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Τροπολογία 9
Michèle Rivasi

Πρόταση απόφασης
–

Πρόταση απόρριψης

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο απορρίπτει 
την πρόταση της Επιτροπής.

Or. fr
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Τροπολογία 10
Michèle Rivasi

Πρόταση απόφασης
Αιτιολογική σκέψη 4 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(4α) Το πρόγραμμα πλαίσιο (2012-2013) 
θα πρέπει να λαμβάνει υπόψη τις 
συνέπειες, ιδίως οικονομικές και 
δημοσιονομικές, για το πρόγραμμα ITER 
για την καταστροφή της Φουκουσίμα και 
τις αποφάσεις που ακολούθησαν, και 
συγκεκριμένα την εγκατάλειψη του 
πυρηνικού προγράμματος στη Γερμανία, 
και επομένως θα πρέπει να 
πραγματοποιηθεί εκτίμηση επιπτώσεων.

Or. fr

Αιτιολόγηση

Δεν υπάρχει καμία σοβαρή αιτιολόγηση από την πλευρά της Επιτροπής για την παράβαση της 
υποχρέωσης πραγματοποίησης εκτίμησης των επιπτώσεων. Εντούτοις, η Επιτροπή προτείνει να 
πληρώνουν  οι ευρωπαίοι φορολογούμενοι πάνω από 2,5 δισ. ευρώ για δυο χρόνια έρευνας 
στον τομέα της πυρηνικής ενέργειας. Οι συνέπειες των καταστροφών στην Ιαπωνία, καθώς και 
πολιτικές αποφάσεις, όπως η απόφαση της Γερμανίας να εγκαταλείψει την πυρηνική ενέργεια, 
δεν έχουν επίσης αξιολογηθεί από την Επιτροπή.

Τροπολογία 11
Maria Da Graça Carvalho, Jean-Pierre Audy

Πρόταση απόφασης
Αιτιολογική σκέψη 4 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(4α) Ο σχεδιασμός και η εφαρμογή του 
προγράμματος πλαίσιο (2012-2013) θα 
πρέπει να βασίζεται στις αρχές της 
απλότητας, της σταθερότητας, της 
διαφάνειας, της ασφάλειας δικαίου, της 
συνέπειας, της αριστείας και της 
εμπιστοσύνης, σύμφωνα με τις συστάσεις 



AM\876483EL.doc 5/35 PE472.074v01-00

EL

του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στην 
έκθεσή του σχετικά με την απλούστευση 
της εφαρμογής των προγραμμάτων 
πλαισίων έρευνας, 

Or. en

Τροπολογία 12
Michèle Rivasi

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.

(5) Μεταξύ 1989 και αρχών του 2011, ο 
αριθμός των αντιδραστήρων στην Ένωση 
μειώθηκε από 177 σε 143· το ηλεκτρικό 
ρεύμα που παράγεται από τους 
πυρηνικούς σταθμούς ελαττώνεται 
σταθερά από το 2003· η Γαλλία μόνη της 
παράγει σχεδόν το μισό αυτού του 
ηλεκτρικού ρεύματος (46% το 2009). 
Έκτοτε, τέσσερις αντιδραστήρες 
εξερράγησαν στη Φουκουσίμα και η 
Γερμανία αποφάσισε να κλείσει τους 
πυρηνικούς σταθμούς της. Η παρούσα 
πρόταση απόφασης εγκρίθηκε από την 
Επιτροπή στις 7 Μαρτίου 2011, δηλαδή 
τέσσερις ημέρες πριν από την 
καταστροφή της Φουκουσίμα· δεν 
λαμβάνει επομένως υπόψη αυτά τα 
γεγονότα που συνέβαλαν και θα 
συμβάλλουνε στην ανατροπή της 
ευρωπαϊκής ενεργειακής πολιτικής 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 πρέπει επομένως 
να αναθεωρηθεί προκειμένου να 
επιταχυνθεί η ανάπτυξη των 
ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και των 
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τεχνολογιών που επιτρέπουν τη μείωση 
της ενεργειακής κατανάλωσής μας. Στην 
εν λόγω δέσμη δεν περιλαμβάνονται πλέον
οι τεχνολογίες πυρηνικής ενέργειας, 
δεδομένου ότι δεν διαθέτουν κανένα
δυναμικό για την επίτευξη των στόχων
μιας πράγματι βιώσιμης ανάπτυξης.

Or. fr

Τροπολογία 13
Edit Herczog

Πρόταση απόφασης
Αιτιολογική σκέψη 5 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(5α) Θα πρέπει να δοθεί προτεραιότητα 
στη βελτίωση της πυρηνικής ασφάλειας 
και, ανάλογα με την περίπτωση, στα 
θέματα προστασίας, δεδομένου του 
ενδεχόμενου διασυνοριακού αντίκτυπου 
των πυρηνικών συμβάντων,

Or. en

Τροπολογία 14
Michèle Rivasi

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 

(6) Στο πεδίο της πυρηνικής σχάσης, το 
κύριο τεχνολογικό ζητούμενο για την 
επίτευξη των συμφωνημένων ενεργειακών 
στόχων της Ένωσης για το 2020 είναι η 
εξασφάλιση λύσεων για τη 
μακροπρόθεσμη διαχείριση των πυρηνικών 
αποβλήτων και η εγκαινίαση ευρέος 
προγράμματος κατάρτισης 
εμπειρογνωμόνων στον τομέα του 
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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.

παροπλισμού πυρηνικών εγκαταστάσεων.
Η αρχή ο ρυπαίνων πληρώνει θα 
εφαρμόζεται αναλόγως.

Or. fr

Τροπολογία 15
Antonio Cancian

Πρόταση απόφασης
Αιτιολογική σκέψη 6 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(6α) Ο στόχος της Ευρωπαϊκής 
βιομηχανικής πρωτοβουλίας στο πεδίο 
της βιώσιμης πυρηνικής ενέργειας 
(ESNII) είναι η ανάπτυξη αντιδραστήρων 
ταχέων νετρονίων τέταρτης γενεάς με 
κλειστό κύκλο πυρηνικού καυσίμου έως 
το 2035 - 2040. Περιλαμβάνει τρεις 
άξονες τεχνολογικής ανάπτυξης και 
τέσσερα μεγάλα προγράμματα:  το 
πρωτότυπο ASTRID (ψύξη αντιδραστήρα 
με νάτριο), το πειραματικό μοντέλο 
ALLEGRO (αερόψυκτος 
αντιδραστήρας), το σύστημα επίδειξης  
ALFRED (ψύξη αντιδραστήρα με 
μόλυβδο) και,  για την ίδια τεχνολογία στο 
πλαίσιο των υποδομών στήριξης, την 
εγκατάσταση ακτινοβόλησης ταχέων 
νετρονίων MYRRHA (ψύξη μολύβδου-
βισμουθίου). 

