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Τροπολογία 3
Michèle Rivasi

Πρόταση απόφασης
–

Πρόταση απόρριψης

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο απορρίπτει 
την πρόταση της Επιτροπής

Or. fr

Τροπολογία 4
Νίκη Τζαβέλα

Πρόταση απόφασης
Αιτιολογική σκέψη 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(5) Κατά την υλοποίηση του παρόντος 
ειδικού προγράμματος, πρέπει να δοθεί 
έμφαση στην ενίσχυση της κινητικότητας 
και της κατάρτισης των ερευνητών, καθώς 
και στην προώθηση της καινοτομίας στην 
Ευρωπαϊκή Ένωση. Συγκεκριμένα, το 
ΚΚΕρ πρέπει να αναπτύξει κατάλληλες 
δραστηριότητες κατάρτισης στον τομέα 
της πυρηνικής ασφάλειας και προστασίας.

(5) Κατά την υλοποίηση του παρόντος 
ειδικού προγράμματος, πρέπει να δοθεί 
έμφαση στην ενίσχυση της κινητικότητας 
και της κατάρτισης των ερευνητών, καθώς 
και στην προώθηση της καινοτομίας στην 
Ευρωπαϊκή Ένωση. Συγκεκριμένα, το 
ΚΚΕρ πρέπει να αναπτύξει κατάλληλες 
δραστηριότητες κατάρτισης στον τομέα 
της πυρηνικής ασφάλειας και προστασίας.
Ακόμη, το ΚΚΕρ θα πρέπει να βοηθάει 
στην εποπτεία της ποιότητας και 
αποτελεσματικότητας της κατάρτισης, 
καθώς και στο συντονισμό των 
υφισταμένων εκπαιδευτικών 
προγραμμάτων στον τομέα της 
πυρηνικής ενέργειας εντός της Ένωσης, 
και εντός των υποψηφίων προς ένταξη 
και των γειτονικών χωρών.

Or. en

Τροπολογία 5
Michèle Rivasi
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Πρόταση απόφασης
Αιτιολογική σκέψη 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(5) Κατά την υλοποίηση του παρόντος 
ειδικού προγράμματος, πρέπει να δοθεί 
έμφαση στην ενίσχυση της κινητικότητας 
και της κατάρτισης των ερευνητών, καθώς 
και στην προώθηση της καινοτομίας στην 
Ευρωπαϊκή Ένωση. Συγκεκριμένα, το 
ΚΚΕρ πρέπει να αναπτύξει κατάλληλες 
δραστηριότητες κατάρτισης στον τομέα 
της πυρηνικής ασφάλειας και προστασίας.

(5) Κατά την υλοποίηση του παρόντος 
ειδικού προγράμματος, πρέπει να δοθεί 
έμφαση στην ενίσχυση της κινητικότητας 
και της κατάρτισης των ερευνητών, καθώς 
και στην προώθηση της καινοτομίας στην 
Ευρωπαϊκή Ένωση. Συγκεκριμένα, το 
ΚΚΕρ πρέπει να αναπτύξει κατάλληλες 
δραστηριότητες κατάρτισης στον τομέα 
της διάλυσης εγκαταστάσεων και της 
πυρηνικής προστασίας.

Or. fr

Τροπολογία 6
Silvia-Adriana Ţicău

Πρόταση απόφασης
Αιτιολογική σκέψη 5 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(5α) Απαιτούνται μεγαλύτερη προσοχή 
και πόροι του προϋπολογισμού για 
πρωτοβουλίες συμπληρωματικές προς 
την βασική πυρηνική έρευνα, ιδίως σε 
ό,τι αφορά τις επενδύσεις σε ανθρώπινο 
κεφάλαιο και σε δράσεις για την 
αντιμετώπιση του κινδύνου εμφάνισης 
ελλείψεων σε ειδικότητες κατά τα 
ερχόμενα έτη (π.χ. επιδόματα σε 
πυρηνικούς ερευνητές) και απώλειας της 
ηγετικής θέσης της ΕΕ εξ αιτίας αυτού·

