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Τροπολογία 56
Jean-Pierre Audy

Σχέδιο νομοθετικού ψηφίσματος
Παράγραφος 1

Σχέδιο νομοθετικού ψηφίσματος Τροπολογία

1. εγκρίνει την πρόταση της Επιτροπής 
όπως τροποποιήθηκε·

1. εκφέρει θετική γνώμη για την πρόταση 
της Επιτροπής όπως τροποποιήθηκε·

Or. fr

Τροπολογία 57
Michèle Rivasi
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική αναφορά 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

– έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη 
λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και 
ιδίως τα άρθρα 8, 13, 173 παράγραφος 3, 
182 παράγραφος 1 και 194,

Or. en

Τροπολογία 58
Michèle Rivasi
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Σχέδιο νομοθετικού ψηφίσματος
Αιτιολογική αναφορά 2

Σχέδιο νομοθετικού ψηφίσματος Τροπολογία

– έχοντας υπόψη το άρθρο 7 της 
Συνθήκης Ευρατόμ, σύμφωνα με το 
οποίο κλήθηκε από το Συμβούλιο να 
γνωμοδοτήσει (C7-0009/2012),

– έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη 
λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
(ΣΛΕΕ), και ιδίως τα άρθρα 8 και 194,
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Or. en

Τροπολογία 59
Michèle Rivasi
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(1) Ένας από τους στόχους της 
Ευρωπαϊκής Κοινότητας Ατομικής 
Ενέργειας (εφεξής η «Κοινότητα») είναι 
να συμβάλλει στην άνοδο του βιοτικού 
επιπέδου εντός των κρατών μελών μέσω, 
μεταξύ άλλων, της προώθησης και 
διευκόλυνσης της πυρηνικής έρευνας στα 
κράτη μέλη, και της συμπλήρωσής της 
μέσω της διεξαγωγής ενός κοινοτικού
προγράμματος έρευνας και εκπαίδευσης.

(1) Ένας από τους στόχους της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι να συμβάλλει 
στην άνοδο του βιοτικού επιπέδου εντός 
των κρατών μελών μέσω, μεταξύ άλλων, 
της προώθησης και διευκόλυνσης της 
έρευνας στα κράτη μέλη, και της 
συμπλήρωσής της μέσω της διεξαγωγής 
ενός προγράμματος έρευνας και 
εκπαίδευσης.

Or. en

Τροπολογία 60
Michèle Rivasi
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(1α) 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 ισχύσει μια νέα νομική 
βάση για τη νομοθεσία στο πεδίο της 
πυρηνικής ενέργειας.

Or. en
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Τροπολογία 61
Michèle Rivasi
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(2) Η πυρηνική έρευνα μπορεί να 
συμβάλλει στην κοινωνική και οικονομική 
ευημερία και την περιβαλλοντική 
αειφορία βελτιώνοντας την πυρηνική 
προστασία, την πυρηνική ασφάλεια και 
την ακτινοπροστασία. Εξίσου σημαντική 
είναι η συμβολή της πυρηνικής έρευνας 
στη μακροπρόθεσμη διαδικασία 
αφαίρεσης του άνθρακα από το 
ενεργειακό σύστημα με ασφαλή και 
αποτελεσματικό τρόπο.

(2) Η πυρηνική έρευνα μπορεί να 
συμβάλλει στην πυρηνική προστασία και 
την ακτινοπροστασία.

Or. en

Τροπολογία 62
Michèle Rivasi
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(3) Στηρίζοντας την πυρηνική έρευνα, το
Πρόγραμμα έρευνας και εκπαίδευσης της 
Κοινότητας (αναφερόμενο στο εξής ως το
«πρόγραμμα Ευρατόμ») θα συνεισφέρει 
στην επίτευξη των στόχων του 
προγράμματος πλαισίου για την έρευνα και 
την καινοτομία «Ορίζοντας 2020» που έχει 
θεσπιστεί δυνάμει του κανονισμού (ΕΕ 
XX/XXXX της [….] (εφεξής το
«πρόγραμμα πλαίσιο Ορίζοντας 2020») και 
θα διευκολύνει την υλοποίηση της 
στρατηγικής Ευρώπη 2020 και τη 

(3) Η μεταφορά μέρους του 
χρηματοδοτικού κονδυλίου από την 
πυρηνική έρευνα στο  πρόγραμμα πλαίσιο 
για την έρευνα και την καινοτομία και 
στο Πρόγραμμα έρευνας και εκπαίδευσης 
της Κοινότητας (αναφερόμενο στο εξής ως 
το «πρόγραμμα Ευρατόμ») θα συνεισφέρει 
στην επίτευξη των στόχων του 
προγράμματος πλαισίου για την έρευνα και 
την καινοτομία «Ορίζοντας 2020» που έχει 
θεσπιστεί δυνάμει του κανονισμού (ΕΕ 
XX/XXXX της [….] (εφεξής το
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δημιουργία και λειτουργία του 
Ευρωπαϊκού Χώρου Έρευνας.

«πρόγραμμα πλαίσιο Ορίζοντας 2020») και 
θα διευκολύνει την υλοποίηση της 
στρατηγικής Ευρώπη 2020 και τη 
δημιουργία και λειτουργία του 
Ευρωπαϊκού Χώρου Έρευνας.

Or. en

Τροπολογία 63
Alejo Vidal-Quadras, Cristina Gutiérrez-Cortines, Pilar del Castillo Vera

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(3) Στηρίζοντας την πυρηνική έρευνα, το 
Πρόγραμμα έρευνας και εκπαίδευσης της 
Κοινότητας (αναφερόμενο στο εξής ως το
«πρόγραμμα Ευρατόμ») θα συνεισφέρει 
στην επίτευξη των στόχων του 
προγράμματος πλαισίου για την έρευνα και 
την καινοτομία «Ορίζοντας 2020» που έχει 
θεσπιστεί δυνάμει του κανονισμού (ΕΕ 
XX/XXXX της [….] (εφεξής το
«πρόγραμμα πλαίσιο Ορίζοντας 2020») και 
θα διευκολύνει την υλοποίηση της 
στρατηγικής Ευρώπη 2020 και τη 
δημιουργία και λειτουργία του 
Ευρωπαϊκού Χώρου Έρευνας.

(3) Στηρίζοντας την πυρηνική έρευνα, το 
Πρόγραμμα έρευνας και εκπαίδευσης της 
Κοινότητας (αναφερόμενο στο εξής ως το
«πρόγραμμα Ευρατόμ») θα συνεισφέρει 
στην επίτευξη των στόχων του 
προγράμματος πλαισίου για την έρευνα και 
την καινοτομία «Ορίζοντας 2020» που έχει 
θεσπιστεί δυνάμει του κανονισμού (ΕΕ 
XX/XXXX της [….] (εφεξής το
«πρόγραμμα πλαίσιο Ορίζοντας 2020») και 
θα διευκολύνει την υλοποίηση της 
στρατηγικής Ευρώπη 2020 και τη 
δημιουργία και λειτουργία του 
Ευρωπαϊκού Χώρου Έρευνας ενώ θα 
συμβάλει στην εφαρμογή του σχεδίου 
SET.

Or. en

Τροπολογία 64
Alejo Vidal-Quadras, Cristina Gutiérrez-Cortines, Pilar del Castillo Vera

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 3 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(3a) Το πρόγραμμα Ευρατόμ θα 
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υποστηρίξει το Τεχνολογικό Βάθρο 
Βιώσιμης Πυρηνικής Ενέργειας και την 
πλατφόρμα του, την τεχνολογική 
πλατφόρμα για την τελική διάθεση σε 
γεωλογικούς σχηματισμούς και την 
ευρωπαϊκή διεπιστημονική πρωτοβουλία 
χαμηλής δόσης, που δρομολογήθηκαν στο 
πλαίσιο του έβδομου προγράμματος 
Ευρατόμ. 

Or. en

Τροπολογία 65
Michèle Rivasi
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(4) Παρά τον ενδεχόμενο αντίκτυπο της 
πυρηνικής ενέργειας στην προσφορά 
ενέργειας και την οικονομική ανάπτυξη,
τα σοβαρά πυρηνικά ατυχήματα ενδέχεται 
να προκαλούν κινδύνους για την 
ανθρώπινη υγεία. Συνεπώς, πρέπει να 
δίνεται η μεγαλύτερη δυνατή σημασία 
στην πυρηνική ασφάλεια και, εάν 
συντρέχει περίπτωση, στις πτυχές 
ασφάλειας του προγράμματος έρευνας και 
εκπαίδευσης Ευρατόμ.

(4) Τα σοβαρά πυρηνικά ατυχήματα, η 
διάδοση των πυρηνικών όπλων και η 
πυρηνική τρομοκρατία ενδέχεται να 
προκαλούν κινδύνους για την ανθρώπινη 
υγεία και το περιβάλλον. Συνεπώς, πρέπει 
να δίνεται η μεγαλύτερη δυνατή σημασία 
στην πυρηνική ασφάλεια και, εάν 
συντρέχει περίπτωση, στις πτυχές 
ασφάλειας του προγράμματος έρευνας και 
εκπαίδευσης.

Or. en

Τροπολογία 66
Jean-Pierre Audy

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(4) Παρά τον ενδεχόμενο αντίκτυπο της (4) Παρά τον ενδεχόμενο αντίκτυπο της 
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πυρηνικής ενέργειας στην προσφορά 
ενέργειας και την οικονομική ανάπτυξη, τα 
σοβαρά πυρηνικά ατυχήματα ενδέχεται να 
προκαλούν κινδύνους για την ανθρώπινη 
υγεία. Συνεπώς, πρέπει να δίνεται η 
μεγαλύτερη δυνατή σημασία στην 
πυρηνική ασφάλεια και, εάν συντρέχει 
περίπτωση, στις πτυχές ασφάλειας του 
προγράμματος έρευνας και εκπαίδευσης 
Ευρατόμ.

πυρηνικής ενέργειας στην προσφορά 
ενέργειας και την οικονομική ανάπτυξη, τα 
σοβαρά πυρηνικά ατυχήματα ενδέχεται να 
προκαλούν κινδύνους για την ανθρώπινη 
υγεία. Συνεπώς, πρέπει να δίνεται η 
μεγαλύτερη δυνατή σημασία στην 
πυρηνική ασφάλεια και, εάν συντρέχει 
περίπτωση, προκειμένου περί του Κοινού 
Κέντρου Ερευνών, στις πτυχές ασφάλειας 
του προγράμματος έρευνας και 
εκπαίδευσης Ευρατόμ.

Or. fr

Αιτιολόγηση

Η Ε&Α στον τομέα της πυρηνικής ασφάλειας δεν περιλαμβάνεται μεταξύ των αρμοδιοτήτων της 
Ευρατόμ. Μόνο το Κοινό Κέντρο Ερευνών έχει δικαιοδοσία να εργάζεται πάνω στα θέματα 
αυτά.  Θα πρέπει να υπάρχει σχετική διευκρίνιση.

Τροπολογία 67
Peter Skinner, Jan Březina

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 4 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(4α) Παρά τον ενδεχόμενο αντίκτυπο της 
πυρηνικής ενέργειας στην προσφορά 
ενέργειας και την οικονομική ανάπτυξη, 
τα σοβαρά πυρηνικά ατυχήματα, η 
διάδοση των πυρηνικών όπλων και οι 
κακόβουλες ενέργειες, περιλαμβανομένης 
της πυρηνικής τρομοκρατίας, ενδέχεται 
να προκαλούν κινδύνους για την 
ανθρώπινη υγεία. Συνεπώς, πρέπει να 
δίνεται η μεγαλύτερη δυνατή σημασία 
στην πυρηνική ασφάλεια και, εάν 
συντρέχει περίπτωση, στις πτυχές 
ασφάλειας του προγράμματος Ευρατόμ. 
Σημασία πρέπει να δίνεται επίσης σε 
τρίτες χώρες που συνορεύουν με την 
Ευρωπαϊκή Ένωση και σε διασυνοριακές 
πτυχές της πυρηνικής ασφάλειας που 
αναδεικνύουν την προστιθέμενη αξία της 
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Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Or. en

Τροπολογία 68
Jan Březina, Peter Skinner, Evžen Tošenovský

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 4 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(4α) Δρομολογήθηκαν τρεις μείζονες 
ευρωπαϊκές συνεταιριστικές 
πρωτοβουλίες. Πρόκειται για την 
τεχνολογική πλατφόρμα βιώσιμης 
πυρηνικής ενέργειας (SNETP) και την 
ένωση NUGENIA, την τεχνολογική 
πλατφόρμα για την τελική διάθεση σε 
γεωλογικούς σχηματισμούς (IGDTP) και 
την ευρωπαϊκή διεπιστημονική 
πρωτοβουλία χαμηλής δόσης (MELODI). 
Αμφότερες οι SNETP και IGDTP 
ανταποκρίνονται στους στόχους του 
σχεδίου SET.

Or. en

Τροπολογία 69
Jan Březina, Peter Skinner, Evžen Tošenovský

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 4 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(4β) Η ευρωπαϊκή βιομηχανική 
πρωτοβουλία στο πεδίο της βιώσιμης 
πυρηνικής ενέργειας (ESNII) στοχεύει 
στην ανάπτυξη αντιδραστήρων ταχέων 
νετρονίων 4ης γενιάς με κλειστό κύκλο 
πυρηνικού καυσίμου έως το 2040. 
Περιλαμβάνει τρία μείζονα σχέδια: το 
πρωτότυπο ASTRID (ψύξη αντιδραστήρα 
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με υγρό νάτριο), το σύστημα επίδειξης 
ALLEGRO (αερόψυκτος αντιδραστήρας) 
και την πιλοτική τεχνολογική 
εγκατάσταση MYRRHA (ψύξη με 
μόλυβδο).

Or. en

Τροπολογία 70
Michèle Rivasi
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(5) Καθώς όλα τα κράτη μέλη διαθέτουν 
πυρηνικές εγκαταστάσεις ή χρησιμοποιούν 
ραδιενεργά υλικά ιδιαίτερα για ιατρικούς 
σκοπούς, το Συμβούλιο έχει αναγνωρίσει 
στα συμπεράσματά του της 2ης
Δεκεμβρίου 2008 τη συνεχιζόμενη ανάγκη 
για δεξιότητες στον πυρηνικό κλάδο, 
ιδιαίτερα μέσω της κατάλληλης 
εκπαίδευσης και κατάρτισης που 
σχετίζεται με την έρευνα και υπόκειται σε 
συντονισμό σε επίπεδο Κοινότητας.

(5) Καθώς όλα τα κράτη μέλη διαθέτουν 
πυρηνικές εγκαταστάσεις ή χρησιμοποιούν 
ραδιενεργά υλικά ιδιαίτερα για ιατρικούς 
σκοπούς ή ενδέχεται να πληγούν από 
ραδιενεργές εναποθέσεις, το Συμβούλιο 
έχει αναγνωρίσει στα συμπεράσματά του 
της 2ας Δεκεμβρίου 2008 τη συνεχιζόμενη 
ανάγκη για δεξιότητες στον πυρηνικό 
κλάδο, ιδιαίτερα στον τομέα της 
ακτινοπροστασίας, μέσω της κατάλληλης 
εκπαίδευσης και κατάρτισης που 
σχετίζεται με την έρευνα και υπόκειται σε 
συντονισμό σε επίπεδο Κοινότητας.

Or. en

Τροπολογία 71
Michèle Rivasi
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(6) Μέσω της υπογραφής της συμφωνίας 
για την ίδρυση του διεθνούς οργανισμού 

(6) Η Επιτροπή, προτείνοντας τη 
χρηματοδότηση του έργου ITER εκτός 
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ενέργειας σύντηξης ITER με σκοπό την 
από κοινού υλοποίηση του έργου ITER, η 
Κοινότητα ανέλαβε να συμμετάσχει στην 
κατασκευή και στη μελλοντική 
εκμετάλλευση του ITER. Η συνεισφορά 
της Κοινότητας τελεί υπό τη διαχείριση 
της «ευρωπαϊκής κοινής επιχείρησης για 
τον ITER και την ανάπτυξη της 
πυρηνικής σύντηξης» (αναφερόμενη στο 
εξής ως «Fusion for Energy»), που 
ιδρύθηκε με την απόφαση του 
Συμβουλίου της 27ης Μαρτίου 2007. Οι 
δραστηριότητες της Fusion for Energy, 
συμπεριλαμβανομένου του ITER, 
υπόκεινται σε χωριστή νομοθετική πράξη.

του Πολυετούς Δημοσιονομικού Πλαισίου 
(ΠΔΠ) 2014-2020, εισηγήθηκε οι 
δραστηριότητες της Fusion for Energy, 
συμπεριλαμβανομένου του ITER, να
υπόκεινται σε χωριστή νομοθετική πράξη.