Or. it
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Τροπολογία 16
Edit Herczog

Πρόταση απόφασης
Αιτιολογική σκέψη 6 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(6α) Λόγω του ατυχήματος στο σταθμό 
παραγωγής πυρηνικής ενέργειας στη 
Φουκουσίμα της Ιαπωνίας, μετά το 
σεισμό και το τσουνάμι της 11ης 
Μαρτίου 2011, απαιτείται 
συμπληρωματικό ερευνητικό έργο στον 
τομέα της ασφάλειας της πυρηνικής 
σχάσης, προκειμένου να δοθεί στους 
πολίτες της Ένωσης η διαβεβαίωση ότι η 
ασφάλεια των πυρηνικών εγκαταστάσεων 
που βρίσκονται στην Ένωση εξακολουθεί 
να πληροί τα υψηλότερα διεθνή πρότυπα.  
Για το συμπληρωματικό αυτό έργο 
απαιτείται αύξηση των πιστώσεων για 
την πυρηνική σχάση.

Or. en

Τροπολογία 17
Michèle Rivasi

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.

(7) Μολονότι, στο πεδίο της πυρηνικής 
σύντηξης, το σχέδιο SET αναγνωρίζει τη 
σημασία του ITER, η επιστημονική 
κοινότητα συμφωνεί επίσης ότι ο κλάδος 
«σύντηξη» δεν θα μπορέσει να είναι 
εμπορικά βιώσιμος πριν από το τέλος 
αυτού του αιώνα, και μάλιστα αργότερα.
Ο ITER δεν θα προσφέρει λοιπόν ούτε 
μια kWh στο ηλεκτρικό δίκτυο.

Or. fr
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Τροπολογία 18
Michèle Rivasi

Πρόταση απόφασης
Αιτιολογική σκέψη 8

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(8) Στη συνεδρίαση της 4ης Φεβρουαρίου 
2011, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο 
συμφώνησε ότι η ΕΕ και τα κράτη μέλη 
της θα προωθήσουν τις επενδύσεις στις 
ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, σε 
ασφαλείς και αειφορικές τεχνολογίες 
χαμηλών ανθρακούχων εκπομπών και θα 
επικεντρωθούν στην υλοποίηση των 
τεχνολογικών προτεραιοτήτων που 
καθιερώνει το Ευρωπαϊκό Στρατηγικό 
Σχέδιο Ενεργειακών Τεχνολογιών (σχέδιο 
SET).

διαγράφεται

Or. fr

Αιτιολόγηση

Το σημείο αυτό περιέχεται στην τροπολογία σχετικά με την αιτιολογική σκέψη (5).

Τροπολογία 19
Michèle Rivasi

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 ένα
ερευνητικό πρόγραμμα σύντηξης που
παίζει ρόλο σε διεθνές επίπεδο, αλλά 
απαιτεί μια ολοένα αυξανόμενη 
οικονομική συμβολή των ευρωπαίων 
πολιτών, εις βάρος άλλων προγραμμάτων 
έρευνας και ανάπτυξης.

Or. fr
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Αιτιολόγηση

Η σύντηξη θα μπορούσε να είναι εμπορικά βιώσιμη στην καλύτερη περίπτωση σε 80 έως 100 
χρόνια και, συνεπώς, δεν μπορεί να συμβάλει στην ασφάλεια του ενεργειακού εφοδιασμού και 
στην κλιματική ασφάλεια. Τα τεράστια δημοσιονομικά κονδύλια για τον ITER και τη σύντηξη 
δεν είναι λοιπόν δικαιολογημένα, ούτε μπορεί να δικαιολογηθούν, και θα πρέπει μέλλον να 
διατίθενται στους τομείς της υγείας και της πραγματικά βιώσιμης ενέργειας.

Τροπολογία 20
Adina-Ioana Vălean

Πρόταση απόφασης
Αιτιολογική σκέψη 9 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(9α) Μια συμφωνία για πρόσθετη 
χρηματοδότηση του ITER αποκλειστικά 
με μεταφορές περιθωρίων του 2011 του 
Πολυετούς Δημοσιονομικού Πλαισίου 
(ΠΔΠ) που δεν χρησιμοποιήθηκαν και 
χωρίς ανακατανομές από το έβδομο 
πρόγραμμα πλαίσιο έρευνας προς το 
πρόγραμμα πλαίσιο της Ευρατόμ θα 
επέτρεπε την ταχεία έγκριση του 
ερευνητικού προγράμματος της Ευρατόμ 
για το 2011.

Or. en

Τροπολογία 21
Michèle Rivasi

Πρόταση απόφασης
Αιτιολογική σκέψη 10

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 

διαγράφεται
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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.

Or. fr

Τροπολογία 22
Michèle Rivasi

Πρόταση απόφασης
Αιτιολογική σκέψη 11

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(11) Στα συμπεράσματα του Συμβουλίου 
σχετικά με την ανάγκη εξασφάλισης 
δεξιοτήτων στο πεδίο της πυρηνικής 
ενέργειας, που εγκρίθηκαν κατά τη 
συνεδρίαση της 1ης και 2ας Δεκεμβρίου 
2008, αναγνωρίζεται η κεφαλαιώδης 
σημασία της διατήρησης στην Κοινότητα 
υψηλού επιπέδου εκπαίδευσης στο πεδίο 
της πυρηνικής ενέργειας.

(11) Δεδομένου ότι η συνθήκη για την 
ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας 
Ατομικής Ενέργειας δεν δίνει στο
Κοινοβούλιο εξουσία  συναπόφασης στο
πεδίο της πυρηνικής ενέργειας, είναι 
σημαντικό να βρεθεί μια νέα νομική βάση 
για κάθε μελλοντική νομοθεσία στο πεδίο 
της πυρηνικής ενέργειας.

Or. fr

Αιτιολόγηση

Οι αποφάσεις του Συμβουλίου όσον αφορά την πυρηνική ενέργεια λαμβάνονται ολοένα και 
περισσότερο χωρίς να παίρνεται υπόψη η γνώμη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Έτσι, το 
Συμβούλιο ενέκρινε τη θέση του σχετικά με την εν λόγω πρόταση απόφασης χωρίς να περιμένει 
τις προτάσεις τροπολογιών του εισηγητή ή άλλων βουλευτών στην ITRE. Άλλο ένα πρόσφατο 
παράδειγμα, όπου η οδηγία σχετικά με τη διαχείριση του αναλωμένου καυσίμου και των 
ραδιενεργών αποβλήτων ελήφθη χωρίς να ληφθεί υπόψη η  γνώμη του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου.