Or. en

Τροπολογία 7
Maria Da Graça Carvalho, Jean-Pierre Audy
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Πρόταση απόφασης
Αιτιολογική σκέψη 6 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(6α) Η εφαρμογή του Προγράμματος-
Πλαισίου (2012 - 2013) θα πρέπει να 
στηριχθεί στις αρχές της απλότητας, της 
σταθερότητας, της διαφάνειας, της 
δικαιϊκής βεβαιότητας, της συνέχειας, 
της αριστείας και της αμοιβαίας 
εμπιστοσύνης, βάσει των συστάσεων του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στην έκθεσή 
του για την απλούστευση της υλοποίησης
των Ερευνητικών Προγραμμάτων-
Πλαίσια.

Or. en

Τροπολογία 8
Maria Da Graça Carvalho, Jean-Pierre Audy

Πρόταση απόφασης
Αιτιολογική σκέψη 10 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(10α) Η διαχείριση των ερευνητικών 
χρηματοδοτικών πόρων της ΕΕ θα 
πρέπει να στηρίζεται περισσότερο στην 
αμοιβαία εμπιστοσύνη και να αποδέχεται 
την ανάληψη κινδύνου σε όλες τις φάσεις 
των έργων, και ταυτόχρονα να είναι 
υπεύθυνη, με ευέλικτους κανόνες σε 
επίπεδο ΕΕ.

Or. en

Τροπολογία 9
Silvia-Adriana Ţicău

Πρόταση απόφασης
Αιτιολογική σκέψη 11
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(11) Πρέπει να ληφθούν τα ενδεδειγμένα 
μέτρα – αναλογικώς προς τα οικονομικά 
συμφέροντα της Ευρωπαϊκής Ένωσης –
για την παρακολούθηση της 
αποτελεσματικότητας, τόσο της 
παρεχόμενης οικονομικής στήριξης όσο 
και της χρήσης των σχετικών κονδυλίων, 
προκειμένου να αποφευχθούν παρατυπίες 
και απάτες. 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 Κοινοτήτων, 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 παρατυπίες 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).

(11) Πρέπει να ληφθούν τα ενδεδειγμένα 
μέτρα – αναλογικώς προς τα οικονομικά 
συμφέροντα της Ευρωπαϊκής Ένωσης –
για την παρακολούθηση της 
αποτελεσματικότητας, τόσο της 
παρεχόμενης οικονομικής στήριξης όσο 
και της χρήσης των σχετικών κονδυλίων, 
προκειμένου να αποφευχθούν παρατυπίες 
και απάτες. Ιδιαίτερη προσοχή θα πρέπει 
να δοθεί στην προώθηση συμβατικών 
διευθετήσεων που να μειώνουν τον 
κίνδυνο αδράνειας και τη χρονική 
ανακατανομή των κινδύνων και 
δαπανών. 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 Κοινοτήτων, 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 παρατυπίες 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).

Or. en
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Τροπολογία 10
Michèle Rivasi

Πρόταση απόφασης
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(α) διαχείριση ραδιενεργών αποβλήτων, 
επιπτώσεις στο περιβάλλον και βασικές 
γνώσεις·

(α) ιατρικές εφαρμογές, επιπτώσεις στο 
περιβάλλον και βασικές γνώσεις·

Or. fr

Τροπολογία 11
Michèle Rivasi

Πρόταση απόφασης
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(β) πυρηνική προστασία (υφιστάμενων 
και μελλοντικών γενεών πυρηνικών 
αντιδραστήρων και του κύκλου καυσίμου 
τους)·

διαγράφεται

Or. fr

Τροπολογία 12
Νίκη Τζαβέλα

Πρόταση απόφασης
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – στοιχείο γ α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(γα) παροπλισμό

Or. en
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Τροπολογία 13
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 
233.216.000 ευρώ.

Ο  προϋπολογισμός εκτέλεσης του ειδικού 
προγράμματος εκτιμήθηκε σε 40.000.000 
ευρώ.

