτώσεις της δράσης  

 1.7. Προβλεπόµενος(οι) τρόπος(οι) διαχείρισης  

2. ΜΕΤΡΑ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ  

 2.1. Κανόνες παρακολούθησης και αναφοράς  

 2.2. Σύστηµα διαχείρισης και ελέγχου  

 2.3. Μέτρα για την πρόληψη της απάτης και των παρατυπιών  

3. ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ∆ΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΠΤΩΣΗ ΤΗΣ 
ΠΡΟΤΑΣΗΣ/ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ  

 3.1. Τοµέας(είς) του πολυετούς δηµοσιονοµικού πλαισίου και γραµµή(ές) των δαπανών 
του προϋπολογισµού που επηρεάζονται  

 3.2. Εκτιµώµενες επιπτώσεις στις δαπάνες  

 3.2.1. Συνοπτική παρουσίαση της εκτιµώµενες επίπτωσης στις δαπάνες  

 3.2.2. Εκτιµώµενη επίπτωση στις επιχειρησιακές πιστώσεις  

 3.2.3. Εκτιµώµενη επίπτωση στις πιστώσεις διοικητικής φύσεως 

 3.2.4. Συµβατότητα µε το ισχύον πολυετές δηµοσιονοµικό πλαίσιο 

 3.2.5. Συµµετοχή τρίτων στη χρηµατοδότηση  

 3.3. Εκτιµώµενη επίπτωση στα έσοδα
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ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ∆ΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΟ ∆ΕΛΤΙΟ ΓΙΑ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ 

1. ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ/ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ  

1.1. Ονοµασία της πρότασης/πρωτοβουλίας  

Πρόταση απόφασης του Συµβουλίου σχετικά µε το ειδικό πρόγραµµα, προς εκτέλεση µε 
έµµεσες δράσεις, µε το οποίο υλοποιείται το έβδοµο πρόγραµµα-πλαίσιο δραστηριοτήτων 
πυρηνικής έρευνας και εκπαίδευσης (2012-2013) της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Ατοµικής 
Ενέργειας (Ευρατόµ) 

1.2. Σχετικός(οί) τοµέας(είς) πολιτικής που αφορά(ούν) τη δοµή ∆Β∆/ΠΒ∆17  

Έρευνα (έµµεσες δράσεις) και Άµεση έρευνα (που θα διεξαχθεί από το Κοινό Κέντρο 
Ερευνών) 
08 20 Σύντηξη Ευρατόµ  
08 21 Ευρατόµ — Πυρηνική σχάση και ακτινοπροστασία· 
08 22 04 Πιστώσεις από τη συµµετοχή τρίτων στην έρευνα και την τεχνολογική ανάπτυξη  
08 01 ∆ιοικητικές δαπάνες για τοµείς της πολιτικής της Έρευνας 
08 01 04 40 ∆απάνες διοικητικής διαχείρισης της Ευρωπαϊκής κοινής επιχείρησης (F4E) 
08 01 05 01 ∆απάνες σχετικές µε το ερευνητικό προσωπικό 
08 01 05 02 Εξωτερικό προσωπικό έρευνας 
08 01 05 03 Άλλες διαχειριστικές δαπάνες έρευνας 

1.3. Χαρακτήρας της πρότασης/πρωτοβουλίας  

 Η πρόταση/πρωτοβουλία αφορά νέα δράση  

 Η πρόταση/πρωτοβουλία αφορά νέα δράση µετά από πιλοτικό έργο/προπαρασκευαστική 
δράση18  

X Η πρόταση/πρωτοβουλία αφορά την παράταση υφιστάµενης δράσης  

 Η πρόταση/πρωτοβουλία αφορά δράση προσανατολισµένη προς νέα δράση  

                                                 
17 ABM: Activity-Based Management – ∆Β∆: ∆ιαχείριση βάσει δραστηριοτήτων. ABB: Activity-Based Budgeting, 

ΠΒ∆: προϋπολογισµός βάσει δραστηριοτήτων. 
18 Όπως αναφέρεται στο άρθρο 49 παράγραφος 6 σηµεία α ή β του δηµοσιονοµικού κανονισµού. 
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1.4. Στόχοι 

1.4.1. Ο(Οι) πολυετής(είς) στρατηγικός(οί) στόχος(οι) της Επιτροπής που αφορά η 
πρόταση/πρωτοβουλία  

Το Ειδικό Πρόγραµµα αποτελεί ένα από τα συστατικά στοιχεία της ευρωπαϊκής ερευνητικής 
πολιτικής στον τοµέα της ενέργειας και της στρατηγικής Ευρώπη 2020, ιδίως την Ένωση 
καινοτοµίας. Το Ειδικό Πρόγραµµα ενισχύει τον ανταγωνισµό για επιστηµονική αριστεία και 
στηρίζει την καινοτοµία στο πεδίο της πυρηνικής ενέργειας για την αντιµετώπιση των 
προκλήσεων στους τοµείς της ενέργειας και της κλιµατικής αλλαγής. Η παρούσα πρόταση 
καλύπτει λεπτοµερώς την περίοδο 2012-2013, αλλά οι δραστηριότητες παραµένουν πλήρως 
συνεκτικές µε τα ζωτικά ενδιάµεσα στάδια των τεχνολογικών εξελίξεων στον πυρηνικό τοµέα 
κατά την επόµενη δεκαετία όπως καθορίζονται στο Ευρωπαϊκό Στρατηγικό Σχέδιο 
Ενεργειακών Τεχνολογιών (σχέδιο SET). 