PE472.074v01-00 12/35 AM\876483EL.doc

EL

Τροπολογία 23
Silvia-Adriana Ţicău

Πρόταση απόφασης
Αιτιολογική σκέψη 11

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(11) Στα συμπεράσματα του Συμβουλίου 
σχετικά με την ανάγκη εξασφάλισης 
δεξιοτήτων στο πεδίο της πυρηνικής 
ενέργειας, που εγκρίθηκαν κατά τη 
συνεδρίαση της 1ης και 2ας Δεκεμβρίου 
2008, αναγνωρίζεται η κεφαλαιώδης 
σημασία της διατήρησης στην Κοινότητα 
υψηλού επιπέδου εκπαίδευσης στο πεδίο 
της πυρηνικής ενέργειας.

(11) Στα συμπεράσματα του Συμβουλίου 
σχετικά με την ανάγκη εξασφάλισης 
δεξιοτήτων στο πεδίο της πυρηνικής 
ενέργειας, που εγκρίθηκαν κατά τη 
συνεδρίαση της 1ης και 2ας Δεκεμβρίου 
2008, αναγνωρίζεται η κεφαλαιώδης 
σημασία της διατήρησης στην Κοινότητα 
υψηλού επιπέδου εκπαίδευσης και 
κατάλληλων εργασιακών συνθηκών στο 
πεδίο της πυρηνικής ενέργειας.

Or. ro

Τροπολογία 24
Michèle Rivasi

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).

(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 επανεξεταστεί.

Or. fr

Αιτιολόγηση

Από το 2006,  έχουν εμφανιστεί νέα τεχνικά, οικονομικά και δημοσιονομικά δεδομένα και νέοι 
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περιβαλλοντικοί κίνδυνοι. Η διακοπή του ITER θα στοίχιζε λιγότερο από το να συνεχιστεί η 
δημόσια χρηματοδότηση για τις επόμενες δεκαετίες.

Τροπολογία 25
Michèle Rivasi

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

Or. fr

Αιτιολόγηση

Από το 2006,  έχουν εμφανιστεί νέα τεχνικά, οικονομικά και δημοσιονομικά δεδομένα και νέοι 
περιβαλλοντικοί κίνδυνοι. Η διακοπή του ITER θα στοίχιζε λιγότερο από το να συνεχιστεί η 
δημόσια χρηματοδότηση για τις επόμενες δεκαετίες.

Τροπολογία 26
Adina-Ioana Vălean

Πρόταση απόφασης
Αιτιολογική σκέψη 14 α (νέα)
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(14α) Η Επιτροπή, το Ευρωπαϊκό 
Συμβούλιο, το Συμβούλιο και τα κράτη 
μέλη θα δρομολογήσουν διαδικασία 
τροποποίησης της Συνθήκης Ευρατόμ, 
ενισχύοντας τις διατάξεις της για την 
πληροφόρηση και τα δικαιώματα συν-
νομοθεσίας του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου επί ζητημάτων έρευνας και 
προστασίας του περιβάλλοντος.

Or. en

Τροπολογία 27
Adina-Ioana Vălean

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 (ΔΣ). Για να 
ενταχθεί το πρόγραμμα πλαίσιο (2012-
2013) στο ΠΔΠ για τα έτη 2012 και 2013 
θα πρέπει να τροποποιηθεί το ΠΔΠ με
αύξηση του ορίου του τομέα 1α. Στις 20 
Απριλίου 2011, η Επιτροπή υπέβαλε  
πρόταση η οποία θα χρησιμεύσει ως 
βάση για τις διαπραγματεύσεις. Μια 
συμφωνία για τη χρηματοδότηση του 
ITER μέσω πρόσθετων μεταφορών στον 
τομέα 1α του ΠΔΠ θα επέτρεπε την 
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ταχεία έγκριση του ερευνητικού 
προγράμματος της Ευρατόμ το 2011. Εάν 
δεν υπάρχουν άλλα περιθώρια του ΠΔΠ 
2011 προς μεταφορά στο 2012 και 2013, 
θα πρέπει να κινητοποιηθεί το μέσο 
ευελιξίας, όπως προβλέπει το σημείο 27 
της ΔΣ.

Or. en

Τροπολογία 28
Adina-Ioana Vălean

Πρόταση απόφασης
Αιτιολογική σκέψη 16 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(16α) Για το ΠΔΠ 2014-2020, οι 
οικονομικοί πόροι που αφιερώνονται στο 
έργο ITER πρέπει να οριστούν για 
ολόκληρη την περίοδο προγραμματισμού, 
ούτως ώστε κάθε υπέρβαση του κόστους 
πέραν του μεριδίου της ΕΕ των 6,6 δισ. 
ευρώ για την περίοδο κατασκευής του 
ITER, που προβλέπεται να ολοκληρωθεί 
το 2020, να πρέπει να χρηματοδοτηθεί 
εκτός του ορίου του ΠΔΠ («ring 
fencing»).

Or. en

Τροπολογία 29
Michèle Rivasi

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  στα πεδία της ιδιαίτερης 
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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.

αρμοδιότητάς του.

Or. fr

Τροπολογία 30
Adina-Ioana Vălean

Πρόταση απόφασης
Αιτιολογική σκέψη 18

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(18) Η διεθνής και παγκόσμια διάσταση 
των ευρωπαϊκών ερευνητικών 
δραστηριοτήτων είναι σημαντική για την 
αποκόμιση αμοιβαίου οφέλους. Το 
πρόγραμμα πλαίσιο (2012-2013) πρέπει να 
είναι ανοιχτό στη συμμετοχή χωρών που 
έχουν συνάψει τις απαραίτητες προς τούτο 
συμφωνίες, ενώ πρέπει επίσης να είναι 
ανοιχτό, σε επίπεδο έργων και σε βάση 
αμοιβαίου οφέλους, στη συμμετοχή 
φορέων από τρίτες χώρες και διεθνών 
οργανισμών επιστημονικής συνεργασίας.

(18) Η διεθνής και παγκόσμια διάσταση 
των ευρωπαϊκών ερευνητικών 
δραστηριοτήτων είναι σημαντική για την 
αποκόμιση αμοιβαίου οφέλους. Το 
πρόγραμμα πλαίσιο (2012-2013) πρέπει, 
κατά συνέπεια, αφενός, να είναι ανοιχτό 
στη συμμετοχή χωρών που έχουν συνάψει 
τις απαραίτητες προς τούτο συμφωνίες, 
ενώ πρέπει επίσης να είναι ανοιχτό, σε 
επίπεδο έργων και σε βάση αμοιβαίου 
οφέλους, στη συμμετοχή φορέων από 
τρίτες χώρες και διεθνών οργανισμών 
επιστημονικής συνεργασίας. Αφετέρου, 
αυτό σημαίνει επίσης ότι, ιδίως όσον 
αφορά το έργο ITER, οι διεθνείς εταίροι 
θα πρέπει να σέβονται απολύτως τις 
οικονομικές τους υποχρεώσεις.