Or. fr

Τροπολογία 14
Silvia-Adriana Ţicău

Πρόταση απόφασης
Άρθρο 6 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Η Επιτροπή καταρτίζει πολυετές 
πρόγραμμα εργασιών για την υλοποίηση 
του ειδικού προγράμματος, όπου 
καθορίζονται λεπτομερέστερα οι στόχοι 
και οι επιστημονικές και τεχνολογικές 
προτεραιότητες που ορίζονται στο 
παράρτημα, καθώς και το χρονοδιάγραμμα 
υλοποίησης.

(1) Η Επιτροπή καταρτίζει πολυετές 
πρόγραμμα εργασιών για την υλοποίηση 
του ειδικού προγράμματος, όπου 
καθορίζονται λεπτομερέστερα οι στόχοι 
και οι επιστημονικές και τεχνολογικές 
προτεραιότητες που ορίζονται στο 
παράρτημα, καθώς και τους αναγκαίους 
οικονομικούς πόρους, τις 
χρησιμοποιούμενες χρηματοπιστωτικές 
διευθετήσεις και το χρονοδιάγραμμα 
υλοποίησης.

Or. ro

Τροπολογία 15
Michèle Rivasi

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα – τμήμα 1
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Ο γενικός στόχος του ειδικού 
προγράμματος είναι η παροχή
πελατοκεντρικής επιστημονικής και 
τεχνικής υποστήριξης στη διαδικασία 
χάραξης πολιτικής της ΕΕ, σχετικά με την 
πυρηνική ενέργεια και η εκπλήρωση των 
υποχρεώσεων που απορρέουν από τη 
Συνθήκη. Για την επίτευξη του στόχου 
αυτού απαιτείται συνεχής επικαιροποίηση 
γνώσεων, δεξιοτήτων και ικανοτήτων ώστε 
να εξασφαλιστεί η απαιτούμενη 
υπερσύγχρονη εμπειρογνωμοσύνη στα 
πεδία της προστασίας των πυρηνικών 
αντιδραστήρων, των πυρηνικών 
διασφαλίσεων και της ασφάλειας.

Ο γενικός στόχος του ειδικού 
προγράμματος είναι η παροχή 
επιστημονικής και τεχνικής υποστήριξης 
στη διαδικασία χάραξης πολιτικής της ΕΕ.
Για την επίτευξη του στόχου αυτού 
απαιτείται συνεχής επικαιροποίηση 
γνώσεων, δεξιοτήτων και ικανοτήτων ώστε 
να εξασφαλιστεί η απαιτούμενη 
υπερσύγχρονη εμπειρογνωμοσύνη στα
πεδία των ιατρικών εφαρμογών, των 
μετρήσεων και της ενημέρωσης για τη 
ραδιενέργεια στο περιβάλλον, και των 
πυρηνικών διασφαλίσεων και της 
πυρηνικής ασφάλειας.

Or. fr

Τροπολογία 16
Michèle Rivasi

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα – τμήμα 2 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Στόχος των πυρηνικών δραστηριοτήτων 
του ΚΚΕρ είναι η εκπλήρωση των 
υποχρεώσεων έρευνας και ανάπτυξης 
(Ε&Α) της Συνθήκης και η παροχή 
υποστήριξης στην Επιτροπή και τα κράτη 
μέλη στους τομείς των διασφαλίσεων και 
της μη διάδοσης των πυρηνικών όπλων, 
της διαχείρισης των αποβλήτων, της 
ασφάλειας και προστασίας των 
πυρηνικών εγκαταστάσεων και του 
κύκλου καυσίμου, της ραδιενέργειας στο 
περιβάλλον και της ακτινοπροστασίας.

Στόχος των πυρηνικών δραστηριοτήτων 
του ΚΚΕρ είναι η παροχή υποστήριξης 
στην Επιτροπή και τα κράτη μέλη στους 
τομείς των διασφαλίσεων και της μη 
διάδοσης των πυρηνικών όπλων, της 
ραδιενέργειας στο περιβάλλον και της 
ακτινοπροστασίας.

