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Τροπολογία 28
Zigmantas Balčytis

Αιτιολογική αναφορά 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Έχοντας υπόψη τη συνθήκη για την ίδρυση 
της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Ατομικής 
Ενέργειας, και ιδίως το άρθρο 203,

Έχοντας υπόψη τη συνθήκη για την ίδρυση 
της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Ατομικής 
Ενέργειας, και ιδίως το άρθρο 203 και το 
πρωτόκολλο αριθ. 4,

Or. en

Τροπολογία 29
Alejo Vidal-Quadras

Αιτιολογική αναφορά 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Έχοντας υπόψη το πρωτόκολλο αριθ. 4 
της Πράξης περί των όρων 
προσχωρήσεως της Τσεχικής 
Δημοκρατίας, της Δημοκρατίας της 
Εσθονίας, της Κυπριακής Δημοκρατίας, 
της Δημοκρατίας της Λετονίας, της 
Δημοκρατίας της Λιθουανίας, της 
Δημοκρατίας της Ουγγαρίας, της 
Δημοκρατίας της Μάλτας, της 
Δημοκρατίας της Πολωνίας, της 
Δημοκρατίας της Σλοβενίας και της 
Σλοβακικής Δημοκρατίας και των 
προσαρμογών των Συνθηκών επί των 
οποίων βασίζεται η Ευρωπαϊκή Ένωση,

Or. en

Τροπολογία 30
Zigmantas Balčytis



PE496.524v01-00 4/88 AM\913763EL.doc

EL

Αιτιολογική σκέψη 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(2α) Αναγνωρίζοντας ότι το πρόωρο 
κλείσιμο και ο ακόλουθος παροπλισμός 
του πυρηνικού σταθμού Ignalina με δύο 
μονάδες αντιδραστήρων ισχύος 1500 
MW, τύπου RBMK από την περίοδο της 
πρώην Σοβιετικής Ένωσης, αποτελεί 
καινοφανές εγχείρημα και συνιστά για τη 
Λιθουανία έκτακτη οικονομική 
επιβάρυνση δυσανάλογη προς το μέγεθος 
και την οικονομική αντοχή της χώρας, 
στο πρωτόκολλο αριθ. 4 αναφέρεται ότι η 
συνδρομή της Ένωσης στο πλαίσιο του 
προγράμματος Ignalina θα συνεχισθεί 
απρόσκοπτα και θα επεκταθεί πέραν του 
2006, για την περίοδο των προσεχών 
δημοσιονομικών προοπτικών. Το 
πρόγραμμα, κατά την παράτασή του, 
βασίζεται στα ίδια στοιχεία και αρχές 
όπως κατά τις περιόδους 2004-2006 και 
2007-2013.

Or. en

Τροπολογία 31
Zigmantas Balčytis

Αιτιολογική σκέψη 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(4) Σύμφωνα με τις υποχρεώσεις της 
Συνθήκης Προσχώρησης και με τη στήριξη 
της κοινοτικής συνδρομής, η Βουλγαρία, η 
Λιθουανία και η Σλοβακία έκλεισαν τους 
πυρηνικούς σταθμούς ηλεκτροπαραγωγής 
και σημείωσαν σημαντική πρόοδο για τον 
παροπλισμό τους. Απαιτούνται περαιτέρω 
εργασίες προκειμένου να συνεχιστεί η 
πρόοδος των εν εξελίξει διαδικασιών 
αποξήλωσης μέχρι να επιτευχθεί μια μη 

(4) Σύμφωνα με τις υποχρεώσεις της 
Συνθήκης Προσχώρησης και με τη στήριξη 
της κοινοτικής συνδρομής, η Βουλγαρία, η 
Λιθουανία και η Σλοβακία έκλεισαν τους 
πυρηνικούς σταθμούς ηλεκτροπαραγωγής 
και σημείωσαν σημαντική πρόοδο για τον 
παροπλισμό τους. Απαιτούνται περαιτέρω 
εργασίες προκειμένου να συνεχιστεί η 
πρόοδος των εν εξελίξει διαδικασιών 
κατεδάφισης, απολύμανσης, αποξήλωσης 
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αναστρέψιμη κατάσταση στο πλαίσιο της 
διαδικασίας παροπλισμού, διατηρώντας 
παράλληλα τα ύψιστα πρότυπα ασφάλειας. 
Με βάση τις διαθέσιμες εκτιμήσεις, η 
ολοκλήρωση των εργασιών παροπλισμού 
θα χρειαστεί σημαντικούς πρόσθετους 
χρηματοδοτικούς πόρους.

και διαχείρισης αναλωμένων καυσίμων 
και ραδιενεργών αποβλήτων, καθώς και 
να υλοποιηθεί η σταθερή διαδικασία προς 
μια τελική κατάσταση παροπλισμού 
σύμφωνα με τα αντίστοιχα σχέδια 
παροπλισμού, διατηρώντας παράλληλα το 
υψηλότερο επίπεδο ασφάλειας. Με βάση 
τις διαθέσιμες εκτιμήσεις, η ολοκλήρωση 
των εργασιών παροπλισμού θα χρειαστεί 
σημαντικούς πρόσθετους χρηματοδοτικούς 
πόρους.

Or. en

Τροπολογία 32
Algirdas Saudargas

Αιτιολογική σκέψη 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(4) Σύμφωνα με τις υποχρεώσεις της 
Συνθήκης Προσχώρησης και με τη στήριξη 
της κοινοτικής συνδρομής, η Βουλγαρία, η 
Λιθουανία και η Σλοβακία έκλεισαν τους 
πυρηνικούς σταθμούς ηλεκτροπαραγωγής 
και σημείωσαν σημαντική πρόοδο για τον 
παροπλισμό τους. Απαιτούνται περαιτέρω 
εργασίες προκειμένου να συνεχιστεί η 
πρόοδος των εν εξελίξει διαδικασιών 
αποξήλωσης μέχρι να επιτευχθεί μια μη 
αναστρέψιμη κατάσταση στο πλαίσιο της 
διαδικασίας παροπλισμού, διατηρώντας 
παράλληλα τα ύψιστα πρότυπα ασφάλειας. 
Με βάση τις διαθέσιμες εκτιμήσεις, η 
ολοκλήρωση των εργασιών παροπλισμού 
θα χρειαστεί σημαντικούς πρόσθετους 
χρηματοδοτικούς πόρους.

(4) Σύμφωνα με τις υποχρεώσεις της 
Συνθήκης Προσχώρησης και με τη στήριξη 
της κοινοτικής συνδρομής, η Βουλγαρία, η 
Λιθουανία και η Σλοβακία έκλεισαν τους 
πυρηνικούς σταθμούς ηλεκτροπαραγωγής 
και σημείωσαν σημαντική πρόοδο για τον 
παροπλισμό τους. Απαιτούνται περαιτέρω 
εργασίες προκειμένου να συνεχιστεί η 
πρόοδος των εν εξελίξει διαδικασιών 
κατεδάφισης, απολύμανσης και 
αποξήλωσης και να υλοποιηθεί η σταθερή 
διαδικασία προς μια τελική κατάσταση 
παροπλισμού, διατηρώντας παράλληλα τα 
ύψιστα πρότυπα ασφάλειας. Με βάση τις 
διαθέσιμες εκτιμήσεις, η ολοκλήρωση των 
εργασιών παροπλισμού θα χρειαστεί 
σημαντικούς πρόσθετους χρηματοδοτικούς 
πόρους.

Or. en
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Τροπολογία 33
Rolandas Paksas

Αιτιολογική σκέψη 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(4) Σύμφωνα με τις υποχρεώσεις της 
Συνθήκης Προσχώρησης και με τη στήριξη 
της κοινοτικής συνδρομής, η Βουλγαρία, η 
Λιθουανία και η Σλοβακία έκλεισαν τους 
πυρηνικούς σταθμούς ηλεκτροπαραγωγής 
και σημείωσαν σημαντική πρόοδο για τον 
παροπλισμό τους. Απαιτούνται περαιτέρω 
εργασίες προκειμένου να συνεχιστεί η 
πρόοδος των εν εξελίξει διαδικασιών 
αποξήλωσης μέχρι να επιτευχθεί μια μη 
αναστρέψιμη κατάσταση στο πλαίσιο της 
διαδικασίας παροπλισμού, διατηρώντας 
παράλληλα τα ύψιστα πρότυπα ασφάλειας. 
Με βάση τις διαθέσιμες εκτιμήσεις, η 
ολοκλήρωση των εργασιών παροπλισμού 
θα χρειαστεί σημαντικούς πρόσθετους 
χρηματοδοτικούς πόρους.

(4) Σύμφωνα με τις υποχρεώσεις της 
Συνθήκης Προσχώρησης και με τη στήριξη 
της κοινοτικής συνδρομής, η Βουλγαρία, η 
Λιθουανία και η Σλοβακία έκλεισαν τους 
πυρηνικούς σταθμούς ηλεκτροπαραγωγής 
και σημείωσαν σημαντική πρόοδο για τον 
παροπλισμό τους. Απαιτούνται περαιτέρω 
εργασίες προκειμένου να συνεχιστεί η 
πρόοδος των εν εξελίξει διαδικασιών 
κατεδάφισης, απολύμανσης και 
αποξήλωσης και να υλοποιηθεί η σταθερή 
διαδικασία προς μια τελική κατάσταση 
παροπλισμού, διατηρώντας παράλληλα τα
ύψιστα πρότυπα ασφάλειας. Με βάση τις 
διαθέσιμες εκτιμήσεις, η ολοκλήρωση των 
εργασιών παροπλισμού θα χρειαστεί 
σημαντικούς πρόσθετους χρηματοδοτικούς 
πόρους.

Or. en

Τροπολογία 34
Ivailo Kalfin

Αιτιολογική σκέψη 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(4) Σύμφωνα με τις υποχρεώσεις της 
Συνθήκης Προσχώρησης και με τη στήριξη 
της κοινοτικής συνδρομής, η Βουλγαρία, η 
Λιθουανία και η Σλοβακία έκλεισαν τους 
πυρηνικούς σταθμούς ηλεκτροπαραγωγής 
και σημείωσαν σημαντική πρόοδο για τον 
παροπλισμό τους. Απαιτούνται περαιτέρω 
εργασίες προκειμένου να συνεχιστεί η 
πρόοδος των εν εξελίξει διαδικασιών 

(4) Σύμφωνα με τις υποχρεώσεις της 
Συνθήκης Προσχώρησης και με τη στήριξη 
της κοινοτικής συνδρομής, η Βουλγαρία, η 
Λιθουανία και η Σλοβακία έκλεισαν τις 
πυρηνικές μονάδες ηλεκτροπαραγωγής 
και σημείωσαν σημαντική πρόοδο για τον 
παροπλισμό τους. Απαιτούνται περαιτέρω 
εργασίες προκειμένου να συνεχιστεί η 
πρόοδος των εν εξελίξει διαδικασιών 
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αποξήλωσης μέχρι να επιτευχθεί μια μη 
αναστρέψιμη κατάσταση στο πλαίσιο της 
διαδικασίας παροπλισμού, διατηρώντας 
παράλληλα τα ύψιστα πρότυπα ασφάλειας. 
Με βάση τις διαθέσιμες εκτιμήσεις, η 
ολοκλήρωση των εργασιών παροπλισμού 
θα χρειαστεί σημαντικούς πρόσθετους 
χρηματοδοτικούς πόρους.

αποξήλωσης μέχρι να επιτευχθεί μια μη 
αναστρέψιμη κατάσταση στο πλαίσιο της 
διαδικασίας παροπλισμού, διατηρώντας 
παράλληλα τα ύψιστα πρότυπα ασφάλειας. 
Με βάση τις διαθέσιμες εκτιμήσεις, η 
ολοκλήρωση των εργασιών παροπλισμού 
θα χρειαστεί σημαντικούς πρόσθετους 
χρηματοδοτικούς πόρους.

Or. en

Τροπολογία 35
Andrey Kovatchev

Αιτιολογική σκέψη 4 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(4α) Αναγνωρίζει ότι το πρόωρο κλείσιμο 
και ο ακόλουθος παροπλισμός του 
πυρηνικού σταθμού Ignalina με δύο 
μονάδες αντιδραστήρων ισχύος 1500 
MW, των τεσσάρων μονάδων του 
πυρηνικού σταθμού Kozloduy με 
συνολική ισχύ 1760 MW και του 
πυρηνικού σταθμού Bohunice V1 με δύο 
μονάδες ισχύος 880 MW δημιούργησε 
σημαντική μακροπρόθεσμη επιβάρυνση 
στους πολίτες των τριών χωρών όσον 
αφορά τις ενεργειακές, 
χρηματοοικονομικές, οικονομικές, 
περιβαλλοντικές και κοινωνικές 
επιπτώσεις. Στην περίπτωση της 
Λιθουανίας, το κλείσιμο του σταθμού 
συνεπάγεται έκτακτη οικονομική 
επιβάρυνση, δυσανάλογη προς το μέγεθος 
και την οικονομική αντοχή της χώρας.

Or. en

Τροπολογία 36
Rolandas Paksas



PE496.524v01-00 8/88 AM\913763EL.doc

EL

Αιτιολογική σκέψη 4 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(4α) Αναγνωρίζοντας ότι το πρόωρο 
κλείσιμο και ο ακόλουθος παροπλισμός 
του πυρηνικού σταθμού Ignalina με δύο 
μονάδες αντιδραστήρων ισχύος 1500 
MW, τύπου RBMK από την περίοδο της 
πρώην Σοβιετικής Ένωσης, αποτελεί 
καινοφανές εγχείρημα και συνιστά για τη 
Λιθουανία έκτακτη οικονομική 
επιβάρυνση δυσανάλογη προς το μέγεθος 
και την οικονομική αντοχή της χώρας, 
στο πρωτόκολλο αριθ. 4 αναφέρεται ότι η 
συνδρομή της Ένωσης στο πλαίσιο του 
προγράμματος Ignalina θα συνεχισθεί 
απρόσκοπτα και θα επεκταθεί πέραν του 
2006, για την περίοδο των προσεχών 
δημοσιονομικών προοπτικών. Το 
πρόγραμμα, κατά την παράτασή του, 
βασίζεται στα ίδια στοιχεία και αρχές 
όπως κατά τις περιόδους 2004-2006 και 
2007-2013.

Or. en

Τροπολογία 37
Algirdas Saudargas

Αιτιολογική σκέψη 4 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(4α) Αναγνωρίζοντας ότι ο παροπλισμός 
του πυρηνικού σταθμού Ignalina έχει 
μακροπρόθεσμο χαρακτήρα και συνιστά 
για τη Λιθουανία έκτακτη οικονομική 
επιβάρυνση δυσανάλογη προς το μέγεθος 
και την οικονομική αντοχή της χώρας, το 
πρωτόκολλο αριθ. 4 της πράξης 
προσχώρησης της Τσεχικής 
Δημοκρατίας, της Εσθονίας, της Κύπρου, 
της Λετονίας, της Λιθουανίας, της 
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Ουγγαρίας, της Μάλτας, της Πολωνίας, 
της Σλοβενίας και της Σλοβακίας
αναφέρει ότι η συνδρομή της Ένωσης 
στο πλαίσιο του προγράμματος Ignalina 
θα συνεχισθεί απρόσκοπτα και θα 
επεκταθεί πέραν του 2006, για την 
περίοδο των προσεχών δημοσιονομικών 
προοπτικών. Το πρόγραμμα, κατά την 
παράτασή του, βασίζεται στα ίδια 
στοιχεία και αρχές όπως κατά τις 
περιόδους 2004-2006 και 2007-2013.