Or. en

Τροπολογία 72
Andrzej Grzyb, Jerzy Buzek, Jolanta Emilia Hibner, Lena Kolarska-Bobińska, Bogdan 
Kazimierz Marcinkiewicz, Krišjānis Kariņš, Marian-Jean Marinescu, Markus Pieper

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(6) Μέσω της υπογραφής της συμφωνίας 
για την ίδρυση του διεθνούς οργανισμού 
ενέργειας σύντηξης ITER με σκοπό την 
από κοινού υλοποίηση του έργου ITER, η 
Κοινότητα ανέλαβε να συμμετάσχει στην 
κατασκευή και στη μελλοντική 
εκμετάλλευση του ITER. Η συνεισφορά 
της Κοινότητας τελεί υπό τη διαχείριση της 
«ευρωπαϊκής κοινής επιχείρησης για τον 
ITER και την ανάπτυξη της πυρηνικής 
σύντηξης» (αναφερόμενη στο εξής ως 
«Fusion for Energy»), που ιδρύθηκε με την 
απόφαση του Συμβουλίου της 27ης 
Μαρτίου 2007. Οι δραστηριότητες της 
Fusion for Energy, συμπεριλαμβανομένου 
του ITER, υπόκεινται σε χωριστή 
νομοθετική πράξη.

(6) Μέσω της υπογραφής της συμφωνίας 
για την ίδρυση του διεθνούς οργανισμού 
ενέργειας σύντηξης ITER με σκοπό την 
από κοινού υλοποίηση του έργου ITER, η 
Κοινότητα ανέλαβε να συμμετάσχει στην 
κατασκευή και στη μελλοντική 
εκμετάλλευση του ITER. Η συνεισφορά 
της Κοινότητας τελεί υπό τη διαχείριση της 
«ευρωπαϊκής κοινής επιχείρησης για τον 
ITER και την ανάπτυξη της πυρηνικής 
σύντηξης» (αναφερόμενη στο εξής ως 
«Fusion for Energy»), που ιδρύθηκε με την 
απόφαση του Συμβουλίου της 27ης 
Μαρτίου 2007. Οι δραστηριότητες της 
Fusion for Energy, συμπεριλαμβανομένου 
του ITER, υπόκεινται σε χωριστή 
νομοθετική πράξη. Θα πρέπει να 
διασφαλιστεί η χρηματοδότηση του έργου 
ITER μέσω χωριστού χρηματοδοτικού 
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μηχανισμού.

Or. en

Τροπολογία 73
Marisa Matias

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(6) Μέσω της υπογραφής της συμφωνίας 
για την ίδρυση του διεθνούς οργανισμού 
ενέργειας σύντηξης ITER με σκοπό την 
από κοινού υλοποίηση του έργου ITER, η 
Κοινότητα ανέλαβε να συμμετάσχει στην 
κατασκευή και στη μελλοντική 
εκμετάλλευση του ITER. Η συνεισφορά 
της Κοινότητας τελεί υπό τη διαχείριση της 
«ευρωπαϊκής κοινής επιχείρησης για τον 
ITER και την ανάπτυξη της πυρηνικής 
σύντηξης» (αναφερόμενη στο εξής ως 
«Fusion for Energy»), που ιδρύθηκε με την 
απόφαση του Συμβουλίου της 27ης 
Μαρτίου 2007. Οι δραστηριότητες της 
Fusion for Energy, συμπεριλαμβανομένου 
του ITER, υπόκεινται σε χωριστή 
νομοθετική πράξη. 

(6) Μέσω της υπογραφής της συμφωνίας 
για την ίδρυση του διεθνούς οργανισμού 
ενέργειας σύντηξης ITER με σκοπό την 
από κοινού υλοποίηση του έργου ITER, η 
Κοινότητα ανέλαβε να συμμετάσχει στην 
κατασκευή και στη μελλοντική 
εκμετάλλευση του ITER. Η συνεισφορά 
της Κοινότητας τελεί υπό τη διαχείριση της 
«ευρωπαϊκής κοινής επιχείρησης για τον 
ITER και την ανάπτυξη της πυρηνικής 
σύντηξης» (αναφερόμενη στο εξής ως 
«Fusion for Energy»), που ιδρύθηκε με την 
απόφαση του Συμβουλίου της 27ης 
Μαρτίου 2007. Οι δραστηριότητες της 
Fusion for Energy, συμπεριλαμβανομένου 
του ITER, υπόκεινται σε χωριστή 
νομοθετική πράξη και δεν 
περιλαμβάνονται στο Πολυετές 
Δημοσιονομικό Πλαίσιο (ΠΔΠ).

Or. en

Τροπολογία 74
Michèle Rivasi
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 7

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(7) Προκειμένου να καταστεί η σύντηξη διαγράφεται
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αξιόπιστη επιλογή για την εμπορική 
παραγωγή ενέργειας σε εμπορική βάση, 
είναι κατ’ αρχάς αναγκαία η επιτυχής και 
έγκαιρη ολοκλήρωση της κατασκευής του 
ITER και η έναρξη επιχειρησιακής 
λειτουργίας του. Κατά δεύτερον, είναι 
αναγκαίο να καταρτιστεί ένας φιλόδοξος, 
αλλά ρεαλιστικός οδικός χάρτης για την 
αντίστοιχη παραγωγή ηλεκτρικής 
ενέργειας μέχρι το 2050. Για την επίτευξη 
των ανωτέρω επιδιώξεων πρέπει να δοθεί 
νέα κατεύθυνση στο ευρωπαϊκό 
πρόγραμμα σύντηξης. Πρέπει να δοθεί 
μεγαλύτερη έμφαση στις δραστηριότητες 
υποστήριξης του ITER. Ο εν λόγω 
εξορθολογισμός πρέπει να επιτευχθεί 
χωρίς να τεθεί σε κίνδυνο η ηγετική θέση 
της Ευρώπης στην επιστημονική 
κοινότητα σύντηξης.

Or. en

Τροπολογία 75
Jean-Pierre Audy

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 8

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(8) Το Κοινό Κέντρο Ερευνών (ΚΚΕρ) θα 
πρέπει να συνεχίσει να παρέχει ανεξάρτητη 
επιστημονική και τεχνολογική υποστήριξη 
προσανατολισμένη στον πελάτη, για τη 
διαμόρφωση, την ανάπτυξη, την 
υλοποίηση και την παρακολούθηση 
κοινοτικών πολιτικών, ιδιαίτερα στον 
τομέα της πυρηνικής προστασίας και 
ασφάλειας και της έρευνας και 
εκπαίδευσης σχετικά με την ασφάλεια.

(8) Το Κοινό Κέντρο Ερευνών (ΚΚΕρ) θα 
πρέπει να συνεχίσει να παρέχει ανεξάρτητη 
επιστημονική και τεχνολογική υποστήριξη 
προσανατολισμένη στον πελάτη, για τη 
διαμόρφωση, την ανάπτυξη, την 
υλοποίηση και την παρακολούθηση 
κοινοτικών πολιτικών, ιδιαίτερα στον 
τομέα της πυρηνικής προστασίας και 
ασφάλειας και της έρευνας και 
εκπαίδευσης σχετικά με την ασφάλεια. Η 
συμβολή αυτή θα πρέπει να υλοποιείται 
σε πλαίσιο σεβασμού των κατευθύνσεων 
που θα υιοθετήσουν τα ευρωπαϊκά 
θεσμικά όργανα κυρίως με βάση τις 
δοκιμές αντοχής ασφαλείας.
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Or. fr

Αιτιολόγηση

Ο ρόλος του Κοινού Κέντρου Ερευνών είναι να ενεργεί προς υποστήριξη των κοινοτικών 
πολιτικών, εν προκειμένω για τα θέματα προστασίας και ασφάλειας.  Κατά συνέπεια, με στόχο 
τον ορθό προγραμματισμό του έργου του ΚΚΕρ, είναι θεμιτό να περιμένουμε να γίνουν γνωστές 
οι κατευθύνσεις των ευρωπαϊκών θεσμικών οργάνων μετά τις δοκιμές αντοχής ασφαλείας των 
πυρηνικών σταθμών.

Τροπολογία 76
Michèle Rivasi
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 10

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(10) Παρότι εναπόκειται σε κάθε κράτος 
μέλος να επιλέγει κατά πόσο ή όχι θα κάνει 
χρήση της πυρηνικής ενέργειας, ο ρόλος 
της Ένωσης είναι η ανάπτυξη, προς 
όφελος όλων των κρατών μελών της, ενός 
πλαισίου για την υποστήριξη από κοινού 
έρευνας αιχμής, της δημιουργίας γνώσεων 
και της διατήρησης των γνώσεων σχετικά 
με τις τεχνολογίες πυρηνικής σχάσης, με 
ιδιαίτερη έμφαση στην ασφάλεια, την 
προστασία από έκνομες ενέργειες, την 
ακτινοπροστασία και τη μη διάδοση των 
πυρηνικών όπλων. Αυτό απαιτεί 
ανεξάρτητες επιστημονικές αποδείξεις, 
στις οποίες μπορεί να συμβάλει 
καθοριστικά το ΚΚΕρ. Αυτό έχει 
αναγνωριστεί στην ανακοίνωση της 
Επιτροπής «Εμβληματική πρωτοβουλία 
στο πλαίσιο της στρατηγικής Ευρώπη 2020 
Ένωση Καινοτομίας»9, στην οποία η 
Επιτροπή διατύπωσε την πρόθεσή της να 
ενισχύσει τις επιστημονικές ενδείξεις για 
τη χάραξη πολιτικής μέσω του ΚΚΕρ. Το 
ΚΚΕρ προτίθεται να ανταποκριθεί στην 
πρόκληση αυτή, εστιάζοντας την έρευνα με 
αντικείμενο την πυρηνική ασφάλεια και 
προστασία στις πολιτικές προτεραιότητες 

(10) Παρότι εναπόκειται σε κάθε κράτος 
μέλος να επιλέγει κατά πόσο ή όχι θα κάνει 
χρήση της πυρηνικής ενέργειας, η Ένωση 
θα πρέπει να συνεχίσει να παρέχει ένα 
πλαίσιο  για την υποστήριξη από κοινού 
έρευνας αιχμής, της δημιουργίας γνώσεων 
και της διατήρησης των γνώσεων σχετικά 
με τις τεχνολογίες πυρηνικής σχάσης, με 
ιδιαίτερη έμφαση στην ασφάλεια, την 
προστασία από έκνομες ενέργειες, τις 
μετρήσεις της ραδιενέργειας και την 
ακτινοπροστασία και τη μη διάδοση των 
πυρηνικών όπλων Αυτό απαιτεί 
ανεξάρτητες επιστημονικές αποδείξεις, 
στις οποίες μπορεί να συμβάλει 
καθοριστικά το ΚΚΕρ. Αυτό έχει 
αναγνωριστεί στην ανακοίνωση της 
Επιτροπής «Εμβληματική πρωτοβουλία 
στο πλαίσιο της στρατηγικής Ευρώπη 2020 
Ένωση Καινοτομίας»9, στην οποία η 
Επιτροπή διατύπωσε την πρόθεσή της να 
ενισχύσει τις επιστημονικές ενδείξεις για 
τη χάραξη πολιτικής μέσω του ΚΚΕρ. Το 
ΚΚΕρ προτίθεται να ανταποκριθεί στην 
πρόκληση αυτή, εστιάζοντας στην έρευνα 
με αντικείμενο την πυρηνική ασφάλεια, 
ιδίως κατά τον παροπλισμό των 
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της Ένωσης. πυρηνικών εγκαταστάσεων και την 
ετοιμότητα αντιμετώπισης έκτακτου 
περιστατικού,  και την προστασία

Or. en

Τροπολογία 77
Jean-Pierre Audy

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 10

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(10) Παρότι εναπόκειται σε κάθε κράτος 
μέλος να επιλέγει κατά πόσο ή όχι θα κάνει 
χρήση της πυρηνικής ενέργειας, ο ρόλος 
της Ένωσης είναι η ανάπτυξη, προς όφελος 
όλων των κρατών μελών της, ενός 
πλαισίου για την υποστήριξη από κοινού 
έρευνας αιχμής, της δημιουργίας γνώσεων 
και της διατήρησης των γνώσεων σχετικά 
με τις τεχνολογίες πυρηνικής σχάσης, με 
ιδιαίτερη έμφαση στην ασφάλεια, την 
προστασία από έκνομες ενέργειες, την 
ακτινοπροστασία και τη μη διάδοση των 
πυρηνικών όπλων. Αυτό απαιτεί 
ανεξάρτητες επιστημονικές αποδείξεις, 
στις οποίες μπορεί να συμβάλει 
καθοριστικά το ΚΚΕρ. Αυτό έχει 
αναγνωριστεί στην ανακοίνωση της 
Επιτροπής «Εμβληματική πρωτοβουλία 
στο πλαίσιο της στρατηγικής Ευρώπη 2020 
Ένωση Καινοτομίας», στην οποία η 
Επιτροπή διατύπωσε την πρόθεσή της να 
ενισχύσει τις επιστημονικές ενδείξεις για 
τη χάραξη πολιτικής μέσω του ΚΚΕρ. Το 
ΚΚΕρ προτίθεται να ανταποκριθεί στην 
πρόκληση αυτή, εστιάζοντας την έρευνα 
με αντικείμενο την πυρηνική ασφάλεια και 
προστασία στις πολιτικές προτεραιότητες 
της Ένωσης.

(10) Παρότι εναπόκειται σε κάθε κράτος 
μέλος να επιλέγει κατά πόσο ή όχι θα κάνει 
χρήση της πυρηνικής ενέργειας, ο ρόλος 
της Ένωσης είναι η ανάπτυξη, προς όφελος 
όλων των κρατών μελών της, ενός 
πλαισίου για την υποστήριξη από κοινού 
έρευνας αιχμής, της δημιουργίας γνώσεων 
και της διατήρησης των γνώσεων σχετικά 
με τις τεχνολογίες πυρηνικής σχάσης, με 
ιδιαίτερη έμφαση στην ασφάλεια, την 
προστασία από έκνομες ενέργειες, την 
ακτινοπροστασία και τη μη διάδοση των 
πυρηνικών όπλων. Αυτό απαιτεί 
ανεξάρτητες επιστημονικές αποδείξεις, 
στις οποίες μπορεί να συμβάλει 
καθοριστικά το ΚΚΕρ. Αυτό έχει 
αναγνωριστεί στην ανακοίνωση της 
Επιτροπής «Εμβληματική πρωτοβουλία 
στο πλαίσιο της στρατηγικής Ευρώπη 2020 
Ένωση Καινοτομίας»9, στην οποία η 
Επιτροπή διατύπωσε την πρόθεσή της να 
ενισχύσει τις επιστημονικές ενδείξεις για 
τη χάραξη πολιτικής μέσω του ΚΚΕρ. Το 
ΚΚΕρ προτίθεται να ανταποκριθεί στην 
πρόκληση αυτή, εστιάζοντας την έρευνα 
με αντικείμενο την πυρηνική ασφάλεια και 
προστασία στις πολιτικές προτεραιότητες 
της Ένωσης. Η ακριβής φύση των 
εργασιών αυτών θα πρέπει να υπακούει 
στον σεβασμό των κατευθύνσεων που θα 
υιοθετήσουν τα ευρωπαϊκά θεσμικά 
όργανα κυρίως με βάση τις δοκιμές 
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αντοχής ασφαλείας.

Or. fr

Αιτιολόγηση

Ο ρόλος του Κοινού Κέντρου Ερευνών είναι να πράγματι να ενεργεί προς υποστήριξη των 
κοινοτικών πολιτικών, εν προκειμένω για τα θέματα προστασίας και ασφάλειας. Κατά 
συνέπεια, με στόχο τον ορθό προγραμματισμό του έργου του ΚΚΕρ, είναι θεμιτό να περιμένουμε 
να γίνουν γνωστές οι κατευθύνσεις των ευρωπαϊκών θεσμικών οργάνων μετά τις δοκιμές 
αντοχής ασφαλείας των πυρηνικών σταθμών.

Τροπολογία 78
Jean-Pierre Audy

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 10 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(10α) Δεδομένου ότι ο ευρωπαίος πολίτης 
πρέπει να παραμείνει στο επίκεντρο των 
ευρωπαϊκών συζητήσεων, το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο θα πρέπει να έχει ευρύτερη 
συμμετοχή στις συζητήσεις και τις 
αποφάσεις που λαμβάνονται στο πλαίσιο 
του προγράμματος έρευνας και 
εκπαίδευσης της Ευρωπαϊκής 
Κοινότητας Ατομικής Ενέργειας. 

Or. fr

Αιτιολόγηση

Έχει έρθει πλέον η στιγμή για την ευρύτερη δυνατή συμμετοχή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
το οποίο εκπροσωπεί τους πολίτες.