Or. fr
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Τροπολογία 17
Michèle Rivasi

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα – τμήμα 2 – παράγραφος 2 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(α) διαχείριση ραδιενεργών αποβλήτων, 
επιπτώσεις στο περιβάλλον και βασικές 
γνώσεις•

(α) ιατρικές εφαρμογές, επιπτώσεις στο 
περιβάλλον και βασικές γνώσεις·

Or. fr

Τροπολογία 18
Michèle Rivasi

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα – τμήμα 2 – παράγραφος 2 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(β) πυρηνική προστασία (υφιστάμενων 
και μελλοντικών γενεών πυρηνικών 
αντιδραστήρων και του κύκλου καυσίμου 
τους)·

διαγράφεται

Or. fr

Τροπολογία 19
Michèle Rivasi

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα – τμήμα 3 – παράγραφος 3.1 – τίτλος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3.1. Διαχείριση ραδιενεργών αποβλήτων, 
επιπτώσεις στο περιβάλλον και βασικές 
γνώσεις

3.1. Ιατρικές εφαρμογές, επιπτώσεις στο 
περιβάλλον και βασικές γνώσεις

Or. fr
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Τροπολογία 20
Michèle Rivasi

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα – τμήμα 3 – παράγραφος 3.1 – σημείο 3.1.1 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3.1.1. Χαρακτηρισμός, αποθήκευσης και 
διάθεση αναλωμένων καυσίμων και 
αποβλήτων υψηλής ραδιενέργειας

διαγράφεται

Η διαχείριση αναλωμένων καυσίμων και 
πυρηνικών αποβλήτων υψηλής 
ραδιενέργειας περιλαμβάνει την 
κατεργασία, την συσκευασία, την 
μεταφορά, την προσωρινή αποθήκευση 
και τη διάθεσή τους σε γεωλογικούς 
σχηματισμούς. Ο απώτατος στόχος είναι 
η αποφυγή της ελευθέρωσης 
ραδιονουκλεϊδίων στη βιόσφαιρα σε όλα 
αυτά τα στάδια καθ’ όλη την εξαιρετικά 
μακρόχρονη χρονική κλίμακα διάσπασής 
τους. Ο σχεδιασμός, η αξιολόγηση και η 
λειτουργία τεχνητών και φυσικών 
συστημάτων προστατευτικών 
περιβλημάτων καθ’ όλη τη σχετική 
χρονική κλίμακα αποτελούν στοιχεία 
ζωτικής σημασίας για την επίτευξη των 
εν λόγω στόχων και εξαρτώνται, μεταξύ 
άλλων, από την συμπεριφορά των 
καυσίμων ή/και των αποβλήτων στο 
γεωλογικό περιβάλλον. Το παρόν ειδικό 
πρόγραμμα καλύπτει μελέτες τέτοιου 
είδους.

Or. fr

Τροπολογία 21
Michèle Rivasi

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα – τμήμα 3 – παράγραφος 3.1 – σημείο 3.1.2 
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3.1.2. Διαχωρισμός και μεταστοιχείωση: διαγράφεται
Η κύρια στρατηγική που μελετάται για τα 
μελλοντικά συστήματα πυρηνικής 
ενέργειας περιλαμβάνει το κλείσιμο του 
κύκλου του πυρηνικού καυσίμου, με 
στόχο την μείωση της μακρόχρονης 
ραδιοτοξικότητας των πυρηνικών 
αποβλήτων και ενίσχυσης της αειφόρου 
χρήσης των πόρων. Οι μείζονες 
προκλήσεις για την αρχή αυτή 
παραμένουν η βελτιστοποίηση των 
τεχνικών διαχωρισμού, ο διαχωρισμός 
επιλεγμένων ραδιονουκλεϊδίων μακράς 
διάρκειας ζωής από το αναλωμένο 
καύσιμο και η κατασκευή και 
βαθμονόμηση ασφαλών και αξιόπιστων 
καυσίμων για μεταστοιχείωση ακτινιδών. 
Οι πειραματικές εργασίες στον τομέα του 
διαχωρισμού στο ΚΚΕρ περιλαμβάνουν 
ερευνητικές εργασίες σε υδατικά 
διαλύματα και πυρομεταλλουργικές 
διεργασίες (σε διαλύματα αλάτων).