Or. en

Τροπολογία 38
Andrey Kovatchev

Αιτιολογική σκέψη 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(5) Η Ένωση έχει δεσμευθεί να βοηθήσει 
τη Βουλγαρία, τη Λιθουανία και τη 
Σλοβακία να αντιμετωπίσουν την έκτακτη 
οικονομική επιβάρυνση που συνεπάγεται η 
διαδικασία παροπλισμού, με την 
επιφύλαξη της αρχής ότι η τελική ευθύνη 
για τον παροπλισμό βαρύνει τα οικεία 
κράτη μέλη. Από την προενταξιακή 
περίοδο, η Βουλγαρία, η Λιθουανία και η 
Σλοβακία έχουν λάβει σημαντική 
χρηματοδοτική στήριξη από την Ένωση, 
ιδίως μέσω των προγραμμάτων Kozloduy, 
Ignalina και Bohunice που έχουν θεσπιστεί 
για την περίοδο 2007-2013. Η 
χρηματοδοτική στήριξη της Ένωσης στο 
πλαίσιο αυτών των προγραμμάτων θα 
σταματήσει το 2013.

(5) Η Ένωση έχει δεσμευθεί να συνδράμει 
τη Βουλγαρία, τη Λιθουανία και τη 
Σλοβακία να αντιμετωπίσουν την έκτακτη 
οικονομική επιβάρυνση που συνεπάγεται η 
διαδικασία παροπλισμού. Από την 
προενταξιακή περίοδο, η Βουλγαρία, η 
Λιθουανία και η Σλοβακία έχουν λάβει 
σημαντική χρηματοδοτική στήριξη από την 
Ένωση, ιδίως μέσω των προγραμμάτων 
Kozloduy, Ignalina και Bohunice. Η 
χρηματοδοτική στήριξη της Ένωσης για 
την περίοδο 2007-2013 στο πλαίσιο αυτών 
των προγραμμάτων θα σταματήσει το 
2013.

Or. en

Τροπολογία 39
Algirdas Saudargas
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Αιτιολογική σκέψη 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(5) Η Ένωση έχει δεσμευθεί να βοηθήσει 
τη Βουλγαρία, τη Λιθουανία και τη 
Σλοβακία να αντιμετωπίσουν την έκτακτη 
οικονομική επιβάρυνση που συνεπάγεται η 
διαδικασία παροπλισμού, με την 
επιφύλαξη της αρχής ότι η τελική ευθύνη 
για τον παροπλισμό βαρύνει τα οικεία 
κράτη μέλη. Από την προενταξιακή 
περίοδο, η Βουλγαρία, η Λιθουανία και η 
Σλοβακία έχουν λάβει σημαντική 
χρηματοδοτική στήριξη από την Ένωση, 
ιδίως μέσω των προγραμμάτων Kozloduy, 
Ignalina και Bohunice που έχουν θεσπιστεί 
για την περίοδο 2007-2013. Η 
χρηματοδοτική στήριξη της Ένωσης στο 
πλαίσιο αυτών των προγραμμάτων θα 
σταματήσει το 2013.

(5) Η Ένωση έχει δεσμευθεί να συνδράμει 
τη Βουλγαρία, τη Λιθουανία και τη 
Σλοβακία να αντιμετωπίσουν την έκτακτη 
οικονομική επιβάρυνση που συνεπάγεται η 
διαδικασία παροπλισμού. Από την 
προενταξιακή περίοδο, η Βουλγαρία, η 
Λιθουανία και η Σλοβακία έχουν λάβει 
σημαντική χρηματοδοτική στήριξη από την 
Ένωση, ιδίως μέσω των προγραμμάτων 
Kozloduy, Ignalina και Bohunice που 
έχουν θεσπιστεί για την περίοδο 2007-
2013. Η χρηματοδοτική στήριξη της 
Ένωσης στο πλαίσιο αυτών των 
προγραμμάτων θα σταματήσει το 2013.

Or. en

Τροπολογία 40
Zigmantas Balčytis

Αιτιολογική σκέψη 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(5) Η Ένωση έχει δεσμευθεί να βοηθήσει 
τη Βουλγαρία, τη Λιθουανία και τη 
Σλοβακία να αντιμετωπίσουν την έκτακτη 
οικονομική επιβάρυνση που συνεπάγεται η 
διαδικασία παροπλισμού, με την 
επιφύλαξη της αρχής ότι η τελική ευθύνη 
για τον παροπλισμό βαρύνει τα οικεία 
κράτη μέλη. Από την προενταξιακή 
περίοδο, η Βουλγαρία, η Λιθουανία και η 
Σλοβακία έχουν λάβει σημαντική 
χρηματοδοτική στήριξη από την Ένωση, 
ιδίως μέσω των προγραμμάτων Kozloduy, 

(5) Η Ένωση έχει δεσμευθεί να συνδράμει 
τη Βουλγαρία, τη Λιθουανία και τη 
Σλοβακία να αντιμετωπίσουν την έκτακτη 
οικονομική επιβάρυνση που συνεπάγεται η 
διαδικασία παροπλισμού. Από την 
προενταξιακή περίοδο, η Βουλγαρία, η 
Λιθουανία και η Σλοβακία έχουν λάβει 
σημαντική χρηματοδοτική στήριξη από την 
Ένωση, ιδίως μέσω των προγραμμάτων 
Kozloduy, Ignalina και Bohunice που 
έχουν θεσπιστεί για την περίοδο 2007-
2013. Η χρηματοδοτική στήριξη της 
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Ignalina και Bohunice που έχουν θεσπιστεί 
για την περίοδο 2007-2013. Η 
χρηματοδοτική στήριξη της Ένωσης στο 
πλαίσιο αυτών των προγραμμάτων θα 
σταματήσει το 2013.

Ένωσης στο πλαίσιο αυτών των 
προγραμμάτων θα σταματήσει το 2013.

Or. en

Τροπολογία 41
Rebecca Harms
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Αιτιολογική σκέψη 5 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(5α) Υπογραμμίζει τα συμπεράσματα του 
Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου1

σύμφωνα με τα οποία το σημαντικότερο 
μέρος της διαδικασίας παροπλισμού στη 
Βουλγαρία, τη Λιθουανία και τη 
Σλοβακία ακόμα επίκειται και η 
ολοκλήρωσή της βρίσκεται αντιμέτωπη 
με σημαντική έλλειψη χρηματοδότησης 
(περίπου 2,5 δισεκατομμύρια ευρώ), 
συγκεκριμένα μείζονα έργα υποδομής 
αντιμετώπισαν καθυστερήσεις και 
υπερβάσεις δαπανών κατά την κύρια 
διαδικασία παροπλισμού, οι εκτιμήσεις 
δαπανών δεν είναι πλήρεις λόγω έλλειψης 
καίριων πληροφοριών για τα ραδιενεργά 
απόβλητα και/ή τις εγκαταστάσεις και 
τεχνολογίες που απαιτούνται για την 
επεξεργασία τους, η εποπτεία της 
Επιτροπής επικεντρώθηκε περισσότερο 
στην εκτέλεση του προϋπολογισμού και 
των έργων και λιγότερο στην επίτευξη 
των στόχων του προγράμματος στο 
σύνολό του.
__________________
1Ειδική έκθεση αριθ. 16/2011 του 
Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου 
σχετικά με τη χρηματοδοτική συνδρομή 
της ΕΕ για τον παροπλισμό πυρηνικών 
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σταθμών στη Βουλγαρία, τη Λιθουανία 
και τη Σλοβακία 

Or. en

Τροπολογία 42
Ivailo Kalfin

Αιτιολογική σκέψη 5 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(5α) Λαμβάνοντας υπόψη ότι σύμφωνα με 
τα προγράμματα τα οποία θεσπίστηκαν 
για την περίοδο 2007-2013, η εποπτεία 
της Επιτροπής επικεντρώθηκε κυρίως 
στην εκτέλεση του προϋπολογισμού όσον 
αφορά τις χρηματοδοτικές πιστώσεις και 
στην εκτέλεση των σχεδίων, παρά στο 
μέγεθος της προόδου που επετεύχθη σε 
ό,τι αφορά την υλοποίηση των στόχων 
του προγράμματος στο σύνολό του.

Or. en

Τροπολογία 43
Zigmantas Balčytis

Αιτιολογική σκέψη 5 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(5α) Λαμβάνοντας υπόψη ότι σύμφωνα με 
τα προγράμματα τα οποία θεσπίστηκαν 
για την περίοδο 2007-2013, η εποπτεία 
της Επιτροπής επικεντρώθηκε κυρίως 
στην εκτέλεση του προϋπολογισμού όσον
αφορά τις χρηματοδοτικές πιστώσεις και 
στην εκτέλεση των σχεδίων, παρά στο 
μέγεθος της προόδου που επετεύχθη σε 
ό,τι αφορά την υλοποίηση των στόχων 
του προγράμματος στο σύνολό του.
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Or. en

Τροπολογία 44
Rebecca Harms
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Αιτιολογική σκέψη 5 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(5β) Σημειώνει με μεγάλη ανησυχία το 
συμπέρασμα του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού 
Συνεδρίου σύμφωνα με το οποίο ευρύ 
φάσμα δραστηριοτήτων που αποβλέπουν 
στον περιορισμό των συνεπειών από την 
πρόωρη παύση της λειτουργίας των 
αντιδραστήρων έχει ήδη χρηματοδοτηθεί, 
ωστόσο δεν είναι γνωστό σε ποιον βαθμό· 
υπενθυμίζει ότι μεγάλο μέρος των 
κονδυλίων της ΕΕ έχουν χρησιμοποιηθεί 
έως τώρα για έργα στον τομέα της 
ενέργειας και όχι για τον βασικό στόχο 
της χρηματοδοτικής συνδρομής, ήτοι του 
παροπλισμού των πυρηνικών σταθμών· 
εφόσον τα κονδύλια δεν έχουν 
χρησιμοποιηθεί πάντα για τους σκοπούς 
για τους οποίους προορίζονταν, ο παρών 
κανονισμός θα πρέπει να στηρίζει μόνο 
προγράμματα για τον παροπλισμό και την 
αποξήλωση των πυρηνικών σταθμών στη 
Βουλγαρία, τη Λιθουανία και τη 
Σλοβακία. 

Or. en

Τροπολογία 45
Ivailo Kalfin

Αιτιολογική σκέψη 6
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(6) Έπειτα από το αίτημα της Βουλγαρίας, 
της Λιθουανίας και της Σλοβακίας για 
περαιτέρω χρηματοδότηση, στην πρόταση 
της Επιτροπής για το επόμενο πολυετές 
δημοσιονομικό πλαίσιο για την περίοδο 
2014-2020 προβλέπεται: «Ένας 
προϋπολογισμός για την Ευρώπη του 
2020» ύψους 700 εκατ. ευρώ από τον 
γενικό προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης για την πυρηνική ασφάλεια και 
τον παροπλισμό. Από αυτό το ποσό, 500 
εκατομμύρια ευρώ σε τιμές 2011, που 
είναι περίπου 553 εκατομμύρια ευρώ σε 
τρέχουσες τιμές, προβλέπονται για ένα 
νέο πρόγραμμα με σκοπό την περαιτέρω 
στήριξη του παροπλισμού των μονάδων 
1-2 του πυρηνικού σταθμού του Bohunice 
V1, όπως και των μονάδων 1-2 του 
πυρηνικού σταθμού Ignalina στο 
διάστημα από το 2014 έως το 2017, και 
των μονάδων 1-4 του πυρηνικού σταθμού 
Kozloduy στο διάστημα από το 2014 έως 
το 2020. Η χρηματοδότηση στο πλαίσιο 
αυτού του νέου προγράμματος θα πρέπει 
να διατεθεί με σταδιακά φθίνοντα τρόπο.

(6) Έπειτα από το αίτημα της Βουλγαρίας, 
της Λιθουανίας και της Σλοβακίας για 
περαιτέρω χρηματοδότηση, το 
χρηματοδοτικό κονδύλιο για την 
εφαρμογή του προγράμματος για την 
περίοδο 2014-2020 θα πρέπει να 
περιλαμβάνει επαρκή χρηματοδοτική 
συμμετοχή εκ μέρους της Ένωσης, η 
οποία να αντιστοιχεί στο σημαντικό 
χρηματοδοτικό κενό για κάθε σχέδιο 
παροπλισμού.

Or. en

Τροπολογία 46
Andrey Kovatchev

Αιτιολογική σκέψη 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(6) Έπειτα από το αίτημα της Βουλγαρίας, 
της Λιθουανίας και της Σλοβακίας για 
περαιτέρω χρηματοδότηση, στην πρόταση 
της Επιτροπής για το επόμενο πολυετές 
δημοσιονομικό πλαίσιο για την περίοδο 
2014-2020 προβλέπεται: «Ένας 
προϋπολογισμός για την Ευρώπη του 

(6) Έπειτα από το αίτημα της Βουλγαρίας, 
της Λιθουανίας και της Σλοβακίας για 
περαιτέρω χρηματοδότηση, στην πρόταση 
της Επιτροπής για το επόμενο πολυετές 
δημοσιονομικό πλαίσιο για την περίοδο 
2014-2020 προβλέπεται: «Ένας 
προϋπολογισμός για την Ευρώπη του 
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2020»5 ύψους 700 εκατ. ευρώ από τον 
γενικό προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης για την πυρηνική ασφάλεια και 
τον παροπλισμό. Από αυτό το ποσό, 500 
εκατομμύρια ευρώ σε τιμές 2011, που είναι 
περίπου 553 εκατομμύρια ευρώ σε 
τρέχουσες τιμές, προβλέπονται για ένα νέο 
πρόγραμμα με σκοπό την περαιτέρω 
στήριξη του παροπλισμού των μονάδων 1-
2 του πυρηνικού σταθμού του Bohunice 
V1, όπως και των μονάδων 1-2 του 
πυρηνικού σταθμού Ignalina στο διάστημα 
από το 2014 έως το 2017, και των μονάδων 
1-4 του πυρηνικού σταθμού Kozloduy στο 
διάστημα από το 2014 έως το 2020. Η 
χρηματοδότηση στο πλαίσιο αυτού του 
νέου προγράμματος θα πρέπει να διατεθεί 
με σταδιακά φθίνοντα τρόπο.