Τροπολογία 79
Jean-Pierre Audy

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 11
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(11) Με στόχο την οικοδόμηση βαθύτερης 
σχέσης μεταξύ της επιστήμης και της 
κοινωνίας και την ενίσχυση της 
εμπιστοσύνης του κοινού στην επιστήμη, 
το πρόγραμμα Ευρατόμ πρέπει να 
ενθαρρύνει την τεκμηριωμένη ενασχόληση 
των πολιτών και της κοινωνίας των 
πολιτών με ζητήματα έρευνας και 
καινοτομίας μέσω της προώθησης της 
επιστημονικής εκπαίδευσης, της καλύτερης 
πρόσβασης στην επιστημονική γνώση, της 
ανάπτυξης υπεύθυνων προγραμμάτων 
έρευνας και καινοτομίας που 
ανταποκρίνονται στις ανησυχίες και τις 
προσδοκίες των πολιτών και της κοινωνίας 
των πολιτών και μέσω της διευκόλυνσης 
της συμμετοχής τους στις δραστηριότητες 
του προγράμματος Ευρατόμ.

(11) Με στόχο την οικοδόμηση βαθύτερης 
σχέσης μεταξύ της επιστήμης και της 
κοινωνίας και την ενίσχυση της 
εμπιστοσύνης του κοινού στην επιστήμη, 
το πρόγραμμα Ευρατόμ πρέπει να 
ενθαρρύνει την τεκμηριωμένη ενασχόληση 
των πολιτών και της κοινωνίας των 
πολιτών με ζητήματα έρευνας και 
καινοτομίας μέσω της προώθησης της 
επιστημονικής εκπαίδευσης, της καλύτερης 
πρόσβασης στην επιστημονική γνώση, της 
ανάπτυξης υπεύθυνων προγραμμάτων 
έρευνας και καινοτομίας που 
ανταποκρίνονται στις ανησυχίες και τις 
προσδοκίες των πολιτών και της κοινωνίας 
των πολιτών και μέσω της διευκόλυνσης 
της συμμετοχής τους στις δραστηριότητες 
του προγράμματος Ευρατόμ. Η 
τεκμηριωμένη αυτή ενασχόληση των 
πολιτών με τα θέματα που συνδέονται με 
τις δραστηριότητες του προγράμματος 
Ευρατόμ προϋποθέτει μεγαλύτερη 
συμμετοχή του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου, το οποίο εκπροσωπεί τους 
πολίτες.

Or. fr

Τροπολογία 80
Michèle Rivasi
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 13

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(13) Αναμένεται ότι το πρόγραμμα 
Ευρατόμ θα συμβάλει στην ελκυστικότητα 
του επαγγέλματος του ερευνητή στην 
Ένωση. Πρέπει να δίνεται επαρκής έμφαση 
στην Ευρωπαϊκή Χάρτα του Ερευνητή10 

και στον κώδικα δεοντολογίας για την 

(13) Αναμένεται ότι το πρόγραμμα 
Ευρατόμ θα συμβάλει στην ελκυστικότητα 
του επαγγέλματος του ερευνητή στην 
Ένωση, ιδίως σε σχέση με την έλλειψη 
δεξιοτήτων για τον παροπλισμό 
πυρηνικών εγκαταστάσεων, την 
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πρόσληψη ερευνητών, μαζί με άλλα 
συναφή πλαίσια αναφοράς που έχουν 
οριστεί στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού 
Χώρου Έρευνας, ενώ τηρείται ο 
εθελοντικός τους χαρακτήρας.

ακτινοπροστασία και τις μετρήσεις.
Πρέπει να δίνεται επαρκής έμφαση στην 
Ευρωπαϊκή Χάρτα του Ερευνητή10 και 
στον κώδικα δεοντολογίας για την 
πρόσληψη ερευνητών, μαζί με άλλα 
συναφή πλαίσια αναφοράς που έχουν 
οριστεί στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού 
Χώρου Έρευνας, ενώ τηρείται ο 
εθελοντικός τους χαρακτήρας.

Or. en

Τροπολογία 81
Vladimír Remek

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 13

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(13) Αναμένεται ότι το πρόγραμμα 
Ευρατόμ θα συμβάλει στην ελκυστικότητα 
του επαγγέλματος του ερευνητή στην 
Ένωση. Πρέπει να δίνεται επαρκής έμφαση 
στην Ευρωπαϊκή Χάρτα του Ερευνητή και 
στον κώδικα δεοντολογίας για την 
πρόσληψη ερευνητών, μαζί με άλλα 
συναφή πλαίσια αναφοράς που έχουν 
οριστεί στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού 
Χώρου Έρευνας, ενώ τηρείται ο 
εθελοντικός τους χαρακτήρας.

(13) Αναμένεται ότι το πρόγραμμα 
Ευρατόμ θα συμβάλει σαφέστερα στην 
ελκυστικότητα του επαγγέλματος του 
ερευνητή στην Ένωση. Πρέπει να δίνεται 
επαρκής έμφαση στην Ευρωπαϊκή Χάρτα 
του Ερευνητή και στον κώδικα 
δεοντολογίας για την πρόσληψη 
ερευνητών, μαζί με άλλα συναφή πλαίσια 
αναφοράς που έχουν οριστεί στο πλαίσιο 
του Ευρωπαϊκού Χώρου Έρευνας, ενώ 
τηρείται ο εθελοντικός τους χαρακτήρας.

Or. cs

Τροπολογία 82
Konrad Szymański, Angelika Niebler

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 15

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(15) Οι δραστηριότητες έρευνας και 
καινοτομίας που υποστηρίζει το 

(15) Οι δραστηριότητες έρευνας και 
καινοτομίας που υποστηρίζει το 
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πρόγραμμα Ευρατόμ πρέπει να τηρούν τις
θεμελιώδεις δεοντολογικές αρχές. Θα 
πρέπει να λαμβάνονται υπόψη οι απόψεις 
της Ευρωπαϊκής ομάδας για τη 
δεοντολογία της επιστήμης και των νέων 
τεχνολογιών. Οι ερευνητικές 
δραστηριότητες πρέπει επίσης να 
λαμβάνουν υπόψη το άρθρο 13 της ΣΛΕΕ 
και να περιορίζουν τη χρήση ζώων στην 
έρευνα και τις δοκιμές, με απώτερο στόχο 
την αντικατάσταση της χρήσης ζώων. Όλες 
οι δραστηριότητες πρέπει να διεξάγονται 
διασφαλίζοντας υψηλό επίπεδο 
προστασίας της υγείας του ανθρώπου.

πρόγραμμα Ευρατόμ τηρούν τις 
δεοντολογικές αρχές. Θα πρέπει να 
λαμβάνονται υπόψη οι απόψεις της 
Ευρωπαϊκής ομάδας για τη δεοντολογία 
της επιστήμης και των νέων τεχνολογιών.
Οι ερευνητικές δραστηριότητες πρέπει 
επίσης να λαμβάνουν υπόψη το άρθρο 13 
της ΣΛΕΕ και να αντικαθιστούν, να
περιορίζουν και να εξειδικεύουν τη χρήση 
ζώων στην έρευνα και τις δοκιμές, με 
απώτερο στόχο την αντικατάσταση της 
χρήσης ζώων. Όλες οι δραστηριότητες 
πρέπει να διεξάγονται διασφαλίζοντας 
υψηλό επίπεδο προστασίας της υγείας του 
ανθρώπου.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η χρήση των όρων «θα πρέπει» δεν αρκεί, καθώς η έκφραση αυτή παραπέμπει σε μια 
σκοπιμότητα, ενώ θα πρέπει να δηλώνεται με σαφήνεια η υποχρέωση. Με την αναφορά στην 
αντικατάσταση, τον περιορισμό και την εξειδίκευση προσδιορίζεται καλύτερα το άρθρο 13 της 
ΣΛΕΕ. Έτσι εξασφαλίζεται μεγαλύτερη συνοχή με το άρθρο 19, παράγραφος 10 της πρότασης 
σχετικά με τους κανόνες συμμετοχής και διάδοσης. Η προσθήκη του οριστικού άρθρου πριν από 
τους όρους «δεοντολογικές αρχές» (στο αγγλικό κείμενο) είναι απαραίτητη για την εξασφάλιση 
συνέπειας προς το άρθρο 24 του κανονισμού με τον οποίο θεσπίζεται το πρόγραμμα.

Τροπολογία 83
Vladko Todorov Panayotov

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 16

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(16) Θα πρέπει επίσης να επιτευχθεί ένας 
μεγαλύτερος αντίκτυπος με τον συνδυασμό 
του προγράμματος Ευρατόμ και ιδιωτικών 
κεφαλαίων στο πλαίσιο συμπράξεων 
δημόσιου και ιδιωτικού τομέα σε καίριους 
τομείς όπου η έρευνα και η καινοτομία θα 
μπορούσαν να συμβάλουν στην επίτευξη 
των ευρύτερων επιδιώξεων 
ανταγωνιστικότητας της Ένωσης. Ιδιαίτερη 
προσοχή πρέπει να δοθεί στη συμμετοχή 

(16) Θα πρέπει επίσης να επιτευχθεί ένας 
μεγαλύτερος αντίκτυπος με τον συνδυασμό 
του προγράμματος Ευρατόμ και ιδιωτικών 
κεφαλαίων στο πλαίσιο συμπράξεων 
δημόσιου και ιδιωτικού τομέα σε καίριους 
τομείς όπου η έρευνα και η καινοτομία θα 
μπορούσαν να συμβάλουν στην επίτευξη 
των ευρύτερων επιδιώξεων 
ανταγωνιστικότητας της Ένωσης. Ιδιαίτερη 
προσοχή πρέπει να δοθεί στη συμμετοχή 
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των μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων. των μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων 
(ΜΜΕ). Η ανάγκη να αυξηθεί η 
απορρόφηση των διαθέσιμων κοινοτικών 
πόρων από τις ΜΜΕ θα πρέπει να ισχύει 
για τις ΜΜΕ που δραστηριοποιούνται 
στην πυρηνική έρευνα, όπως συμβαίνει 
και σε άλλους τομείς, με τη λήψη όλων 
των μέτρων για την αποφυγή πιθανών 
διαρροών πληροφοριών και παραβάσεων 
στον τρόπο λειτουργίας.

Or. en

Αιτιολόγηση

Θα πρέπει να υποστηριχθούν όλες οι διεθνείς προσπάθειες για την καταπολέμηση της διάδοσης 
και της παράνομης διακίνησης πυρηνικών όπλων. Θα πρέπει να ληφθεί περαιτέρω μέριμνα, 
λόγω του μικρότερου μεγέθους και του μεγαλύτερου αριθμού ΜΜΕ.

Τροπολογία 84
Jean-Pierre Audy

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 25

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(25) Το άρθρο 7 της Συνθήκης Ευρατόμ 
αναθέτει στην Επιτροπή την ευθύνη της 
διεξαγωγής του προγράμματος Ευρατόμ. 
Για τους σκοπούς της υλοποίησης του 
προγράμματος Ευρατόμ, εξαιρουμένων 
των άμεσων δράσεών της, η Επιτροπή θα 
επικουρείται στο έργο της από μια 
συμβουλευτική επιτροπή κρατών μελών 
για τη διασφάλιση του κατάλληλου 
συντονισμού με εθνικές πολιτικές στους 
τομείς που καλύπτονται από το υπόψη 
πρόγραμμα έρευνας και εκπαίδευσης.

(25) Το άρθρο 7 της Συνθήκης Ευρατόμ 
αναθέτει στην Επιτροπή την ευθύνη της 
διεξαγωγής του προγράμματος Ευρατόμ. 
Για τους σκοπούς της υλοποίησης του 
προγράμματος Ευρατόμ, εξαιρουμένων 
των άμεσων δράσεών της, η Επιτροπή θα 
επικουρείται στο έργο της από μια 
συμβουλευτική επιτροπή κρατών μελών 
για τη διασφάλιση του κατάλληλου 
συντονισμού με εθνικές πολιτικές στους 
τομείς που καλύπτονται από το υπόψη 
πρόγραμμα έρευνας και εκπαίδευσης.
Κατά συνέπεια, το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο θα πρέπει να συμμετέχει 
στην υλοποίηση του προγράμματος από 
την Επιτροπή.

Or. fr
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Τροπολογία 85
Michèle Rivasi
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 26

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(26) Η επίτευξη των στόχων του 
προγράμματος Ευρατόμ στους σχετικούς 
τομείς απαιτεί την υποστήριξη εγκάρσιων 
δραστηριοτήτων, τόσο στο πλαίσιο του 
προγράμματος Ευρατόμ όσο και από 
κοινού με τις δραστηριότητες του 
προγράμματος πλαίσιο «Ορίζοντας 2020».

(26) Η επίτευξη των στόχων του 
προγράμματος Ευρατόμ στους σχετικούς 
τομείς απαιτεί την υποστήριξη εγκάρσιων 
δραστηριοτήτων, τόσο στο πλαίσιο του 
προγράμματος Ευρατόμ όσο και από 
κοινού με τις δραστηριότητες του 
προγράμματος πλαίσιο «Ορίζοντας 2020».
Δεν αναμένεται να έχει αρνητικό 
αντίκτυπο στον προϋπολογισμό και τη 
χρηματοδότηση του προγράμματος 
πλαισίου «Ορίζοντας 2020».

Or. en

Τροπολογία 86
Jean-Pierre Audy

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 26

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(26) Η επίτευξη των στόχων του 
προγράμματος Ευρατόμ στους σχετικούς 
τομείς απαιτεί την υποστήριξη εγκάρσιων 
δραστηριοτήτων, τόσο στο πλαίσιο του 
προγράμματος Ευρατόμ όσο και από 
κοινού με τις δραστηριότητες του 
προγράμματος πλαίσιο «Ορίζοντας 2020».

(26) Η επίτευξη των στόχων του 
προγράμματος Ευρατόμ στους σχετικούς 
τομείς απαιτεί την υποστήριξη εγκάρσιων 
δραστηριοτήτων, τόσο στο πλαίσιο του 
προγράμματος Ευρατόμ όσο και από 
κοινού με τις δραστηριότητες του 
προγράμματος πλαίσιο «Ορίζοντας 2020».
Η συμπληρωματικότητα αυτή δικαιολογεί 
αφ’ εαυτής τη μεγαλύτερη συμμετοχή του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στις 
δραστηριότητες της Ευρατόμ.

Or. fr
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Τροπολογία 87
Jean-Pierre Audy

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Με τον παρόντα κανονισμό θεσπίζεται το 
πρόγραμμα έρευνας και εκπαίδευσης 
Ευρατόμ για την περίοδο από την 1η 
Ιανουαρίου 2014 έως τις 31 Δεκεμβρίου 
2018, εφεξής το «πρόγραμμα Ευρατόμ»,
και διατυπώνονται οι κανόνες συμμετοχής 
στο εν λόγω πρόγραμμα, 
συμπεριλαμβανομένης της συμμετοχής σε 
προγράμματα χρηματοδοτικών φορέων οι 
οποίοι διαχειρίζονται τα κονδύλια που 
χορηγούνται σύμφωνα με τον παρόντα 
κανονισμό και στις δραστηριότητες που 
διεξάγονται από κοινού δυνάμει του 
παρόντος κανονισμού και στο πλαίσιο του 
προγράμματος πλαισίου «Ορίζοντας 2020» 
που θεσπίζεται στον κανονισμό (ΕΕ) 
XX/XXX (εφεξής «Ορίζοντας 2020»).

Με τον παρόντα κανονισμό θεσπίζεται το 
πρόγραμμα έρευνας και εκπαίδευσης 
Ευρατόμ για την περίοδο από την 1η 
Ιανουαρίου 2014 έως τις 31 Δεκεμβρίου 
2018, εφεξής το «πρόγραμμα Ευρατόμ», 
και διατυπώνονται οι κανόνες συμμετοχής 
στο εν λόγω πρόγραμμα, 
συμπεριλαμβανομένης της συμμετοχής σε 
προγράμματα χρηματοδοτικών φορέων οι 
οποίοι διαχειρίζονται τα κονδύλια που 
χορηγούνται σύμφωνα με τον παρόντα 
κανονισμό και στις δραστηριότητες που 
διεξάγονται από κοινού δυνάμει του 
παρόντος κανονισμού και στο πλαίσιο του 
προγράμματος πλαισίου «Ορίζοντας 2020» 
που θεσπίζεται στον κανονισμό (ΕΕ) 
XX/XXX (εφεξής «Ορίζοντας 2020»).

Το πρόγραμμα αυτό θα παραταθεί ούτως 
ώστε να συμπίπτει με τη διάρκεια του 
προγράμματος πλαισίου «Ορίζοντας 
2020»

Or. fr

Τροπολογία 88
Michèle Rivasi
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Γενικός στόχος του προγράμματος
Ευρατόμ είναι η βελτίωση της πυρηνικής 
ασφάλειας, της προστασίας από έκνομες 

1. Γενικός στόχος του προγράμματος 
Ευρατόμ είναι η βελτίωση της πυρηνικής 
ασφάλειας και της ακτινοπροστασίας. Ο 
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ενέργειες και της ακτινοπροστασίας, και η 
συμβολή στη μακροπρόθεσμη διαδικασία 
αφαίρεσης του άνθρακα από το 
ενεργειακό σύστημα κατά τρόπο ασφαλή, 
αποδοτικό και διασφαλισμένο έναντι 
έκνομων ενεργειών. Ο γενικός στόχος 
υλοποιείται μέσω των δραστηριοτήτων που 
ορίζονται στο παράρτημα Ι υπό τη μορφή 
άμεσων και έμμεσων δράσεων που 
προωθούν τους ειδικούς στόχους που 
προβλέπονται στις παραγράφους 2 και 3 
του παρόντος άρθρου.