1.4.2. Ειδικός(οί) στόχος(οι) και δραστηριότητα(ες) ∆Β∆/ΠΒ∆  

Ειδικός στόχος αριθ. 1 Ανάπτυξη της γνωστικής βάσης για το ITER και υλοποίηση αυτού, ως 
µείζον βήµα στην πορεία δηµιουργίας πρωτοτύπων αντιδραστήρων για σταθµούς 
ηλεκτροπαραγωγής οι οποίοι είναι ασφαλείς, αειφόροι, φιλικοί προς το περιβάλλον και 
οικονοµικώς βιώσιµοι.  

Ειδικός στόχος αριθ. 2 Ανάπτυξη µιας στέρεης επιστηµονικής και τεχνολογικής βάσης, η 
οποία θα επιτρέψει την ταχύτερη εξέλιξη των τεχνικών ασφαλούς διαχείρισης των 
ραδιενεργών αποβλήτων µακράς διάρκειας ζωής, ενισχύοντας ιδίως τις επιδόσεις ασφάλειας 
και αποδοτικότητας σε σχέση µε τους πόρους και το κόστος της πυρηνικής ενέργειας και την 
ανάπτυξη ενός ανθεκτικού και κοινωνικά αποδεκτού συστήµατος προστασίας του ανθρώπου 
και του περιβάλλοντος από τις επιπτώσεις της ιοντίζουσας ακτινοβολίας. 

1.4.3. Αναµενόµενο(α) αποτέλεσµα(τα) και επιπτώσεις 

Το προτεινόµενο Ειδικό Πρόγραµµα θα έχει τις εξής επιπτώσεις: 

Ευρατόµ — Πυρηνική σχάση και ακτινοπροστασία: Είναι δυνατόν να αναµένονται 
επιπτώσεις σε πολλούς τοµείς, συµπεριλαµβανοµένης της προώθησης της ασφαλούς και πιο 
αειφόρου εκµετάλλευσης της πυρηνικής ενέργειας, περαιτέρω σηµαντικά βήµατα προς την 
ασφαλή υλοποίηση της εναπόθεσης σε γεωλογικούς σχηµατισµούς για πυρηνικά απόβλητα 
υψηλής ραδιενέργειας και µεγάλου χρόνου ζωής, και εξασφάλιση πιο αυστηρής νοµοθετικής 
ρύθµισης για τις βιοµηχανικές και ιατρικές εφαρµογές που περιλαµβάνουν τη χρήση 
ιοντίζουσας ακτινοβολίας. 

Σύντηξη Ευρατόµ: Η κατασκευή και η επιχειρησιακή λειτουργία του ITER αποτελεί 
µακρόπνοο έργο και θα αποδώσει αποτελέσµατα κατά τις επόµενες δεκαετίες. Η επιτυχής 
κατασκευή και εκµετάλλευση του ITER συνοδευόµενη από το κατάλληλο πρόγραµµα Ε&Α 
θα έχει ως αποτέλεσµα τη δυνατότητα κατασκευής αντιδραστήρα σύντηξης για σκοπούς 
επίδειξης.  



EL 20   EL 

1.4.4. ∆είκτες αποτελεσµάτων και επιπτώσεων  

Σύντηξη Ευρατόµ:  
Κατασκευή ITER: αριθµός ενδιάµεσων σταδίων που έχει ολοκληρώσει µε επιτυχία η κοινή 
επιχείρηση «Σύντηξη για ενέργεια» (F4E). 

Εγκατάσταση JET: αριθµός επιστηµονικών δηµοσιεύσεων σχετικά µε το JET  

Συντονισµένες δραστηριότητες EFDA: ολοκλήρωση των παραδοτέων στο πλαίσιο των 
συµφωνιών για τα καθήκοντα της EFDA, αριθµός ερευνητών και µηχανικών στον τοµέα της 
σύντηξης που εκπαιδεύτηκαν για τις ανάγκες του ITER και του προγράµµατος Ε&Α στον 
τοµέα της σύντηξης.  

Συµφωνία κινητικότητας: Επίπεδο της κινητικότητας των ερευνητών στην Ε&Α στον τοµέα 
της σύντηξης 

Ευρατόµ — Πυρηνική σχάση και ακτινοπροστασία:  
Ποσοστό των προτάσεων για έργα οι οποίες: (i) εκπλήρωσαν επιτυχώς τα κριτήρια 
επιστηµονικής ή/και τεχνολογικής αριστείας (ii) επέτυχαν τους στόχους και τις τεχνικές τους 
επιδιώξεις ακόµη και υπερέβησαν τις προσδοκίες (iii) εκπλήρωσαν το κριτήριο διάδοσης και 
χρήσης των αποτελεσµάτων του έργου (iv) παρουσίασαν αποδείξεις ότι θα παραχθούν 
σηµαντικές επιστηµονικές, τεχνικές, εµπορικές, κοινωνικές ή περιβαλλοντικές επιπτώσεις.  

1.5. Αιτιολόγηση της πρότασης/πρωτοβουλίας  

1.5.1. Βραχυπρόθεσµη ή µακροπρόθεσµη κάλυψη αναγκών  

Με το προτεινόµενο Ειδικό Πρόγραµµα θα αντιµετωπιστούν διάφορες επιστηµονικές και 
τεχνολογικές προκλήσεις προκειµένου να επιτευχθούν βραχυπρόθεσµοι και µακροπρόθεσµοι 
στόχοι του Σχεδίου SET. Περισσότερες λεπτοµέρειες περιλαµβάνονται στην εκ των προτέρων 
αξιολόγηση. 