2020»5 ύψους 700 εκατ. ευρώ από τον 
γενικό προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης για την πυρηνική ασφάλεια και 
τον παροπλισμό. Από αυτό το ποσό, 500 
εκατομμύρια ευρώ σε τιμές 2011, που είναι 
περίπου 553 εκατομμύρια ευρώ σε 
τρέχουσες τιμές, προβλέπονται για ένα νέο 
πρόγραμμα με σκοπό την περαιτέρω 
στήριξη του παροπλισμού των μονάδων 1-
2 του πυρηνικού σταθμού του Bohunice 
V1, των μονάδων 1-2 του πυρηνικού 
σταθμού Ignalina, και των μονάδων 1-4 
του πυρηνικού σταθμού Kozloduy στο 
διάστημα από το 2014 έως το 2020.

Or. en

Τροπολογία 47
Marian-Jean Marinescu

Αιτιολογική σκέψη 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(6) Έπειτα από το αίτημα της Βουλγαρίας, 
της Λιθουανίας και της Σλοβακίας για 
περαιτέρω χρηματοδότηση, στην πρόταση 
της Επιτροπής για το επόμενο πολυετές 
δημοσιονομικό πλαίσιο για την περίοδο 
2014-2020 προβλέπεται: «Ένας 
προϋπολογισμός για την Ευρώπη του 
2020»5 ύψους 700 εκατ. ευρώ από τον 
γενικό προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης για την πυρηνική ασφάλεια και 
τον παροπλισμό. Από αυτό το ποσό, 500 
εκατομμύρια ευρώ σε τιμές 2011, που είναι 
περίπου 553 εκατομμύρια ευρώ σε 
τρέχουσες τιμές, προβλέπονται για ένα νέο 
πρόγραμμα με σκοπό την περαιτέρω 
στήριξη του παροπλισμού των μονάδων 1-
2 του πυρηνικού σταθμού του Bohunice 

(6) Έπειτα από το αίτημα της Βουλγαρίας, 
της Λιθουανίας και της Σλοβακίας για 
περαιτέρω χρηματοδότηση, στην πρόταση 
της Επιτροπής για το επόμενο πολυετές 
δημοσιονομικό πλαίσιο για την περίοδο 
2014-2020 προβλέπεται: «Ένας 
προϋπολογισμός για την Ευρώπη του 
2020»5 ύψους 700 εκατ. ευρώ από τον 
γενικό προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης για την πυρηνική ασφάλεια και 
τον παροπλισμό. Από αυτό το ποσό, 500 
εκατομμύρια ευρώ σε τιμές 2011, που είναι 
περίπου 553 εκατομμύρια ευρώ σε 
τρέχουσες τιμές, προβλέπονται για ένα νέο 
πρόγραμμα με σκοπό την περαιτέρω 
στήριξη του παροπλισμού των μονάδων 1-
2 του πυρηνικού σταθμού του Bohunice 
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V1, όπως και των μονάδων 1-2 του 
πυρηνικού σταθμού Ignalina στο διάστημα 
από το 2014 έως το 2017, και των μονάδων 
1-4 του πυρηνικού σταθμού Kozloduy στο 
διάστημα από το 2014 έως το 2020. Η 
χρηματοδότηση στο πλαίσιο αυτού του 
νέου προγράμματος θα πρέπει να διατεθεί 
με σταδιακά φθίνοντα τρόπο.

V1, όπως και των μονάδων 1-2 του 
πυρηνικού σταθμού Ignalina στο διάστημα 
από το 2014 έως το 2017, και των μονάδων 
1-4 του πυρηνικού σταθμού Kozloduy στο 
διάστημα από το 2014 έως το 2020. Η 
χρηματοδότηση στο πλαίσιο αυτού του 
νέου προγράμματος θα πρέπει να διατεθεί 
με σταδιακά φθίνοντα τρόπο. Σκοπός του 
παροπλισμού είναι να προχωρήσει η 
υλοποίηση όπως έχει προβλεφθεί από το 
σχέδιο παροπλισμού, δίνοντας έμφαση σε 
καίρια έργα παροπλισμού και με στόχο 
την επίτευξη μη αναστρέψιμης 
κατάστασης στο πλαίσιο της 
διαδικασίας. 

Or. en

Τροπολογία 48
Rebecca Harms
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Αιτιολογική σκέψη 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(6) Έπειτα από το αίτημα της Βουλγαρίας, 
της Λιθουανίας και της Σλοβακίας για 
περαιτέρω χρηματοδότηση, στην πρόταση 
της Επιτροπής για το επόμενο πολυετές 
δημοσιονομικό πλαίσιο για την περίοδο 
2014-2020 προβλέπεται: «Ένας 
προϋπολογισμός για την Ευρώπη του 
2020»5 ύψους 700 εκατ. ευρώ από τον 
γενικό προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης για την πυρηνική ασφάλεια και 
τον παροπλισμό. Από αυτό το ποσό, 500 
εκατομμύρια ευρώ σε τιμές 2011, που είναι 
περίπου 553 εκατομμύρια ευρώ σε 
τρέχουσες τιμές, προβλέπονται για ένα νέο 
πρόγραμμα με σκοπό την περαιτέρω 
στήριξη του παροπλισμού των μονάδων 1-
2 του πυρηνικού σταθμού του Bohunice 
V1, όπως και των μονάδων 1-2 του 
πυρηνικού σταθμού Ignalina στο διάστημα 

(6) Έπειτα από το αίτημα της Βουλγαρίας, 
της Λιθουανίας και της Σλοβακίας για 
περαιτέρω χρηματοδότηση, στην πρόταση 
της Επιτροπής για το επόμενο πολυετές 
δημοσιονομικό πλαίσιο για την περίοδο 
2014-2020 προβλέπεται: «Ένας 
προϋπολογισμός για την Ευρώπη του 
2020»5 ύψους 700 εκατ. ευρώ από τον 
γενικό προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης για την πυρηνική ασφάλεια και 
τον παροπλισμό. Από αυτό το ποσό, 500 
εκατομμύρια ευρώ σε τιμές 2011, που είναι 
περίπου 553 εκατομμύρια ευρώ σε 
τρέχουσες τιμές, προβλέπονται για ένα νέο 
πρόγραμμα με σκοπό την περαιτέρω 
στήριξη του παροπλισμού των μονάδων 1-
2 του πυρηνικού σταθμού του Bohunice 
V1, των μονάδων 1-2 του πυρηνικού 
σταθμού Ignalina και των μονάδων 1-4 του 
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από το 2014 έως το 2017, και των 
μονάδων 1-4 του πυρηνικού σταθμού 
Kozloduy στο διάστημα από το 2014 έως 
το 2020. Η χρηματοδότηση στο πλαίσιο 
αυτού του νέου προγράμματος θα πρέπει 
να διατεθεί με σταδιακά φθίνοντα τρόπο.

πυρηνικού σταθμού Kozloduy στο 
διάστημα από το 2014 έως το 2020. Η 
χρηματοδότηση στο πλαίσιο αυτού του 
νέου προγράμματος θα πρέπει να διατεθεί 
με σταδιακά φθίνοντα τρόπο.

Or. en

Αιτιολόγηση

Αυτή η τροπολογία επιδιώκει να διευκρινίσει τους λόγους παύσης αυτού του προγράμματος 
συνδρομής για τη Σλοβακία και τη Λιθουανία ήδη από το 2017.

Τροπολογία 49
Zigmantas Balčytis

Αιτιολογική σκέψη 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(6) Έπειτα από το αίτημα της Βουλγαρίας, 
της Λιθουανίας και της Σλοβακίας για 
περαιτέρω χρηματοδότηση, στην πρόταση 
της Επιτροπής για το επόμενο πολυετές 
δημοσιονομικό πλαίσιο για την περίοδο 
2014-2020 προβλέπεται: ‘'A Budget for 
Europe 2020’‘5 for a sum of EUR 700 
million from the general budget of the 
European Union for nuclear safety and 
decommissioning. Από αυτό το ποσό, 500 
εκατομμύρια ευρώ σε τιμές 2011, που είναι 
περίπου 553 εκατομμύρια ευρώ σε 
τρέχουσες τιμές, προβλέπονται για ένα νέο 
πρόγραμμα με σκοπό την περαιτέρω 
στήριξη του παροπλισμού των μονάδων 1-
2 του πυρηνικού σταθμού του Bohunice 
V1, όπως και των μονάδων 1-2 του 
πυρηνικού σταθμού Ignalina στο διάστημα 
από το 2014 έως το 2017, και των μονάδων 
1-4 του πυρηνικού σταθμού Kozloduy στο 
διάστημα από το 2014 έως το 2020. Η 
χρηματοδότηση στο πλαίσιο αυτού του 
νέου προγράμματος θα πρέπει να διατεθεί
με σταδιακά φθίνοντα τρόπο.

(6) Αναγνωρίζοντας τις δεσμεύσεις της 
Ένωσης και έπειτα από το αίτημα της 
Βουλγαρίας, της Λιθουανίας και της 
Σλοβακίας για περαιτέρω χρηματοδότηση, 
στην πρόταση της Επιτροπής για το 
επόμενο πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο 
για την περίοδο 2014-2020 προβλέπεται: 
«Ένας προϋπολογισμός για την Ευρώπη 
του 2020»5 ύψους 700 εκατ. ευρώ από τον 
γενικό προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης για την πυρηνική ασφάλεια και 
τον παροπλισμό. Από αυτό το ποσό, 500 
εκατομμύρια ευρώ σε τιμές 2011, που είναι 
περίπου 553 εκατομμύρια ευρώ σε 
τρέχουσες τιμές, προβλέπονται για ένα νέο 
πρόγραμμα με σκοπό την περαιτέρω 
στήριξη του παροπλισμού των μονάδων 1-
2 του πυρηνικού σταθμού του Bohunice 
V1, όπως και των μονάδων 1-2 του 
πυρηνικού σταθμού Ignalina στο διάστημα 
από το 2014 έως το 2017, και των μονάδων 
1-4 του πυρηνικού σταθμού Kozloduy στο 
διάστημα από το 2014 έως το 2020. Η 
χρηματοδότηση στο πλαίσιο αυτού του 
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νέου προγράμματος θα πρέπει να διατεθεί 
με σταδιακά φθίνοντα τρόπο.

Or. en

Τροπολογία 50
Algirdas Saudargas

Αιτιολογική σκέψη 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(6) Έπειτα από το αίτημα της Βουλγαρίας, 
της Λιθουανίας και της Σλοβακίας για 
περαιτέρω χρηματοδότηση, στην πρόταση 
της Επιτροπής για το επόμενο πολυετές 
δημοσιονομικό πλαίσιο για την περίοδο 
2014-2020 προβλέπεται: ‘'A Budget for 
Europe 2020’‘5 for a sum of EUR 700 
million from the general budget of the 
European Union for nuclear safety and 
decommissioning. Από αυτό το ποσό, 500 
εκατομμύρια ευρώ σε τιμές 2011, που είναι 
περίπου 553 εκατομμύρια ευρώ σε 
τρέχουσες τιμές, προβλέπονται για ένα νέο 
πρόγραμμα με σκοπό την περαιτέρω 
στήριξη του παροπλισμού των μονάδων 1-
2 του πυρηνικού σταθμού του Bohunice 
V1, όπως και των μονάδων 1-2 του 
πυρηνικού σταθμού Ignalina στο διάστημα 
από το 2014 έως το 2017, και των μονάδων 
1-4 του πυρηνικού σταθμού Kozloduy στο 
διάστημα από το 2014 έως το 2020. Η 
χρηματοδότηση στο πλαίσιο αυτού του 
νέου προγράμματος θα πρέπει να διατεθεί 
με σταδιακά φθίνοντα τρόπο.

(6) Αναγνωρίζοντας τις δεσμεύσεις της 
Ένωσης και έπειτα από το αίτημα της 
Βουλγαρίας, της Λιθουανίας και της 
Σλοβακίας για περαιτέρω χρηματοδότηση, 
στην πρόταση της Επιτροπής για το 
επόμενο πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο 
για την περίοδο 2014-2020 προβλέπεται: 
«Ένας προϋπολογισμός για την Ευρώπη 
του 2020»5 ύψους 700 εκατ. ευρώ από τον 
γενικό προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης για την πυρηνική ασφάλεια και 
τον παροπλισμό. Από αυτό το ποσό, 500 
εκατομμύρια ευρώ σε τιμές 2011, που είναι 
περίπου 553 εκατομμύρια ευρώ σε 
τρέχουσες τιμές, προβλέπονται για ένα νέο 
πρόγραμμα με σκοπό την περαιτέρω 
στήριξη του παροπλισμού των μονάδων 1-
2 του πυρηνικού σταθμού του Bohunice 
V1, όπως και των μονάδων 1-2 του 
πυρηνικού σταθμού Ignalina στο διάστημα 
από το 2014 έως το 2017, και των μονάδων 
1-4 του πυρηνικού σταθμού Kozloduy στο 
διάστημα από το 2014 έως το 2020. Η 
χρηματοδότηση στο πλαίσιο αυτού του 
νέου προγράμματος θα πρέπει να διατεθεί 
με σταδιακά φθίνοντα τρόπο.

Or. en

Τροπολογία 51
Alejo Vidal-Quadras
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Αιτιολογική σκέψη 6 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(6α) Στην περίπτωση της Λιθουανίας, το 
πρωτόκολλο αριθ. 4 αναφέρει ότι η 
συνδρομή της Ένωσης δυνάμει του 
προγράμματος Ignalina «θα συνεχισθεί 
χωρίς διακοπή και θα παραταθεί πέραν 
του 2006», προσθέτοντας ότι «για την 
επόμενη περίοδο των Δημοσιονομικών 
Προοπτικών, προβλέπεται το προσήκον 
συνολικό μέσο ύψος πιστώσεων στο 
πλαίσιο της παράτασης του 
προγράμματος Ignalina». Αντιθέτως, 
στην περίπτωση της Βουλγαρίας, το 
άρθρο 30 της πράξης προσχώρησης του 
2005 αναφέρεται μόνο στην περίοδο 
2007-2009, και στην περίπτωση της 
Σλοβακίας η Συνθήκη για την 
προσχώρηση του 2003 αναφέρεται μόνο 
στην περίοδο 2004-2006. Ως εκ τούτου, 
πρέπει να εφαρμοστεί το άρθρο 203 της 
Συνθήκης Ευρατόμ για περαιτέρω 
χρηματοδότηση της Βουλγαρίας και της 
Σλοβακίας, ενώ για τη Λιθουανία μπορεί 
να χρησιμοποιηθεί ως νομική βάση το 
πρωτόκολλο αριθ. 4.

Or. en

Τροπολογία 52
Eduard Kukan, Alajos Mészáros, Jan Březina, Evžen Tošenovský, András Gyürk

Αιτιολογική σκέψη 6 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(6α) Το ποσό των πιστώσεων που 
χορηγούνται στα προγράμματα καθώς 
και η περίοδος προγραμματισμού και 
κατανομής μεταξύ των προγραμμάτων 
του Kozloduy, του Ignalina και του 
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Bohunice μπορούν να αναθεωρηθούν 
βάσει των αποτελεσμάτων της 
ενδιάμεσης και της τελικής έκθεσης 
αξιολόγησης, φροντίζοντας να μην τεθούν 
σε κίνδυνο τα ύψιστα πρότυπα ασφαλείας 
και η σταθερή διαδικασία παροπλισμού 
σύμφωνα με τα αντίστοιχα σχέδια 
παροπλισμού. 