γενικός στόχος υλοποιείται μέσω των 
δραστηριοτήτων που ορίζονται στο 
παράρτημα Ι υπό τη μορφή άμεσων και 
έμμεσων δράσεων που προωθούν τους 
ειδικούς στόχους που προβλέπονται στις 
παραγράφους 2 και 3 του παρόντος 
άρθρου.

Or. en

Τροπολογία 89
Michèle Rivasi
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 2 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) υποστήριξη της ασφαλούς
επιχειρησιακής λειτουργίας πυρηνικών 
συστημάτων·

α) υποστήριξη του ασφαλούς παροπλισμού 
πυρηνικών συστημάτων, με αφετηρία τους 
πλέον επικίνδυνους αντιδραστήρες βάσει 
των αποτελεσμάτων των δοκιμών 
αντοχής που έχουν διενεργηθεί στην 
Ένωση.

Or. en

Τροπολογία 90
Peter Skinner, Jan Březina

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 2 – στοιχείο α α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

αα) υποστήριξη της ασφαλούς 
επιχειρησιακής λειτουργίας όλων των 
υφιστάμενων και μελλοντικών μη 
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στρατιωτικών πυρηνικών συστημάτων·

Or. en

Τροπολογία 91
Michèle Rivasi
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 2 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) συμβολή στην ανάπτυξη λύσεων για τη 
διαχείριση των τελικώς παραγόμενων 
πυρηνικών αποβλήτων·

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 92
Michèle Rivasi
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 2 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ) στήριξη στην ανάπτυξη και 
δυνατότητα διατήρησης πυρηνικών 
ικανοτήτων σε επίπεδο Ένωσης·

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 93
Silvia-Adriana Ţicău

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 2 – στοιχείο γ
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ) στήριξη στην ανάπτυξη και δυνατότητα 
διατήρησης πυρηνικών ικανοτήτων σε 
επίπεδο Ένωσης·

γ) στήριξη μέτρων που αποσκοπούν στην 
εξασφάλιση επαρκών και δεόντως 
καταρτισμένων ανθρώπινων πόρων και 
στην ανάπτυξη και δυνατότητα διατήρησης 
πυρηνικών ικανοτήτων σε επίπεδο 
Ένωσης·

Or. ro

Τροπολογία 94
Jean-Pierre Audy

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 2 – στοιχείο δ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

δ) ενίσχυση της ακτινοπροστασίας· δ) υποστήριξη της Ε&Α για την 
ακτινοπροστασία·

Or. fr

Αιτιολόγηση

Η χρήση του όρου « ενίσχυση» αφήνει να εννοηθεί ότι η ακτινοπροστασία έχει παραμεληθεί στα 
προηγούμενα προγράμματα έρευνας της Ευρατόμ. Πλην όμως αυτό δεν ισχύει· η 
ακτινοπροστασία ήταν ανέκαθεν ισχυρός άξονας της Ε&Α στην Ευρατόμ.

Τροπολογία 95
Jan Březina, Evžen Tošenovský

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 2 – στοιχείο δ α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

δα)  συμβολή στην ατζέντα Ε&Α που θα 
προκύψει από τις συστάσεις που 
περιλαμβάνονται στα συμπεράσματα των 
δοκιμών αντοχής της Ένωσης (π.χ. 
σεισμική μοντελοποίηση, συμπεριφορά 
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κατά την τήξη του πυρήνα, ...)

Or. en

Αιτιολόγηση

Η τελική έκθεση αξιολόγησης από ομότιμους που εκπόνησε η ENSREG (Ευρωπαϊκή Ομάδα 
Ρυθμιστικών Φορέων Πυρηνικής Ασφάλειας) για τις αξιολογήσεις της ευρωπαϊκής ασφάλειας 
περιλαμβάνει συστάσεις για τις δραστηριότητες των εθνικών ρυθμιστικών φορέων (π.χ. τα 
οφέλη των περιοδικών αξιολογήσεων ασφάλειας) και για την εφαρμογή αναγνωρισμένων 
μέτρων (όπως για την εξασφάλιση της ακεραιότητας του περιβλήματος). Το πρόγραμμα 
Ευρατόμ στο πλαίσιο του «Ορίζοντας 2020» θα πρέπει να εξετάσει τις δοκιμές αντοχής της ΕΕ 
και να επικεντρωθεί στην ατζέντα Ε&Α που προκύπτει από αυτές τις συστάσεις, ιδίως στους 
τομείς της αξιολόγησης φυσικών κινδύνων (σεισμική μοντελοποίηση) και του περιορισμού των 
επιπτώσεων των ατυχημάτων (συμπεριφορά κατά την τήξη του πυρήνα). 

Τροπολογία 96
Alejo Vidal-Quadras, Cristina Gutiérrez-Cortines, Pilar del Castillo Vera

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 2 – στοιχείο δ α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

δα)  συμβολή στην ατζέντα Ε&Α που θα 
προκύψει από τις συστάσεις που 
περιλαμβάνονται στα συμπεράσματα των 
δοκιμών αντοχής της Ένωσης όπως 
αυτές που αφορούν τη σεισμική 
μοντελοποίηση ή την προσομοίωση τήξης 
πυρήνα·

Or. en

Τροπολογία 97
Alejo Vidal-Quadras, Cristina Gutiérrez-Cortines, Pilar del Castillo Vera

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 2 – στοιχείο δ β (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

δβ) υποστήριξη της μακροπρόθεσμης 
συνέχισης της πυρηνικής σχάσης μέσω 
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βελτιώσεων στον τομέα της παράτασης 
ζωής των αντιδραστήρων ή του 
σχεδιασμού νέων τύπων αντιδραστήρων·

Or. en

Τροπολογία 98
Michèle Rivasi
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 2 – στοιχείο ε

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ε) πρόοδος προς την κατάδειξη του 
εφικτού της σύντηξης ως πηγής ισχύος 
μέσω της αξιοποίησης των υφιστάμενων 
και μελλοντικών εγκαταστάσεων 
σύντηξης·

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 99
Michèle Rivasi
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 2 – στοιχείο στ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

στ) στ) τοποθέτηση των θεμελίων για 
μελλοντικούς σταθμούς 
ηλεκτροπαραγωγής από πυρηνική 
σύντηξη με την ανάπτυξη υλικών, 
τεχνολογιών και μελετών αρχικής 
σύλληψης·

διαγράφεται

Or. en



PE492.642v01-00 28/66 AM\906555EL.doc

EL

Τροπολογία 100
Silvia-Adriana Ţicău

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 2 – στοιχείο στ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

στ) τοποθέτηση των θεμελίων για 
μελλοντικούς σταθμούς 
ηλεκτροπαραγωγής από πυρηνική σύντηξη 
με την ανάπτυξη υλικών, τεχνολογιών και 
μελετών αρχικής σύλληψης·

στ) τοποθέτηση των θεμελίων για
μελλοντικούς σταθμούς 
ηλεκτροπαραγωγής από πυρηνική σύντηξη 
και σχάση με την ανάπτυξη υλικών, 
τεχνολογιών και μελετών αρχικής 
σύλληψης·

Or. ro

Τροπολογία 101
Jean-Pierre Audy

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 2 – στοιχείο ζ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ζ) προώθηση της καινοτομίας και της 
ανταγωνιστικότητας της βιομηχανίας·

ζ) προώθηση της καινοτομίας και της 
ανταγωνιστικότητας της βιομηχανίας, 
κυρίως μέσω της υποστήριξης  των 
συστημάτων αντιδραστήρων σύντηξης 
και σχάσης του μέλλοντος·

Or. fr

Αιτιολόγηση

Η καινοτομία και η ανταγωνιστικότητα θα υποστηριχθούν κυρίως με την Ε&Α για τα 
συστήματα αντιδραστήρων σύντηξης και σχάσης του μέλλοντος.· Οι αντιδραστήρες αυτοί θα 
πρέπει να διαθέτουν χαρακτηριστικά ασφαλείας που θα ανταποκρίνονται στις καλύτερες 
προδιαγραφές. 

Τροπολογία 102
Michèle Rivasi
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE
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Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 3 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) βελτίωση της πυρηνικής ασφάλειας, 
στην οποία περιλαμβάνονται: ασφάλεια 
καυσίμων και αντιδραστήρων, διαχείριση 
αποβλήτων και παροπλισμός, και
ετοιμότητα σε καταστάσεις έκτακτης 
ανάγκης·

α) βελτίωση της πυρηνικής ασφάλειας
κατά τη διάρκεια του παροπλισμού και 
ετοιμότητα σε καταστάσεις έκτακτης 
ανάγκης για την περίπτωση πυρηνικού 
ατυχήματος·

Or. en

Τροπολογία 103
Jan Březina, Evžen Tošenovský

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 3 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) βελτίωση της πυρηνικής ασφάλειας, 
στην οποία περιλαμβάνονται: ασφάλεια 
καυσίμων και αντιδραστήρων, διαχείριση 
αποβλήτων και παροπλισμός, και 
ετοιμότητα σε καταστάσεις έκτακτης 
ανάγκης·

α) βελτίωση της πυρηνικής ασφάλειας, 
στην οποία περιλαμβάνονται: ασφάλεια 
καυσίμων και αντιδραστήρων, διαχείριση 
αποβλήτων και παροπλισμός, και 
ετοιμότητα σε καταστάσεις έκτακτης 
ανάγκης και αντιμετώπιση των άμεσων 
συνεπειών των συμβάντων πυρηνικής 
ασφάλεια, ασχέτως εάν παρουσιάζουν 
ελάχιστες πιθανότητες εμφάνισης.·

Or. en

Αιτιολόγηση

Το ατύχημα της Φουκουσίμα κατέδειξε ότι στην απίθανη περίπτωση μείζονος αποδέσμευσης 
ραδιενέργειας, τόσο οι συνέπειες όσο και η μέθοδος αντιμετώπισής τους δεν ήταν στο βαθμό 
που θα έπρεπε κατανοητές.

Τροπολογία 104
Peter Skinner, Jan Březina



PE492.642v01-00 30/66 AM\906555EL.doc

EL

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 3 – στοιχείο ε α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

εα) ολοκλήρωση όλων των απαιτούμενων 
βελτιώσεων ασφαλείας που προτείνονται 
βάσει των αποτελεσμάτων των δοκιμών 
αντοχής που έχουν διενεργηθεί σε όλους 
τους πυρηνικούς αντιδραστήρες της 
Ένωσης και τρίτων όμορων χωρών. Θα 
πρέπει να δοθεί έμφαση στη συμβολή 
στην ατζέντα Ε&Α που θα προκύψει από 
τις συστάσεις τους.

Or. en

Αιτιολόγηση

Μετά το πυρηνικό ατύχημα που συνέβη στον πυρηνικό σταθμό Fukushima Dai-ichi της 
Ιαπωνίας, το 2011 διενεργήθηκαν δοκιμές αντοχής σε όλους τους πυρηνικούς σταθμούς της 
Ένωσης. Είναι σημαντικό το πλαίσιο να παράσχει στήριξη σε όλες τις προσπάθειες της Ένωσης 
που αποσκοπούν στη βελτίωση της ασφάλειας των πυρηνικών σταθμών με βάση τα 
αποτελέσματα των ανωτέρω δοκιμών. Το πρόγραμμα πλαίσιο θα πρέπει να εστιάζει στην 
εφαρμογή των πτυχών της Ε&Α που περιλαμβάνονται στις συστάσεις που θα προκύψουν από 
τις δοκιμές αντοχής και να μην επιδιώκει την επικάλυψη εργασιών άλλων μέσων ή οργάνων.

Τροπολογία 105
Michèle Rivasi
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Το πρόγραμμα Ευρατόμ θα υλοποιηθεί 
κατά τρόπο που να διασφαλίζει ότι οι 
προτεραιότητες και δραστηριότητες που 
λαμβάνουν στήριξη ανταποκρίνονται στις 
μεταβαλλόμενες ανάγκες και ότι 
λαμβάνουν υπόψη τις εξελίξεις της 
επιστήμης, της τεχνολογίας, της 
καινοτομίας, της χάραξης πολιτικών, των 
αγορών και της κοινωνίας.

4. Το πρόγραμμα Ευρατόμ θα υλοποιηθεί 
κατά τρόπο που να διασφαλίζει ότι οι 
προτεραιότητες και δραστηριότητες που 
λαμβάνουν στήριξη ανταποκρίνονται στις 
μεταβαλλόμενες ανάγκες και ότι 
λαμβάνουν υπόψη τις εξελίξεις της 
επιστήμης, της τεχνολογίας, της 
καινοτομίας, της χάραξης πολιτικών, των 
αγορών και της κοινωνίας, καθώς και τις 
άμεσες και έμμεσες συνέπειες των 
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πυρηνικών ατυχημάτων.

Or. en

Τροπολογία 106
Jan Březina, Peter Skinner, Evžen Tošenovský

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 5 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5α. Το πρόγραμμα Ευρατόμ θα συμβάλει 
στην εφαρμογή του σχεδίου SET. Οι 
άμεσες και έμμεσες δράσεις του θα 
πρέπει να ευθυγραμμίζονται με το 
Στρατηγικό Ερευνητικό Θεματολόγιο των 
τριών υπαρχουσών ευρωπαϊκών 
τεχνολογικών πλατφορμών για την 
πυρηνική ενέργεια: SNETP, IGDTP και 
MELODI.

Or. en

Τροπολογία 107
Michèle Rivasi
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Το χρηματοδοτικό κονδύλιο για την 
υλοποίηση του προγράμματος Ευρατόμ 
ανέρχεται σε 1.788,889 εκατομμύρια ευρώ.
Το εν λόγω ποσό κατανέμεται ως εξής:

Το χρηματοδοτικό κονδύλιο για την 
υλοποίηση του προγράμματος Ευρατόμ 
ανέρχεται σε 200,000 εκατομμύρια ευρώ.
Το εν λόγω ποσό κατανέμεται ως εξής:

Or. en

Τροπολογία 108
Jean-Pierre Audy
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Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Το χρηματοδοτικό κονδύλιο για την 
υλοποίηση του προγράμματος Ευρατόμ 
ανέρχεται σε 1.788,889 εκατομμύρια ευρώ.  
Το εν λόγω ποσό κατανέμεται ως εξής:

Το χρηματοδοτικό κονδύλιο για την 
υλοποίηση του προγράμματος Ευρατόμ 
ανέρχεται σε [1.974] εκατομμύρια ευρώ.
Το εν λόγω ποσό κατανέμεται ως εξής:

Or. fr

Αιτιολόγηση

Η χρηματοδότηση για την Ευρατόμ, είτε πρόκειται για τη σύντηξη είτε για τη σχάση, είναι 
καταφανώς ανεπαρκής. Ιδίως στον τομέα της σχάσης, η διόρθωση του προϋπολογισμού στο 
πλαίσιο διαφόρων προγραμματισμών ισοδυναμεί μόλις με τον πληθωρισμό (ενώ ο 
προϋπολογισμός των άμεσων δραστηριοτήτων του ΚΚΕΡ έχει ανέβει στα ύψη). Παρομοίως, το 
διοικητικό κόστος του Ευρατόμ Ορ2020 είναι μεγαλύτερο, άγνωστο για ποιους λόγους, από 
αυτό του Ορ2020. Θα πρέπει ως εκ τούτου να υπάρξει εναρμόνιση του κόστους και διάθεση 
των εξοικονομούμενων πόρων στην έρευνα.

Τροπολογία 109
Michèle Rivasi
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) Έμμεσες δράσεις για το πρόγραμμα 
έρευνας και ανάπτυξης σχετικά με τη 
σύντηξη, 709,713 εκατομμύρια ευρώ·

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 110
Jean-Pierre Audy

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1 – στοιχείο α
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) Έμμεσες δράσεις για το πρόγραμμα 
έρευνας και ανάπτυξης σχετικά με τη 
σύντηξη, 709,713 εκατομμύρια ευρώ·

α) Έμμεσες δράσεις για το πρόγραμμα 
έρευνας και ανάπτυξης σχετικά με τη 
σύντηξη, [750] εκατομμύρια ευρώ·

Or. fr

Τροπολογία 111
Peter Skinner

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1 – στοιχείο α α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

αα) Το έργο ITER περιλαμβάνεται στο 
ΠΔΠ και χρηματοδοτείται από αυτό με 
ολοκληρωμένο και διαφανή τρόπο.   Οι 
πτυχές του έργου που δεν συνδέονται 
άμεσα με την έρευνα και την κατάρτιση 
δεν είναι απαραίτητο να περιληφθούν σε 
αυτό το πλαίσιο χρηματοδότησης 
Ευρατόμ·

Or. en

Αιτιολόγηση

Το έργο ITER πρέπει να χρηματοδοτηθεί από τους πόρους του ΠΔΠ ώστε να διασφαλιστεί η 
αποτροπή τυχόν ενεργειών αποδέσμευσης από το έργο, οι οποίες θα μπορούσαν να θεωρηθούν 
επιζήμιες για το συμφέρον της Ένωσης. Η μακροπρόθεσμη επιτυχία του ITER αναμένεται ότι θα 
διασφαλιστεί καλύτερα εφόσον εξακολουθήσει η χρηματοδότησή του μέσω του ΠΔΠ.