Or. en

Τροπολογία 31
Edit Herczog
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Πρόταση απόφασης
Άρθρο 2 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Το πρόγραμμα πλαίσιο (2012-2013) 
υπηρετεί τους γενικούς στόχους που 
ορίζονται στο άρθρο 1 και στο άρθρο 2
σημείο α) της Συνθήκης, συμβάλλοντας 
παράλληλα στη δημιουργία της Ένωσης 
Καινοτομίας και στηριζόμενο στον 
Ευρωπαϊκό Χώρο Έρευνας.

1. Το πρόγραμμα-πλαίσιο (2012-2013) 
υπηρετεί τους γενικούς στόχους που 
ορίζονται στο άρθρο 1 και στο άρθρο 2
σημείο α) της Συνθήκης, δίνοντας 
ιδιαίτερη έμφαση στην πυρηνική 
προστασία και ασφάλεια και την 
προστασία από τη ραδιενέργεια,
συμβάλλοντας παράλληλα στη δημιουργία 
της Ένωσης Καινοτομίας και στηριζόμενο 
στον Ευρωπαϊκό Χώρο Έρευνας.

Or. en

Τροπολογία 32
Michèle Rivasi

Πρόταση απόφασης
Άρθρο 2 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Το πρόγραμμα πλαίσιο (2012-2013) 
υπηρετεί τους γενικούς στόχους που 
ορίζονται στο άρθρο 1 και στο άρθρο 2 
σημείο α) της Συνθήκης, συμβάλλοντας 
παράλληλα στη δημιουργία της Ένωσης 
Καινοτομίας και στηριζόμενο στον 
Ευρωπαϊκό Χώρο Έρευνας.

1. Το πρόγραμμα πλαίσιο (2012-2013) 
υπηρετεί τους γενικούς στόχους που 
ορίζονται στο άρθρο 2 σημείο α) της 
Συνθήκης, συμβάλλοντας παράλληλα στη 
δημιουργία της Ένωσης Καινοτομίας και 
στηριζόμενο στον Ευρωπαϊκό Χώρο 
Έρευνας.

Or. xm

Αιτιολόγηση

Πολλές αλλαγές συνέβησαν στον κόσμο από τότε που υπογράφηκαν οι Συνθήκες της Ρώμης, το 
1957, αλλά η Συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Ατομικής Ενέργειας -
Ευρατόμ - παραμένει κατ' ουσίαν η ίδια. Αντί να διατηρεί το ξεπερασμένο καθήκον του να 
προωθεί την "ταχεία ίδρυση και ανάπτυξη των πυρηνικών βιομηχανιών" (άρθρο 1), το 7ο ΠΠ 
για την Ευρατόμ θα πρέπει να επικεντρωθεί στην ακτινοπροστασία, τη διαχείριση και διάθεση 
του ραδιενεργού υλικού, τις τεχνικές και τις τεχνολογίες διασφαλίσεων και την επιστημονική και 
τεχνική στήριξη στη διαδικασία χάραξης πολιτικής.
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Τροπολογία 33
Michèle Rivasi

Πρόταση απόφασης
Άρθρο 2 – παράγραφος 3 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) 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. fr

Τροπολογία 34
Michèle Rivasi

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) ακτινοπροστασία, με στόχο τη βελτίωση 
της αποτελεσματικότητας της χρήσης των 
ιοντιζουσών ακτινοβολιών στη βιομηχανία 
και την ιατρική.

Or. fr

Τροπολογία 35
Michèle Rivasi

Πρόταση απόφασης
Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

προγράμματος (2012-2013) είναι
100.000.000 ευρώ. Το ποσό αυτό 
κατανέμεται ως εξής (σε ευρώ):

Or. fr

Τροπολογία 36
Adina-Ioana Vălean

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 37
Michèle Rivasi

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;

διαγράφεται

Or. fr

Τροπολογία 38
Adina-Ioana Vălean

Πρόταση απόφασης
Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – στοιχείο α – περίπτωση 1
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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, περιλαμβανομένων των 
πόρων που απαιτούνται για τη συνέχιση 
του προγράμματος JET στο Culham·

Or. en

Τροπολογία 39
Michèle Rivasi

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

– πυρηνική σχάση και ακτινοπροστασία 
118 245 000;

– ακτινοπροστασία 60 000 000;

Or. fr

Τροπολογία 40
Edit Herczog

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 και ακτινοπροστασία
200.000.000

Or. en

Τροπολογία 41
Adina-Ioana Vălean

Πρόταση απόφασης
Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – στοιχείο α – περίπτωση 2
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

– πυρηνική σχάση και ακτινοπροστασία
118 245 000·

– πυρηνική ασφάλεια, βελτίωση της 
διαχείρισης πυρηνικών αποβλήτων και 
ακτινοπροστασία 118.245.000,

Or. en

Τροπολογία 42
Michèle Rivasi

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

– δραστηριότητες του ΚΚΕρ στον 
πυρηνικό τομέα 233 216 000.

– δραστηριότητες του ΚΚΕρ στον 
πυρηνικό τομέα 40 000 000.

Or. fr

Τροπολογία 43
Adina-Ioana Vălean

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

– δραστηριότητες του ΚΚΕρ στον
πυρηνικό τομέα 233 216 000.

– δραστηριότητες του ΚΚΕρ στον τομέα
της πυρηνικής ασφάλειας, της 
προστασίας του περιβάλλοντος και του 
παροπλισμού των πυρηνικών 
εγκαταστάσεων  233 216 000.

Or. en

Τροπολογία 44
Silvia-Adriana Ţicău
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Πρόταση απόφασης
Άρθρο 4 – παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Θα πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή 
στη διαμόρφωση συμβατικών ρυθμίσεων 
για τη μείωση του κινδύνου μη εκτέλεσης 
καθώς και για τον εκ νέου επιμερισμό 
των κινδύνων και του κόστους 
μακροπρόθεσμα.

Or. en

Τροπολογία 45
Silvia-Adriana Ţicău

Πρόταση απόφασης
Άρθρο 6 – παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1α. Ιδιαίτερη προσοχή θα πρέπει να δοθεί 
σε δευτερεύουσες, σε σχέση με τη βασική 
πυρηνική έρευνα, πρωτοβουλίες όσον 
αφορά τις επενδύσεις σε ανθρώπινο 
δυναμικό και κατάλληλες εργασιακές 
συνθήκες και δράσεις με στόχο την 
αντιμετώπιση των κινδύνων έλλειψης 
δεξιοτήτων τα επόμενα χρόνια.