Or. en

Τροπολογία 53
Andrey Kovatchev

Αιτιολογική σκέψη 7

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(7) Η στήριξη που εξετάζεται στον 
παρόντα κανονισμό θα πρέπει να 
εξασφαλίζει την απρόσκοπτη συνέχιση του 
παροπλισμού και να επικεντρώνεται σε 
μέτρα για την επίτευξη μιας μη 
αναστρέψιμης κατάστασης στο πλαίσιο 
της διαδικασίας παροπλισμού, 
εξασφαλίζοντας τη μέγιστη δυνατή 
προστιθέμενη αξία για την Ένωση, καθώς 
και τη μετάβαση προς τη χρηματοδότηση 
των κρατών μελών για την ολοκλήρωση 
του ασφαλούς παροπλισμού. Η τελική
ευθύνη για την πυρηνική ασφάλεια 
εξακολουθεί να ανήκει στα εν λόγω κράτη 
μέλη, η οποία συνεπάγεται και την τελική 
ευθύνη για τη χρηματοδότησή της, 
καθώς και για τη χρηματοδότηση του 
παροπλισμού. Ο παρών κανονισμός δεν 
προδικάζει την έκβαση τυχόν μελλοντικών 
διαδικασιών περί κρατικών ενισχύσεων, οι 
οποίες μπορεί να κινηθούν σύμφωνα με τα 
άρθρα 107 και 108 της Συνθήκης.

(7) Η στήριξη που εξετάζεται στον 
παρόντα κανονισμό θα πρέπει να 
εξασφαλίζει την απρόσκοπτη συνέχιση του 
παροπλισμού και να επικεντρώνεται σε 
μέτρα που υλοποιούν τη σταθερή 
διαδικασία προς μια τελική κατάσταση
παροπλισμού, σύμφωνα με τα αντίστοιχα 
ύψιστα πρότυπα ασφαλείας που 
εφαρμόζονται στη διαδικασία 
παροπλισμού, καθώς τα μέτρα αυτά 
συνεπάγονται τη μέγιστη δυνατή 
προστιθέμενη αξία για την Ένωση, ενώ η
τελική ευθύνη για την πυρηνική ασφάλεια 
εξακολουθεί να ανήκει στα οικεία κράτη 
μέλη. Ο παρών κανονισμός δεν προδικάζει 
την έκβαση τυχόν μελλοντικών 
διαδικασιών περί κρατικών ενισχύσεων, οι 
οποίες μπορεί να κινηθούν σύμφωνα με τα 
άρθρα 107 και 108 της Συνθήκης για τη 
λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Or. en
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Τροπολογία 54
Zigmantas Balčytis

Αιτιολογική σκέψη 7

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(7) Η στήριξη που εξετάζεται στον 
παρόντα κανονισμό θα πρέπει να 
εξασφαλίζει την απρόσκοπτη συνέχιση του 
παροπλισμού και να επικεντρώνεται σε 
μέτρα για την επίτευξη μιας μη 
αναστρέψιμης κατάστασης στο πλαίσιο 
της διαδικασίας παροπλισμού, 
εξασφαλίζοντας τη μέγιστη δυνατή 
προστιθέμενη αξία για την Ένωση, καθώς 
και τη μετάβαση προς τη χρηματοδότηση 
των κρατών μελών για την ολοκλήρωση 
του ασφαλούς παροπλισμού. Η τελική 
ευθύνη για την πυρηνική ασφάλεια 
εξακολουθεί να ανήκει στα εν λόγω κράτη 
μέλη, η οποία συνεπάγεται και την τελική 
ευθύνη για τη χρηματοδότησή της, καθώς 
και για τη χρηματοδότηση του 
παροπλισμού. Ο παρών κανονισμός δεν 
προδικάζει την έκβαση τυχόν μελλοντικών 
διαδικασιών περί κρατικών ενισχύσεων, οι 
οποίες μπορεί να κινηθούν σύμφωνα με τα 
άρθρα 107 και 108 της Συνθήκης.

(7) Η στήριξη που εξετάζεται στον 
παρόντα κανονισμό θα πρέπει να 
εξασφαλίζει την απρόσκοπτη συνέχιση του 
παροπλισμού και να επικεντρώνεται σε 
μέτρα που υλοποιούν τη σταθερή 
διαδικασία προς μια τελική κατάσταση
παροπλισμού, εξασφαλίζοντας 
ταυτόχρονα ότι τηρούνται τα ύψιστα 
πρότυπα ασφαλείας, καθώς τα μέτρα 
αυτά συνεπάγονται τη μέγιστη 
προστιθέμενη αξία για την Ένωση, ενώ η
τελική ευθύνη για την πυρηνική ασφάλεια 
εξακολουθεί να ανήκει στα εν λόγω κράτη 
μέλη. Ο παρών κανονισμός δεν προδικάζει 
την έκβαση τυχόν μελλοντικών 
διαδικασιών περί κρατικών ενισχύσεων, οι 
οποίες μπορεί να κινηθούν σύμφωνα με τα 
άρθρα 107 και 108 της Συνθήκης.

Or. en

Τροπολογία 55
Algirdas Saudargas

Αιτιολογική σκέψη 7

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(7) Η στήριξη που εξετάζεται στον 
παρόντα κανονισμό θα πρέπει να 
εξασφαλίζει την απρόσκοπτη συνέχιση του 
παροπλισμού και να επικεντρώνεται σε 
μέτρα για την επίτευξη μιας μη 

(7) Η στήριξη που εξετάζεται στον 
παρόντα κανονισμό θα πρέπει να 
εξασφαλίζει την απρόσκοπτη συνέχιση του 
παροπλισμού και να επικεντρώνεται σε 
μέτρα που υλοποιούν τη σταθερή 
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αναστρέψιμης κατάστασης στο πλαίσιο 
της διαδικασίας παροπλισμού, 
εξασφαλίζοντας τη μέγιστη δυνατή 
προστιθέμενη αξία για την Ένωση, καθώς 
και τη μετάβαση προς τη χρηματοδότηση 
των κρατών μελών για την ολοκλήρωση 
του ασφαλούς παροπλισμού. Η τελική 
ευθύνη για την πυρηνική ασφάλεια 
εξακολουθεί να ανήκει στα εν λόγω κράτη 
μέλη, η οποία συνεπάγεται και την τελική 
ευθύνη για τη χρηματοδότησή της, 
καθώς και για τη χρηματοδότηση του 
παροπλισμού. Ο παρών κανονισμός δεν 
προδικάζει την έκβαση τυχόν μελλοντικών 
διαδικασιών περί κρατικών ενισχύσεων, οι 
οποίες μπορεί να κινηθούν σύμφωνα με τα 
άρθρα 107 και 108 της Συνθήκης.

διαδικασία προς μια τελική κατάσταση
παροπλισμού, εξασφαλίζοντας 
ταυτόχρονα ότι τηρούνται τα ύψιστα 
πρότυπα ασφαλείας, καθώς τα μέτρα 
αυτά συνεπάγονται τη μέγιστη 
προστιθέμενη αξία για την Ένωση, ενώ η
τελική ευθύνη για την πυρηνική ασφάλεια 
εξακολουθεί να ανήκει στα εν λόγω κράτη 
μέλη. Ο παρών κανονισμός δεν προδικάζει 
την έκβαση τυχόν μελλοντικών 
διαδικασιών περί κρατικών ενισχύσεων, οι 
οποίες μπορεί να κινηθούν σύμφωνα με τα 
άρθρα 107 και 108 της Συνθήκης.

Or. en

Τροπολογία 56
Alejo Vidal-Quadras

Αιτιολογική σκέψη 7

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(7) Η στήριξη που εξετάζεται στον 
παρόντα κανονισμό θα πρέπει να 
εξασφαλίζει την απρόσκοπτη συνέχιση του 
παροπλισμού και να επικεντρώνεται σε 
μέτρα για την επίτευξη μιας μη 
αναστρέψιμης κατάστασης στο πλαίσιο 
της διαδικασίας παροπλισμού, 
εξασφαλίζοντας τη μέγιστη δυνατή 
προστιθέμενη αξία για την Ένωση, καθώς 
και τη μετάβαση προς τη χρηματοδότηση 
των κρατών μελών για την ολοκλήρωση 
του ασφαλούς παροπλισμού. Η τελική 
ευθύνη για την πυρηνική ασφάλεια 
εξακολουθεί να ανήκει στα εν λόγω κράτη 
μέλη, η οποία συνεπάγεται και την τελική 
ευθύνη για τη χρηματοδότησή της, καθώς 
και για τη χρηματοδότηση του 
παροπλισμού. Ο παρών κανονισμός δεν 

(7) Η στήριξη που εξετάζεται στον 
παρόντα κανονισμό θα πρέπει να 
εξασφαλίζει την απρόσκοπτη συνέχιση του 
παροπλισμού και να επικεντρώνεται σε 
μέτρα που υλοποιούν τη σταθερή 
διαδικασία προς μια τελική κατάσταση
παροπλισμού, εξασφαλίζοντας 
ταυτόχρονα ότι τηρούνται τα ύψιστα 
πρότυπα ασφαλείας, καθώς τα μέτρα 
αυτά συνεπάγονται τη μέγιστη 
προστιθέμενη αξία για την Ένωση. Η 
τελική ευθύνη για την πυρηνική ασφάλεια 
εξακολουθεί να ανήκει στα εν λόγω κράτη 
μέλη, η οποία συνεπάγεται και την τελική 
ευθύνη για τη χρηματοδότησή της, καθώς 
και για τη χρηματοδότηση του 
παροπλισμού. Ο παρών κανονισμός δεν 
προδικάζει την έκβαση τυχόν μελλοντικών 
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προδικάζει την έκβαση τυχόν μελλοντικών 
διαδικασιών περί κρατικών ενισχύσεων, οι 
οποίες μπορεί να κινηθούν σύμφωνα με τα 
άρθρα 107 και 108 της Συνθήκης.

διαδικασιών περί κρατικών ενισχύσεων, οι 
οποίες μπορεί να κινηθούν σύμφωνα με τα 
άρθρα 107 και 108 της Συνθήκης για τη 
λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Or. en

Τροπολογία 57
Rebecca Harms
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Αιτιολογική σκέψη 7

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(7) Η στήριξη που εξετάζεται στον 
παρόντα κανονισμό θα πρέπει να 
εξασφαλίζει την απρόσκοπτη συνέχιση του 
παροπλισμού και να επικεντρώνεται σε 
μέτρα για την επίτευξη μιας μη 
αναστρέψιμης κατάστασης στο πλαίσιο της 
διαδικασίας παροπλισμού, εξασφαλίζοντας 
τη μέγιστη δυνατή προστιθέμενη αξία για 
την Ένωση, καθώς και τη μετάβαση προς 
τη χρηματοδότηση των κρατών μελών για 
την ολοκλήρωση του ασφαλούς 
παροπλισμού. Η τελική ευθύνη για την 
πυρηνική ασφάλεια εξακολουθεί να ανήκει 
στα εν λόγω κράτη μέλη, η οποία 
συνεπάγεται και την τελική ευθύνη για τη 
χρηματοδότησή της, καθώς και για τη 
χρηματοδότηση του παροπλισμού. Ο 
παρών κανονισμός δεν προδικάζει την 
έκβαση τυχόν μελλοντικών διαδικασιών 
περί κρατικών ενισχύσεων, οι οποίες 
μπορεί να κινηθούν σύμφωνα με τα 
άρθρα 107 και 108 της Συνθήκης.

(7) Η στήριξη που εξετάζεται στον 
παρόντα κανονισμό θα πρέπει να 
εξασφαλίζει την απρόσκοπτη συνέχιση του 
παροπλισμού και να επικεντρώνεται σε 
μέτρα για την επίτευξη μιας μη 
αναστρέψιμης κατάστασης στο πλαίσιο της 
διαδικασίας παροπλισμού και 
αποξήλωσης, εξασφαλίζοντας τη μέγιστη 
δυνατή προστιθέμενη αξία για την Ένωση, 
καθώς και τη μετάβαση προς τη 
χρηματοδότηση των κρατών μελών για την 
ολοκλήρωση της αποξήλωσης. Η τελική 
ευθύνη για την πυρηνική ασφάλεια 
εξακολουθεί να ανήκει στα εν λόγω κράτη 
μέλη, η οποία συνεπάγεται και την τελική
ευθύνη για τη χρηματοδότησή της, καθώς 
και για τη χρηματοδότηση του 
παροπλισμού.

Or. en

Τροπολογία 58
Marian-Jean Marinescu
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Αιτιολογική σκέψη 7

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(7) Η στήριξη που εξετάζεται στον 
παρόντα κανονισμό θα πρέπει να 
εξασφαλίζει την απρόσκοπτη συνέχιση του 
παροπλισμού και να επικεντρώνεται σε 
μέτρα για την επίτευξη μιας μη 
αναστρέψιμης κατάστασης στο πλαίσιο της 
διαδικασίας παροπλισμού, εξασφαλίζοντας 
τη μέγιστη δυνατή προστιθέμενη αξία για 
την Ένωση, καθώς και τη μετάβαση προς 
τη χρηματοδότηση των κρατών μελών για 
την ολοκλήρωση του ασφαλούς 
παροπλισμού. Η τελική ευθύνη για την 
πυρηνική ασφάλεια εξακολουθεί να ανήκει 
στα εν λόγω κράτη μέλη, η οποία 
συνεπάγεται και την τελική ευθύνη για τη 
χρηματοδότησή της, καθώς και για τη 
χρηματοδότηση του παροπλισμού. Ο 
παρών κανονισμός δεν προδικάζει την 
έκβαση τυχόν μελλοντικών διαδικασιών 
περί κρατικών ενισχύσεων, οι οποίες 
μπορεί να κινηθούν σύμφωνα με τα άρθρα 
107 και 108 της Συνθήκης.

(7) Η στήριξη που εξετάζεται στον 
παρόντα κανονισμό θα πρέπει να 
εξασφαλίζει την απρόσκοπτη συνέχιση του 
παροπλισμού και να επικεντρώνεται σε 
μέτρα για την επίτευξη μιας μη 
αναστρέψιμης κατάστασης στο πλαίσιο της 
διαδικασίας παροπλισμού, εξασφαλίζοντας 
τη μέγιστη δυνατή προστιθέμενη αξία για 
την Ένωση, καθώς και τη μετάβαση προς 
τη χρηματοδότηση των κρατών μελών για 
την ολοκλήρωση του ασφαλούς 
παροπλισμού. Η τελική ευθύνη για την 
πυρηνική ασφάλεια εξακολουθεί να ανήκει 
στα εν λόγω κράτη μέλη, η οποία 
συνεπάγεται και την τελική ευθύνη για τη 
χρηματοδότησή της, καθώς και για τη 
χρηματοδότηση του παροπλισμού. Η μη 
συμμόρφωση με την εν λόγω υποχρέωση 
θέτει σε κίνδυνο τους πολίτες της 
Ένωσης. Ο παρών κανονισμός δεν 
προδικάζει την έκβαση τυχόν μελλοντικών 
διαδικασιών περί κρατικών ενισχύσεων, οι 
οποίες μπορεί να κινηθούν σύμφωνα με τα 
άρθρα 107 και 108 της Συνθήκης.