Τροπολογία 112
Michèle Rivasi
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1 – στοιχείο β
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) Έμμεσες δράσεις για πυρηνική σχάση, 
ασφάλεια και ακτινοπροστασία, 354,857
εκατομμύρια ευρώ·

β) Έμμεσες δράσεις για ακτινοπροστασία 
και ιατρικές εφαρμογές, 100,000
εκατομμύρια ευρώ·

Or. en

Τροπολογία 113
Jean-Pierre Audy

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) Έμμεσες δράσεις για πυρηνική σχάση, 
ασφάλεια και ακτινοπροστασία, 354,857
εκατομμύρια ευρώ·

β) Έμμεσες δράσεις για πυρηνική σχάση, 
ασφάλεια και ακτινοπροστασία, [500]
εκατομμύρια ευρώ·

Or. fr

Τροπολογία 114
Jan Březina, Evžen Tošenovský

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) Έμμεσες δράσεις για πυρηνική σχάση, 
ασφάλεια και ακτινοπροστασία, 354,857
εκατομμύρια ευρώ·

β) Έμμεσες δράσεις για πυρηνική σχάση, 
ασφάλεια και ακτινοπροστασία, 500,000
εκατομμύρια ευρώ·

Or. en

Αιτιολόγηση

Η πυρηνική σχάση, ως πηγή ηλεκτρικής ενέργειας με χαμηλές εκπομπές άνθρακα, 
περιλαμβάνεται μεταξύ των τεχνολογιών με χαμηλές εκπομπές άνθρακα που θα πρέπει να 
αναπτυχθούν για ένα πιο βιώσιμο μέλλον, βάσει του σχεδίου SET.  Ελλείψει ειδικής 
χρηματοδότησης για τα έργα του σχεδίου SET, ο προϋπολογισμός για την πυρηνική σχάση στο 
πλαίσιο του «Ορίζοντας 2020» θα πρέπει να αυξηθεί  – όπως αυξήθηκε και για τις μη 
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πυρηνικές τεχνολογίες με χαμηλές εκπομπές άνθρακα – ώστε να σημειωθεί πρόοδος στις 
εργασίες για την ευρωπαϊκή βιομηχανική πρωτοβουλία στο πεδίο της βιώσιμης πυρηνικής 
ενέργειας (ESNII).

Τροπολογία 115
Michèle Rivasi
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ) Άμεσες δράσεις, 724,319 εκατομμύρια 
ευρώ.

γ) Άμεσες δράσεις, 200,000 εκατομμύρια 
ευρώ.

Or. en

Τροπολογία 116
Jean-Pierre Audy

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 1 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Για την υλοποίηση έμμεσων δράσεων του 
προγράμματος Ευρατόμ, το ποσοστό για τα 
διοικητικά έξοδα της Επιτροπής δεν θα 
υπερβαίνει το 13,5 %.

Για την υλοποίηση έμμεσων δράσεων του 
προγράμματος Ευρατόμ, το ποσοστό για τα 
διοικητικά έξοδα της Επιτροπής δεν θα 
υπερβαίνει το 8 %.

Or. fr

Τροπολογία 117
Jan Březina, Peter Skinner, Evžen Tošenovský

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 1 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Για την υλοποίηση έμμεσων δράσεων του Για την υλοποίηση έμμεσων δράσεων του
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προγράμματος Ευρατόμ, το ποσοστό για τα 
διοικητικά έξοδα της Επιτροπής δεν θα 
υπερβαίνει το 13,5 %.

προγράμματος Ευρατόμ, το ποσοστό για τα 
διοικητικά έξοδα της Επιτροπής δεν θα 
υπερβαίνει το 8 %.

Or. en

Αιτιολόγηση

Οι προβλεπόμενες δαπάνες είναι υπερβολικά υψηλές. Στις περισσότερες παρεμφερείς 
προτάσεις, τα διοικητικά έξοδα της Επιτροπής δεν υπερβαίνουν κατά κανόνα το 8%. Η 
Επιτροπή δεν παρέχει καμία αιτιολόγηση για αυτήν την ιδιαίτερα αισθητή αύξηση.

Τροπολογία 118
Vladko Todorov Panayotov

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 1 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Για την υλοποίηση έμμεσων δράσεων του 
προγράμματος Ευρατόμ, το ποσοστό για τα 
διοικητικά έξοδα της Επιτροπής δεν θα 
υπερβαίνει το 13,5 %.

Για την υλοποίηση έμμεσων δράσεων του 
προγράμματος Ευρατόμ, το ποσοστό για τα 
διοικητικά έξοδα της Επιτροπής δεν θα 
υπερβαίνει το 7 %.

Or. en

Αιτιολόγηση

Οι προβλεπόμενες δαπάνες είναι υπερβολικά υψηλές.

Τροπολογία 119
Michèle Rivasi
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 4 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4α. Η Κοινότητα δεν κάνει χρήση άλλων 
ενωσιακών ή κοινοτικών κονδυλίων και 
προγραμμάτων για τις άμεσες και 
έμμεσες δράσεις πλην αυτών που 
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αναφέρονται στο παρόν άρθρο.

Or. en

Τροπολογία 120
Vladimír Remek

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 4 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4α. Η Κοινότητα επιδιώκει τη συχνότερη 
και ευρύτερη αξιοποίηση των 
διαρθρωτικών ταμείων για την έρευνα 
στον τομέα της πυρηνικής ενέργειας και 
διασφαλίζει την απορρόφησή τους, 
σύμφωνα με τις προτεραιότητες της 
Κοινότητας στον τομέα της έρευνας.

Or. cs

Τροπολογία 121
Peter Skinner, Jan Březina

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 4 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4α. Η Κοινότητα επιδιώκει περαιτέρω 
χρήση των διαρθρωτικών ταμείων για 
την πυρηνική έρευνα και διασφαλίζει την 
εναρμόνιση των αντίστοιχων πόρων με 
τις ερευνητικές προτεραιότητές της.

Or. en

Τροπολογία 122
Vladko Todorov Panayotov
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Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 7 – παράγραφος 3 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Το «Ταμείο εγγυήσεων των 
συμμετεχόντων» που ιδρύθηκε σύμφωνα 
με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. ΧΧ/2012 
[κανόνες συμμετοχής και διάδοσης] 
αντικαθιστά και διαδέχεται τα ταμεία 
εγγυήσεων των συμμετεχόντων που 
θεσπίστηκαν σύμφωνα με τον κανονισμό
(Ευρατόμ) αριθ. 1908/2006 και τον 
κανονισμό (Ευρατόμ) αριθ. XX/XX 
[κανόνες συμμετοχής Ευρατόμ 2012-
2013].

3. Το «Ταμείο εγγυήσεων των 
συμμετεχόντων» που ιδρύθηκε σύμφωνα 
με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. ΧΧ/2012 
[κανόνες συμμετοχής και διάδοσης] 
αντικαθιστά και διαδέχεται τα ταμεία 
εγγυήσεων των συμμετεχόντων που 
θεσπίστηκαν σύμφωνα με τον κανονισμό
(Ευρατόμ) αριθ. 1908/2006 και τον 
κανονισμό (Ευρατόμ) αριθ. 139/2012.

Or. en

Τροπολογία 123
Vladko Todorov Panayotov

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 7 – παράγραφος 3 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τυχόν ποσά από τα Ταμεία εγγυήσεων των 
συμμετεχόντων που θεσπίστηκαν σύμφωνα 
με τον κανονισμό (Ευρατόμ) αριθ. 
1908/2006 και τον κανονισμό (Ευρατόμ) 
αριθ. XX/XX [κανόνες συμμετοχής 
Ευρατόμ (2012-2013)] μεταφέρονται στο 
Ταμείο εγγυήσεων των συμμετεχόντων 
από τις 31 Δεκεμβρίου 2013. Οι 
συμμετέχοντες σε δράσεις στο πλαίσιο της 
απόφασης ΧΧ/ΧΧ του Συμβουλίου 
[πρόγραμμα Ευρατόμ 2012-2013], οι 
οποίοι υπογράφουν συμφωνίες 
επιχορήγησης μετά τις 31 Δεκεμβρίου 
2013, συνεισφέρουν στο Ταμείο 
εγγυήσεων των συμμετεχόντων.

Τυχόν ποσά από τα Ταμεία εγγυήσεων των 
συμμετεχόντων που θεσπίστηκαν σύμφωνα 
με τον κανονισμό (Ευρατόμ) αριθ. 
1908/2006 και τον κανονισμό (Ευρατόμ) 
αριθ. 139/2012 μεταφέρονται στο Ταμείο 
εγγυήσεων των συμμετεχόντων από τις 31 
Δεκεμβρίου 2013. Οι συμμετέχοντες σε 
δράσεις στο πλαίσιο της απόφασης
2012/94/Ευρατόμ, οι οποίοι υπογράφουν 
συμφωνίες επιχορήγησης μετά τις 31 
Δεκεμβρίου 2013, συνεισφέρουν στο 
Ταμείο εγγυήσεων των συμμετεχόντων.

Or. en
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Αιτιολόγηση

Ο κανονισμός (Ευρατόμ) αριθ. 139/2012 του Συμβουλίου ορίζει τους κανόνες συμμετοχής 
επιχειρήσεων, ερευνητικών κέντρων και πανεπιστημίων στις έμμεσες δράσεις βάσει του 
προγράμματος-πλαισίου της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Ατομικής Ενέργειας και των κανόνων 
διάδοσης των ερευνητικών αποτελεσμάτων (2012-2013). Η απόφαση του Συμβουλίου 
2012/94/Ευρατόμ αφορά το ειδικό πρόγραμμα, που θα πρέπει να εκτελεσθεί με έμμεσες 
δράσεις, για την εφαρμογή του ΠΠ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Ατομικής Ενέργειας σχετικά με  
δραστηριότητες πυρηνικής έρευνας και εκπαίδευσης (2012-2013).

Τροπολογία 124
Michèle Rivasi
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 8 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Η αναφερόμενη στην παράγραφο 1 του 
παρόντος άρθρου χρηματική συνεισφορά
μπορεί να συνδυαστεί με τις χρηματικές 
συνεισφορές για έμμεσες δράσεις όπως 
προβλέπεται στο άρθρο 4 του παρόντος 
κανονισμού και στο άρθρο 6 του 
κανονισμού (ΕΕ) αριθ. ΧΧ/ΧΧΧΧ [για τη 
θέσπιση του Ορίζοντας 2020], και να 
υλοποιηθεί μέσω ενός ενιαίου μηχανισμού 
χρηματοδότησης.

2. Η αναφερόμενη στην παράγραφο 1 του 
παρόντος άρθρου χρηματική συνεισφορά
προέρχεται αποκλειστικά από τις 
χρηματικές συνεισφορές για έμμεσες 
δράσεις όπως προβλέπεται στο άρθρο 4 
του παρόντος κανονισμού.

Or. en

Τροπολογία 125
Konrad Szymański

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 9 – τίτλος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Ισότητα φύλων Ίσες ευκαιρίες για άνδρες και γυναίκες 
στην έρευνα

Or. en



PE492.642v01-00 40/66 AM\906555EL.doc

EL

Τροπολογία 126
Konrad Szymański

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 9

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Το πρόγραμμα Ευρατόμ διασφαλίζει την 
αποτελεσματική προώθηση της ισότητας
των φύλων και της διάστασης του φύλου 
στην έρευνα και την καινοτομία.

Το πρόγραμμα Ευρατόμ διασφαλίζει την 
αποτελεσματική προώθηση της ισότητας
ανδρών και γυναικών.

Or. en

Αιτιολόγηση

Θα πρέπει να διορθωθεί η έκφραση που χρησιμοποιείται στη διάταξη για να ληφθεί υπόψη η 
διατύπωση της ΣΕΕ, της ΣΛΕΕ και του άρθρου 23 του Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων: 
τα κείμενα αυτά αναφέρονται πάντα στην έννοια της «ισότητας ανδρών και γυναικών» αντί να 
χρησιμοποιείται η διατύπωση που αναφέρεται στο «φύλο» που δεν είναι κοινώς αποδεκτή. Η 
έκφραση «διάστασης του φύλου» είναι διφορούμενη όταν αναφέρεται στο περιεχόμενο των 
έργων και μπορεί επίσης να συσχετισθεί με  αμφισβητούμενα προγράμματα που δεν τυγχάνουν 
γενικής αποδοχής.

Τροπολογία 127
Patrizia Toia

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 10 – παράγραφος 1 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Ιδιαίτερη προσοχή αποδίδεται στην αρχή 
της αναλογικότητας, στο δικαίωμα στην 
ιδιωτική ζωή, στο δικαίωμα προστασίας 
των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, 
στο δικαίωμα στη σωματική και 
διανοητική ακεραιότητα του ατόμου, στο 
δικαίωμα της μη εισαγωγής διακρίσεων 
και στην ανάγκη διασφάλισης υψηλού 
επιπέδου προστασίας της ανθρώπινης 
υγείας.

Ιδιαίτερη προσοχή αποδίδεται στην αρχή 
της αναλογικότητας, στην αρχή της 
προστασίας της ανθρώπινης 
αξιοπρέπειας, στην αρχή της υπεροχής 
του ανθρώπινου όντος, στο δικαίωμα στην 
ιδιωτική ζωή, στο δικαίωμα προστασίας 
των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, 
στο δικαίωμα ενός ανθρώπινου όντος στη 
σωματική και διανοητική ακεραιότητα, στο 
δικαίωμα της μη εισαγωγής διακρίσεων 
και στην ανάγκη διασφάλισης υψηλού 
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επιπέδου προστασίας της ανθρώπινης 
υγείας

Or. it

Αιτιολόγηση

Απουσιάζουν δύο από τις σημαντικότερες αρχές που εφαρμόζονται στο συγκεκριμένο τομέα: η 
προστασία της ανθρώπινης αξιοπρέπειας (πρβλ. π.χ. το άρθρο 1 του Χάρτη των Θεμελιωδών 
Δικαιωμάτων) και η αρχή της υπεροχής του ανθρώπινου όντος. Η χρήση του όρου «ανθρώπινο 
ον» διευρύνει το πλαίσιο της προστασίας που προσφέρει ο κανόνας, διότι έχει κυρίως 
«επιστημονική» χροιά, περισσότερο αντικειμενική και λιγότερο αμφισβητούμενη, και πρέπει 
κατά συνέπεια να προτιμάται στα νομικά κείμενα.

Τροπολογία 128
Jean-Pierre Audy

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 11 – παράγραφος 2 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Το ανωτέρω πολυετές πρόγραμμα 
εργασίας λαμβάνει επίσης υπόψη τις 
σχετικές ερευνητικές δραστηριότητες που 
διεξάγονται από τα κράτη μέλη, τις 
συνδεδεμένες χώρες, καθώς και 
ευρωπαϊκούς και διεθνείς οργανισμούς.
Επικαιροποιούνται όποτε και όπως 
κρίνεται σκόπιμο.

Το ανωτέρω πολυετές πρόγραμμα 
εργασίας υποβάλλεται στο διοικητικό 
συμβούλιο του ΚΚΕρ και παρουσιάζεται 
στο Συμβούλιο Υπουργών και στο 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Λαμβάνει
οπωσδήποτε υπόψη τις σχετικές 
ερευνητικές δραστηριότητες που 
διεξάγονται από τα κράτη μέλη, τις 
συνδεδεμένες χώρες, καθώς και 
ευρωπαϊκούς και διεθνείς οργανισμούς, 
προκειμένου να αποφευχθεί τυχόν 
επικάλυψη ερευνητικής προσπάθειας 
στην Ευρώπη και να χρησιμοποιηθούν με 
τον βέλτιστο τρόπο οι χρηματοδοτικοί 
πόροι. Επικαιροποιούνται όποτε και όπως 
κρίνεται σκόπιμο.

Or. fr

Αιτιολόγηση

Ο προϋπολογισμός του Κοινού Κέντρου Ερευνών σημειώνει τέτοια αύξηση που θα πρέπει να 
δοθεί έμφαση στη συνέχεια που δίδεται στο πρόγραμμα εργασίας του ενώ θα πρέπει να ελεγχθεί 
επισταμένα η συνέπειά του προς τα προγράμματα έρευνας των κρατών μελών.