1.5.2. Προστιθέµενη αξία της συµµετοχής της ΕΕ 

Η προστιθέµενη αξία της εµπλοκής της Ευρατόµ στην πυρηνική έρευνα συνδέεται µε τις 
διασυνοριακές επιπτώσεις και τις οικονοµίες κλίµακας. Ορισµένες ερευνητικές 
δραστηριότητες στον πυρηνικό τοµέα είναι τέτοιας κλίµακας που πολύ λίγα κράτη µέλη 
µπορούν να διαθέσουν τους αναγκαίους πόρους και εµπειρία. Τα έργα Ευρατόµ στους τοµείς 
της σχάσης, της σύντηξης και της ακτινοπροστασίας εξασφαλίζουν «κρίσιµη µάζα», 
µειώνοντας τον εµπορικό κίνδυνο και κινητοποιώντας ιδιωτικές επενδύσεις. Οι δράσεις της 
Ευρατόµ συµβάλλουν στην µεταφορά δεξιοτήτων και γνώσεων κατά µήκος των συνόρων, 
ενισχύοντας τις ικανότητες, την ποιότητα και τον ανταγωνισµό στην Ε&Α, και βελτιώνοντας 
τις ανθρώπινες ικανότητες µέσω εκπαίδευσης, κινητικότητας και ανάπτυξης της 
σταδιοδροµίας. Περισσότερες λεπτοµέρειες περιλαµβάνονται στην εκ των προτέρων 
αξιολόγηση.  

1.5.3. Κυριότερα διδάγµατα που αποκοµίστηκαν από ανάλογες εµπειρίες του παρελθόντος 

Το υφιστάµενο 7ο πρόγραµµα πλαίσιο Ευρατόµ (2007-2011) απετέλεσε αντικείµενο 
ενδιάµεσης αξιολόγησης που διεξήχθη από ειδική επιτροπή ανεξάρτητων εµπειρογνωµόνων. 
Περισσότερες λεπτοµέρειες περιλαµβάνονται στην εκ των προτέρων αξιολόγηση. 
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1.5.4. Συνέπεια και ενδεχόµενη συνέργεια µε άλλα συναφή µέσα 

Το προτεινόµενο Ειδικό Πρόγραµµα συνάδει µε τους στόχους του Σχεδίου SET και της 
στρατηγικής Ευρώπη 2020. Περισσότερες λεπτοµέρειες περιλαµβάνονται στην εκ των 
προτέρων αξιολόγηση και στην αιτιολογική έκθεση. 

1.6. ∆ιάρκεια και δηµοσιονοµικές επιπτώσεις της δράσης  

Χ Πρόταση/πρωτοβουλία περιορισµένης διάρκειας  

– X Ισχύουσα πρόταση/πρωτοβουλία από την [01/01]2012 έως την [31/12]2013 

– X Χρηµατοοικονοµικές επιπτώσεις από το 2012 έως το 2022 (εκτιµώµενη ολοκλήρωση 
των έργων) 

1.7. Προβλεπόµενη(-ες) µέθοδος(-οι) διαχείρισης19  

X Κεντρική άµεση διαχείριση από την Επιτροπή  

X Κεντρική έµµεση διαχείριση µε ανάθεση καθηκόντων εκτέλεσης σε: 

–  εκτελεστικούς οργανισµούς  

– X οργανισµούς που έχουν συστήσει οι Κοινότητες20  

–  εθνικούς δηµόσιους οργανισµούς/οργανισµούς µε αποστολή δηµόσιας υπηρεσίας  

–  πρόσωπα επιφορτισµένα µε την εκτέλεση συγκεκριµένων δράσεων δυνάµει του τίτλου 
V της συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση, όπως προσδιορίζονται στην αντίστοιχη βασική 
πράξη κατά την έννοια του άρθρου 49 του δηµοσιονοµικού κανονισµού.  

2. ΜΕΤΡΑ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ  

2.1. Κανόνες παρακολούθησης και αναφοράς  

H Επιτροπή παρακολουθεί συνεχώς και συστηµατικώς την υλοποίηση του προγράµµατος-
πλαισίου Ευρατόµ και των ειδικών του προγραµµάτων και εξασφαλίζει την τακτική υποβολή 
εκθέσεων και διάδοση των πορισµάτων της παρακολούθησης. Το αργότερο εντός διετίας µετά 
την ολοκλήρωση του προγράµµατος-πλαισίου και των ειδικών του προγραµµάτων (2015). η 
Επιτροπή θα δροµολογήσει, τη διενέργεια εξωτερικής αξιολόγησης του αιτιολογικού, της 
υλοποίησης και των επιτευγµάτων του προγράµµατος από ανεξάρτητους εµπειρογνώµονες.  

                                                 
19 Οι λεπτοµέρειες σχετικά µε τους τρόπους διαχείρισης, καθώς και οι παραποµπές στον δηµοσιονοµικό κανονισµό 

είναι διαθέσιµες στον δικτυακό τόπο BudgWeb: http://www.cc.cec/budg/man/budgmanag/budgmanag_en.html 
20 Όπως αναφέρονται στο άρθρο 185 του ∆ηµοσιονοµικού Κανονισµού. 

http://www.cc.cec/budg/man/budgmanag/budgmanag_en.html
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2.2. Σύστηµα διαχείρισης και ελέγχου  

2.2.1. Κίνδυνος(οι) που έχει(ουν) επισηµανθεί  

Βάσει των απαιτήσεων της Επιτροπής, πραγµατοποιείται ετησίως εκτίµηση των κινδύνων για 
τον εντοπισµό των κινδύνων και προσδιορισµό των προτεινόµενων διορθωτικών ενεργειών. 
Οι εντοπισθέντες κίνδυνοι, τα διορθωτικά µέτρα και το ενδεικτικό χρονοδιάγραµµα 
ενσωµατώνονται στο πρόγραµµα διαχείρισης της Επιτροπής. 