Or. en

Τροπολογία 59
Rebecca Harms
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Αιτιολογική σκέψη 7 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(7α) Δεδομένου ότι έχει σημειωθεί μικρή 
πρόοδος όσον αφορά την οριστική 
διάθεση ακτινοβολημένων στοιχείων 
πυρηνικού καυσίμου και έντονα 
ραδιενεργών αποβλήτων και με στόχο τον 
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τερματισμό των εξαγωγών αυτών των 
αποβλήτων και της επανεπεξεργασίας 
ακτινοβολημένων στοιχείων πυρηνικού 
καυσίμου στο εξωτερικό, η Ένωση 
αναγνωρίζει επίσης την ανάγκη να 
επιταχυνθεί η πρόοδος προς αυτή την 
κατεύθυνση μέσω χρηματοδοτικής 
στήριξης.

Or. en

Τροπολογία 60
Andrey Kovatchev

Αιτιολογική σκέψη 10 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(10α) Το κόστος των δραστηριοτήτων 
παροπλισμού που καλύπτονται από τον 
παρόντα κανονισμό πρέπει να 
καθορίζεται σύμφωνα με τα διεθνώς 
αναγνωρισμένα πρότυπα εκτίμησης του 
κόστους παροπλισμού, όπως για 
παράδειγμα τη Διεθνή διάρθρωση της 
κοστολόγησης παροπλισμού 
(International Structure for 
Decommissioning Costing), η οποία 
δημοσιεύθηκε από κοινού από τον 
Οργανισμό Πυρηνικής Ενέργειας, τον 
Διεθνή Οργανισμό Ατομικής Ενέργειας 
και την Επιτροπή. 

Or. en

Τροπολογία 61
Vladko Todorov Panayotov

Αιτιολογική σκέψη 11
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(11) Ο αποτελεσματικός έλεγχος της 
εξέλιξης της διαδικασίας παροπλισμού θα 
διασφαλίζεται από την Επιτροπή, 
προκειμένου να εξασφαλίσει την ύψιστη 
προστιθέμενη αξία για την Ένωση της 
χρηματοδότησης που χορηγείται στο 
πλαίσιο του παρόντος κανονισμού, αν και 
η τελική ευθύνη για τον παροπλισμό 
ανήκει στα κράτη μέλη. Αυτό 
περιλαμβάνει την αποτελεσματική 
μέτρηση της απόδοσης και την αξιολόγηση 
των διορθωτικών μέτρων κατά τη διάρκεια 
του προγράμματος.

(11) Ο αποτελεσματικός έλεγχος της 
εξέλιξης της διαδικασίας παροπλισμού θα 
διασφαλίζεται από την Επιτροπή, 
προκειμένου να εξασφαλίσει την ύψιστη 
προστιθέμενη αξία για την Ένωση της 
χρηματοδότησης που χορηγείται στο 
πλαίσιο του παρόντος κανονισμού, αν και 
η τελική ευθύνη για τον παροπλισμό 
ανήκει στα κράτη μέλη. Αυτό 
περιλαμβάνει την αποτελεσματική 
μέτρηση της απόδοσης και την αξιολόγηση 
των διορθωτικών μέτρων κατά τη διάρκεια 
του προγράμματος. Ο έλεγχος βασίζεται 
στους προκαθορισμένους από την 
Επιτροπή, σαφείς ποσοτικούς και 
ποιοτικούς σχετικούς δείκτες απόδοσης.

Or. en

Αιτιολόγηση

Οι σχετικοί ποσοτικοί και ποιοτικοί δείκτες απόδοσης πρέπει να είναι γνωστοί εκ των 
προτέρων και πρέπει να μπορούν να εφαρμοστούν ισότιμα στα τρία κράτη μέλη.

Τροπολογία 62
Marian-Jean Marinescu

Αιτιολογική σκέψη 11

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(11) Ο αποτελεσματικός έλεγχος της 
εξέλιξης της διαδικασίας παροπλισμού θα 
διασφαλίζεται από την Επιτροπή, 
προκειμένου να εξασφαλίσει την ύψιστη 
προστιθέμενη αξία για την Ένωση της 
χρηματοδότησης που χορηγείται στο 
πλαίσιο του παρόντος κανονισμού, αν και 
η τελική ευθύνη για τον παροπλισμό 
ανήκει στα κράτη μέλη. Αυτό 
περιλαμβάνει την αποτελεσματική 
μέτρηση της απόδοσης και την αξιολόγηση 

(11) Ο αποτελεσματικός έλεγχος της 
εξέλιξης της διαδικασίας παροπλισμού θα 
διασφαλίζεται από την Επιτροπή, 
προκειμένου να εξασφαλίσει την ύψιστη 
προστιθέμενη αξία για την Ένωση της 
χρηματοδότησης που χορηγείται στο 
πλαίσιο του παρόντος κανονισμού, αν και 
η τελική ευθύνη για τον παροπλισμό 
ανήκει στα κράτη μέλη. Αυτό 
περιλαμβάνει την αποτελεσματική 
μέτρηση της απόδοσης, μέσα από σαφείς, 
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των διορθωτικών μέτρων κατά τη διάρκεια 
του προγράμματος.

προκαθορισμένους στόχους που 
ελέγχονται μέσω βιώσιμων δεικτών 
απόδοσης και την αξιολόγηση των 
διορθωτικών μέτρων κατά τη διάρκεια του 
προγράμματος.

Or. en

Τροπολογία 63
Marian-Jean Marinescu

Αιτιολογική σκέψη 12

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(12) Τα οικονομικά συμφέροντα της 
Ένωσης πρέπει να προστατευθούν με 
αναλογικά μέτρα σε ολόκληρο τον κύκλο 
των δαπανών, όπου συμπεριλαμβάνονται η 
πρόληψη, ο εντοπισμός και η διερεύνηση 
παρατυπιών, η ανάκτηση του 
χρηματοδοτικού κόστους, η εσφαλμένη 
πληρωμή ή η μη ορθή χρήση της 
χρηματοδότησης και, αναλόγως, η επιβολή 
κυρώσεων.

(12) Τα οικονομικά συμφέροντα της 
Ένωσης πρέπει να προστατευθούν με 
αναλογικά μέτρα σε ολόκληρο τον κύκλο 
των δαπανών, όπου συμπεριλαμβάνονται η 
πρόληψη, ο εντοπισμός και η διερεύνηση 
παρατυπιών, η ανάκτηση του 
χρηματοδοτικού κόστους, η εσφαλμένη 
πληρωμή ή η μη ορθή χρήση της 
χρηματοδότησης και, αναλόγως, η επιβολή 
κυρώσεων. Ο μηχανισμός που 
εφαρμόζεται θα πρέπει να είναι 
παρόμοιος με τον μηχανισμό που 
χρησιμοποιείται για την επιμερισμένη 
διαχείριση στο πλαίσιο της πολιτικής 
συνοχής.

Or. en

Τροπολογία 64
Zigmantas Balčytis

Αιτιολογική σκέψη 13 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(13α) Η προβλεπόμενη συμμετοχή στο 
πλαίσιο του προγράμματος Ignalina 
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ενδέχεται, για ορισμένα μέτρα, να 
ανέρχεται έως το 100% των συνολικών 
δαπανών. Πρέπει να καταβληθεί κάθε 
δυνατή προσπάθεια για τη συνέχιση της 
πρακτικής της συγχρηματοδότησης που 
θεσπίστηκε στο πλαίσιο της 
προενταξιακής βοήθειας και της 
ενίσχυσης που χορηγήθηκε κατά την 
περίοδο 2007-2013 για τις προσπάθειες 
παροπλισμού της Λιθουανίας, καθώς και 
για την προσέλκυση συγχρηματοδότησης 
από άλλες πηγές, κατά περίπτωση.

Or. en

Τροπολογία 65
Rebecca Harms
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Άρθρο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Ο παρών κανονισμός θεσπίζει το πολυετές 
πρόγραμμα συνδρομής για τον παροπλισμό 
πυρηνικών εγκαταστάσεων 2014-2020 
(«το Πρόγραμμα»), το οποίο ορίζει τους 
κανόνες για την εφαρμογή της 
χρηματοδοτικής στήριξης της Ένωσης για 
τα μέτρα που συνδέονται με τον 
παροπλισμό των πυρηνικών σταθμών 
Kozloduy (μονάδες 1 έως 4· πρόγραμμα 
Kozloduy), Ignalina (μονάδες 1 και 2·
πρόγραμμα Ignalina) και Bohunice V1 
(μονάδες 1 και 2· πρόγραμμα Bohunice).

Ο παρών κανονισμός θεσπίζει το πολυετές 
πρόγραμμα συνδρομής για τον παροπλισμό 
πυρηνικών εγκαταστάσεων 2014-2020 
(«το Πρόγραμμα»), το οποίο ορίζει τους 
κανόνες για την εφαρμογή της 
χρηματοδοτικής στήριξης της Ένωσης για 
τα μέτρα που συνδέονται με τον μη 
αναστρέψιμο παροπλισμό μόνο των 
πυρηνικών σταθμών Kozloduy (μονάδες 1 
έως 4· πρόγραμμα Kozloduy), Ignalina 
(μονάδες 1 και 2· πρόγραμμα Ignalina) και 
Bohunice V1 (μονάδες 1 και 2· πρόγραμμα 
Bohunice).

Or. en

Τροπολογία 66
Zigmantas Balčytis



AM\913763EL.doc 29/88 PE496.524v01-00

EL

Άρθρο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Ο παρών κανονισμός θεσπίζει το πολυετές 
πρόγραμμα συνδρομής για τον παροπλισμό 
πυρηνικών εγκαταστάσεων 2014-2020 
(«το Πρόγραμμα»), το οποίο ορίζει τους 
κανόνες για την εφαρμογή της 
χρηματοδοτικής στήριξης της Ένωσης για 
τα μέτρα που συνδέονται με τον 
παροπλισμό των πυρηνικών σταθμών 
Kozloduy (μονάδες 1 έως 4· πρόγραμμα 
Kozloduy), Ignalina (μονάδες 1 και 2· 
πρόγραμμα Ignalina) και Bohunice V1 
(μονάδες 1 και 2· πρόγραμμα Bohunice).

Ο παρών κανονισμός θεσπίζει το πολυετές 
πρόγραμμα συνδρομής για τον παροπλισμό 
πυρηνικών εγκαταστάσεων 2014-2020 
(«το Πρόγραμμα»), το οποίο ορίζει τους 
κανόνες για την περαιτέρω εφαρμογή της 
χρηματοδοτικής στήριξης της Ένωσης για 
τα μέτρα που συνδέονται με τον 
παροπλισμό των πυρηνικών σταθμών 
Kozloduy (μονάδες 1 έως 4· πρόγραμμα 
Kozloduy), Ignalina (μονάδες 1 και 2· 
πρόγραμμα Ignalina) και Bohunice V1 
(μονάδες 1 και 2· πρόγραμμα Bohunice).

Or. en

Τροπολογία 67
Rebecca Harms
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Άρθρο 1 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 1α
Ορισμός

Ο παροπλισμός περιλαμβάνει τις 
προπαρασκευαστικές δραστηριότητες 
που προηγούνται του οριστικού 
κλεισίματος (όπως εκπόνηση σχεδίου 
παροπλισμού, προετοιμασία των 
εγγράφων αδειοδότησης και έργα 
υποδομής για τα απόβλητα) και όλες τις 
δραστηριότητες που έπονται του 
κλεισίματος των αντιδραστήρων, όπως 
αφαίρεση και οριστική διάθεση των 
αναλωμένων στοιχείων καυσίμου, 
απολύμανση, αποξήλωση και/ή 
κατεδάφιση των πυρηνικών 
εγκαταστάσεων, διάθεση των 
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εναπομεινάντων υλικών προερχόμενων 
από ραδιενεργά απόβλητα και 
περιβαλλοντική αποκατάσταση της 
ρυπασμένης περιοχής. Η διαδικασία 
παροπλισμού ολοκληρώνεται όταν οι 
εγκαταστάσεις αποδεσμεύονται από 
οποιονδήποτε ρυθμιστικό έλεγχο και 
ραδιολογικό περιορισμό.

Or. en

Αιτιολόγηση

(Είναι σημαντικό να γνωρίζουμε για ποιο πράγμα μιλάμε. Ο ορισμός του «παροπλισμού» 
προέρχεται από τον ορισμό που συναντάται στην Ειδική έκθεση του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού 
Συνεδρίου αριθ.16/2011 σχετικά με τη «Χρηματοδοτική συνδρομή της ΕΕ για τον παροπλισμό 
πυρηνικών σταθμών στη Βουλγαρία, τη Λιθουανία και τη Σλοβακία: επιτεύγματα και 
μελλοντικές προκλήσεις».)

Τροπολογία 68
Gaston Franco

Άρθρο 2 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Ο γενικός στόχος του προγράμματος 
είναι η συνδρομή προς τα οικεία κράτη 
μέλη ώστε να επιτευχθεί μια μη 
αναστρέψιμη κατάσταση στο πλαίσιο της 
διαδικασίας παροπλισμού των μονάδων 1 
έως 4 του σταθμού Kozloduy, των 
μονάδων 1 και 2 του σταθμού Ignalina και 
των μονάδων 1 και 2 του σταθμού 
Bohunice V1, σύμφωνα με τα αντίστοιχα 
σχέδια παροπλισμού τους, διατηρώντας 
παράλληλα το ύψιστο επίπεδο ασφάλειας.

1. Ο γενικός στόχος του προγράμματος 
είναι η συνδρομή προς τα οικεία κράτη 
μέλη ώστε να επιτευχθεί μια μη 
αναστρέψιμη κατάσταση στο πλαίσιο της 
διαδικασίας παροπλισμού των μονάδων 1 
έως 4 του σταθμού Kozloduy, των 
μονάδων 1 και 2 του σταθμού Ignalina και 
των μονάδων 1 και 2 του σταθμού 
Bohunice V1, σύμφωνα με τα αντίστοιχα 
σχέδια παροπλισμού τους και με την 
Οδηγία 96/29/Eυρατόμ του Συμβουλίου 
της 13ης Μαΐου 1996 σχετικά με τον 
καθορισμό των βασικών κανόνων 
ασφάλειας για την προστασία της υγείας 
των εργαζομένων και του πληθυσμού από 
τους κινδύνους που προκύπτουν από 
ιονίζουσες ακτινοβολίες, διατηρώντας 
παράλληλα το ύψιστο επίπεδο ασφάλειας .