PE492.642v01-00 42/66 AM\906555EL.doc

EL

Τροπολογία 129
Jean-Pierre Audy

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 12 – παράγραφος 1 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Κατά παρέκκλιση από το άρθρο 3 
παράγραφος 3 της απόφασης 
84/338/Ευρατόμ, ΕΚΑΧ, ΕΟΚ και από το 
σημείο 9 της απόφασης του Συμβουλίου 
της 16ης Δεκεμβρίου 1980, αντίστοιχα, 
στις συμβουλευτικές επιτροπές θα 
προεδρεύει η Επιτροπή

διαγράφεται

Or. fr

Τροπολογία 130

Michèle Rivasi
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 16 – παράγραφος 1 – στοιχείο γ α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γα) την ανάπτυξη δικτύων μέτρησης της 
ραδιενέργειας στο περιβάλλον ενώ 
παράλληλα θα τίθενται αυτοστιγμεί όλα 
τα συλλεγόμενα στοιχεία στη διάθεση του 
κοινού·

Or. xm

Τροπολογία 131

Peter Skinner, Jan Březina

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 16 – παράγραφος 2 – εδάφιο 3 α (νέο)
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Αποδίδεται ιδιαίτερη έμφαση σε όλους 
τους ερευνητικούς αντιδραστήρες και τις 
πυρηνικές εγκαταστάσεις που 
λειτουργούν σε τρίτες χώρες, αλλά 
βρίσκονται γεωγραφικά πολύ κοντά στην 
επικράτεια κρατών μελών, ιδιαίτερα εάν 
βρίσκονται πλησίον επικίνδυνων 
γεωγραφικών και γεωλογικών 
τοποθεσιών.

Or. en

Τροπολογία 132
Jean-Pierre Audy

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 19 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Κατά την υλοποίηση δράσεων που 
χρηματοδοτούνται δυνάμει του παρόντος 
κανονισμού, η Επιτροπή λαμβάνει τα 
κατάλληλα μέτρα για να εξασφαλίζει την 
προστασία των οικονομικών συμφερόντων 
της Ένωσης, με την εφαρμογή 
προληπτικών μέτρων κατά της απάτης, της 
διαφθοράς και κάθε άλλης παράνομης 
δραστηριότητας, με τη διενέργεια 
αποτελεσματικών ελέγχων και με την 
ανάκτηση, σε περίπτωση που 
διαπιστωθούν παρατυπίες, των 
αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών, 
καθώς επίσης, οσάκις κρίνεται σκόπιμο, με 
την επιβολή αποτελεσματικών, 
αναλογικών και αποτρεπτικών κυρώσεων

1. Κατά την υλοποίηση δράσεων που 
χρηματοδοτούνται δυνάμει του παρόντος 
κανονισμού, η Επιτροπή λαμβάνει τα 
κατάλληλα μέτρα για να εξασφαλίζει την 
προστασία των οικονομικών συμφερόντων 
της Ένωσης, με την εφαρμογή 
προληπτικών μέτρων κατά της απάτης, της 
διαφθοράς και κάθε άλλης παράνομης 
δραστηριότητας, με τη διενέργεια 
αποτελεσματικών ελέγχων και με την 
ανάκτηση, σε περίπτωση που 
διαπιστωθούν παρατυπίες, των 
αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών, 
καθώς επίσης, οσάκις κρίνεται σκόπιμο, με 
την επιβολή αποτελεσματικών, 
αναλογικών και αποτρεπτικών κυρώσεων
Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 
ενημερώνεται για τα μέτρα αυτά.

Or. fr



PE492.642v01-00 44/66 AM\906555EL.doc

EL

Τροπολογία 133
Jean-Pierre Audy

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 19 – παράγραφος 2 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Η Επιτροπή ή οι εκπρόσωποί της και το 
Ελεγκτικό Συνέδριο έχουν την εξουσία να 
ελέγχουν, βάσει δικαιολογητικών καθώς 
και επιτόπιων ελέγχων, όλους τους 
δικαιούχους επιχορηγήσεων, τους 
αναδόχους και τους υπεργολάβους που 
έχουν λάβει κονδύλια της Ένωσης βάσει 
του παρόντος κανονισμού.

2. Η Επιτροπή ή οι εκπρόσωποί της, το 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Ελεγκτικό 
Συνέδριο έχουν την εξουσία να ελέγχουν, 
βάσει δικαιολογητικών καθώς και 
επιτόπιων ελέγχων, όλους τους 
δικαιούχους επιχορηγήσεων, τους 
αναδόχους και τους υπεργολάβους που 
έχουν λάβει κονδύλια της Ένωσης βάσει 
του παρόντος κανονισμού.

Or. fr

Τροπολογία 134
Jean-Pierre Audy

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 19 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Με την επιφύλαξη των παραγράφων 1, 2 
και 3, στις συμφωνίες συνεργασίας με 
τρίτες χώρες και διεθνείς οργανισμούς, 
στις συμφωνίες και αποφάσεις 
επιχορήγησης και στις συμβάσεις που 
απορρέουν από την εφαρμογή του 
παρόντος κανονισμού, η Επιτροπή, το 
Ελεγκτικό Συνέδριο και η OLAF 
εξουσιοδοτούνται ρητώς να διενεργούν 
τέτοιους διαχειριστικούς ελέγχους, 
επιτόπιους ελέγχους και επιθεωρήσεις.

4. Με την επιφύλαξη των παραγράφων 1, 2 
και 3, στις συμφωνίες συνεργασίας με 
τρίτες χώρες και διεθνείς οργανισμούς, 
στις συμφωνίες και αποφάσεις 
επιχορήγησης και στις συμβάσεις που 
απορρέουν από την εφαρμογή του 
παρόντος κανονισμού, η Επιτροπή, το 
Ελεγκτικό Συνέδριο και η OLAF 
εξουσιοδοτούνται ρητώς να διενεργούν 
τέτοιους διαχειριστικούς ελέγχους, 
επιτόπιους ελέγχους και επιθεωρήσεις. Το 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ενημερώνεται 
χωρίς καθυστέρηση για το αποτέλεσμα 
των ελέγχων αυτών.

Or. fr
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Τροπολογία 135
Michèle Rivasi
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 21 – παράγραφος 1 – εδάφιο 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2022, η 
Επιτροπή διενεργεί, με τη συνδρομή 
ανεξάρτητων εμπειρογνωμόνων, εκ των 
υστέρων αξιολόγηση του προγράμματος 
Ευρατόμ. Η εν λόγω αξιολόγηση καλύπτει 
το σκεπτικό, την υλοποίηση και τα 
επιτεύγματα, καθώς και τον μακροχρόνιο 
αντίκτυπο και τη βιωσιμότητα των μέτρων, 
προκειμένου να τροφοδοτήσει με στοιχεία 
κάθε απόφαση σχετικά με ενδεχόμενη 
ανανέωση, τροποποίηση ή αναστολή 
μεταγενέστερου μέτρου.

Η εν λόγω αξιολόγηση καλύπτει το 
σκεπτικό, την υλοποίηση και τα 
επιτεύγματα, καθώς και τον μακροχρόνιο 
αντίκτυπο και τη βιωσιμότητα των μέτρων, 
προκειμένου να τροφοδοτήσει με στοιχεία 
κάθε απόφαση σχετικά με ενδεχόμενη 
ανανέωση, τροποποίηση ή αναστολή 
μεταγενέστερου μέτρου.

Or. en

Αιτιολόγηση

Προκειμένου να υπάρχει επαρκής χρόνος για να αποφασισθεί εάν και με ποιο τρόπο θα 
παραταθεί το ερευνητικό πρόγραμμα πέραν του 2018, η πρόταση για ενδεχόμενη ανανέωση, 
τροποποίηση ή αναστολή μεταγενέστερου μέτρου θα πρέπει να υποβληθεί από την Επιτροπή 
πριν από τις 31 Μαΐου 2017.

Τροπολογία 136
Jean-Pierre Audy

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 21 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Τα κράτη μέλη παρέχουν στην Επιτροπή 
τα δεδομένα και τις πληροφορίες που είναι 
αναγκαία για την παρακολούθηση και 
αξιολόγηση των σχετικών μέτρων.

4. Τα κράτη μέλη παρέχουν στην Επιτροπή 
και στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο τα 
δεδομένα και τις πληροφορίες που είναι 
αναγκαία για την παρακολούθηση και 
αξιολόγηση των σχετικών μέτρων.

Or. fr
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Τροπολογία 137
Michèle Rivasi
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα I – μέρος 1 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Με την επίτευξη των στόχων που 
τάσσονται στο άρθρο 3, το πρόγραμμα 
Ευρατόμ θα ενισχύσει τα αποτελέσματα 
όσον αφορά τις τρεις προτεραιότητες του 
προγράμματος πλαισίου «Ορίζοντας 
2020»: επιστήμη αριστείας, βιομηχανική 
υπεροχή και κοινωνιακές προκλήσεις. Το 
πρόγραμμα Ευρατόμ θα στηρίξει 
ειδικότερα τη μετάβαση σε ένα αξιόπιστο, 
αειφόρο και ανταγωνιστικό ενεργειακό 
σύστημα στο μέλλον, εν όψει της 
αυξανόμενης ανεπάρκειας πόρων, των 
αυξανόμενων ενεργειακών αναγκών και 
της κλιματικής αλλαγής.

Με την επίτευξη των στόχων που 
τάσσονται στο άρθρο 3, το πρόγραμμα 
Ευρατόμ θα ενισχύσει τα αποτελέσματα 
όσον αφορά τις τρεις προτεραιότητες του 
προγράμματος πλαισίου «Ορίζοντας 
2020»: επιστήμη αριστείας, βιομηχανική 
υπεροχή και κοινωνιακές προκλήσεις.

Or. en

Τροπολογία 138
Michèle Rivasi
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα I – μέρος 1 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η στρατηγική για την ανάπτυξη της 
σύντηξης ως αξιόπιστης επιλογής για την
εμπορική παραγωγή ενέργειας χωρίς 
άνθρακα θα ακολουθήσει έναν οδικό 
χάρτη με ενδιάμεσους στόχους και 
απώτερο στόχο την παραγωγή 
ηλεκτρικής ενέργειας μέχρι το 2050. Για
την υλοποίηση αυτής της στρατηγικής θα 
πραγματοποιηθεί μια εκ βαθέων 

Η σύντηξη δεν περιγράφεται ως 
αξιόπιστη επιλογή για την εμπορική 
παραγωγή ενέργειας σε κανένα από τα 
σενάρια για το 2050 που έχουν υποβληθεί 
μέχρι στιγμής. Κατά συνέπεια, δεν θα 
διατεθούν περαιτέρω χρήματα της 
Ένωσης/Κοινότητας για έργα που 
αφορούν τη σύντηξη στην Ευρώπη. 
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αναδιάρθρωση των έργων που αφορούν 
τη σύντηξη στην Ευρώπη
(συμπεριλαμβανομένης της 
διακυβέρνησης, της χρηματοδότησης και 
της διαχείρισης) προκειμένου να 
διασφαλιστεί η μετατόπιση της έμφασης 
από την καθαρή έρευνα στο σχεδιασμό, 
την κατασκευή και τη λειτουργία 
μελλοντικών εγκαταστάσεων όπως ο 
ITER, ο DEMO και άλλες. Για το σκοπό 
αυτό θα χρειαστεί η στενή συνεργασία 
μεταξύ ολόκληρης της κοινότητας 
πυρηνικής σύντηξης της Ένωσης, της 
Επιτροπής και των εθνικών φορέων 
χρηματοδότησης.

Or. en

Τροπολογία 139
Michèle Rivasi
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα I – μέρος 2 – σημείο 2.1 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Σύμφωνα με το γενικό στόχο, υποστήριξη 
κοινών ερευνητικών δραστηριοτήτων 
σχετικά με την ασφαλή λειτουργία των 
συστημάτων αντιδραστήρων
(συμπεριλαμβανομένων των 
εγκαταστάσεων κύκλου καυσίμων) που 
χρησιμοποιούνται στην Ένωση ή, στον 
βαθμό που είναι απαραίτητο για τη 
διατήρηση ευρύτερης 
εμπειρογνωμοσύνης σε θέματα πυρηνικής 
ασφάλειας στην Ένωση, των τύπων 
αντιδραστήρων που μπορεί να 
χρησιμοποιηθούν στο μέλλον, με έμφαση 
αποκλειστικά σε θέματα ασφάλειας, 
συμπεριλαμβανομένων όλων των πτυχών 
του κύκλου καυσίμου, όπως είναι ο 
διαχωρισμός και η μεταστοιχείωση.

Σύμφωνα με το γενικό στόχο, υποστήριξη 
κοινών ερευνητικών δραστηριοτήτων 
σχετικά με την ασφαλή εκτέλεση του 
παροπλισμού των συστημάτων πυρηνικών
αντιδραστήρων (συμπεριλαμβανομένων 
των εγκαταστάσεων κύκλου καυσίμων) 
που χρησιμοποιούνται στην Ένωση.

Or. en
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Τροπολογία 140
Michèle Rivasi
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα I – μέρος 2 – σημείο 2.1 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) Συμβολή στην ανάπτυξη λύσεων για τη 
διαχείριση των τελικώς παραγόμενων 
πυρηνικών αποβλήτων (Επιστήμη 
αριστείας· κοινωνιακές προκλήσεις)

διαγράφεται

Κοινές ή/και συντονισμένες ερευνητικές 
δραστηριότητες σχετικά με τις 
εναπομείνασες σημαντικές πτυχές της 
γεωλογικής διάθεσης των αναλωμένων 
καυσίμων και των μακρόβιων 
ραδιενεργών αποβλήτων με επίδειξη των 
τεχνολογιών και της ασφάλειας, όπως 
κρίνεται σκόπιμο. Οι εν λόγω 
δραστηριότητες προωθούν την ανάπτυξη 
μιας κοινής θεώρησης των βασικών 
ζητημάτων που αφορούν τη διαχείριση 
αποβλήτων από την απόρριψη μέχρι τη 
διάθεση των αποβλήτων στην Ένωση. 
Ερευνητικές δραστηριότητες που 
σχετίζονται με τη διαχείριση άλλων ροών 
ραδιενεργών αποβλήτων για τις οποίες 
δεν υπάρχουν επί του παρόντος 
βιομηχανικά ώριμες διεργασίες.

Or. en

Τροπολογία 141
Jean-Pierre Audy

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα I – μέρος 2 – σημείο 2.1 – στοιχείο δ – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

δ) Ενίσχυση της ακτινοπροστασίας 
(Επιστήμη αριστείας· κοινωνιακές 

δ) υποστήριξη της Ε&Α για την 
ακτινοπροστασία (Επιστήμη αριστείας· 
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προκλήσεις) κοινωνιακές προκλήσεις)

Or. fr

Αιτιολόγηση

Η χρήση του όρου « ενίσχυση» αφήνει να εννοηθεί ότι η ακτινοπροστασία έχει παραμεληθεί στα 
προηγούμενα προγράμματα έρευνας της Ευρατόμ. Πλην όμως αυτό δεν ισχύει· η 
ακτινοπροστασία ήταν ανέκαθεν ισχυρός άξονας της Ε&Α στην Ευρατόμ.

Τροπολογία 142
Michèle Rivasi
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα I – μέρος 2 – σημείο 2.1 – στοιχείο ε

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ε) Πρόοδος προς την κατάδειξη του 
εφικτού της σύντηξης ως πηγής ισχύος 
μέσω της αξιοποίησης των υφιστάμενων 
και μελλοντικών εγκαταστάσεων 
σύντηξης (Βιομηχανική υπεροχή· 
κοινωνιακές προκλήσεις)

διαγράφεται

Στήριξη κοινών ερευνητικών 
δραστηριοτήτων που αναλαμβάνουν τα 
μέλη της Ευρωπαϊκής Συμφωνίας 
Ανάπτυξης Σύντηξης για τη διασφάλιση 
της ταχείας έναρξης της λειτουργίας 
υψηλής απόδοσης του ITER 
συμπεριλαμβανομένης και της χρήσης 
σχετικών εγκαταστάσεων (μεταξύ των 
οποίων και ο JET, Joint European 
Torus), της ανάπτυξης ενοποιημένων 
μοντέλων με χρήση υπολογιστών υψηλής 
απόδοσης καθώς και εκπαιδευτικών 
δραστηριοτήτων για την προετοιμασία 
της επόμενης γενιάς ερευνητών και
μηχανικών.