2.2.2. Προβλεπόµενο(α) µέσο(α) ελέγχου  

Εφαρµόζεται σειρά µεθόδων ελέγχου, όπως συνέβη καθόλη τη διάρκεια του 7ου 
προγράµµατος πλαισίου Ευρατόµ (2007-2011), συµπεριλαµβανοµένων ελέγχου µέτρων εκ 
των προτέρων και τυχαία επιλεγόµενων διετών εκ των προτέρων επαληθεύσεων στο πλαίσιο 
του συστήµατος εσωτερικού ελέγχου Επιπλέον, η απαίτηση για πιστοποιητικά ελέγχου και η 
διεξαγωγή τακτικών ανεξάρτητων εξωτερικών ελέγχων συµβάλλει στην εξασφάλιση χρηστής 
οικονοµικής διαχείρισης, συµπεριλαµβανοµένης της κανονικότητας και της νοµιµότητας των 
πραγµατοποιηθεισών συναλλαγών.  

2.3. Μέτρα για την πρόληψη της απάτης και των παρατυπιών  

Θα ληφθούν κατάλληλα µέτρα προκειµένου να αποφευχθούν παρατυπίες και απάτες και θα 
ληφθούν τα απαραίτητα µέτρα για την ανάκτηση των απολεσθέντων, αχρεωστήτως 
καταβληθέντων ή κακώς χρησιµοποιηθέντων κονδυλίων, σύµφωνα µε τον κανονισµό (EΚ, 
Ευρατόµ) αριθ. 1605/2002 του Συµβουλίου, της 25ης Ιουνίου 2002, για τη θέσπιση του 
δηµοσιονοµικού κανονισµού που εφαρµόζεται στον γενικό προϋπολογισµό των Ευρωπαϊκών 
Κοινοτήτων, τον κανονισµό (EΚ, Ευρατόµ) αριθ. 2342/2002 της Επιτροπής, της 23ης 
∆εκεµβρίου 2002, για τη θέσπιση των κανόνων εφαρµογής του δηµοσιονοµικού κανονισµού, 
τους κανονισµούς (EΚ, Ευρατόµ) αριθ. 2988/95 του Συµβουλίου, της 18ης ∆εκεµβρίου 1995, 
σχετικά µε την προστασία των οικονοµικών συµφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, 
(EΚ, Ευρατόµ) αριθ. 2185/96 του Συµβουλίου, της 11ης Νοεµβρίου 1996, σχετικά µε τους 
ελέγχους και εξακριβώσεις που διεξάγει επιτοπίως η Επιτροπή µε σκοπό την προστασία των 
οικονοµικών συµφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων από απάτες και λοιπές παρατυπίες 
και (ΕΚ) αριθ. 1073/1999 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου σχετικά µε τις 
έρευνες που πραγµατοποιούνται από την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Καταπολέµησης της Απάτης 
(OLAF). 
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3. ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ∆ΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΠΤΩΣΗ ΤΗΣ 
ΠΡΟΤΑΣΗΣ/ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ  

3.1. Τοµέας(είς) του πολυετούς δηµοσιονοµικού πλαισίου και γραµµή(ές) των δαπανών του 
προϋπολογισµού που επηρεάζονται  

• Υφιστάµενες γραµµές προϋπολογισµού  
Κατά σειρά τοµέων πολυετούς δηµοσιονοµικού πλαισίου και γραµµών προϋπολογισµού. 

Γραµµή του προϋπολογισµού Είδος  
δαπανών Συµµετοχή  

Τοµέας του 
πολυετούς 
δηµοσιονοµι
κού πλαισίου Αριθµός  

[Περιγραφή …...….] 
∆Π/Μ∆Π 

(21) 
 

χωρών 
ΕΖΕΣ22 

 

από 
υποψήφιες 
χώρες23 

 

τρίτων 
χωρών 

κατά την έννοια του 
άρθρου 18 

παράγραφος 1 
στοιχείο αα) του 
δηµοσιονοµικού 
κανονισµού  

08 20 Ενέργεια Σύντηξης 
Ευρατόµ 
08 21 Ευρατόµ — Πυρηνική 
σχάση και ακτινοπροστασία· 
08 22 04 Πιστώσεις από τη 
συµµετοχή τρίτων στην έρευνα 
και την τεχνολογική ανάπτυξη 
 
 

∆Π ΟΧΙ ΝΑΙ/ΟΧ
Ι * ΝΑΙ ΝΑΙ 

1 α 

08 01 ∆ιοικητικές δαπάνες 
Έρευνας 
08 01 04 40 ∆απάνες διοικητικής 
διαχείρισης της Ευρωπαϊκής 
κοινής επιχείρησης για το ITER 
(F4E)  
08 01 05 01 ∆απάνες σχετικές µε 
το ερευνητικό προσωπικό 
08 01 05 02 Εξωτερικό 
προσωπικό έρευνας 
08 01 05 03 Άλλες διαχειριστικές 
δαπάνες 
 
 

Μ∆Π ΟΧΙ ΝΑΙ/ΟΧ
Ι * ΝΑΙ ΟΧΙ 

* οι συζητήσεις µε την Τουρκία σχετικά µε την πυρηνική έρευνα βρίσκονται σε εξέλιξη. 