Or. fr

Τροπολογία 22
Michèle Rivasi

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα – τμήμα 3 – παράγραφος 3.1 – σημείο 3.1.3 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3.1.3. Βασική έρευνα ακτινιδών διαγράφεται
Προκειμένου να διατηρηθεί η επάρκεια 
και η ηγετική θέση στον τομέα της 
πυρηνικής τεχνολογίας για μη 
στρατιωτικούς σκοπούς είναι 
ουσιαστικής σημασίας η ενίσχυση της 
διεπιστημονικής βασικής έρευνας στον 
τομέα των πυρηνικών υλικών ως πηγής 
από την οποία μπορούν να αναδυθούν 
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νέες τεχνολογικές καινοτομίες. Αυτό με 
τη σειρά του απαιτεί γνώση της 
αντίδρασης των αποκαλούμενων 
«στοιχείων της στιβάδας ηλεκτρονίων 5f» 
(δηλαδή των ακτινιδών) και των 
ενώσεών τους σε (συνήθως ακραίες) 
θερμοδυναμικές παραμέτρους. Λόγω της 
περιορισμένης βάσης των πειραματικών 
δεδομένων και της ενδογενούς 
πολυπλοκότητας της μοντελοποίησης, οι 
σημερινές μας γνώσεις για τους εν λόγω 
μηχανισμούς είναι περιορισμένες. Η 
βασική έρευνα που πραγματεύεται τα εν 
λόγω ζητήματα είναι ζωτικής σημασίας 
για την κατανόηση της συμπεριφοράς 
αυτών των στοιχείων και για την 
παραμονή στην πρωτοπορία της 
σύγχρονης φυσικής συμπυκνωμένης ύλης. 
Οι εξελίξεις στην προηγμένη 
μοντελοποίηση και προσομοίωση θα 
αξιοποιηθούν ώστε να μεγιστοποιηθεί ο 
αντίκτυπος των πειραματικών 
προγραμμάτων.
Το πρόγραμμα βασικής έρευνας όσον 
αφορά τις ακτινίδες του ΚΚΕρ θα 
παραμείνει στην πρωτοπορία της 
φυσικής και της χημείας των ακτινιδών, 
με κύριο στόχο την παροχή πειραματικών 
εγκαταστάσεων παγκόσμιας εμβέλειας 
στους επιστήμονες από τα πανεπιστήμια 
και τα ερευνητικά κέντρα. Οι εν λόγω 
εγκαταστάσεις θα τους επιτρέψουν να 
διερευνήσουν τις ιδιότητες των υλικών 
από ακτινίδες, προκειμένου να 
συμπληρώσουν την εκπαίδευσή τους και 
να συμβάλλουν στην πρόοδο στις 
πυρηνικές επιστήμες.

Or. fr

Τροπολογία 23
Michèle Rivasi

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα – τμήμα 3 – παράγραφος 3.1 – σημείο 3.1.4 
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3.1.4. Πυρηνικά δεδομένα διαγράφεται
Τα προτεινόμενα σχέδια για καυστήρες 
αποκλειστικώς ακτινιδών και οι 
προηγμένες θεωρίες για την παραγωγή 
πυρηνικής ενέργειας δημιουργούν νέες 
απαιτήσεις για σημαντικά πυρηνικά 
δεδομένα υψηλότερης ακρίβειας. Η 
ποιότητα των πειραματικών δεδομένων 
είναι ζήτημα ζωτικής σημασίας για την 
επίτευξη καλύτερων προτύπων ασφάλειας 
και τη μείωση των περιθωρίων 
σφάλματος, και κατά συνέπεια την 
αποτελεσματικότητα από πλευράς 
κόστους των σχεδίων και των 
κατασκευών νέων συστημάτων 
αντιδραστήρων. Τα αρχεία δεδομένων 
που χρησιμοποιούν η βιομηχανία και τα 
ερευνητικά εργαστήρια πρέπει να είναι 
πλήρη, ακριβή και επικυρωμένα με 
καλώς καθορισμένες διαδικασίες 
διασφάλισης της ποιότητας.
Το ΚΚΕρ θα εξασφαλίσει την παραγωγή 
διεθνώς απαιτούμενων δεδομένων και θα 
συνεχίσει την ασφαλή λειτουργία των 
γραμμικών επιταχυντών Van de Graaff 
και GELINA.