Or. en
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Τροπολογία 143
Michèle Rivasi
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα I – μέρος 2 – σημείο 2.1 – στοιχείο στ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

στ) Τοποθέτηση των θεμελίων για 
μελλοντικούς σταθμούς 
ηλεκτροπαραγωγής από πυρηνική 
σύντηξη με την ανάπτυξη υλικών, 
τεχνολογιών και μελετών αρχικής 
σύλληψης (Βιομηχανική υπεροχή· 
κοινωνιακές προκλήσεις)

διαγράφεται

Στήριξη κοινών δραστηριοτήτων που 
αναλαμβάνουν τα μέλη της Ευρωπαϊκής 
Συμφωνίας Ανάπτυξης Σύντηξης για την 
ανάπτυξη και έγκριση υλικών για ένα 
σταθμό παραγωγής ηλεκτρισμού για 
σκοπούς επίδειξης, οι οποίες απαιτούν, 
μεταξύ άλλων, προπαρασκευαστικό έργο 
για μια κατάλληλη εγκατάσταση δοκιμής 
υλικών και διαπραγματεύσεις για τη 
συμμετοχή της Ένωσης σε ένα 
κατάλληλο διεθνές πλαίσιο για την εν 
λόγω εγκατάσταση.
Στήριξη κοινών ερευνητικών 
δραστηριοτήτων που αναλαμβάνουν τα 
μέλη της Ευρωπαϊκής Συμφωνίας 
Ανάπτυξης Σύντηξης, οι οποίες θα 
εξετάσουν ζητήματα που αφορούν τη 
λειτουργία του αντιδραστήρα και θα 
αναπτύξουν και θα επιδείξουν όλες τις 
τεχνολογίες για ένα σταθμό παραγωγής 
ηλεκτρισμού μέσω σύντηξης για σκοπούς 
επίδειξης. Οι εν λόγω δραστηριότητες 
περιλαμβάνουν την προετοιμασία 
ολοκληρωμένων σχεδίων κατασκευής του 
σταθμού παραγωγής ηλεκτρισμού για 
σκοπούς επίδειξης και τη διερεύνηση των 
δυνατοτήτων που προσφέρουν οι 
stellarator ως τεχνολογία σταθμού 
ηλεκτροπαραγωγής.

Or. en
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Τροπολογία 144
Michèle Rivasi
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα I – μέρος 2 – σημείο 2.1 – στοιχείο ζ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ζ) Προώθηση της καινοτομίας και της 
ανταγωνιστικότητας της βιομηχανίας 
(Βιομηχανική υπεροχή)

διαγράφεται

Υλοποίηση ή υποστήριξη της διαχείρισης 
των γνώσεων και της μεταφοράς 
τεχνολογίας από την έρευνα που 
συγχρηματοδοτείται από αυτό το 
πρόγραμμα στη βιομηχανία που 
εκμεταλλεύεται όλες τις καινοτόμες 
πτυχές της έρευνας.
Προώθηση της καινοτομίας μέσω, 
μεταξύ άλλων, ανοικτής πρόσβασης σε 
επιστημονικές δημοσιεύσεις, μιας βάσης 
δεδομένων για τη διαχείριση και τη 
διάδοση γνώσεων καθώς και της 
προώθησης θεμάτων τεχνολογίας σε 
εκπαιδευτικά προγράμματα.
Στον μακροπρόθεσμο ορίζοντα, το 
πρόγραμμα Ευρατόμ θα υποστηρίξει την 
προετοιμασία και ανάπτυξη ενός 
ανταγωνιστικού βιομηχανικού κλάδου 
πυρηνικής σύντηξης, και συγκεκριμένα 
μέσω της εφαρμογής ενός τεχνολογικού 
οδικού χάρτη για ένα σταθμό παραγωγής 
ηλεκτρισμού με ενεργό βιομηχανική 
συμμετοχή στα έργα σχεδιασμού και 
ανάπτυξης.

Or. en

Τροπολογία 145
Michèle Rivasi
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE
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Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα I – μέρος 2 – σημείο 2.1 – στοιχείο θ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(θ) Ευρωπαϊκή Συμφωνία Ανάπτυξης 
Σύντηξης

διαγράφεται

Μια επιχορήγηση (δράση 
συγχρηματοδότησης προγράμματος) 
διατίθεται στη νομική οντότητα που 
ιδρύεται ή διορίζεται από μέλη της 
Ευρωπαϊκή Συμφωνίας Ανάπτυξης 
Σύντηξης για την υλοποίηση και το 
συντονισμό των δραστηριοτήτων τους. Η 
εν λόγω επιχορήγηση μπορεί να 
περιλαμβάνει πόρους σε είδος από την 
Κοινότητα, όπως είναι η επιστημονική 
και τεχνική εκμετάλλευση JET σύμφωνα 
με το άρθρο 10 της Συνθήκης Ευρατόμ, ή 
η απόσπαση προσωπικού της Επιτροπής.

Or. en

Τροπολογία 146
Michèle Rivasi
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα I – μέρος 2 – σημείο 2.2 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Οι πυρηνικές δραστηριότητες του ΚΚΕρ 
στοχεύουν στην υποστήριξη της 
υλοποίησης των οδηγιών 
2009/71/Ευρατόμ και 2011/70/Ευρατόμ 
του Συμβουλίου, καθώς και των 
συμπερασμάτων του Συμβουλίου που 
δίνουν προτεραιότητα στα υψηλότερα 
πρότυπα πυρηνικής προστασίας και 
ασφάλειας στην Ένωση και διεθνώς. 
Συγκεκριμένα, το ΚΚΕρ κινητοποιεί τις 
ικανότητες και την εμπειρογνωμοσύνη 
που είναι αναγκαίες προκειμένου να 
συνεισφέρει στην αξιολόγηση και τη 
βελτίωση της ασφάλειας των πυρηνικών 

διαγράφεται
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εγκαταστάσεων και στην ειρηνική χρήση 
της πυρηνικής ενέργειας και άλλων 
εφαρμογών εκτός της σχάσης, για να 
παράσχει μια επιστημονική βάση για τη 
σχετική νομοθεσία της Ένωσης και, εάν 
κρίνεται αναγκαίο, για να αντιδράσει σε 
πυρηνικά συμβάντα και ατυχήματα εντός 
των ορίων της αποστολής του και των 
αρμοδιοτήτων του. Για τον σκοπό αυτό , 
το ΚΚΕρ θα διενεργεί εργασίες έρευνας 
και αξιολογήσεις, θα παρέχει αναφορές 
και πρότυπα και θα προσφέρει ειδική 
κατάρτιση και εκπαίδευση. Θα 
επιδιωχθούν, κατά περίπτωση, συνέργειες 
με το Τεχνολογικό Βάθρο Βιώσιμης 
Πυρηνικής Ενέργειας (SNETP) και άλλες 
εγκάρσιες πρωτοβουλίες.

Or. en

Τροπολογία 147
Jean-Pierre Audy

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα I – μέρος 2 – σημείο 2.2 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Οι πυρηνικές δραστηριότητες του ΚΚΕρ 
στοχεύουν στην υποστήριξη της 
υλοποίησης των οδηγιών 2009/71/Ευρατόμ 
και 2011/70/Ευρατόμ του Συμβουλίου, 
καθώς και των συμπερασμάτων του 
Συμβουλίου που δίνουν προτεραιότητα στα 
υψηλότερα πρότυπα πυρηνικής 
προστασίας και ασφάλειας στην Ένωση 
και διεθνώς. Συγκεκριμένα, το ΚΚΕρ 
κινητοποιεί τις ικανότητες και την 
εμπειρογνωμοσύνη που είναι αναγκαίες 
προκειμένου να συνεισφέρει στην
αξιολόγηση και τη βελτίωση της 
ασφάλειας των πυρηνικών εγκαταστάσεων 
και στην ειρηνική χρήση της πυρηνικής 
ενέργειας και άλλων εφαρμογών εκτός της 
σχάσης, για να παράσχει μια επιστημονική 
βάση για τη σχετική νομοθεσία της 

Οι πυρηνικές δραστηριότητες του ΚΚΕρ 
στοχεύουν στην υποστήριξη της 
υλοποίησης των οδηγιών 2009/71/Ευρατόμ 
και 2011/70/Ευρατόμ του Συμβουλίου, 
καθώς και των συμπερασμάτων του 
Συμβουλίου που δίνουν προτεραιότητα στα 
υψηλότερα πρότυπα πυρηνικής 
προστασίας και ασφάλειας στην Ένωση 
και διεθνώς. Συγκεκριμένα, το ΚΚΕρ 
κινητοποιεί τις ικανότητες και την 
εμπειρογνωμοσύνη που είναι αναγκαίες 
προκειμένου να συνεισφέρει στην Ε&Α 
στον τομέα της ασφάλειας των πυρηνικών 
εγκαταστάσεων και στην ειρηνική χρήση 
της πυρηνικής ενέργειας και άλλων 
εφαρμογών εκτός της σχάσης, για να 
παράσχει μια επιστημονική βάση για τη 
σχετική νομοθεσία της Ένωσης και, εάν 
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Ένωσης και, εάν κρίνεται αναγκαίο, για να 
αντιδράσει σε πυρηνικά συμβάντα και 
ατυχήματα εντός των ορίων της αποστολής 
του και των αρμοδιοτήτων του. Για τον 
σκοπό αυτό , το ΚΚΕρ θα διενεργεί 
εργασίες έρευνας και αξιολογήσεις, θα 
παρέχει αναφορές και πρότυπα και θα 
προσφέρει ειδική κατάρτιση και 
εκπαίδευση. Θα επιδιωχθούν, κατά 
περίπτωση, συνέργειες με το Τεχνολογικό 
Βάθρο Βιώσιμης Πυρηνικής Ενέργειας
(SNETP) και άλλες εγκάρσιες 
πρωτοβουλίες.

κρίνεται αναγκαίο, για να αντιδράσει σε 
πυρηνικά συμβάντα και ατυχήματα εντός 
των ορίων της αποστολής του και των 
αρμοδιοτήτων του. Για τον σκοπό αυτό , το 
ΚΚΕρ θα διενεργεί εργασίες έρευνας και 
αξιολογήσεις, θα παρέχει αναφορές και 
πρότυπα και θα προσφέρει ειδική 
κατάρτιση και εκπαίδευση. Θα 
επιδιωχθούν οπωσδήποτε συνέργειες με το 
Τεχνολογικό Βάθρο Βιώσιμης Πυρηνικής 
Ενέργειας (SNETP) και άλλες εγκάρσιες 
πρωτοβουλίες, κατά τρόπον ώστε να 
γίνεται βέλτιστη χρήση των ανθρώπινων 
και οικονομικών πόρων στην πυρηνική 
Ε&Α στην Ευρώπη.

Or. fr

Αιτιολόγηση

Το κείμενο τροποποιείται έτσι ώστε οι δράσεις του ΚΚΕρ στην Ε&Α να ενταχθούν στον τομέα 
της ασφάλειας. Το ΚΚΕρ δεν είναι αρχή αρμόδια για την ασφάλεια και κατά συνέπεια δεν 
καλείται να «αξιολογήσει» την ασφάλεια των εγκαταστάσεων ούτε να διαχειριστεί επείγουσες 
καταστάσεις.  Επιπλέον, θα πρέπει να επιδιωχθεί με κάθε τρόπο η βέλτιστη χρήση των πόρων.

Τροπολογία 148
Jean-Pierre Audy

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα I – μέρος 2 – σημείο 2.2 – στοιχείο α – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Το ΚΚΕρ συμβάλλει στην ανάπτυξη 
εργαλείων και μεθόδων για την επίτευξη 
υψηλών προτύπων στην ασφάλεια των 
αντιδραστήρων πυρηνικής ενέργειας που 
αφορούν την Ευρώπη και στην ασφάλεια 
του κύκλου των καυσίμων τους. Τα εν 
λόγω εργαλεία και οι μέθοδοι 
περιλαμβάνουν:

Σε στενή συνεννόηση με συναφείς 
συντελεστές του ενωσιακού τομέα Ε&Α,
το ΚΚΕρ συμβάλλει στην ανάπτυξη 
εργαλείων και μεθόδων για την επίτευξη 
υψηλών προτύπων στην ασφάλεια των 
αντιδραστήρων πυρηνικής ενέργειας που 
αφορούν την Ευρώπη και στην ασφάλεια 
του κύκλου των καυσίμων τους. Τα εν 
λόγω εργαλεία και οι μέθοδοι 
περιλαμβάνουν:

Or. fr
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Αιτιολόγηση

Το κείμενο τροποποιείται έτσι ώστε οι δράσεις του ΚΚΕρ να ενταχθούν στο πεδίο 
αρμοδιοτήτων του. Το ΚΚΕρ δεν είναι αρχή αρμόδια για την ασφάλεια και κατά συνέπεια δεν 
καλείται να διαχειριστεί επείγουσες καταστάσεις  ούτε να παράσχει τη δέουσα τεχνική στήριξη· 
ο ρόλος αυτός εναπόκειται στις «Technical Safety Organizations» που υπάρχουν στην Ευρώπη. 
Λόγω των πενιχρών πόρων, θα πρέπει να επιδιωχθεί με κάθε τρόπο ο συντονισμός με τους 
συντελεστές της ευρωπαϊκής έρευνας και η βέλτιστη χρήση των πόρων.

Τροπολογία 149
Jean-Pierre Audy

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα I – μέρος 2 – σημείο 2.2 – στοιχείο α – σημείο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(1) ανάπτυξη μοντέλων για τις αναλύσεις 
σοβαρών ατυχημάτων και μεθοδολογίες 
για την αξιολόγηση των ασφαλών 
λειτουργικών περιθωρίων πυρηνικών 
εγκαταστάσεων· υποστήριξη της 
καθιέρωσης μιας κοινής ευρωπαϊκής 
προσέγγισης για την αξιολόγηση 
προηγμένων κύκλων καυσίμου και 
σχεδίων· έρευνα και διάδοση των 
διδαγμάτων που αποκομίστηκαν από την 
εμπειρία επιχειρησιακής λειτουργίας. Το 
Κκερ θα ενισχύσει περαιτέρω το
«Ευρωπαϊκό κέντρο μετάδοσης της 
επιχειρησιακής εμπειρίας από πυρηνικούς 
σταθμούς ηλεκτροπαραγωγής» για να 
ανταποκριθεί στις προκλήσεις πυρηνικής 
προστασίας που προέκυψαν μετά τη 
Fukushima.

(1) ανάπτυξη μοντέλων για τις αναλύσεις 
σοβαρών ατυχημάτων και μεθοδολογίες 
για την αξιολόγηση των ασφαλών 
λειτουργικών περιθωρίων πυρηνικών 
εγκαταστάσεων· υποστήριξη της 
καθιέρωσης μιας κοινής ευρωπαϊκής 
προσέγγισης για την αξιολόγηση 
προηγμένων κύκλων καυσίμου και 
σχεδίων· έρευνα και διάδοση των 
διδαγμάτων που αποκομίστηκαν από την 
εμπειρία επιχειρησιακής λειτουργίας. Το 
ΚΚΕρ θα συνεχίσει τις δραστηριότητες 
που έχει αναλάβει το «Ευρωπαϊκό κέντρο 
μετάδοσης της επιχειρησιακής εμπειρίας 
από πυρηνικούς σταθμούς 
ηλεκτροπαραγωγής» για να ανταποκριθεί 
στις προκλήσεις πυρηνικής προστασίας 
που προέκυψαν μετά τη Fukushima, 
κάνοντας πάντα χρήση της 
εμπειρογνωμοσύνης των κρατών μελών 
στο θέμα αυτό.

Or. fr

Αιτιολόγηση

Το κείμενο τροποποιείται έτσι ώστε οι δράσεις του ΚΚΕρ να ενταχθούν στο πεδίο 
αρμοδιοτήτων του. Το ΚΚΕρ δεν είναι αρχή αρμόδια για την ασφάλεια και κατά συνέπεια δεν 
καλείται να διαχειριστεί επείγουσες καταστάσεις  ούτε να παράσχει τη δέουσα τεχνική στήριξη· 
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ο ρόλος αυτός εναπόκειται στις «Technical Safety Organizations» που υπάρχουν στην Ευρώπη. 
Λόγω των πενιχρών πόρων, θα πρέπει να επιδιωχθεί με κάθε τρόπο ο συντονισμός με τους 
συντελεστές της ευρωπαϊκής έρευνας και η βέλτιστη χρήση των πόρων.

Τροπολογία 150
Jean-Pierre Audy

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα I – μέρος 2 – σημείο 2.2 – στοιχείο α – σημείο 2 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(2α) ο παροπλισμός και η αποξήλωση 
περιλαμβάνονται στις ελπιδοφόρες 
αγορές, λόγω των επιστημονικών 
εξελίξεων και των απαιτήσεων 
ασφαλείας. Η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει 
να αποκτήσει καλύτερες τεχνολογίες για 
τις δραστηριότητες αυτές για τις οποίες 
θα απαιτηθούν πιο εξελιγμένες τεχνικές 
(κοπή μέσα στο νερό, με λέιζερ, ρομπότ 
τελευταίας τεχνολογίας για την αποφυγή 
της ανθρώπινης παρέμβασης κλπ...).

