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Τροπολογία 11
Michèle Rivasi

Πρόταση απόφασης
–

Proposition de rejet

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο απορρίπτει 
την πρόταση της Επιτροπής.

Or. fr

Τροπολογία 12
Maria Da Graça Carvalho, Jean-Pierre Audy

Πρόταση απόφασης
Αιτιολογική σκέψη 3 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(3a) Ο σχεδιασμός και η εφαρμογή του 
προγράμματος πλαισίου (2012-2013) 
πρέπει να βασίζεται στις αρχές της 
απλότητας, της σταθερότητας, της 
διαφάνειας, της ασφάλειας δικαίου, της 
συνεκτικότητας, της αριστείας και της 
εμπιστοσύνης, σύμφωνα με τις συατάσεις 
που περιείχε η έκθεση του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου σχετικά με την απλοποίηση 
της εφαρμογής των προγραμμάτων 
πλαισίων για την έρευνα.

Or. en

Τροπολογία 13
Michèle Rivasi

Πρόταση απόφασης
Αιτιολογική σκέψη 6
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

(6) Το παρόν ειδικό πρόγραμμα πρέπει να 
συμβάλει στην βελτίωση των κανόνων 
ακτινοπροστασίας και στην μέγιστη 
μείωση των κινδύνων που σχετίζονται με 
την έκθεση στις ιοντίζουσες ακτινοβολίες 
καθώς στην ταχεία επιμόρφωση 
εμπειρογνωμόνων επί θεμάτων 
παροπλισμού πυρηνικών σταθμών.

Or. fr

Τροπολογία 14
Silvia-Adriana Ţicău

Πρόταση απόφασης
Αιτιολογική σκέψη 8

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(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 Δεκεμβρίου 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 

(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 να 
δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στην ανάπτυξη 
συμβατικών ρυθμίσεων που θα 
περιορίζουν τον κίνδυνο μη εφαρμογής 
των συμφωνηθέντων, καθώς και στην 
ανακατανομή στον χρόνο των κινδύνων 
και του κόστους. 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 Δεκεμβρίου 1995 σχετικά με την 
προστασία των οικονομικών συμφερόντων 
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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 τις έρευνες 
που πραγματοποιούνται από την 
Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Καταπολέμησης της 
Απάτης (OLAF)9.

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 τις έρευνες 
που πραγματοποιούνται από την 
Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Καταπολέμησης της 
Απάτης (OLAF)9.

Or. en

Τροπολογία 15
Michèle Rivasi

Πρόταση απόφασης
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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:

Μέσω του ειδικού προγράμματος 
υποστηρίζονται δραστηριότητες έρευνας 
και εκπαίδευσης στον τομέα της πυρηνικής 
ενέργειας που καλύπτουν ολόκληρο το 
φάσμα των έμμεσων ερευνητικών δράσεων
σε θέματα ακτινοπροστασίας.

Or. fr

Τροπολογία 16
Michèle Rivasi

Πρόταση απόφασης
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

Or. fr

Τροπολογία 17
Michèle Rivasi

Πρόταση απόφασης
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

διαγράφεται

Or. fr

Τροπολογία 18
Michèle Rivasi

Πρόταση απόφασης
Άρθρο 3 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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):

Ο προϋπολογισμός εκτέλεσης του ειδικού
αυτού προγράμματος για την 
ακτινοπροστασία εκτιμήθηκε σε
60 000 000 ευρώ.

a) έρευνα στο πεδίο της ενέργειας 
σύντηξης 2 208 809 000;
β) πυρηνική σχάση και ακτινοπροστασία, 
118 245 000.

Or. fr
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Τροπολογία 19
Edit Herczog

Πρόταση απόφασης
Άρθρο 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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):

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 
2.408.809.000 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

α) έρευνα στο πεδίο της ενέργειας 
σύντηξης: 2 208 809 000

β) πυρηνική σχάση και ακτινοπροστασία: 
118 245 000.