AM\913763EL.doc 31/88 PE496.524v01-00

EL

Or. fr

Τροπολογία 69

Rebecca Harms
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Άρθρο 2 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Ο γενικός στόχος του προγράμματος 
είναι η συνδρομή προς τα οικεία κράτη 
μέλη ώστε να επιτευχθεί μια μη 
αναστρέψιμη κατάσταση στο πλαίσιο της 
διαδικασίας παροπλισμού των μονάδων 1 
έως 4 του σταθμού Kozloduy, των 
μονάδων 1 και 2 του σταθμού Ignalina και 
των μονάδων 1 και 2 του σταθμού 
Bohunice V1, σύμφωνα με τα αντίστοιχα 
σχέδια παροπλισμού τους, διατηρώντας 
παράλληλα το ύψιστο επίπεδο ασφάλειας.

1. Ο γενικός στόχος του προγράμματος 
είναι η συνδρομή προς τα οικεία κράτη 
μέλη ώστε να επιτευχθεί μια μη 
αναστρέψιμη κατάσταση στο πλαίσιο της 
διαδικασίας παροπλισμού και 
αποξήλωσης των μονάδων 1 έως 4 του 
σταθμού Kozloduy, των μονάδων 1 και 2 
του σταθμού Ignalina και των μονάδων 1 
και 2 του σταθμού Bohunice V1, 
διατηρώντας ταυτόχρονα το ύψιστο 
επίπεδο ασφαλείας για την προστασία της 
υγείας των εργαζομένων και του 
ευρύτερου κοινού και του περιβάλλοντος.

Or. en

Τροπολογία 70
Algirdas Saudargas

Άρθρο 2 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Ο γενικός στόχος του προγράμματος 
είναι η συνδρομή προς τα οικεία κράτη 
μέλη ώστε να επιτευχθεί μια μη 
αναστρέψιμη κατάσταση στο πλαίσιο της 
διαδικασίας παροπλισμού των μονάδων 1 
έως 4 του σταθμού Kozloduy, των 
μονάδων 1 και 2 του σταθμού Ignalina και 
των μονάδων 1 και 2 του σταθμού 

1. Οι γενικοί στόχοι του προγράμματος 
είναι η υλοποίηση της σταθερής 
διαδικασίας προς μια τελική κατάσταση 
παροπλισμού των μονάδων 1 έως 4 του 
σταθμού Kozloduy, των μονάδων 1 και 2 
του σταθμού Ignalina και των μονάδων 1 
και 2 του σταθμού Bohunice V1, σύμφωνα 
με τα αντίστοιχα σχέδια παροπλισμού 
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Bohunice V1, σύμφωνα με τα αντίστοιχα 
σχέδια παροπλισμού τους, διατηρώντας 
παράλληλα το ύψιστο επίπεδο ασφάλειας.

τους, διατηρώντας παράλληλα το 
υψηλότερο δυνατό επίπεδο ασφάλειας.

Or. en

Τροπολογία 71
Rolandas Paksas

Άρθρο 2 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Ο γενικός στόχος του προγράμματος 
είναι η συνδρομή προς τα οικεία κράτη 
μέλη ώστε να επιτευχθεί μια μη 
αναστρέψιμη κατάσταση στο πλαίσιο της 
διαδικασίας παροπλισμού των μονάδων 1 
έως 4 του σταθμού Kozloduy, των 
μονάδων 1 και 2 του σταθμού Ignalina και 
των μονάδων 1 και 2 του σταθμού 
Bohunice V1, σύμφωνα με τα αντίστοιχα 
σχέδια παροπλισμού τους, διατηρώντας 
παράλληλα το ύψιστο επίπεδο ασφάλειας.

1. Οι γενικοί στόχοι του προγράμματος 
είναι η υλοποίηση της σταθερής 
διαδικασίας προς μια τελική κατάσταση 
παροπλισμού των μονάδων 1 έως 4 του 
σταθμού Kozloduy, των μονάδων 1 και 2 
του σταθμού Ignalina και των μονάδων 1 
και 2 του σταθμού Bohunice V1, σύμφωνα 
με τα αντίστοιχα σχέδια παροπλισμού 
τους, διατηρώντας παράλληλα το 
υψηλότερο δυνατό επίπεδο ασφάλειας.

Or. en

Τροπολογία 72
Zigmantas Balčytis

Άρθρο 2 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Ο γενικός στόχος του προγράμματος 
είναι η συνδρομή προς τα οικεία κράτη 
μέλη ώστε να επιτευχθεί μια μη 
αναστρέψιμη κατάσταση στο πλαίσιο της 
διαδικασίας παροπλισμού των μονάδων 1 
έως 4 του σταθμού Kozloduy, των 
μονάδων 1 και 2 του σταθμού Ignalina και 
των μονάδων 1 και 2 του σταθμού 

1. Οι γενικοί στόχοι του προγράμματος 
είναι η υλοποίηση της σταθερής 
διαδικασίας προς μια τελική κατάσταση 
παροπλισμού των μονάδων 1 έως 4 του 
σταθμού Kozloduy, των μονάδων 1 και 2 
του σταθμού Ignalina και των μονάδων 1 
και 2 του σταθμού Bohunice V1, σύμφωνα 
με τα αντίστοιχα σχέδια παροπλισμού 
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Bohunice V1, σύμφωνα με τα αντίστοιχα 
σχέδια παροπλισμού τους, διατηρώντας 
παράλληλα το ύψιστο επίπεδο ασφάλειας.

τους, διατηρώντας παράλληλα το 
υψηλότερο δυνατό επίπεδο ασφάλειας.

Or. en

Τροπολογία 73
Ivailo Kalfin

Άρθρο 2 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Ο γενικός στόχος του προγράμματος 
είναι η συνδρομή προς τα οικεία κράτη 
μέλη ώστε να επιτευχθεί μια μη 
αναστρέψιμη κατάσταση στο πλαίσιο της 
διαδικασίας παροπλισμού των μονάδων 1 
έως 4 του σταθμού Kozloduy, των 
μονάδων 1 και 2 του σταθμού Ignalina και 
των μονάδων 1 και 2 του σταθμού 
Bohunice V1, σύμφωνα με τα αντίστοιχα 
σχέδια παροπλισμού τους, διατηρώντας 
παράλληλα το ύψιστο επίπεδο ασφάλειας.

1. Ο γενικός στόχος του προγράμματος 
είναι η συνδρομή προς τα οικεία κράτη 
μέλη ώστε να επιτευχθεί μια μη 
αναστρέψιμη κατάσταση στο πλαίσιο της 
διαδικασίας παροπλισμού των μονάδων 1 
έως 4 του σταθμού Kozloduy, των 
μονάδων 1 και 2 του σταθμού Ignalina και 
των μονάδων 1 και 2 του σταθμού 
Bohunice V1, σύμφωνα με τα αντίστοιχα 
σχέδια παροπλισμού τους, διατηρώντας 
παράλληλα το ύψιστο επίπεδο ασφάλειας, 
σύμφωνα με την οδηγία 96/29/Ευρατόμ 
του Συμβουλίου της 13ης Μαΐου 1996 για 
τον καθορισμό των βασικών κανόνων 
ασφάλειας για την προστασία της υγείας 
των εργαζομένων και του πληθυσμού από 
τους κινδύνους που προκύπτουν από 
ιονίζουσες ακτινοβολίες1 και την οδηγία 
2009/71/Ευρατόμ του Συμβουλίου, της 
25ης Ιουνίου 2009, περί θεσπίσεως 
κοινοτικού πλαισίου για την πυρηνική 
ασφάλεια πυρηνικών εγκαταστάσεων2.
1ΕΕ L 159 της 29.6.1996, σ. 1.
2ΕΕ L 172, της 2.7.2009, σ. 18.

Or. en

Τροπολογία 74
Andrey Kovatchev
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Άρθρο 2 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Ο γενικός στόχος του προγράμματος 
είναι η συνδρομή προς τα οικεία κράτη 
μέλη ώστε να επιτευχθεί μια μη 
αναστρέψιμη κατάσταση στο πλαίσιο της 
διαδικασίας παροπλισμού των μονάδων 1 
έως 4 του σταθμού Kozloduy, των 
μονάδων 1 και 2 του σταθμού Ignalina και 
των μονάδων 1 και 2 του σταθμού 
Bohunice V1, σύμφωνα με τα αντίστοιχα 
σχέδια παροπλισμού τους, διατηρώντας 
παράλληλα το ύψιστο επίπεδο ασφάλειας.

1. Ο γενικός στόχος του προγράμματος 
είναι η συνδρομή προς τα οικεία κράτη 
μέλη ώστε να υλοποιηθεί η σταθερή 
διαδικασία προς τελικές καταστάσεις
παροπλισμού των μονάδων 1 έως 4 του 
σταθμού Kozloduy, των μονάδων 1 και 2 
του σταθμού Ignalina και των μονάδων 1 
και 2 του σταθμού Bohunice V1, σύμφωνα 
με τα αντίστοιχα σχέδια παροπλισμού 
τους, διατηρώντας παράλληλα το ύψιστο 
επίπεδο ασφάλειας καθ’ όλη τη διάρκεια 
της διαδικασίας παροπλισμού.

Or. en

Τροπολογία 75
Alejo Vidal-Quadras

Άρθρο 2 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Ο γενικός στόχος του προγράμματος 
είναι η συνδρομή προς τα οικεία κράτη 
μέλη ώστε να επιτευχθεί μια μη 
αναστρέψιμη κατάσταση στο πλαίσιο της 
διαδικασίας παροπλισμού των μονάδων 1 
έως 4 του σταθμού Kozloduy, των 
μονάδων 1 και 2 του σταθμού Ignalina και 
των μονάδων 1 και 2 του σταθμού 
Bohunice V1, σύμφωνα με τα αντίστοιχα 
σχέδια παροπλισμού τους, διατηρώντας 
παράλληλα το ύψιστο επίπεδο ασφάλειας.

1. Ο γενικός στόχος του προγράμματος 
είναι η συνδρομή προς τα οικεία κράτη 
μέλη ώστε να υλοποιηθεί η σταθερή 
διαδικασία προς την τελική κατάσταση 
παροπλισμού των μονάδων 1 έως 4 του 
σταθμού Kozloduy, των μονάδων 1 και 2 
του σταθμού Ignalina και των μονάδων 1 
και 2 του σταθμού Bohunice V1, σύμφωνα 
με τα αντίστοιχα σχέδια παροπλισμού 
τους, διατηρώντας παράλληλα το ύψιστο 
επίπεδο ασφάλειας και σύμφωνα με το 
δίκαιο της Ένωσης για την πυρηνική 
ασφάλεια.

Or. en
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Τροπολογία 76
Zigmantas Balčytis

Άρθρο 2 – παράγραφος 2 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Εντός των περιόδων χρηματοδότησης, οι 
επιμέρους στόχοι των προγραμμάτων 
Kozloduy, Ignalina και Bohunice είναι οι 
εξής:

2. Εντός των περιόδων χρηματοδότησης, οι 
κύριοι επιμέρους στόχοι των 
προγραμμάτων Kozloduy, Ignalina και 
Bohunice είναι οι εξής:

Or. en

Τροπολογία 77
Rebecca Harms
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Άρθρο 2 – παράγραφος 2 – στοιχείο α – σημείο iii

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

iii) ασφαλής διαχείριση των αποβλήτων 
του παροπλισμού, σύμφωνα με λεπτομερές 
σχέδιο διαχείρισης αποβλήτων, 
μετρούμενη με την ποσότητα και το είδος 
των συσκευασμένων αποβλήτων·

iii) ασφαλής διαχείριση σε εθνικό επίπεδο 
των αποβλήτων του παροπλισμού, 
συμπεριλαμβανομένων των 
ακτινοβολημένων στοιχείων πυρηνικού 
καυσίμου και των έντονα ραδιενεργών 
αποβλήτων, σύμφωνα με λεπτομερές 
εθνικό σχέδιο διαχείρισης αποβλήτων, 
μετρούμενη με την ποσότητα και το είδος 
των συσκευασμένων αποβλήτων·

Or. en

Τροπολογία 78
Ivailo Kalfin

Άρθρο 2 – παράγραφος 2 – στοιχείο α – σημείο iii
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

iii) ασφαλής διαχείριση των αποβλήτων 
του παροπλισμού, σύμφωνα με λεπτομερές 
σχέδιο διαχείρισης αποβλήτων, 
μετρούμενη με την ποσότητα και το είδος 
των συσκευασμένων αποβλήτων·

iii) σύμφωνα με την οδηγία 
2011/70/Ευρατόμ του Συμβουλίου, της 
19ης Ιουλίου 2011, η οποία θεσπίζει 
κοινοτικό πλαίσιο για την υπεύθυνη και 
ασφαλή διαχείριση αναλωμένων 
καυσίμων και ραδιενεργών αποβλήτων1,
ασφαλής διαχείριση των αποβλήτων του 
παροπλισμού και της μακροπρόθεσμης 
διάθεσης, σύμφωνα με λεπτομερές σχέδιο 
διαχείρισης αποβλήτων, μετρούμενη με 
την ποσότητα και το είδος των 
συσκευασμένων αποβλήτων·
1ΕΕ L 199, της 2.8.2011, σ. 48.

Or. en

Τροπολογία 79
Rebecca Harms
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Άρθρο 2 - παράγραφος 2 - στοιχείο α - σημείο iii α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

iii α) ανάθεση και δημιουργία εθνικού 
αποθετηρίου για την ασφαλή διαχείριση 
της μακροπρόθεσμης αποθήκευσης και 
της οριστικής διάθεσης των 
αφαιρούμενων ακτινοβολημένων 
στοιχείων πυρηνικού καυσίμου και όλων 
των λοιπών ραδιενεργών αποβλήτων που 
προκύπτουν από τον παροπλισμό και την 
αποξήλωση των μονάδων 1 έως 4 του 
πυρηνικού σταθμού Kozloduy, 
μετρούμενη με την ποσότητα και το είδος 
των αποθηκευμένων αποβλήτων·

Or. en
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Τροπολογία 80
Zigmantas Balčytis

Άρθρο 2 – παράγραφος 2 – στοιχείο β – σημείο ii

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ii) ασφαλής διατήρηση των μονάδων 
αντιδραστήρων μέχρι την ολοκλήρωση 
της αφαίρεσης καυσίμων, μετρούμενη με 
τον αριθμό των καταγεγραμμένων 
περιστατικών·

ii) ασφαλής διατήρηση των μονάδων 
αντιδραστήρων, μετρούμενη με τον αριθμό 
των καταγεγραμμένων περιστατικών·

Or. en

Αιτιολόγηση

Η διασφάλιση της ασφάλειας είναι σημαντική καθ’ όλη τη διάρκεια του παροπλισμού, όχι μόνο 
στο στάδιο της αφαίρεσης καυσίμου. 