Or. fr

Τροπολογία 151
Michèle Rivasi
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα I – μέρος 2 – σημείο 2.2 – στοιχείο α – σημείο 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(3) ενίσχυση της ικανότητας της Ένωσης 
να αντιδρά σε πυρηνικά ατυχήματα και 
συμβάντα μέσω της περαιτέρω ανάπτυξης 
συστημάτων και υποδειγμάτων 
προειδοποίησης για τη διασπορά 
ακτινοβολίας στον αέρα και μέσω της 
κινητοποίησης πόρων και 
εμπειρογνωμοσύνης για την ανάλυση και 
την ανάπτυξη υποδειγμάτων πυρηνικών 

(3) ενίσχυση της ικανότητας της Ένωσης 
να αντιδρά σε πυρηνικά ατυχήματα και 
συμβάντα μέσω της περαιτέρω ανάπτυξης 
συστημάτων και υποδειγμάτων 
προειδοποίησης για τη διασπορά 
ακτινοβολίας στο περιβάλλον (αέρα, νερό, 
έδαφος) και μέσω της κινητοποίησης 
πόρων και εμπειρογνωμοσύνης για την 
ανάλυση και την ανάπτυξη υποδειγμάτων 
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ατυχημάτων και την παροχή σχετικής 
τεχνικής υποστήριξης.

πυρηνικών ατυχημάτων και την παροχή 
σχετικής τεχνικής υποστήριξης. Το ΚΚΕρ 
ενισχύει περαιτέρω την EURDEP 
(Ευρωπαϊκή Πλατφόρμα Ανταλλαγής 
Δεδομένων Ακτινοβολίας) ούτως ώστε να 
διαθέτει σε πραγματικό χρόνο στο κοινό 
μη επικυρωμένα στοιχεία για την 
παρακολούθηση της ακτινοβολίας, 
περιλαμβανομένης της συγκέντρωσης 
ραδιενέργειας στην ατμόσφαιρα. 
Επιπλέον, το εξαιρετικά ευαίσθητο 
δίκτυο ανίχνευσης των ραδιονουκλεϊδίων 
που είναι σε θέση να ανιχνεύει ίχνη 
ραδιενεργού ιωδίου που δεν προέρχεται 
από πυρηνική έκρηξη θα επεκταθεί σε 
ολόκληρο το έδαφος της Ένωσης και τα 
στοιχεία παρακολούθησης θα είναι 
διαθέσιμα στο κοινό σε πραγματικό 
χρόνο. 

Or. xm

Τροπολογία 152
Jean-Pierre Audy

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα I – μέρος 2 – σημείο 2.2 – στοιχείο α – σημείο 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(3) ενίσχυση της ικανότητας της Ένωσης 
να αντιδρά σε πυρηνικά ατυχήματα και 
συμβάντα μέσω της περαιτέρω ανάπτυξης 
συστημάτων και υποδειγμάτων 
προειδοποίησης για τη διασπορά 
ακτινοβολίας στον αέρα και μέσω της 
κινητοποίησης πόρων και 
εμπειρογνωμοσύνης για την ανάλυση και 
την ανάπτυξη υποδειγμάτων πυρηνικών 
ατυχημάτων και την παροχή σχετικής 
τεχνικής υποστήριξης.

(3) ανταλλαγές με τους συναφείς 
συντελεστές των κρατών μελών για τη 
διαχείριση πυρηνικών ατυχημάτων και 
συμβάντων, κυρίως μέσω της περαιτέρω 
ανάπτυξης συστημάτων και υποδειγμάτων 
προειδοποίησης για τη διασπορά 
ακτινοβολίας στον αέρα και μέσω της 
κινητοποίησης πόρων και 
εμπειρογνωμοσύνης για την ανάλυση και 
την ανάπτυξη υποδειγμάτων πυρηνικών 
ατυχημάτων και την παροχή σχετικής 
τεχνικής υποστήριξης.

Or. fr
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Αιτιολόγηση

Το κείμενο τροποποιείται έτσι ώστε οι δράσεις του ΚΚΕρ να ενταχθούν στο πεδίο 
αρμοδιοτήτων του. Το ΚΚΕρ δεν είναι αρχή αρμόδια για την ασφάλεια και κατά συνέπεια δεν 
καλείται να διαχειριστεί επείγουσες καταστάσεις  ούτε να παράσχει τη δέουσα τεχνική στήριξη· 
ο ρόλος αυτός εναπόκειται στις «Technical Safety Organizations» που υπάρχουν στην Ευρώπη. 
Λόγω των πενιχρών πόρων, θα πρέπει να επιδιωχθεί με κάθε τρόπο ο συντονισμός με τους 
συντελεστές της ευρωπαϊκής έρευνας και η βέλτιστη χρήση των πόρων.

Τροπολογία 153
Michèle Rivasi
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα I – μέρος 2 – σημείο 2.2 – στοιχείο ε

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ε) Υποστήριξη της πολιτικής της Ένωσης 
σχετικά με την πυρηνική ασφάλεια και 
προστασία από έκνομες ενέργειες, καθώς 
και της συναφούς εξελισσόμενης 
νομοθεσίας της Ένωσης

διαγράφεται

Το ΚΚΕρ θα ενισχύσει την ικανότητά του 
για την παροχή των ανεξάρτητων 
επιστημονικών και τεχνικών στοιχείων
που απαιτούνται για την υποστήριξη της 
μεταβαλλόμενης νομοθεσίας της Ένωσης 
σχετικά με την πυρηνική προστασία και 
ασφάλεια.
Ως το εκτελεστικό όργανο της Ευρατόμ 
για το Διεθνές Φόρουμ Γενεά IV (GIF), 
το ΚΚΕρ εξακολουθεί να συντονίζει τη 
συνεισφορά της Κοινότητας στο GIF. Το 
ΚΚΕρ επιδιώκει και θα αναπτύσσει 
περαιτέρω διεθνείς ερευνητικές 
συνεργασίες με σημαντικές χώρες 
εταίρους και διεθνείς οργανισμούς 
(ΔΟΑΕ, ΟΟΣΑ/ΟΠΕ) για την προώθηση 
των πολιτικών της Ένωσης σχετικά με 
την πυρηνική προστασία και ασφάλεια.

Or. en
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Τροπολογία 154
Jean-Pierre Audy

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα I – μέρος 2 – σημείο 2.2 – στοιχείο ε – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Το ΚΚΕρ θα ενισχύσει την ικανότητά του 
για την παροχή των ανεξάρτητων 
επιστημονικών και τεχνικών στοιχείων που 
απαιτούνται για την υποστήριξη της 
μεταβαλλόμενης νομοθεσίας της Ένωσης 
σχετικά με την πυρηνική προστασία και 
ασφάλεια.

Το ΚΚΕρ θα ενισχύσει την ικανότητά του 
για την παροχή των ανεξάρτητων 
επιστημονικών και τεχνικών στοιχείων που 
απαιτούνται για την υποστήριξη της 
μεταβαλλόμενης νομοθεσίας της Ένωσης 
σχετικά με την πυρηνική προστασία και 
ασφάλεια. Η ακριβής φύση των εργασιών 
αυτών θα πρέπει να υπακούει στον 
σεβασμό των κατευθύνσεων που θα 
υιοθετήσουν τα ευρωπαϊκά θεσμικά 
όργανα κυρίως με βάση τις δοκιμές 
αντοχής ασφαλείας.

Or. fr

Αιτιολόγηση

Ο ρόλος του Κοινού Κέντρου Ερευνών είναι να πράγματι να ενεργεί προς υποστήριξη των 
κοινοτικών πολιτικών, εν προκειμένω για τα θέματα προστασίας και ασφάλειας.  Κατά 
συνέπεια, με στόχο τον ορθό προγραμματισμό του έργου του ΚΚΕρ, είναι θεμιτό να περιμένουμε 
να γίνουν γνωστές οι κατευθύνσεις των ευρωπαϊκών θεσμικών οργάνων μετά τις δοκιμές 
αντοχής ασφαλείας των πυρηνικών σταθμών.

Τροπολογία 155
Michèle Rivasi
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα I – μέρος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Εγκάρσιες δραστηριότητες και 
διεπαφές με το πρόγραμμα πλαίσιο 
έρευνας και καινοτομίας «Ορίζοντας 
2020»

διαγράφεται

Προκειμένου να επιτευχθούν οι στόχοι 
του προγράμματος Ευρατόμ, θα 
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διασφαλιστούν οι κατάλληλοι σύνδεσμοι 
και οι κατάλληλες διεπαφές, όπως για 
παράδειγμα οι κοινές προσκλήσεις 
υποβολής προτάσεων, μέσω του ειδικού 
προγράμματος του προγράμματος 
πλαισίου «Ορίζοντας 2020».
Το πρόγραμμα Ευρατόμ μπορεί να 
συμβάλει στη δανειακή διευκόλυνση και 
την κεφαλαιακή διευκόλυνση που 
αναπτύσσονται στο πλαίσιο του 
προγράμματος πλαισίου «Ορίζοντας 
2020» και το οποίο θα διευρυνθεί για να 
καλύψει τους στόχους που αναφέρονται 
στο άρθρο 4.

Or. en

Τροπολογία 156
Jean-Pierre Audy

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα I – μέρος 4 – παράγραφος 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Δεδομένου ότι η βασική έρευνα μπορεί να 
έχει μακροπρόθεσμα εφαρμογές σε 
πυρηνικούς τομείς αλλά και σε άλλους 
κλάδους έρευνας που καλύπτονται από το 
πρόγραμμα «Ορίζοντας 2020», θα μπορεί 
να χρηματοδοτείται από το σχέδιο SET.

Or. fr

Αιτιολόγηση

Σήμερα, η, κακώς αποκαλούμενη «πυρηνική», βασική έρευνα δεν χρηματοδοτείται από το SET 
με το σκεπτικό ότι εμπίπτει στην Ευρατόμ. Η διάκριση αυτή θα πρέπει να αποφεύγεται, 
δεδομένου ότι το SET προορίζεται για τη χρηματοδότηση κάθε είδους βασικής έρευνας.

Τροπολογία 157
Michèle Rivasi
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE
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Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα I – μέρος 6 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Οι διεθνείς δραστηριότητες συνεργασίας 
προάγονται μέσω πολυμερών πλαισίων 
(όπως οι ΔΟΑΕ, ΟΟΣΑ, ITER, GIF), και 
μέσω των υφιστάμενων ή νέων διμερών 
συνεργασιών με χώρες που διαθέτουν 
ισχυρό τομέα Ε&Α και βιομηχανικές 
βάσεις, καθώς και ερευνητικές 
εγκαταστάσεις υπό λειτουργία, σχεδιασμό 
ή κατασκευή.

Οι διεθνείς δραστηριότητες συνεργασίας 
προάγονται μέσω πολυμερών πλαισίων 
(όπως οι ΔΟΑΕ, ΟΟΣΑ, GIF), και μέσω 
των υφιστάμενων ή νέων διμερών 
συνεργασιών με χώρες που διαθέτουν 
ισχυρό τομέα Ε&Α και βιομηχανικές 
βάσεις, καθώς και ερευνητικές 
εγκαταστάσεις υπό λειτουργία, σχεδιασμό 
ή κατασκευή.

Or. en

Τροπολογία 158
Michèle Rivasi
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα II – μέρος 1 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) Υποστήριξη της ασφαλούς 
επιχειρησιακής λειτουργίας πυρηνικών 
συστημάτων

διαγράφεται

– Ποσοστό των χρηματοδοτούμενων 
έργων (κοινές ερευνητικές εργασίες ή/και 
συντονισμένες δράσεις) που είναι πιθανόν 
να οδηγήσουν σε εμφανή βελτίωση των 
πρακτικών πυρηνικής προστασίας στην 
Ευρώπη.

Or. en

Τροπολογία 159
Michèle Rivasi
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα II – μέρος 1 – στοιχείο β



PE492.642v01-00 62/66 AM\906555EL.doc

EL

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) Συμβολή στην ανάπτυξη λύσεων για τη 
διαχείριση των τελικώς παραγόμενων 
πυρηνικών αποβλήτων

διαγράφεται

– Αριθμός χώρων εναπόθεσης 
αναλωμένων πυρηνικών καυσίμων ή/και 
αποβλήτων υψηλής ραδιενέργειας σε 
γεωλογικούς σχηματισμούς, οι οποίοι 
προγραμματίζονται στην Ευρώπη και για 
τους οποίους η Επιτροπή υποστήριξε την 
κατάρτιση φακέλου ασφαλείας και την 
ενδεχόμενη προπαρασκευαστική φάση.

Or. en

Τροπολογία 160
Michèle Rivasi
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα II – μέρος 1 – στοιχείο γ – περίπτωση 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

– Αριθμός υποτρόφων και 
εκπαιδευόμενων στο πρόγραμμα 
σύντηξης της Ευρατόμ.

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 161
Alejo Vidal-Quadras, Cristina Gutiérrez-Cortines, Pilar del Castillo Vera

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα II – μέρος 1 – στοιχείο δ α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

δα)  συμβολή στην ατζέντα Ε&Α που θα 
προκύψει από τις συστάσεις που 
περιλαμβάνονται στα συμπεράσματα των 
δοκιμών αντοχής της Ένωσης όπως 
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αυτές που αφορούν τη σεισμική 
μοντελοποίηση ή την προσομοίωση τήξης 
πυρήνα·
- ποσοστό χρηματοδοτούμενων έργων 
που είναι πιθανό να διευκολύνουν την 
εφαρμογή των συστάσεων αυτών.

Or. en

Τροπολογία 162
Alejo Vidal-Quadras, Cristina Gutiérrez-Cortines, Pilar del Castillo Vera

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα II – μέρος 1 – στοιχείο δ β (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

δβ) υποστήριξη της μακροπρόθεσμης 
συνέχισης της πυρηνικής σχάσης μέσω 
βελτιώσεων στον τομέα της παράτασης 
ζωής των αντιδραστήρων ή του 
σχεδιασμού νέων τύπων αντιδραστήρων·
- ποσοστό χρηματοδοτούμενων έργων 
που είναι πιθανό να έχουν εμφανή 
αντίκτυπο στον τομέα της παράτασης 
ζωής των αντιδραστήρων ή του 
σχεδιασμού νέων τύπων αντιδραστήρων·

Or. en

Τροπολογία 163
Michèle Rivasi
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα II – μέρος 1 – στοιχείο ε

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ε) Πρόοδος προς την κατάδειξη του 
εφικτού της σύντηξης ως πηγής ισχύος 
μέσω της αξιοποίησης των υφιστάμενων 
και μελλοντικών εγκαταστάσεων 

διαγράφεται
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σύντηξης
– Αριθμός δημοσιεύσεων σε περιοδικά 
μεγάλης εμβέλειας.

Or. en

Τροπολογία 164
Michèle Rivasi
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα II – μέρος 1 – στοιχείο στ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

στ) Τοποθέτηση των θεμελίων για 
μελλοντικούς σταθμούς 
ηλεκτροπαραγωγής από πυρηνική 
σύντηξη με την ανάπτυξη υλικών, 
τεχνολογιών και μελετών αρχικής 
σύλληψης

διαγράφεται

– Ποσοστό των θεσπισθέντων οροσήμων 
του οδικού χάρτη της Ευρατόμ σχετικά 
με τη σύντηξη για την περίοδο 2014-2018, 
τα οποία έχουν επιτευχθεί από το 
πρόγραμμα Ευρατόμ.

Or. en

Τροπολογία 165
Michèle Rivasi
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα II – μέρος 1 – στοιχείο ζ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ζ) Προώθηση της καινοτομίας και της 
ανταγωνιστικότητας της βιομηχανίας

διαγράφεται

– Αριθμός τεχνοβλαστών (spin-off) από 
την έρευνα με αντικείμενο τη σύντηξη 
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στο πλαίσιο του προγράμματος Ευρατόμ
– Αιτήσεις για διπλώματα ευρεσιτεχνίας 
που υποβάλλονται από εργαστήρια 
σύντηξης

Or. en

Τροπολογία 166
Vladko Todorov Panayotov

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα II – μέρος 1 – στοιχείο ζ – περίπτωση 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

– Αιτήσεις για διπλώματα ευρεσιτεχνίας 
που υποβάλλονται από εργαστήρια 
σύντηξης

– Αιτήσεις για διπλώματα ευρεσιτεχνίας
και υποδείγματα χρησιμότητας που 
υποβάλλονται από εργαστήρια σύντηξης

Or. en

Αιτιολόγηση

Χάριν πληρότητας.

Τροπολογία 167
Vladko Todorov Panayotov

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα II – μέρος 2 – στοιχείο β – περίπτωση 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

– Αριθμός δημοσιεύσεων με αξιολόγηση 
από ομότιμους

– Αριθμός δημοσιεύσεων με αξιολόγηση 
από ομότιμους, αιτήσεων διπλωμάτων 
ευρεσιτεχνίας και υποδειγμάτων 
χρησιμότητας,  

Or. en

Αιτιολόγηση

Η υπερβολική έμφαση στις συχνότερα αναφερόμενες δημοσιεύσεις δημιουργεί ένα ρεύμα υπέρ 
τομέων έρευνας που είναι ήδη καλά οργανωμένοι και όχι υπέρ της προώθησης της καινοτομίας 
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και της βιομηχανικής ανταγωνιστικότητας. Με έναν προϋπολογισμό 724.319 εκατομμυρίων 
ευρώ η επιστημονική παραγωγικότητα του ΚΚΕρ πρέπει να στρέφεται περισσότερο στην 
πραγματική ευρωπαϊκή προστιθέμενη αξία. 