β) πυρηνική σχάση και ακτινοπροστασία:
200 000 000

Or. en

Τροπολογία 20
Silvia-Adriana Ţicău

Πρόταση απόφασης
Άρθρο 7 – παράγραφος 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(2a) Η στελέχωση των επιτροπών για τις 
πτυχές της σχάσης και της σύντηξης 
πρέπει να είναι τέτοια ώστε να 
εξασφαλίζεται μια εύλογη ισορροπία 
μεταξύ ανδρών και γυναικών και μεταξύ 
κρατών μελών που πραγματοποιούν 
δραστηριότητες έρευνας και κατάρτισης 
στον πυρηνικό τομέα και συνδεδεμένων 
κρατών· 
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Τροπολογία 21
Michèle Rivasi

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα – μέρος I – τμήμα I.A

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Το τμήμα αυτό διαγράφεται.

Or. fr

Τροπολογία 22
Vladimír Remek

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα – μέρος I – τμήμα I.A – σημείο 1 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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.

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, τη δοκιμή 
και την επαλήθευση της αξιοπιστίας
κατασκευαστικών μερών και συστημάτων.

Or. cs

Τροπολογία 23
Antonio Cancian

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα – μέρος I – τμήμα I.A – σημείο 2 – παράγραφος 1 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

λειτουργίας του ITER με τη βοήθεια 
στοχοθετημένων πειραμάτων στα εν 
εξελίξει ευρωπαϊκά πειράματα.

Or. it

Τροπολογία 24
Antonio Cancian

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα – μέρος I – τμήμα I.A – σημείο 2 – παράγραφος 1 – εδάφιο 2 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

- ο σχεδιασμός ενός νέου δορυφορικού 
πειράματος, στο πλαίσιο του 8ου ΠΠ, 
κατάλληλου ώστε να συντονισθεί με τα 
πειράματα του ITER, προκειμένου να 
εξασφαλισθούν οι αναμενόμενες 
επιδόσεις, περιορίζοντας κινδύνους και 
λειτουργικά κόστη και κατάλληλου για 
την μελέτη σημαντικών θεμάτων των 
τεχνολογιών DEMO.

Or. it

Τροπολογία 25
Antonio Cancian

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα – μέρος I – τμήμα I.A – σημείο 6 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

Η υλοποίηση του ITER στην Ευρώπη, 
μέσα στο διεθνές πλαίσιο του οργανισμού 
ITER, θα προβάλει τις νέες ερευνητικές 
υποδομές με έντονη ευρωπαϊκή διάσταση
και θα συνεπάγεται, στο πλαίσιο του 
ευρωπαϊκού προγράμματος πλαισίωσης, 
την υλοποίηση μιας νέας ερευνητικής 
υποδομής ικανής να υποστηρίξει το 
πείραμα ITER.
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Τροπολογία 26
Michèle Rivasi

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα – μέρος I – τμήμα I.B - τίτλος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

I.B. Πυρηνική σχάση και
ακτινοπροστασία

I.B. Ακτινοπροστασία

Or. fr

Τροπολογία 27
Michèle Rivasi

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα – μέρος I – τμήμα I.B – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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 Συμβουλίου, 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 

Διαγράφεται
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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.

Or. fr

Τροπολογία 28
Alejo Vidal-Quadras

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα – μέρος I – τμήμα I.B – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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 

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 και της νοοτροπίας 
ασφάλειας και προστασίας, καθώς επίσης 
και με της προτάσεις για την πυρηνική 
σχάση που περιέχονται στο στρατηγικό 
σχέδιο για την ενεργειακή τεχνολογία, το 
οποίο εγκρίθηκε από το Συμβούλιο τον 
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διερεύνησης στο πλαίσιο του διεθνούς 
φόρουμ Generation IV.

Μάρτιο του 2008. 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.

__________________
13. ΕΕ L 412 της 30/12/2006, σ. 1.

Or. en

Τροπολογία 29
Michèle Rivasi

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα – μέρος I – τμήμα I.B – στοιχείο 1 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Ταφή σε γεωλογικούς σχηματισμούς Διαγράφεται
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.
Δραστηριότητες
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 
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περιβάλλοντος εναπόθεσης, 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.

Or. fr

Τροπολογία 30
Vladimír Remek

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα – μέρος I – τμήμα I.B – σημείο 1 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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, 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.

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, 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. Για την εξασφάλιση 
αποτελεσματικότερης απομόνωσης των 
ραδιενερργών ουσιών σε περιπτώσεις 
απρόσμενων γεγονότων, είναι αναγκαίο 
να εγκατασταθούν ανθεκτικά συστήματα 
για τη διατήρηση της υπηρεσίας σε 
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περιβάλλον υποβαθμισμένης λειτουργίας.