• Νέες γραµµές του προϋπολογισµού, των οποίων έχει ζητηθεί η δηµιουργία  

Άνευ αντικειµένου 

                                                 
21 ∆Π= ∆ιαχωριζόµενες πιστώσεις / Μ∆Π= Μη διαχωριζόµενες πιστώσεις 
22 ΕΖΕΣ: Ευρωπαϊκή Ζώνη Ελεύθερων Συναλλαγών  
23 Υποψήφιες χώρες και, ενδεχοµένως, δυνάµει υποψήφιες χώρες των ∆υτικών Βαλκανίων. 
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3.2. Εκτιµώµενες επιπτώσεις στις δαπάνες  

3.2.1. Συνοπτική παρουσίαση της εκτιµώµενες επίπτωσης στις δαπάνες σε εκατ. ευρώ (µε 3 δεκαδικά ψηφία) 

Τοµέας πολυετούς δηµοσιονοµικού 
πλαισίου:  1 α Ανταγωνιστικότητα για την Ανάπτυξη και την Απασχόληση 

Έµµεση έρευνα    Έτος Έτος Έτος ΣΥΝΟΛΟ 

 Επιχειρησιακές πιστώσεις  2012 2013 ≥ 2014  

Αναλήψεις 
υποχρεώσεων (1) 1.183,.379 992,804 0 2.176,183 

Αριθµός γραµµής του προϋπολογισµού: 08 2x total 
Πληρωµές (2) 436,422 898,164 841,597 2.176,183 
Αναλήψεις 
υποχρεώσεων (1) 1.129,274 936,965 0 2.066,239 

Πληρωµές (2) 401,822 863,164 801,253 2.066,239 
Αναλήψεις 
υποχρεώσεων (1) 54.,105 55,839 0 109,944 

Αριθµός γραµµής του προϋπολογισµού: 08 20 

Αριθµός γραµµής του προϋπολογισµού: 08 21 

Πληρωµές (2) 34,600 35,000 40,344 109,944 
Πιστώσεις διοικητικής φύσεως χρηµατοδοτούµενες 
 από το κονδύλιο ειδικών προγραµµάτων24  
08 01 xx xx σύνολο  
 
08 01 04 Ευρωπαϊκή κοινή επιχείρηση (F4E) 
08 01 05 01 ∆απάνες σχετικές µε το ερευνητικό προσωπικό 
08 01 05 02 Εξωτερικό προσωπικό έρευνας 
08 01 05 03 Άλλες διαχειριστικές δαπάνες Έρευνας 
 

 
 

74,054 
 

39,000 
23,456 
1,637 
9,961 
 

 
 

76,817 
 
39,780 
25,230 
1,555 
10,252 

 

 
 

0 
 

 
 
 
 
 

 
 

150,871 
 
 
 

Αριθµός γραµµής του προϋπολογισµού: 08 01   (3) 74.054 76.817  150,871 

ΣΥΝΟΛΟ πιστώσεων 
Αναλήψεις 
υποχρεώσεων =1+1α +3 1.257,433 1.069,621 0 2.327,054 

                                                 
24 Τεχνική ή/και διοικητική βοήθεια και δαπάνες στήριξης της εφαρµογής προγραµµάτων ή/και δράσεων της ΕΕ (πρώην γραµµές «BA»), έµµεση έρευνα, άµεση έρευνα. 
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Για την Γ∆ Έρευνας και Καινοτοµίας Πληρωµές =2+2α+3 510,476 974,981 841,597 2.372,054 

 

Αναλήψεις 
υποχρεώσεων (4) 1.183,379 992,804  2.176,183 

 ΣΥΝΟΛΟ επιχειρησιακών πιστώσεων  
Πληρωµές (5) 436,422 898,164 841,597 2.176,183 

 ΣΥΝΟΛΟ πιστώσεων διοικητικού χαρακτήρα χρηµατοδοτούµενων από 
το κονδύλιο ειδικών προγραµµάτων  

(6) 74,054 76,817 0 150,871 

Αναλήψεις 
υποχρεώσεων =4+ 6 1.257,433 1.069,621 0 2.327,054 ΣΥΝΟΛΟ πιστώσεων  

του ΤΟΜΕΑ 1α 
του πολυετούς δηµοσιονοµικού πλαισίου Πληρωµές =5+ 6 510,476 974,981 841,597 2.327,054 

Αν η πρόταση/πρωτοβουλία επηρεάζει περισσότερους του ενός τοµείς: 
Αναλήψεις 
υποχρεώσεων (4)    

 ΣΥΝΟΛΟ επιχειρησιακών πιστώσεων  
Πληρωµές (5)    

 ΣΥΝΟΛΟ πιστώσεων διοικητικού χαρακτήρα χρηµατοδοτούµενων από 
το κονδύλιο ειδικών προγραµµάτων  

(6)   
 

Αναλήψεις 
υποχρεώσεων =4+ 6    ΣΥΝΟΛΟ πιστώσεων  

των ΤΟΜΕΩΝ 1 έως 4 
του πολυετούς δηµοσιονοµικού πλαισίου 

(Ποσό αναφοράς) Πληρωµές =5+ 6    
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Τοµέας πολυετούς δηµοσιονοµικού πλαισίου: 5 «∆ιοικητικές δαπάνες» 

εκατ. ευρώ (τρία δεκαδικά ψηφία) 

   Έτος 
2012 

Έτος 
2013 ΣΥΝΟΛΟ 

Γ∆: Έρευνα και Καινοτοµία / Άµεση Έρευνα 
 Ανθρώπινοι πόροι  0 0 0 

 Άλλες διοικητικές δαπάνες  0 0 0 

ΣΥΝΟΛΟ Γ∆ <….> Πιστώσεις  0 0 0 

 