Or. fr

Τροπολογία 24
Michèle Rivasi

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα – τμήμα 3 – παράγραφος 3.1 – σημείο 3.1.6 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Στον τίτλο ΙΙ, κεφάλαιο 3 της Συνθήκης 
προβλέπεται η θέσπιση βασικών προτύπων 
ασφάλειας για την προστασία της υγείας 
των εργαζομένων και του ευρέος κοινού 
από τους κινδύνους που προκύπτουν από 

Στον τίτλο ΙΙ, κεφάλαιο 3 της Συνθήκης 
προβλέπεται η θέσπιση βασικών προτύπων 
ασφάλειας για την προστασία της υγείας 
των εργαζομένων και του ευρέος κοινού 
από τους κινδύνους που προκύπτουν από 
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ιοντίζουσες ακτινοβολίες. Τα άρθρα 31 
έως 38 της Συνθήκης προβλέπουν κανόνες 
σχετικά με το ρόλο των κρατών μελών και 
της Επιτροπής όσον αφορά την προστασία 
της ανθρώπινης υγείας, τον έλεγχο των 
επιπέδων της ραδιενέργειας στο 
περιβάλλον, την απόρριψη στο περιβάλλον 
και την διαχείριση των πυρηνικών 
αποβλήτων. Βάσει του άρθρου 39 της 
Συνθήκης, το ΚΚΕρ υποβοηθά την 
Επιτροπή στην εκπλήρωση αυτών των 
καθηκόντων.

ιοντίζουσες ακτινοβολίες. Τα άρθρα 31 
έως 38 της Συνθήκης προβλέπουν κανόνες 
σχετικά με το ρόλο των κρατών μελών και 
της Επιτροπής όσον αφορά την προστασία 
της ανθρώπινης υγείας, τον έλεγχο των 
επιπέδων της ραδιενέργειας στο 
περιβάλλον (αέρα, νερό, έδαφος), και την 
απόρριψη στο περιβάλλον. Το ΚΚΕρ θα 
συνεχίσει, σε συνεργασία με τους διεθνείς 
εταίρους του, να αναπτύσσει δίκτυα 
μέτρησης της ραδιενέργειας στο 
περιβάλλον, θέτοντας αυτοστιγμεί όλα τα 
συλλεγόμενα στοιχεία στη διάθεση του 
κοινού. Βάσει του άρθρου 39 της 
Συνθήκης, το ΚΚΕρ υποβοηθά την 
Επιτροπή στην εκπλήρωση αυτών των 
καθηκόντων.

Or. fr

Τροπολογία 25
Michèle Rivasi

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα – τμήμα 3 – παράγραφος 3.1 – σημείο 3.1.7 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Βαρύνουσας σημασίας για τις νέες γενεές 
πυρηνικών επιστημόνων και μηχανικών 
είναι η διατήρηση και εμβάθυνση των 
γνώσεων στον πυρηνικό τομέα μέσω της 
διάδοσης πειραμάτων, αποτελεσμάτων, 
ερμηνειών και των δεξιοτήτων που 
αποκτήθηκαν σε ερευνητικά και 
εφαρμοσμένα προγράμματα.

Βαρύνουσας σημασίας είναι το να 
εκπαιδευτούν ταχέως νέες γενεές 
πυρηνικών επιστημόνων και μηχανικών 
ειδικευμένων στην αποξήλωση των 
πυρηνικών εγκαταστάσεων, κυρίως μέσω 
της διάδοσης πειραμάτων, αποτελεσμάτων, 
ερμηνειών και των δεξιοτήτων που 
αποκτήθηκαν σε ερευνητικά και 
εφαρμοσμένα προγράμματα.