Or. cs

Τροπολογία 31
Michèle Rivasi

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα – μέρος I – τμήμα I.B – σημείο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Συστήματα αντιδραστήρων Διαγράφεται
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.
Δραστηριότητες
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.
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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) 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.

Or. fr

Τροπολογία 32
Edit Herczog

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα – μέρος I – τμήμα I.B – σημείο 2 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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 

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 
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διαχείρισης της γνώσης και της 
διατήρησης της επάρκειας.

διαχείρισης της γνώσης και της 
διατήρησης της επάρκειας. Στις πρόσθετες 
εργασίες που θα πρέπει να 
πραγματοποιηθούν ως συνέπεια του 
ατυχήματος στη Φουκουσίμα, 
περιλαμβάνονται: βελτίωση της 
αντισεισμικότητας, επαναπροσδιορισμός 
των ατυχημάτων οι λόγοι των οποίων 
"υπερβαίνουν τη σχεδιαστική 
πρόβλεψη", ανάλυση των κοινών αιτίων 
αστοχίας, καλύτερη διαχείριση έκτακτων 
καταστάσεων, αποφυγή συγκέντρωσης 
υδρογόνου από αντιδράσεις θερμού 
μετάλλου/ατμού, ανασυνδυασμός 
υδρογόνου, σχεδιασμός συστημάτων 
φίλτρων/πλυντρίδων ικανών να αντέξουν 
υψηλές πιέσεις των αερίων.

__________________
14. Εξυπακούεται ότι το ΕΣΕ ευθύνεται 
για την υποστήριξη της έρευνας αιχμής 
σε όλους τους τομείς της επιστήμης και 
της τεχνολογίας.

Or. en

Τροπολογία 33
Alejo Vidal-Quadras

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα – μέρος I – τμήμα I.B – στοιχείο 2 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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 

Ασφάλεια των πυρηνικών εγκαταστάσεων: 
Επιχειρησιακή ασφάλεια υφιστάμενων και 
μελλοντικών πυρηνικών εγκαταστάσεων, 
λαμβάνοντας ιδιαίτερα υπόψη τις 
συνέπειες που έχει για την έρευνα το 
ατύχημα στη Φουκουσίμα, 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 
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μετριασμός των επιπτώσεων σοβαρών 
ατυχημάτων, καθώς και συναφείς 
δραστηριότητες για βελτιστοποίηση της 
διαχείρισης της γνώσης και της 
διατήρησης της επάρκειας.

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.

Or. en

Τροπολογία 34
Alejo Vidal-Quadras

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα – μέρος I – τμήμα I.B – σημείο 2 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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.

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. Οι ανωτέρω 
δραστηριότητες πρέπει να στοχεύουν 
στην υποστήριξη της ευρωπαϊκής 
πρωτοβουλίας για τη βιώσιμη πυρηνική 
βιομηχανία (ESNII), που τέθηκε σε ισχύ 
κατά τη διάσκεψη σχετικά με το 
στρατηγικό σχέδιο για την ενεργειακή 
τεχνολογία, η οποία πραγματοποιήθηκε 
στα πλαίσια της βελγικής Προεδρίας, τον 
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Νοέμβριο του 2010, περιλαμβανομένου 
του σχεδιασμού των βασικών έργων 
ερευνητικής επίδειξης ASTRID, 
ALLEGRO, ALFRED και MYRRHA.

Or. en

Τροπολογία 35
Michèle Rivasi

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα – μέρος I – τμήμα I.B – σημείο 5 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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.

Στήριξη της δημιουργίας και επέκτασης 
της επιστημονικής επάρκειας και 
τεχνογνωσίας επί θεμάτων 
ακτινοπροστασίας και παροπλισμού 
πυρηνικών εγκαταστάσεων, 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.

Or. fr

Τροπολογία 36
Michèle Rivasi

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα – μέρος I – τμήμα I.B – σημείο 5 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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 

Ανθρώπινοι πόροι και εκπαίδευση:
Συντονισμός εθνικών προγραμμάτων και 
κάλυψη αναγκών γενικής εκπαίδευσης 
στην ακτινοπροστασία και στην επιστήμη 
και τεχνολογία παροπλισμού πυρηνικών 
εγκαταστάσεων με τη βοήθεια μιας σειράς 
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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.

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.
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