Or. en

Τροπολογία 46
Niki Tzavela

Πρόταση απόφασης
Άρθρο 6 – παράγραφος 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2α. Τα κράτη μέλη και η Επιτροπή θα 
πρέπει να προβούν σε επισκόπηση των 
επαγγελματικών προσόντων, της 
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εκπαίδευσης και των δεξιοτήτων στον 
τομέα της πυρηνικής ενέργειας στην 
Ευρωπαϊκή Ένωση, έτσι ώστε να δοθεί 
μια συνολική εικόνα της σημερινής 
κατάστασης και να μπορέσουν να 
εντοπισθούν και να εφαρμοσθούν 
πρόσφορες λύσεις. 

Or. en

Τροπολογία 47
Michèle Rivasi

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα I – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Το πρόγραμμα πλαίσιο (2012-2013) 
απαρτίζεται από δύο μέρη, εκ των οποίων 
το πρώτο αντιστοιχεί στις «έμμεσες» 
δράσεις που αφορούν την έρευνα στο πεδίο
της ενέργειας σύντηξης και την πυρηνική 
σχάση και ακτινοπροστασία, ενώ το 
δεύτερο αντιστοιχεί στις «άμεσες» 
δραστηριότητες έρευνας του ΚΚΕρ.

Το πρόγραμμα πλαίσιο (2012-2013) 
απαρτίζεται από δύο μέρη, εκ των οποίων 
το πρώτο αντιστοιχεί στις «έμμεσες» 
δράσεις, που αφορούν την έρευνα στο 
πεδίο του παροπλισμού πυρηνικών 
εγκαταστάσεων και στην
ακτινοπροστασία, ενώ το δεύτερο 
αντιστοιχεί στις «άμεσες» δραστηριότητες 
έρευνας του ΚΚΕρ.

Or. fr

Τροπολογία 48
Michèle Rivasi

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα I – Μέρος I. A

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Το μέρος αυτό διαγράφεται

Or. fr
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Τροπολογία 49
Antonio Cancian

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα Ι – Μέρος I.A – σημείο 2 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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.

Με εστιασμένο πρόγραμμα φυσικής και 
τεχνολογίας θα αξιοποιηθούν το Joint 
European Torus (JET) και άλλες συναφείς 
με τον ITER διατάξεις μαγνητικής 
συγκράτησης (συμπεριλαμβανομένων  
πιθανών νέων πειραμάτων που θα 
διεξαχθούν και θα εξελίσσονται 
παράλληλα με τον ITER). Θα 
αξιολογηθούν συγκεκριμένες βασικές 
τεχνολογίες για τον ITER, θα εδραιωθούν 
οι επιλογές του έργου ITER, και θα 
προετοιμαστεί η θέση σε λειτουργία του 
ITER.

Or. it

Τροπολογία 50
Michèle Rivasi

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα I – Μέρος I.B – τίτλος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

I.B. ΠΥΡΗΝΙΚΗ ΣΧΑΣΗ ΚΑΙ 
ΑΚΤΙΝΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ

I.B. ΠΑΡΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΑΙ 
ΑΚΤΙΝΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ

Or. fr

Τροπολογία 51
Michèle Rivasi

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα I – Μέρος I.B – τμήμα 1
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Ανάπτυξη στερεής επιστημονικής και 
τεχνολογικής βάσης η οποία θα επιτρέψει 
την ταχύτερη εξέλιξη των τεχνικών 
ασφαλούς διαχείρισης των ραδιενεργών 
αποβλήτων μακράς διάρκειας ζωής, 
βελτιώνοντας ιδίως τις επιδόσεις 
ασφάλειας και απόδοσης σε σχέση με 
τους πόρους και το κόστος της πυρηνικής 
ενέργειας, καθώς και την ανάπτυξη
ανθεκτικού και κοινωνικά αποδεκτού
συστήματος προστασίας του ανθρώπου και 
του περιβάλλοντος από τις επιπτώσεις της 
ιοντίζουσας ακτινοβολίας.

Ανάπτυξη στερεής επιστημονικής και 
τεχνολογικής βάσης η οποία θα επιτρέψει 
την ταχύτερη εξέλιξη των τεχνικών 
ασφαλούς παροπλισμού των πυρηνικών 
εγκαταστάσεων και εφαρμογής
ανθεκτικού συστήματος προστασίας του 
ανθρώπου και του περιβάλλοντος από τις 
επιπτώσεις της ιοντίζουσας ακτινοβολίας

Or. fr

Τροπολογία 52
Michèle Rivasi

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα I – Μέρος I.B – τμήμα 2 – παράγραφος 1

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 

Όπως έχουν δείξει οι διαδοχικές 
καταστροφές στους πυρηνικούς 
σταθμούς, η πυρηνική ενέργεια αποτελεί
πηγή μεγάλων κινδύνων τόσο για τον 
άνθρωπο όσο και για το περιβάλλον. 
Απόδειξη για αυτό αποτελεί η πρόσφατη 
απόφαση στη Γερμανία να εγκαταλειφθεί 
η πυρηνική ενέργεια.
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δραστηριότητες συνεργασίας που 
αναλαμβάνονται με μεγάλες τρίτες χώρες 
στο πλαίσιο του διεθνούς φόρουμ IVης 
γενιάς (GIF).

Or. fr

Τροπολογία 53
Michèle Rivasi

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα I – Μέρος I.B – τμήμα 2 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τρείς μείζονες ευρωπαϊκές πρωτοβουλίες 
συνεργασίας στην πυρηνική επιστήμη και 
τεχνολογία έχουν δρομολογηθεί μετά την 
έναρξη του έβδομου προγράμματος 
πλαισίου της Ευρατόμ. Πρόκειται για την 
τεχνολογική πλατφόρμα βιώσιμης 
πυρηνικής ενέργειας (SNETP), την 
τεχνολογική πλατφόρμα για την τελική 
διάθεση σε γεωλογικούς σχηματισμούς 
(IGDTP) και την ευρωπαϊκή 
διεπιστημονική πρωτοβουλία χαμηλής 
δόσης (MELODI). Οι δραστηριότητες 
της SNETP και της IGDTP αντιστοιχούν 
σε μεγάλο βαθμό με τις προτεραιότητες 
του σχεδίου SET, ενώ μια βασική ομάδα 
οργανισμών της SNETP είναι υπεύθυνες 
για την υλοποίηση της ESNII, της 
Ευρωπαϊκής Βιομηχανικής 
Πρωτοβουλίας στο πεδίο της Βιώσιμης 
Πυρηνικής Ενέργειας στο πλαίσιο του 
σχεδίου SET. Περικλείουν όλες 
δραστηριότητες στο πεδίο εφαρμογής του 
προγράμματος πλαισίου (2012-2013), και 
μπορούν να διασφαλίσουν ότι θα 
παραμείνει κατά το δυνατόν αποδοτικό 
και αποτελεσματικό.