Or. fr

Τροπολογία 26
Michèle Rivasi
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Πρόταση απόφασης
Παράρτημα – τμήμα 3 – παράγραφος 3.1 – σημείο 3.1.7 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Το ΚΚΕρ θα συμβάλει ώστε οι γνώσεις 
αυτές να είναι άμεσα διαθέσιμες, 
κατάλληλα οργανωμένες και καλά 
τεκμηριωμένες και θα υποστηρίξει 
δραστηριότητες τριτοβάθμιας εκπαίδευσης 
στην Ευρώπη, τόσο για λειτουργούντες 
αντιδραστήρες όσο και για καινοτόμους 
αντιδραστήρες IVης γενιάς. Επιπλέον, το 
ΚΚΕρ θα βελτιώσει το Ευρωπαϊκό 
παρατηρητήριο ανθρώπινων πόρων στον 
πυρηνικό τομέα για να αναλύσει τις 
τάσεις στην Ευρώπη και να εξασφαλίσει 
επιστημονική στήριξη για την χάραξη 
πολιτικής της Ένωσης. Επιπλέον, το 
ΚΚΕρ θα συνεχίσει να συμβάλει στη 
βελτίωση της επικοινωνίας επί 
πυρηνικών θεμάτων, ιδίως στο θέμα των 
σχέσεων για την αποδοχή από το κοινό 
και, γενικότερα, στρατηγικών για 
ευρύτερη ευαισθητοποίηση επί 
ενεργειακών θεμάτων. Η μακρόχρονη 
εμπειρία και οι μοναδικές εγκαταστάσεις 
για μετρήσεις συλλογής πυρηνικών 
δεδομένων αποτελούν επίσης εξαιρετική 
ευκαιρία εκπαίδευσης και κατάρτισης 
πυρηνικών επιστημόνων και μηχανικών, με 
συμπλήρωση της πανεπιστημιακής 
εκπαίδευσης παρέχοντας πρακτική 
πρόσβαση σε πυρηνικές εγκαταστάσεις.

Το ΚΚΕρ θα συμβάλει ώστε οι γνώσεις 
αυτές να είναι άμεσα διαθέσιμες, 
κατάλληλα οργανωμένες και καλά 
τεκμηριωμένες και θα υποστηρίξει 
δραστηριότητες τριτοβάθμιας εκπαίδευσης 
στην Ευρώπη που να αφορούν τις 
πρακτικές και τις τεχνολογίες 
αποξήλωσης των πυρηνικών 
εγκαταστάσεων.

Or. fr

Τροπολογία 27
Michèle Rivasi

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα – τμήμα 3 – σημείου 3.2 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Ολόκληρο το σημείο 3.2 διαγράφεται
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Or. fr

Τροπολογία 28
Jean-Pierre Audy

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα – τμήμα 3 – παράγραφος 3.2 – σημείο 3.2.1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η πυρηνική ασφάλεια και αξιοπιστία των 
εν λειτουργία εγκαταστάσεων υπόκειται 
συνεχώς σε βελτιστοποίηση προκειμένου 
να αντιμετωπιστούν οι νέες προκλήσεις 
που δημιουργεί η ελευθέρωση της αγοράς, 
η παρατεταμένη λειτουργία των 
εγκαταστάσεων και η αποκαλούμενη 
«αναγέννηση» της πυρηνικής βιομηχανίας. 
Για να διατηρηθεί και να βελτιωθεί το 
επίπεδο προστασίας των δυτικού και 
ρωσικού τύπου πυρηνικών σταθμών 
ηλεκτροπαραγωγής πρέπει να διευρυνθούν 
και να επικυρωθούν προηγμένες και 
τελειοποιημένες μέθοδοι εκτίμησης της 
ασφάλειας, καθώς και τα αντίστοιχα 
αναλυτικά εργαλεία. Στο ΚΚΕρ 
διενεργούνται στοχοθετημένες 
πειραματικές διερευνήσεις για να 
βελτιωθεί η κατανόηση των θεμελιωδών 
φυσικών φαινομένων και διεργασιών ώστε 
να καταστεί δυνατή η επικύρωση και η 
επαλήθευση των αιτιοκρατικών και 
πιθανοτικών αξιολογήσεων της ασφάλειας, 
βάσει προηγμένης μοντελοποίησης των 
διεργασιών των εγκαταστάσεων (τάση 
αντίδρασης και θερμο-υδραυλική), των 
κατασκευαστικών μερών υπό λειτουργικά 
φορτία/γήρανση, καθώς και των 
ανθρώπινων και οργανωτικών 
παραγόντων. Το ΚΚΕρ θα συνεχίσει 
επίσης να διαδραματίζει κεντρικό ρόλο 
στην δημιουργία και τη λειτουργία υπέρ 
όλων των κρατών μελών του Ευρωπαϊκού 
μετάδοσης της επιχειρησιακής εμπειρίας. 
Θα διαθέσει επίκαιρες εκθέσεις σχετικά με 
ζητήματα συγκεκριμένων εγκαταστάσεων 