Τροπολογία 81
Rebecca Harms
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Άρθρο 2 – παράγραφος 2 – στοιχείο β – σημείο iii

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

iii) αποξήλωση των αιθουσών στροβίλων 
και άλλων βοηθητικών κτιρίων και 
ασφαλής διαχείριση των αποβλήτων του 
παροπλισμού, σύμφωνα με λεπτομερές 
σχέδιο διαχείρισης αποβλήτων, 
μετρούμενη με τον τύπο και τον αριθμό 
των αποξηλωθέντων βοηθητικών 
συστημάτων και την ποσότητα και το είδος 
των συσκευασμένων αποβλήτων·

iii) αποξήλωση των αιθουσών στροβίλων 
και άλλων βοηθητικών κτιρίων και 
ασφαλής διαχείριση σε εθνικό επίπεδο των 
αποβλήτων του παροπλισμού, 
συμπεριλαμβανομένων των 
ακτινοβολημένων στοιχείων πυρηνικού 
καυσίμου και των έντονα ραδιενεργών 
αποβλήτων, σύμφωνα με λεπτομερές 
εθνικό σχέδιο διαχείρισης αποβλήτων, 
μετρούμενη με την ποσότητα και το είδος 
των συσκευασμένων αποβλήτων·

Or. en
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Τροπολογία 82
Ivailo Kalfin

Άρθρο 2 – παράγραφος 2 – στοιχείο β – σημείο iii

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

iii) αποξήλωση των αιθουσών στροβίλων 
και άλλων βοηθητικών κτιρίων και 
ασφαλής διαχείριση των αποβλήτων του 
παροπλισμού, σύμφωνα με λεπτομερές 
σχέδιο διαχείρισης αποβλήτων, 
μετρούμενη με τον τύπο και τον αριθμό 
των αποξηλωθέντων βοηθητικών 
συστημάτων και την ποσότητα και το είδος 
των συσκευασμένων αποβλήτων·

iii) σύμφωνα με την οδηγία 
2011/70/Ευρατόμ του Συμβουλίου,
αποξήλωση των αιθουσών στροβίλων και 
άλλων βοηθητικών κτιρίων και ασφαλής 
διαχείριση των αποβλήτων του 
παροπλισμού και της μακροπρόθεσμης 
διάθεσης, σύμφωνα με λεπτομερές σχέδιο 
διαχείρισης αποβλήτων, μετρούμενη με 
τον τύπο και τον αριθμό των 
αποξηλωθέντων βοηθητικών συστημάτων 
και την ποσότητα και το είδος των 
συσκευασμένων αποβλήτων·

Or. en

Τροπολογία 83
Rebecca Harms
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Άρθρο 2 – παράγραφος 2 – στοιχείο β – σημείο iii α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

iii α) ανάθεση και δημιουργία εθνικού 
αποθετηρίου για την ασφαλή διαχείριση 
της μακροπρόθεσμης αποθήκευσης και 
διάθεσης των αφαιρούμενων 
ακτινοβολημένων στοιχείων πυρηνικού 
καυσίμου και όλων των λοιπών 
ραδιενεργών αποβλήτων που προκύπτουν 
από τον παροπλισμό και την αποξήλωση 
των μονάδων 1 και 2 του πυρηνικού 
σταθμού Ignalina , μετρούμενη με την 
ποσότητα και το είδος των 
αποθηκευμένων αποβλήτων·

Or. en
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Τροπολογία 84
Zigmantas Balčytis

Άρθρο 2 – παράγραφος 2 – στοιχείο β – σημείο iii α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

iii α) μέτρα για την περιβαλλοντική 
αναβάθμιση σύμφωνα με το κεκτημένο 
και μέτρα εκσυγχρονισμού της 
συμβατικής παραγωγικής ικανότητας 
προς αντικατάσταση της παραγωγικής 
ικανότητας των δύο αντιδραστήρων του 
πυρηνικού σταθμού Ignalina·

Or. en

Αιτιολόγηση

Αυτά τα μέτρα προβλέπονται σαφώς στο πρωτόκολλο αριθ. 4.

Τροπολογία 85
Zigmantas Balčytis

Άρθρο 2 – παράγραφος 2 – στοιχείο β – σημείο iii β (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

iii β) και άλλα μέτρα επακόλουθα της 
απόφασης για κλείσιμο και παροπλισμό 
του σταθμού αυτού, τα οποία συμβάλλουν 
στην απαραίτητη αναδιάρθρωση, την 
περιβαλλοντική αναβάθμιση και τον 
εκσυγχρονισμό των τομέων της 
παραγωγής, μεταφοράς και διανομής 
ενέργειας στη Λιθουανία, καθώς και στην 
ενίσχυση της ασφάλειας του ενεργειακού 
εφοδιασμού και στη βελτίωση της 
ενεργειακής απόδοσης στη Λιθουανία·

Or. en
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Αιτιολόγηση

Αυτά τα μέτρα προβλέπονται σαφώς στο πρωτόκολλο αριθ. 4.

Τροπολογία 86
Rebecca Harms
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Άρθρο 2 – παράγραφος 2 – στοιχείο β – σημείο iii β (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

iii β) αποξήλωση των πυρήνων των 
αντιδραστήρων, των κτιρίων των 
αντιδραστήρων και των πρωτογενών 
κυκλωμάτων·

Or. en

Τροπολογία 87
Rebecca Harms
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Άρθρο 2 – παράγραφος 2 – στοιχείο γ – σημείο iii

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

iii) ασφαλής διαχείριση των αποβλήτων 
του παροπλισμού, σύμφωνα με λεπτομερές 
σχέδιο διαχείρισης αποβλήτων, 
μετρούμενη με την ποσότητα και το είδος 
των συσκευασμένων αποβλήτων·

iii) ασφαλής διαχείριση σε εθνικό επίπεδο 
των αποβλήτων του παροπλισμού, 
συμπεριλαμβανομένων των 
ακτινοβολημένων στοιχείων πυρηνικού 
καυσίμου και των έντονα ραδιενεργών 
αποβλήτων, σύμφωνα με λεπτομερές 
εθνικό σχέδιο διαχείρισης αποβλήτων, 
μετρούμενη με την ποσότητα και το είδος 
των συσκευασμένων αποβλήτων·

Or. en
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Τροπολογία 88
Ivailo Kalfin

Άρθρο 2 – παράγραφος 2 – στοιχείο γ – σημείο iii

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

iii) ασφαλής διαχείριση των αποβλήτων 
του παροπλισμού, σύμφωνα με λεπτομερές 
σχέδιο διαχείρισης αποβλήτων, 
μετρούμενη με την ποσότητα και το είδος 
των συσκευασμένων αποβλήτων·

iii) σύμφωνα με την οδηγία 
2011/70/Ευρατόμ του Συμβουλίου,
ασφαλής διαχείριση των αποβλήτων του 
παροπλισμού και της μακροπρόθεσμης 
διάθεσης, σύμφωνα με λεπτομερές σχέδιο 
διαχείρισης αποβλήτων, μετρούμενη με 
την ποσότητα και το είδος των 
συσκευασμένων αποβλήτων·

Or. en

Τροπολογία 89
Rebecca Harms
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Άρθρο 2 – παράγραφος 2 – στοιχείο γ – σημείο iii α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

iii α) ανάθεση και δημιουργία εθνικού 
αποθετηρίου για την ασφαλή διαχείριση 
της μακροπρόθεσμης αποθήκευσης και 
διάθεσης των αφαιρούμενων 
ακτινοβολημένων στοιχείων πυρηνικού 
καυσίμου και όλων των λοιπών 
ραδιενεργών αποβλήτων που προκύπτουν 
από τον παροπλισμό και την αποξήλωση 
των μονάδων 1 και 2 του πυρηνικού 
σταθμού Bohunice VI, μετρούμενη με την 
ποσότητα και το είδος των 
αποθηκευμένων αποβλήτων·

Or. en
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Τροπολογία 90
Rebecca Harms
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Άρθρο 2 – παράγραφος 2 – στοιχείο γ – σημείο iii β (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

iii β) αποξήλωση των πυρήνων των 
αντιδραστήρων, των κτιρίων των 
αντιδραστήρων και των πρωτογενών 
κυκλωμάτων·

Or. en

Τροπολογία 91
Andrey Kovatchev

Άρθρο 2 – παράγραφος 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2α. Οποιοδήποτε από τα προγράμματα 
παροπλισμού που αναφέρονται στην 
παράγραφο 2 μπορεί επίσης να 
περιλαμβάνει μέτρα για τη διατήρηση του 
αναγκαίου υψηλού επιπέδου ασφαλείας 
σχετικά με το κλείσιμο στους πυρηνικούς 
σταθμούς, συμπεριλαμβανομένης 
υποστήριξης του προσωπικού του 
σταθμού. 

Or. en

Τροπολογία 92
Zigmantas Balčytis

Άρθρο 2 – παράγραφος 2 α (νέα)
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2α. Το πρόγραμμα Ignalina που 
αναφέρεται στο στοιχείο β) της 
παραγράφου 2 μπορεί επίσης να 
περιλαμβάνει μέτρα για τη διατήρηση 
υψηλού επιπέδου ασφάλειας στις μονάδες 
των πυρηνικών σταθμών που υπάγονται 
σε διαδικασία παροπλισμού, 
συμπεριλαμβανομένης υποστήριξης του 
προσωπικού του σταθμού.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η εν λόγω διατύπωση προέρχεται από το άρθρο 2 παράγραφος 4 του πρωτοκόλλου αριθ. 4 και 
συνιστά σημαντική δέσμευση της ΕΕ για την εξασφάλιση υποστήριξης του προσωπικού του 
πυρηνικού σταθμού Ignalina καθ’ όλη τη διάρκεια της διαδικασίας παροπλισμού.

Τροπολογία 93
Vladko Todorov Panayotov

Άρθρο 2 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Τα ορόσημα και οι καταληκτικές 
ημερομηνίες-στόχοι ορίζονται στην πράξη, 
όπως αναφέρεται στο άρθρο 6 παράγραφος 
2.

3. Τα ορόσημα, τα αναμενόμενα γενικά 
αποτελέσματα, οι καταληκτικές 
ημερομηνίες-στόχοι και οι δείκτες 
απόδοσης του κοινού πολυετούς 
προγράμματος θα θεσπιστούν έως την 
31η Δεκεμβρίου 2013 και τα κοινά ετήσια 
προγράμματα εργασίας ορίζονται στην 
πράξη, όπως αναφέρεται στο άρθρο 6 
παράγραφος 2.

Or. en

Αιτιολόγηση

Οι κύριοι στόχοι, ορόσημα, προθεσμίες και δείκτες απόδοσης του προγράμματος στο σύνολό 
του πρέπει να είναι γνωστά εκ των προτέρων προκειμένου να διασφαλιστούν συνεπή, βέλτιστα 
αποτελέσματα και επιδόσεις.
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Τροπολογία 94
Ivailo Kalfin

Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Το χρηματοδοτικό κονδύλιο για την 
εφαρμογή του προγράμματος για το 
διάστημα 2014 έως 2020 ανέρχεται σε 
552 947 000 ευρώ σε τρέχουσες τιμές.

Λαμβάνοντας υπόψη τις ζημίες που 
προκύπτουν από το πρόωρο κλείσιμο των 
μονάδων, και για να επιτευχθούν ύψιστα 
πρότυπα ασφαλείας, το χρηματοδοτικό 
κονδύλιο για την εφαρμογή του 
προγράμματος για το διάστημα 2014 έως 
2020 περιλαμβάνει επαρκή οικονομική 
συμμετοχή της Ένωσης, η οποία 
ανταποκρίνεται στο σημαντικό 
χρηματοδοτικό κενό για το εκάστοτε 
σχέδιο παροπλισμού.

Or. en

Αιτιολόγηση

Μακροπρόθεσμα, η υλοποίηση των σχεδίων παροπλισμού στη Βουλγαρία, τη Λιθουανία και τη 
Σλοβακία απαίτησαν πρόσθετους πόρους και συγχρηματοδότηση για αποδοτικό και ασφαλή 
παροπλισμό. Το συνολικό σχέδιο χρηματοδότησης και ο υπολογισμός του πλήρους κόστους θα 
πρέπει συνεπώς να καθορίζονται από τους δικαιούχους και τις διαχειριστικές αρχές, και να 
υπόκεινται σε ετήσια επικαιροποίηση.

Τροπολογία 95
Jaroslav Paška

Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Το χρηματοδοτικό κονδύλιο για την 
εφαρμογή του προγράμματος για το 
διάστημα 2014 έως 2020 ανέρχεται σε 
552 947 000 ευρώ σε τρέχουσες τιμές.

Το χρηματοδοτικό κονδύλιο για την 
εφαρμογή του προγράμματος για το 
διάστημα 2014 έως 2020 ανέρχεται σε 
815 947 000 ευρώ σε τρέχουσες τιμές.

Or. en
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Τροπολογία 96
Eduard Kukan, Jan Březina, Alajos Mészáros, András Gyürk

Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Το χρηματοδοτικό κονδύλιο για την 
εφαρμογή του προγράμματος για το 
διάστημα 2014 έως 2020 ανέρχεται σε 
552 947 000 ευρώ σε τρέχουσες τιμές.

Το χρηματοδοτικό κονδύλιο για την 
εφαρμογή του προγράμματος για το 
διάστημα 2014 έως 2020 ανέρχεται σε 
[552 947 000] ευρώ σε τρέχουσες τιμές.

Or. en

Τροπολογία 97
Ivailo Kalfin

Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Το ποσό αυτό θα κατανεμηθεί μεταξύ 
των προγραμμάτων Kozloduy, Ignalina 
και Bohunice ως εξής:

διαγράφεται

α) 208 503 000 ευρώ για το πρόγραμμα 
Kozloduy για την περίοδο 2014 έως 2020·
β) 229 629 000 ευρώ για το πρόγραμμα 
Ignalina για την περίοδο 2014 έως 2017·
γ) 114 815 000 ευρώ για το πρόγραμμα 
Bohunice για την περίοδο 2014 έως 2017.