διαγράφεται

Or. fr
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Τροπολογία 54
Michèle Rivasi

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα I – Μέρος I.B – τμήμα 2 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Υπάρχει αυξανόμενη αλληλεπίδραση 
μεταξύ SNETP, IGDTP και MELODI 
αφενός και άλλων φόρουμ 
ενδιαφερόμενων σε ενωσιακό επίπεδο 
αφετέρου, όπως του Ευρωπαϊκού Φόρουμ 
Πυρηνικής Ενέργειας (ENEF) και της 
Ευρωπαϊκής Ομάδας των Ρυθμιστικών 
Αρχών για την Πυρηνική Προστασία 
(ENSREG), ενώ η διαδικασία αυτή θα 
προωθηθεί κατά το δυνατόν με 
δραστηριότητες του προγράμματος 
πλαισίου.

διαγράφεται

Or. fr

Τροπολογία 55
Michèle Rivasi

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα I – Μέρος I.B – τμήμα 2 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Βασικό μέλημα του προγράμματος 
πλαισίου της Ευρατόμ (2012-2013) είναι η 
προώθηση υψηλού επιπέδου προστασίας.
Θα συνεχιστεί επίσης η υποστήριξη 
πρωτοβουλιών ώστε να εξασφαλίζεται ότι 
οι εγκαταστάσεις, η εκπαίδευση και οι
σχετικές ευκαιρίες στην Ευρώπη θα 
παραμείνουν οι ενδεδειγμένες εν όψει των
τρεχουσών κατευθύνσεων των εθνικών 
προγραμμάτων και προς το βέλτιστο 
συμφέρον της Ένωσης ως συνόλου. 
Τούτο, περισσότερο από οτιδήποτε άλλο, 
θα εξασφαλίσει ότι διατηρείται το 
κατάλληλο πνεύμα προστασίας.

Βασικό μέλημα του προγράμματος 
πλαισίου της Ευρατόμ (2012-2013) είναι η 
προώθηση του παροπλισμού των 
πυρηνικών εγκαταστάσεων υπό τις 
ασφαλέστερες δυνατές συνθήκες. Θα
επισπεύσει τις πρωτοβουλίες που έχουν 
ως στόχο να εξασφαλίσουν ότι οι 
εγκαταστάσεις, η κατάρτιση και οι 
ευκαιρίες κατάρτισης στον τομέα αυτό
στην Ευρώπη είναι οι ενδεδειγμένες εν 
όψει των συνολικών σημερινών τάσεων 
προγραμματισμού διακοπής της 
λειτουργίας πυρηνικών σταθμών. Ο 
προσανατολισμός αυτός, περισσότερο από 
οτιδήποτε άλλο, θα εξασφαλίσει το 
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κατάλληλο πνεύμα προστασίας.

Or. fr

Τροπολογία 56
Michèle Rivasi

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα I – Μέρος I.B – τμήμα 3 – σημείο 1 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Διάθεση σε γεωλογικούς σχηματισμούς διαγράφεται
Ερευνητικές δραστηριότητες 
προσανατολισμένες στην υλοποίηση 
σχετικά με όλες τις εκκρεμείς βασικές 
πτυχές της διάθεσης ακτινοβολημένων 
πυρηνικών καυσίμων και ραδιενεργών 
αποβλήτων μακράς διάρκειας ζωής σε 
βαθείς γεωλογικούς σχηματισμούς και, 
κατά περίπτωση, επίδειξη τεχνολογιών 
και ασφάλειας, και με σκοπό να 
υποστηριχθεί η διαμόρφωση κοινής 
ευρωπαϊκής θεώρησης των βασικών 
ζητημάτων διαχείρισης και διάθεσης 
αποβλήτων.

Or. fr

Αιτιολόγηση

Σύμφωνα με την αρχή «ο ρυπαίνων πληρώνει», οι ίδιοι  οι παραγωγοί των πυρηνικών 
αποβλήτων πρέπει να συμβάλλουν στην εξεύρεση βιώσιμων λύσεων για τα απόβλητά τους. Ο 
ευρωπαίος φορολογούμενος δεν  πρέπει επομένως να συμμετέχει σε αυτό το ερευνητικό 
πρόγραμμα.

Τροπολογία 57
Michèle Rivasi

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα I – Μέρος I.B – τμήμα 3 – σημείο 2 
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Συστήματα αντιδραστήρων διαγράφεται
Έρευνα με σκοπό την υποστήριξη της 
ασφαλούς, αποδοτικής και πιο αειφόρου 
λειτουργίας όλων των σχετικών 
συστημάτων αντιδραστήρων 
(συμπεριλαμβανομένων των 
εγκαταστάσεων του κύκλου του 
πυρηνικού καυσίμου), σε λειτουργία ή υπό 
ανάπτυξη στην Ευρώπη, 
συμπεριλαμβανομένων πτυχών 
διαχείρισης αποβλήτων του κύκλου του 
πυρηνικού καυσίμου, όπως διαχωρισμού 
και μεταστοιχείωσης.

Or. fr

Αιτιολόγηση

Τα χρήματα των ευρωπαίων φορολογουμένων δεν πρέπει πλέον  να διατίθενται για μια πηγή 
ενέργειας παρωχημένη και επικίνδυνη.

Τροπολογία 58
Michèle Rivasi

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα I – Μέρος I.B – τμήμα 3 – σημείο 4 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Υποστήριξη της χρήσης και διαρκούς 
διάθεσης, καθώς και συνεργασία μεταξύ
βασικών ερευνητικών υποδομών στα 
παραπάνω θεματικά πεδία 
προτεραιότητας.

Υποστήριξη της χρήσης και διαρκούς 
διάθεσης βασικών ερευνητικών υποδομών, 
καθώς και της μεταξύ τους συνεργασίας, 
στους τομείς της ακτινοπροστασίας και 
του παροπλισμού πυρηνικών 
εγκαταστάσεων.

Or. fr

Τροπολογία 59
Romana Jordan Cizelj
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Πρόταση απόφασης
Παράρτημα I – Μέρος I.B – τμήμα 3 – σημείο 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Υποστήριξη της διατήρησης και 
περαιτέρω ανάπτυξης των επιστημονικών 
δεξιοτήτων και προσόντων και του 
επιστημονικού ανθρώπινου δυναμικού 
ώστε να κατοχυρωθεί η μακροπρόθεσμη 
διάθεση και επάρκεια προσόντων των 
ερευνητών, μηχανικών και υπαλλήλων 
στον πυρηνικό τομέα. ΙΙ.