ΣΥΝΟΛΟ πιστώσεων 
του ΤΟΜΕΑ 5 

του πολυετούς δηµοσιονοµικού πλαισίου  
(Σύνολο αναλήψεων υποχρεώσεων  
= Σύνολο πληρωµών) 0 0 0 

εκατ. ευρώ (τρία δεκαδικά ψηφία) 

   Έτος 
2012 

Έτος 
2013 

Έτος 
≥ 2014 ΣΥΝΟΛΟ 

Αναλήψεις υποχρεώσεων 0 0 0 0 ΣΥΝΟΛΟ πιστώσεων  
των ΤΟΜΕΩΝ 1 έως 5 

του πολυετούς δηµοσιονοµικού πλαισίου  Πληρωµές 0 0 0 0 
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3.2.2. Εκτιµώµενη επίπτωση στις επιχειρησιακές πιστώσεις  
–  Η πρόταση/πρωτοβουλία δεν συνεπάγεται τη χρησιµοποίηση επιχειρησιακών πιστώσεων  
– X Η πρόταση/πρωτοβουλία συνεπάγεται τη χρησιµοποίηση επιχειρησιακών πιστώσεων, όπως εξηγείται κατωτέρω: 

Πιστώσεις ανάληψης υποχρεώσεων σε εκατ. ευρώ (τρία δεκαδικά ψηφία) 

  Έτος 2012 Έτος 2013 ΣΥΝΟΛΟ 

ΥΛΟΠΟΙΗΣΕΙΣ (outputs) 
Να προσδιοριστούν οι στόχοι και τα 

αποτελέσµατα  

 

 

Είδος 
αποτελ
έσµατο
ς25 

 

Μέσο 
κόστος 
Του 

αποτελέ
σµατος 

Α
ρ
ιθ

µ
ό
ς
 

α
π
ο
τ
ε
λ
ε
σ

µ
ά
τ

ω
ν
 

Κόστος 

Α
ρ
ιθ

µ
ό
ς
 

α
π
ο
τ
ε
λ
ε
σ

µ
ά
τ

ω
ν
 

Κόστος Συνολικός αριθµός 
οποτελεσµάτων 

Συνολικό  
κόστος 

ΕΙ∆ΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ αριθ. 126 … 
 

      

- Αποτέλεσµα - Σύντηξη Ευρατόµ ** ** 50* 1.129,274 50* 936,965 100* 2.066,239 

- Αποτέλεσµα – Σχάση Ευρατόµ   20* 54,105 20* 55,839 40* 109,944 

Υποσύνολο για ειδικό στόχο αριθ. 1 70* 1.183,379 70* 992,804 140* 2.176,183 

ΕΙ∆ΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ αριθ. 2 …       

         

Υποσύνολο για τον ειδικό στόχο αριθ. 2       

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ  1.183,379  992,804  2.176,183 

(*) εκτιµώµενος αριθµός αποτελεσµάτων 

                                                 
25 Τα αποτελέσµατα αφορούν τα προϊόντα και τις υπηρεσίες που θα παρασχεθούν (παράδειγµα: αριθµός ανταλλαγών σπουδαστών που χρηµατοδοτήθηκαν, αριθµός χλµ οδών 

που κατασκευάστηκαν, κ.λπ.). 
26 Όπως περιγράφεται στο Τµήµα 1.4.2. «Ειδικός(οι) στόχος (οι)…» 
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(**) το σύνηθες αποτέλεσµα της ερευνητικής επιχορήγησης είναι µια έκθεση που περιγράφει γεγονότα, ευρήµατα και αποτελέσµατα. Το αποτέλεσµα του έργου ITER θα είναι οι 
ετήσιες εκθέσεις δραστηριότητας της F4E (Υπηρεσία Βαρκελώνης). 
Το µέσο κόστος δεν αναγράφεται. Οι εν λόγω πληροφορίες δεν θα ήταν χρήσιµες µε δεδοµένα τα ποσά που διακυβεύονται στα υπό εξέλιξη έργα (ITER).  
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3.2.3. Εκτιµώµενη επίπτωση στις πιστώσεις διοικητικής φύσεως 

3.2.3.1. Εκτενής περίληψη  

–  Η πρόταση/πρωτοβουλία δεν συνεπάγεται τη χρησιµοποίηση πιστώσεων 
διοικητικού χαρακτήρα  

– X Η πρόταση/πρωτοβουλία συνεπάγεται τη χρησιµοποίηση πιστώσεων 
διοικητικού χαρακτήρα, όπως εξηγείται κατωτέρω: 

εκατ. ευρώ (τρία δεκαδικά ψηφία) 

 Έτος 
2012 – Ν 27 

 

Έτος 
2013 - N+1 ΣΥΝΟΛΟ 

 

ΤΟΜΕΑΣ 5 
του πολυετούς δηµοσιονοµικού 

πλαισίου 
   

Ανθρώπινοι πόροι     

Άλλες διοικητικές δαπάνες     

Υποσύνολο ΤΟΜΕΑ 5 
του πολυετούς δηµοσιονοµικού 

πλαισίου  
   

 

Εκτός του ΤΟΜΕΑ 528 του 
πολυετούς δηµοσιονοµικού πλαισίου  

 
Έµµεση έρευνα Έµµεση έρευνα Έµµεση έρευνα 

Ανθρώπινοι πόροι  58,863 61,230 120,093 

Λοιπές δαπάνες  
διοικητικού χαρακτήρα 15,191 15,587 30,778 

Υποσύνολο  
εκτός ΤΟΜΕΑ 5 

του πολυετούς δηµοσιονοµικού 
πλαισίου  

74,054 76,817 150,871 

 