Η πυρηνική ασφάλεια και αξιοπιστία των 
εν λειτουργία εγκαταστάσεων υπόκειται 
συνεχώς σε βελτιστοποίηση προκειμένου 
να αντιμετωπιστούν οι νέες προκλήσεις 
που δημιουργεί η ελευθέρωση της αγοράς, 
η παρατεταμένη λειτουργία των 
εγκαταστάσεων και η αποκαλούμενη 
«αναγέννηση» της πυρηνικής βιομηχανίας. 
Για να διατηρηθεί και να βελτιωθεί το 
επίπεδο προστασίας των δυτικού και 
ρωσικού τύπου πυρηνικών σταθμών 
ηλεκτροπαραγωγής πρέπει να διευρυνθούν 
και να επικυρωθούν προηγμένες και 
τελειοποιημένες μέθοδοι εκτίμησης της 
ασφάλειας, καθώς και τα αντίστοιχα 
αναλυτικά εργαλεία. Στο ΚΚΕρ 
διενεργούνται στοχοθετημένες 
πειραματικές διερευνήσεις για να 
βελτιωθεί η κατανόηση των θεμελιωδών 
φυσικών φαινομένων και διεργασιών ώστε 
να καταστεί δυνατή η επικύρωση και η 
επαλήθευση των αιτιοκρατικών και 
πιθανοτικών αξιολογήσεων της ασφάλειας, 
βάσει προηγμένης μοντελοποίησης των 
διεργασιών των εγκαταστάσεων (τάση 
αντίδρασης και θερμο-υδραυλική), των 
κατασκευαστικών μερών υπό λειτουργικά 
φορτία/γήρανση, καθώς και των 
ανθρώπινων και οργανωτικών 
παραγόντων. Το ΚΚΕρ θα συνεχίσει 
επίσης να διαδραματίζει κεντρικό ρόλο 
στην δημιουργία και τη λειτουργία υπέρ 
όλων των κρατών μελών του Ευρωπαϊκού 
μετάδοσης της επιχειρησιακής εμπειρίας. 
Θα διαθέσει επίκαιρες εκθέσεις σχετικά με 
ζητήματα συγκεκριμένων εγκαταστάσεων 
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και θα διευκολύνει την αποτελεσματική 
ανταλλαγή και εφαρμογή της μετάδοσης 
επιχειρησιακής εμπειρίας για την βελτίωση 
της ασφάλειας των πυρηνικών σταθμών 
ηλεκτροπαραγωγής, υπέρ όλων των 
ευρωπαϊκών ρυθμιστικών αρχών.

και θα διευκολύνει την αποτελεσματική 
ανταλλαγή και εφαρμογή της μετάδοσης 
επιχειρησιακής εμπειρίας για την βελτίωση 
της ασφάλειας των πυρηνικών σταθμών 
ηλεκτροπαραγωγής, υπέρ όλων των 
ευρωπαϊκών ρυθμιστικών αρχών. Λόγω 
της αυξανόμενης σημασίας του 
παροπλισμού των πυρηνικών 
αντιδραστήρων και της αντίστοιχης 
επεκτεινόμενης αγοράς καθώς και των 
σχετικών μηχανολογικών ζητημάτων, το 
ΚΚΕρ επίσης θα βελτιώσει τις 
επιστημονικές ικανότητές του σε αυτό το 
πεδίο. Θα συμπεριλάβει στο Πρόγραμμά 
του βασικές πτυχές της έρευνας καθώς 
και την κατάρτιση ειδικών σε θέματα 
παροπλισμού αντιδραστήρων 
(μεθοδολογίες, πρακτική άσκηση, 
επιστημονικές γνώσεις).

Or. en