Συνεχής υποστήριξη για τη συγκράτηση 
και την ανάπτυξη ειδικευμένου 
προσωπικού που απαιτείται για τη 
διατήρηση της πυρηνικής ανεξαρτησίας 
της Ένωσης και τη διαρκή διασφάλιση 
και βελτίωση του επιπέδου πυρηνικής 
ασφάλειας. Δεδομένου ότι η πυρηνική 
ενέργεια θα διαδραματίσει βασικό ρόλο 
στο ενεργειακό μείγμα της ΕΕ, 
περιλαμβανομένων των δραστηριοτήτων 
παροπλισμού και μακροπρόθεσμης 
διαχείρισης των αποβλήτων, η διατήρηση 
πυρηνικής εμπειρογνωμοσύνης στην 
Ένωση έχει καίρια σημασία.

Or. sl

Τροπολογία 60
Michèle Rivasi

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα I – Μέρος I.B – τμήμα 3 – σημείο 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Υποστήριξη της διατήρησης και περαιτέρω 
ανάπτυξης των επιστημονικών δεξιοτήτων 
και προσόντων και του επιστημονικού 
ανθρώπινου δυναμικού ώστε να
κατοχυρωθεί η μακροπρόθεσμη διάθεση και 
επάρκεια προσόντων των ερευνητών, 
μηχανικών και υπαλλήλων στον πυρηνικό 
τομέα.

Υποστήριξη της διατήρησης και περαιτέρω 
ανάπτυξης των επιστημονικών δεξιοτήτων 
και προσόντων σε ανθρώπινους πόρους,
ώστε να εξασφαλιστεί ότι σε θέματα 
ακτινοπροστασίας και παροπλισμού 
πυρηνικών εγκαταστάσεων ο τομέας θα 
διαθέτει μακροπρόθεσμα ερευνητές, 
μηχανικούς και λοιπό προσωπικό με τα 
απαιτούμενα προσόντα.

Or. fr

Τροπολογία 61
Michèle Rivasi
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Πρόταση απόφασης
Παράρτημα I – Μέρος IΙ – τμήμα 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Στόχος του πυρηνικού ειδικού 
προγράμματος του ΚΚΕρ είναι η 
εκπλήρωση των υποχρεώσεων σε Ε&Α 
βάσει της συνθήκης Ευρατόμ και η παροχή 
υποστήριξης στην Επιτροπή και τα κράτη 
μέλη στα θέματα των διασφαλίσεων και 
της μη διάδοσης πυρηνικών όπλων, της
διαχείρισης αποβλήτων, της ασφάλειας 
πυρηνικών εγκαταστάσεων και του 
κύκλου καυσίμου, της ραδιενέργειας στο 
περιβάλλον και της ακτινοπροστασίας. Το 
ΚΚΕρ θα ενισχύσει περαιτέρω το ρόλο του 
ως αναφοράς ευρωπαϊκής κλίμακας για 
διάδοση πληροφοριών, την κατάρτιση και 
εκπαίδευση, για επαγγελματίες και για 
νέους επιστήμονες.

Στόχος του πυρηνικού ειδικού 
προγράμματος του ΚΚΕρ είναι η 
εκπλήρωση των υποχρεώσεων σε Ε&Α 
βάσει της συνθήκης Ευρατόμ και η παροχή 
υποστήριξης στην Επιτροπή και τα κράτη 
μέλη, ιδίως στα θέματα των διασφαλίσεων 
και της μη διάδοσης πυρηνικών όπλων, της 
ραδιενέργειας στο περιβάλλον και της 
ακτινοπροστασίας. Το ΚΚΕρ θα ενισχύσει 
περαιτέρω το ρόλο του ως αναφοράς 
ευρωπαϊκής κλίμακας για διάδοση 
πληροφοριών, την κατάρτιση και 
εκπαίδευση, για επαγγελματίες και για 
νέους επιστήμονες.

Or. fr

Τροπολογία 62
Michèle Rivasi

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα I – Μέρος IΙ – τμήμα 2 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η πυρηνική ενέργεια θα έχει στρατηγικό 
ρόλο στο ενεργειακό μείγμα της Ένωσης 
τουλάχιστον κατά τα επόμενα πενήντα 
έτη, συμβάλλοντας στην επίτευξη του 
στόχου που έχει θέσει η Ένωση για τις 
εκπομπές θερμοκηπιακών αερίων, καθώς 
και στη βελτίωση της ανεξαρτησίας, της 
ασφάλειας και της διαφοροποίησης του 
ενεργειακού εφοδιασμού της Ένωσης. 
Τούτο θα μπορούσε να επιτευχθεί υπό τις 
αυστηρότερες δεσμεύσεις για υπεύθυνη 
χρήση της πυρηνικής ενέργειας, όσον 
αφορά την προστασία και την ασφάλεια.

Μολονότι η πυρηνική ενέργεια
εξακολουθεί να έχει στρατηγικό ρόλο στην 
παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας σε 
ορισμένα κράτη μέλη, ιδίως στη Γαλλία,
η Ένωση πρέπει να στραφεί 
αποφασιστικά  προς μια οικονομία χωρίς 
πυρηνική ενέργεια.
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Τροπολογία 63
Michèle Rivasi

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα I – Μέρος IΙ – τμήμα 2 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Για την επίτευξη του στόχου αυτού 
υπάρχει σαφής ανάγκη ανάπτυξης 
γνώσεων, δεξιοτήτων και ικανοτήτων ώστε 
να εξασφαλιστεί η απαιτούμενη 
υπερσύγχρονη, ανεξάρτητη και αξιόπιστη 
εμπειρογνωμοσύνη προς στήριξη των 
πολιτικών της Ένωσης στα πεδία της 
προστασίας των πυρηνικών
αντιδραστήρων και του κύκλου καυσίμου, 
των πυρηνικών διασφαλίσεων και της 
ασφάλειας. Η παροχή πελατοκεντρικής 
υποστήριξης στην πολιτική της Ένωσης 
που υπογραμμίζεται στην αποστολή του 
ΚΚΕρ θα συμπληρωθεί με προδραστικό 
ρόλο στον Ευρωπαϊκό Χώρο Έρευνας με 
ανάληψη ερευνητικών δραστηριοτήτων 
υψηλής ποιότητας σε στενή επαφή με τη 
βιομηχανία και άλλους φορείς, καθώς και 
με την ανάπτυξη δικτύων με δημόσια και 
ιδιωτικά ιδρύματα στα κράτη μέλη.