TOTAL 74,054 76,817 150,871 

                                                 
27 Το έτος N είναι το έτος έναρξης εφαρµογής της πρότασης/πρωτοβουλίας 
28 Τεχνική ή/και διοικητική βοήθεια και δαπάνες στήριξης της εφαρµογής προγραµµάτων ή/και δράσεων 

της ΕΕ (πρώην γραµµές «BA»), έµµεση έρευνα, άµεση έρευνα. 
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3.2.3.2. Εκτιµώµενες απαιτήσεις ανθρωπίνων πόρων  

–  Η πρόταση/πρωτοβουλία δεν συνεπάγεται τη χρησιµοποίηση ανθρώπινων 
πόρων  

– X Η πρόταση/πρωτοβουλία απαιτεί τη χρήση ανθρωπίνων πόρων, όπως εξηγείται 
παρακάτω:: 

Η εκτίµηση εκφράζεται σε πλήρη ποσά (ή το πολύ µε ένα δεκαδικό ψηφίο) 

 Έτος 
2012 - N 

Έτος 
2013 - N+1 

 Θέσεις απασχόλησης του πίνακα προσωπικού (θέσεις µόνιµων και έκτακτων υπαλλήλων) 

X 01 01 01 (έδρα και γραφεία αντιπροσωπείας 
της Επιτροπής)   

xx 01 01 02 (σε αντιπροσωπεία)   

08 01 05 01 (Έµµεση έρευνα) 190 190 

10 01 05 01 (Άµεση έρευνα)   

 Εξωτερικό προσωπικό (σε µονάδα ισοδυνάµου πλήρους απασχόλησης: FTE)29 

XX 01 02 01 (ΣΥ, ΠΠ, ΑΕΕ από το «συνολικό 
κονδύλιο»)   

XX 01 02 02 (ΣΥ, ΠΠ, ΑΕΕ και SNE στις 
αντιπροσωπείες)   

08 01 04 40 30 
- στην έδρα31  
 

  

 

- σε αντιπροσωπείες 
(Υπηρεσία 
Βαρκελώνης F4E –
ITER) 
- µόνιµοι και έκτακτοι 
υπάλληλοι 
- CA GFI-IV 
- SNE 

 
 
 
 

262 
 

150 
10 

 
 
 
 

262 
 

150 
10 

08 01 05 02 (CA, INT, SNE - έµµεση έρευνα) 40 40 

01 05 02 (CA, INT, SNE – Άµεση έρευνα)   

Άλλη γραµµή του προϋπολογισµού (να 
προσδιοριστεί)   

ΣΥΝΟΛΟ 652 652 

XX είναι ο τοµέας πολιτικής ή ο σχετικός τίτλος του προϋπολογισµού 

Οι ανάγκες σε ανθρώπινους πόρους θα καλυφθούν από το προσωπικό της Γ∆ που έχει ήδη 
διατεθεί για τη διαχείριση της δράσης ή/και που έχει ανακατανεµηθεί στο πλαίσιο της ίδιας 

                                                 
29 ΣΥ = Συµβασιούχος υπάλληλος· ΤΥ= τοπικός υπάλληλος, ΑΕΕ = αποσπασµένος εθνικός 

εµπειρογνώµονας, LA = Τοπικός υπάλληλος, ΝΕΑ = νέος εµπειρογνώµονας σε αντιπροσωπεία.  
30 Επιµέρους ανώτατο όριο εξωτερικού προσωπικού βάσει επιχειρησιακών πιστώσεων (πρώην γραµµές 

«BA»). 
31 Κυρίως για τα ∆ιαρθρωτικά Ταµεία, το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταµείο Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ) 

και το Ευρωπαϊκό Ταµείο Αλιείας (ΕΤΑ). 
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της Γ∆ και θα συµπληρωθούν, ενδεχοµένως, από όλα τα συµπληρωµατικά κονδύλια που 
µπορεί να διατεθούν στην αρµόδια Γ∆ για τη διαχείριση της δράσης στο πλαίσιο της ετήσιας 
διαδικασίας χορήγησης και µε βάση τους δηµοσιονοµικούς περιορισµούς. 

Περιγραφή των καθηκόντων προς εκτέλεση 

Μόνιµοι και έκτακτοι υπάλληλοι 

Εξωτερικό προσωπικό 

Καθήκοντα που προκύπτουν από το ειδικό πρόγραµµα 
πυρηνικής έρευνας/άµεσης και έµµεσης έρευνας, που 
σχετίζονται ιδίως µε την διαχείριση πυρηνικών αποβλήτων, 
την πυρηνική ασφάλεια και τις πυρηνικές διασφαλίσεις.- 
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3.2.4. Συµβατότητα µε το ισχύον πολυετές δηµοσιονοµικό πλαίσιο  

–  Η πρόταση/πρωτοβουλία είναι συµβατή µε το ισχύον πολυετές δηµοσιονοµικό 
πλαίσιο. 

– X Η πρόταση απαιτεί επαναπρογραµµατισµό του σχετικού τοµέα του πολυετούς 
δηµοσιονοµικού πλαισίου. 