Για την επίτευξη του στόχου αυτού 
υπάρχει σαφής ανάγκη ανάπτυξης 
γνώσεων, δεξιοτήτων και ικανοτήτων ώστε 
να εξασφαλιστεί η απαιτούμενη 
υπερσύγχρονη, ανεξάρτητη και αξιόπιστη 
εμπειρογνωμοσύνη προς στήριξη των 
πολιτικών της Ένωσης στα πεδία των 
πυρηνικών διασφαλίσεων και της 
ασφάλειας καθώς και του παροπλισμού 
πυρηνικών εγκαταστάσεων. Η αποστολή 
του ΚΚΕρ θα συμπληρωθεί με 
προδραστικό ρόλο στον Ευρωπαϊκό Χώρο 
Έρευνας με ανάληψη ερευνητικών 
δραστηριοτήτων υψηλής ποιότητας σε 
στενή επαφή με τη βιομηχανία και άλλους 
φορείς, καθώς και με την ανάπτυξη 
δικτύων με δημόσια και ιδιωτικά ιδρύματα 
στα κράτη μέλη. Ο ρόλος του ως φορέα 
διάδοσης πληροφοριών στο κοινό θα 
ενισχυθεί.

Or. fr

Τροπολογία 64
Michèle Rivasi

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα I – Μέρος IΙ – τμήμα 3 – σημείο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Διαχείριση πυρηνικών αποβλήτων και 
επιπτώσεις στο περιβάλλον, εστίαση στον 
περιορισμό αβεβαιοτήτων και την 

1. Ιατρικές εφαρμογές και επιπτώσεις στο 
περιβάλλον: οι δραστηριότητες θα 
επικεντρώνονται σε μη πυρηνικές 
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επίλυση ανοιχτών θεμάτων στη διάθεση 
αποβλήτων, με σκοπό την ανάπτυξη 
αποτελεσματικών λύσεων για τη 
διαχείριση των αποβλήτων υψηλής 
ραδιενέργειας σύμφωνα με τις δύο 
βασικές επιλογές (άμεση διάθεση ή 
διαχωρισμός και μεταστοιχείωση). Θα 
αναπτυχθούν επίσης δραστηριότητες για 
βελτίωση της κατανόησης και της 
μοντελοποίησης των φυσικών, χημικών 
και θεμελιωδών ιδιοτήτων των 
ακτινιδών, καθώς και της βάσης 
δεδομένων για πυρηνικά δεδομένα 
αναφοράς υψηλής ακρίβειας και για μη 
πυρηνικές εφαρμογές (π.χ. ιατρικές). Για 
διεύρυνση των προσπαθειών 
ακτινοπροστασίας, θα υπάρξει περαιτέρω 
ανάπτυξη περιβαλλοντικών μοντέλων 
διασποράς ραδιοϊσοτόπων σε συνδυασμό 
με δοκιμές περιβαλλοντικής ραδιενέργειας 
προς υποστήριξη της διαδικασίας και 
συστημάτων παρακολούθησης σε εθνική 
κλίμακα.

εφαρμογές (π.χ. ιατρικές). Για διεύρυνση 
των προσπαθειών ακτινοπροστασίας, θα 
υπάρξει περαιτέρω ανάπτυξη 
περιβαλλοντικών μοντέλων διασποράς 
ραδιοϊσοτόπων σε συνδυασμό με δοκιμές
για την παρακολούθηση της
περιβαλλοντικής ραδιενέργειας προς 
υποστήριξη της διαδικασίας και των
συστημάτων παρακολούθησης σε εθνική 
κλίμακα, καθώς και με τη διάθεση 
στοιχείων στο κοινό για τη ραδιενέργεια 
στο περιβάλλον (αέρα, νερό, έδαφος).

Or. fr

Τροπολογία 65
Michèle Rivasi

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα I – Μέρος IΙ – τμήμα 3 – σημείο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Πυρηνική προστασία, συμβολή στην 
υλοποίηση έρευνας σε υφιστάμενους και 
νέους κύκλους καυσίμου, προστασία 
αντιδραστήρων υφιστάμενων μονάδων 
στην Ένωση, καθώς και προστασίας 
αντιδραστήρων με νέο, καινοτόμο 
σχεδιασμό, ικανό για βελτίωση πτυχών 
απόδοσης, προστασίας και διασφαλίσεων 
σε καινοτόμους κύκλους καυσίμου, 
παρατεταμένη καύση νέων τύπων 
καυσίμων για τη νέα γενιά. Θα επιδιωχθεί 
επίσης η ανάπτυξη απαιτήσεων 

διαγράφεται
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ασφάλειας και προηγμένων μεθόδων 
αξιολόγησης για υφιστάμενα και νέα 
συστήματα αντιδραστήρων. Επιπλέον, το 
ΚΚΕρ θα ενισχύσει την παγκόσμια θέση 
της Ένωσης με το συντονισμό της 
ευρωπαϊκής συνεισφοράς στην 
πρωτοβουλία E&Α του διεθνούς φόρουμ 
IVης γενιάς, ενεργώντας ως παράγοντας 
ενοποίησης και διάδοσης της έρευνας στο 
εν λόγω πεδίο.

Or. fr

Τροπολογία 66
Maria Da Graça Carvalho, Jean-Pierre Audy

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα II – παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η διαχείριση της ευρωπαϊκής 
χρηματοδότησης για την έρευνα πρέπει 
να βασίζεται περισσότερο στην 
εμπιστοσύνη και να έχει μεγαλύτερη 
ανοχή στους κινδύνους έναντι των 
συμμετεχόντων σε όλα τα στάδια των 
έργων, με ευέλικτους ενωσιακούς 
κανόνες, ώστε να γίνεται καλύτερη 
εναρμόνιση, όπου είναι δυνατόν, με τους 
διάφορους υφιστάμενους κανονισμούς 
και τις αναγνωρισμένες λογιστικές 
πρακτικές·

Or. en

Τροπολογία 67
Maria Da Graça Carvalho, Jean-Pierre Audy

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα II – παράγραφος 1 β (νέα)
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Είναι αναγκαία η επίτευξη ισορροπίας 
μεταξύ εμπιστοσύνης και ελέγχου –
μεταξύ ανάληψης κινδύνου και των 
κινδύνων που συνεπάγεται αυτό– για τη 
διασφάλιση της χρηστής δημοσιονομικής 
διαχείρισης των ερευνητικών κονδυλίων 
της Ένωσης.

Or. en

Τροπολογία 68
Michèle Rivasi

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα II – Μέρος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Το μέρος αυτό διαγράφεται.

Or. fr