Οι προτάσεις για το πρόγραµµα πλαίσιο Ευρατόµ 2012-2013 αποτελούν το γενικό 
πλαίσιο για ερευνητικές δραστηριότητες στο πεδίο της πυρηνικής ενέργειας και 
προβλέπουν κατάλληλο προϋπολογισµό. Ωστόσο, οι αρχικά προβλεπόµενες 
πιστώσεις για πυρηνική έρευνα στο πολυετές δηµοσιονοµικό πλαίσιο για το 2007-
2013 (MFF) δεν επαρκούν εξαιτίας της σηµαντικής αύξησης του κόστους του έργου 
ITER. Εν προκειµένω, η Επιτροπή προτείνει η νοµοθετική διαδικασία όσον αφορά 
προτάσεις για το ΠΠ της Ευρατόµ για την περίοδο 2012-13 να διεξαχθεί παράλληλα 
µε τη συνεχιζόµενη συζήτηση για τον προϋπολογισµό του ITER και τον 
προϋπολογισµό του 2012. Η συµφωνία περί συµπληρωµατικής χρηµατοδότησης 
µέσω επαναδιάθεσης από µία γραµµή του προϋπολογισµού σε άλλη ή στο πλαίσιο 
της ίδιας γραµµής του προϋπολογισµού (σύµφωνα µε τον ακόλουθο πίνακα) θα 
επιτρέψει την ταχεία έγκριση του ερευνητικού προγράµµατος Ευρατόµ το 2011. 

 Μεταφορά µεταξύ γραµµών, 
εκατοµµύρια ευρώ 

Επαναδιάθεση στο πλαίσιο 
της γραµµής 1Α, εκατοµµύρια 

ευρώ 

Σύνολο 

2012 650 100 750
2013 190 360 550
Σύνολο  840 460 1300

–  Η πρόταση/πρωτοβουλία απαιτεί τη χρησιµοποίηση του µέσου ευελιξίας ή την 
αναθεώρηση του πολυετούς δηµοσιονοµικού πλαισίου32. 

Άνευ αντικειµένου 

3.2.5. Συµµετοχή τρίτων στη χρηµατοδότηση  

– Η πρόταση/πρωτοβουλία δεν προβλέπει συγχρηµατοδότηση από τρίτα µέρη  

– X Η πρόταση/πρωτοβουλία προβλέπει τη συγχρηµατοδότηση που εκτιµάται 
κατωτέρω: 

Πιστώσεις σε εκατ. ευρώ (µε 3 δεκαδικά ψηφία) 

 Έτος 
2012 

Έτος 
2013 

Να προσδιοριστεί η πηγή/οργανισµός 
συγχρηµατοδότησης  Τρίτες χώρες συνδεδεµένες µε το πρόγραµµα 

                                                 
32 Βλ. σηµεία 19 και 24 της διοργανικής συµφωνίας. 
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ΣΥΝΟΛΟ συγχρηµατοδοτούµενων 
πιστώσεων * pm 

* Οι συµµετοχές των τρίτων δεν έχουν καθοριστεί ακόµη• θα προστεθούν µεταγενέστερα 
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3.3. Εκτιµώµενη επίπτωση στα έσοδα  

–  Η πρόταση/πρωτοβουλία δεν έχει κανένα δηµοσιονοµικό αντίκτυπο στα 
έσοδα. 

– X Η πρόταση/πρωτοβουλία έχει τον δηµοσιονοµικό αντίκτυπο που περιγράφεται 
κατωτέρω: 

–  στους ιδίους πόρους  

– X στα διάφορα έσοδα 

εκατ. ευρώ (τρία δεκαδικά ψηφία) 

Αντίκτυπος της πρότασης/πρωτοβουλίας33 Γραµµή 
εσόδων του 
προϋπολογισµ
ού: 

∆ιαθέσιµες πιστώσεις για 
το τρέχον οικονοµικό έτος Έτος 

2012 
Έτος 
2013 

Γραµµή 6011* 
Γραµµή 6012* 
Γραµµή 6031* 

 

 

 pm 
pm 
pm 

 

pm 
pm 
pm 

* Οι συµφωνίες σχετικά µε τη συµµετοχή της Ελβετίας καθώς και περί της συµµετοχής στο κοινό 
ταµείο JET δεν έχουν ακόµη ολοκληρωθεί. Οι συζητήσεις µε την Τουρκία σχετικά µε την συνεργασία 
στον τοµέα της πυρηνικής έρευνας βρίσκονται σε εξέλιξη. 

Για τα διάφορα έσοδα «για ειδικό προορισµό», να προσδιοριστεί(ούν) η(οι) γραµµή(ές) δαπανών του 
προϋπολογισµού που έχει(ουν) επηρεαστεί. 

08 22 04 Πιστώσεις από τη συµµετοχή τρίτων (εκτός Ευρωπαϊκού Οικονοµικού 
Χώρου) στην έρευνα και την τεχνολογική ανάπτυξη 

Να προσδιοριστεί η µέθοδος υπολογισµού του αντίκτυπου στα έσοδα. 

Ορισµένα συνδεδεµένα κράτη ενδέχεται να συµβάλουν στη συµπληρωµατική 
χρηµατοδότηση του προγράµµατος πλαισίου µέσω συµφωνιών σύνδεσης. Η µέθοδος 
υπολογισµού συµφωνήθηκε στο πλαίσιο των εν λόγω συµφωνιών σύνδεσης και δεν 
είναι αναγκαστικά η ίδια σε όλες τις συµφωνίες. Οι υπολογισµοί στηρίζονται κατά 
µεγάλο µέρος στο ΑΕΠ του συνδεδεµένου κράτους σε σύγκριση µε το ΑΕΠ των 
κρατών µελών µε εφαρµογή του εν λόγω ποσοστού στο σύνολο του επιχειρησιακού 
προϋπολογισµού. 

                                                 
33 Όσον αφορά τους παραδοσιακούς ιδίους πόρους (δασµούς, εισφορές ζάχαρης) τα αναγραφόµενα ποσά 

πρέπει να είναι καθαρά ποσά, δηλ. τα ακαθάριστα ποσά µετά την αφαίρεση του 25% για έξοδα 
είσπραξης. 