Or. en

Τροπολογία 98
Andrey Kovatchev

Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – εδάφιο 2 – στοιχείο β
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) 229 629 000 ευρώ για το πρόγραμμα 
Ignalina για την περίοδο 2014 έως 2017·

β) 229 629 000 ευρώ για το πρόγραμμα 
Ignalina για την περίοδο 2014 έως 2020·

Or. en

Τροπολογία 99
Zigmantas Balčytis

Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – εδάφιο 2 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) 229 629 000 ευρώ για το πρόγραμμα 
Ignalina για την περίοδο 2014 έως 2017·

β) 229 629 000 ευρώ για το πρόγραμμα 
Ignalina για την περίοδο 2014 έως 2020·

Or. en

Τροπολογία 100
Algirdas Saudargas

Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – εδάφιο 2 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) 229 629 000 ευρώ για το πρόγραμμα 
Ignalina για την περίοδο 2014 έως 2017·

β) 229 629 000 ευρώ για το πρόγραμμα 
Ignalina για την περίοδο 2014 έως 2020·

Or. en

Τροπολογία 101
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – εδάφιο 2 – στοιχείο β



AM\913763EL.doc 47/88 PE496.524v01-00

EL

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) 229 629 000 ευρώ για το πρόγραμμα 
Ignalina για την περίοδο 2014 έως 2017·

β) [229 629 000] ευρώ για το πρόγραμμα 
Ignalina για την περίοδο 2014 έως 2020·

Or. en

Τροπολογία 102
Rolandas Paksas

Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – εδάφιο 2 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) 229 629 000 ευρώ για το πρόγραμμα 
Ignalina για την περίοδο 2014 έως 2017·

β) [229 629 000] ευρώ για το πρόγραμμα 
Ignalina για την περίοδο 2014 έως 2020·

Or. en

Τροπολογία 103
Rebecca Harms
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – εδάφιο 2 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) 229 629 000 ευρώ για το πρόγραμμα 
Ignalina για την περίοδο 2014 έως 2017·

β) [229 629 000] ευρώ για το πρόγραμμα 
Ignalina για την περίοδο 2014 έως 2020·

Or. en

Αιτιολόγηση

Αυτή η τροπολογία επιδιώκει να διευκρινίσει τους λόγους παύσης αυτού του προγράμματος 
συνδρομής για τη Λιθουανία ήδη από το 2017.

Τροπολογία 104
Alejo Vidal-Quadras



PE496.524v01-00 48/88 AM\913763EL.doc

EL

Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – εδάφιο 2 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) 229 629 000 ευρώ για το πρόγραμμα 
Ignalina για την περίοδο 2014 έως 2017·

β) 229 629 000 ευρώ για το πρόγραμμα 
Ignalina για την περίοδο 2014 έως 2020·

Or. en

Τροπολογία 105
Jaroslav Paška

Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – εδάφιο 2 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ) 114 815 000 ευρώ για το πρόγραμμα 
Bohunice για την περίοδο 2014 έως 2017.

γ) 377 815 000 ευρώ για το πρόγραμμα 
Bohunice για την περίοδο 2014 έως 2017.

Or. en

Justification

Slovakia is prepared to co-finance this process as well. But it is necessary to take into account 
that real costs for decommissioning are much higher as have been predicted before. 
According to this we propose to find the possibility of increasing a total amount of financial 
support for decommissioning process NPP Bohunice V1, for which we propose on the amount 
of 377 815 000 EUR at least. Moreover, Slovakia has implemented number of projects aimed 
at decommissioning of V1 Jaslovske Bohunice from its own national resources, amounting to 
263 millions EUR (e.g. for handling spent nuclear fuel and radioactive waste). At the same 
time, other countries have received EU financial support to the similar projects, which seems 
to create general imbalance.

Τροπολογία 106
Andrey Kovatchev

Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – εδάφιο 2 – στοιχείο γ
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ) 114 815 000 ευρώ για το πρόγραμμα 
Bohunice για την περίοδο 2014 έως 2017.

γ) 114 815 000 ευρώ για το πρόγραμμα 
Bohunice για την περίοδο 2014 έως 2020.

Or. en

Τροπολογία 107
Rebecca Harms
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – εδάφιο 2 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ) 114 815 000 ευρώ για το πρόγραμμα 
Bohunice για την περίοδο 2014 έως 2017.

γ) [114 815 000] ευρώ για το πρόγραμμα 
Bohunice για την περίοδο 2014 έως 2020.

Or. en

Αιτιολόγηση

Αυτή η τροπολογία επιδιώκει να διευκρινίσει τους λόγους παύσης αυτού του προγράμματος 
συνδρομής για τη Σλοβακία ήδη από το 2017.

Τροπολογία 108
Eduard Kukan, Jan Březina, Alajos Mészáros, András Gyürk

Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – εδάφιο 2 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ) 114 815 000 ευρώ για το πρόγραμμα 
Bohunice για την περίοδο 2014 έως 2017.

γ) [114 815 000] ευρώ για το πρόγραμμα 
Bohunice για την περίοδο 2014 έως 2017.

Or. en

Justification

Most recent cost analyses commissioned by Slovakia have shown insufficient financial 
support a GAP of 425 millions of EUR for decommissioning of V1 Jaslovske Bohunice. 
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Therefore, we consider the amount of 114 mil EUR extremely low, taking under consideration 
impact and burden arising from shutting-down the V1 Jaslovske Bohunice. Moreover, 
Slovakia has implemented number of projects aimed at decommissioning of V1 Jaslovske 
Bohunice from its own national resources, amounting to 263 millions EUR (e.g. for handling 
spent nuclear fuel and radioactive waste). At the same time, other countries can apply for EU 
financial support to the similar projects, which seems to create general imbalance. In order to 
continue in dimensioning work and eliminate negative impacts on environment we propose to 
raise the Bohunice Programme 2014-2020 to minimum 300 millions EUR.

Τροπολογία 109
Zigmantas Balčytis

Άρθρο 3 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Η Επιτροπή θα επανεξετάσει την 
εκτέλεση του προγράμματος και θα 
αξιολογήσει την πρόοδο των 
προγραμμάτων Kozloduy, Ignalina και 
Bohunice σε σχέση με τα ορόσημα και τις 
ημερομηνίες-στόχους που αναφέρονται 
στο άρθρο 2.3 έως τα τέλη του 2015, στο 
πλαίσιο της ενδιάμεσης αξιολόγησης που 
αναφέρεται στο άρθρο 8. Με βάση τα 
αποτελέσματα αυτής της αξιολόγησης, η 
Επιτροπή μπορεί να επανεξετάσει το 
ποσό των κονδυλίων που διατίθενται για το 
πρόγραμμα, καθώς και την περίοδο
προγραμματισμού και την κατανομή 
μεταξύ των προγραμμάτων Kozloduy, 
Ignalina και Bohunice.

2. Η Επιτροπή θα επανεξετάσει την 
εκτέλεση του προγράμματος και θα 
αξιολογήσει την πρόοδο των 
προγραμμάτων Kozloduy, Ignalina και 
Bohunice σε σχέση με τα ορόσημα και τις 
ημερομηνίες-στόχους που αναφέρονται 
στο άρθρο 6 έως τα τέλη του 2017, στο 
πλαίσιο της ενδιάμεσης αξιολόγησης που 
αναφέρεται στο άρθρο 8. Με βάση τα 
αποτελέσματα αυτής της αξιολόγησης, 
μπορεί να επανεξεταστεί το ποσό των 
κονδυλίων που διατίθενται για το 
πρόγραμμα, καθώς και η περίοδος
προγραμματισμού και η κατανομή μεταξύ 
των προγραμμάτων Kozloduy, Ignalina και 
Bohunice, ώστε να ληφθεί υπόψη η 
πρόοδος που έχει σημειωθεί και να 
διασφαλίζεται ότι ο προγραμματισμός και 
η χορήγηση πόρων βασίζονται σε 
πραγματικές ανάγκες πληρωμών και 
ικανότητα απορρόφησης.

Or. en

Αιτιολόγηση

Είναι πρόωρη η επανεξέταση της απόδοσης σε ένα έτος μετά την έναρξη του προγράμματος (το 
πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο (ΠΔΠ) ξεκινά το 2014). Το πρωτόκολλο αριθ. 4 αναφέρει ότι 
ο προγραμματισμός των πόρων που χορηγούνται στο πρόγραμμα για τον πυρηνικό σταθμό 
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Ignalina θα βασισθεί στις πραγματικές ανάγκες πληρωμών και την ικανότητα απορρόφησης.

Τροπολογία 110
Jaroslav Paška

Άρθρο 3 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Η Επιτροπή θα επανεξετάσει την 
εκτέλεση του προγράμματος και θα 
αξιολογήσει την πρόοδο των 
προγραμμάτων Kozloduy, Ignalina και 
Bohunice σε σχέση με τα ορόσημα και τις 
ημερομηνίες-στόχους που αναφέρονται 
στο άρθρο 2.3 έως τα τέλη του 2015, στο 
πλαίσιο της ενδιάμεσης αξιολόγησης που 
αναφέρεται στο άρθρο 8. Με βάση τα 
αποτελέσματα αυτής της αξιολόγησης, η 
Επιτροπή μπορεί να επανεξετάσει το ποσό 
των κονδυλίων που διατίθενται για το 
πρόγραμμα, καθώς και την περίοδο 
προγραμματισμού και την κατανομή 
μεταξύ των προγραμμάτων Kozloduy, 
Ignalina και Bohunice.

2. Η Επιτροπή θα επανεξετάσει την 
εκτέλεση του προγράμματος και θα 
αξιολογήσει την πρόοδο των 
προγραμμάτων Kozloduy, Ignalina και 
Bohunice σε σχέση με τα ορόσημα και τις 
ημερομηνίες-στόχους που αναφέρονται 
στο άρθρο 2.3 έως τα τέλη του 2015, στο 
πλαίσιο της ενδιάμεσης αξιολόγησης που 
αναφέρεται στο άρθρο 8. Με βάση τα 
αποτελέσματα αυτής της αξιολόγησης, η 
Επιτροπή μπορεί να επανεξετάσει το ποσό 
των κονδυλίων που διατίθενται για το 
πρόγραμμα, καθώς και την περίοδο 
προγραμματισμού και την κατανομή 
μεταξύ των προγραμμάτων Kozloduy, 
Ignalina και Bohunice, φροντίζοντας να 
μην τεθούν σε κίνδυνο τα ύψιστα 
πρότυπα ασφαλείας και η σταθερή 
διαδικασία παροπλισμού σύμφωνα με τα 
αντίστοιχα σχέδια παροπλισμού.

Or. en

Αιτιολόγηση

Προτείνουμε να προστεθεί μια φράση η οποία να προσπαθεί να αποτρέψει ενδεχόμενες 
απρόσμενες συνέπειες σε ολόκληρη τη διαδικασία παροπλισμού.

Τροπολογία 111
Rebecca Harms
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Άρθρο 3 – παράγραφος 2
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Η Επιτροπή θα επανεξετάσει την 
εκτέλεση του προγράμματος και θα 
αξιολογήσει την πρόοδο των 
προγραμμάτων Kozloduy, Ignalina και 
Bohunice σε σχέση με τα ορόσημα και τις 
ημερομηνίες-στόχους που αναφέρονται 
στο άρθρο 2.3 έως τα τέλη του 2015, στο 
πλαίσιο της ενδιάμεσης αξιολόγησης που 
αναφέρεται στο άρθρο 8. Με βάση τα 
αποτελέσματα αυτής της αξιολόγησης, η 
Επιτροπή μπορεί να επανεξετάσει το ποσό 
των κονδυλίων που διατίθενται για το 
πρόγραμμα, καθώς και την περίοδο 
προγραμματισμού και την κατανομή 
μεταξύ των προγραμμάτων Kozloduy, 
Ignalina και Bohunice.

2. Η Επιτροπή θα επανεξετάσει την 
εκτέλεση του προγράμματος και θα 
αξιολογήσει την πρόοδο των 
προγραμμάτων Kozloduy, Ignalina και 
Bohunice σε σχέση με τα ορόσημα και τις 
ημερομηνίες-στόχους που αναφέρονται 
στο άρθρο 2.3 έως τα τέλη του 2015, στο 
πλαίσιο της ενδιάμεσης αξιολόγησης που 
αναφέρεται στο άρθρο 8. Με βάση τα 
αποτελέσματα αυτής της αξιολόγησης, η 
Επιτροπή, σε συμφωνία με τις 
δημοσιονομικές αρχές της Ένωσης, θα 
επανεξετάσει, εφόσον κρίνεται σκόπιμο,
το ποσό των κονδυλίων που διατίθενται για 
το πρόγραμμα, καθώς και την περίοδο 
προγραμματισμού και την κατανομή 
μεταξύ των προγραμμάτων Kozloduy, 
Ignalina και Bohunice.

Or. en

Τροπολογία 112
Marian-Jean Marinescu

Άρθρο 3 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Η Επιτροπή θα επανεξετάσει την 
εκτέλεση του προγράμματος και θα 
αξιολογήσει την πρόοδο των 
προγραμμάτων Kozloduy, Ignalina και 
Bohunice σε σχέση με τα ορόσημα και τις 
ημερομηνίες-στόχους που αναφέρονται 
στο άρθρο 2.3 έως τα τέλη του 2015, στο 
πλαίσιο της ενδιάμεσης αξιολόγησης που 
αναφέρεται στο άρθρο 8. Με βάση τα 
αποτελέσματα αυτής της αξιολόγησης, η 
Επιτροπή μπορεί να επανεξετάσει το ποσό 
των κονδυλίων που διατίθενται για το 
πρόγραμμα, καθώς και την περίοδο 
προγραμματισμού και την κατανομή 

2. Η Επιτροπή θα επανεξετάσει την 
εκτέλεση του προγράμματος και θα 
αξιολογήσει την πρόοδο των 
προγραμμάτων Kozloduy, Ignalina και 
Bohunice σε σχέση με τα ορόσημα και τις 
ημερομηνίες-στόχους που αναφέρονται 
στο άρθρο 2.3 έως τα τέλη του 2015, στο 
πλαίσιο της ενδιάμεσης αξιολόγησης που 
αναφέρεται στο άρθρο 8. Με βάση τα 
αποτελέσματα αυτής της αξιολόγησης, η 
Επιτροπή μπορεί να επανεξετάσει το ποσό 
των κονδυλίων που διατίθενται για το 
πρόγραμμα, καθώς και την περίοδο 
προγραμματισμού και την κατανομή 
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μεταξύ των προγραμμάτων Kozloduy, 
Ignalina και Bohunice.

μεταξύ των προγραμμάτων Kozloduy, 
Ignalina και Bohunice δυνάμει των 
διατάξεων του πολυετούς 
δημοσιονομικού πλαισίου για τα έτη 
2014-2020.

Or. en

Τροπολογία 113
Andrey Kovatchev

Άρθρο 3 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Η Επιτροπή θα επανεξετάσει την 
εκτέλεση του προγράμματος και θα 
αξιολογήσει την πρόοδο των 
προγραμμάτων Kozloduy, Ignalina και 
Bohunice σε σχέση με τα ορόσημα και τις 
ημερομηνίες-στόχους που αναφέρονται 
στο άρθρο 2.3 έως τα τέλη του 2015, στο 
πλαίσιο της ενδιάμεσης αξιολόγησης που 
αναφέρεται στο άρθρο 8. Με βάση τα 
αποτελέσματα αυτής της αξιολόγησης, η 
Επιτροπή μπορεί να επανεξετάσει το ποσό 
των κονδυλίων που διατίθενται για το 
πρόγραμμα, καθώς και την περίοδο 
προγραμματισμού και την κατανομή 
μεταξύ των προγραμμάτων Kozloduy, 
Ignalina και Bohunice.

2. Η Επιτροπή θα επανεξετάσει την 
εκτέλεση του προγράμματος και θα 
αξιολογήσει την πρόοδο των 
προγραμμάτων Kozloduy, Ignalina και 
Bohunice σε σχέση με τα ορόσημα και τις 
ημερομηνίες-στόχους που αναφέρονται 
στο άρθρο 2.3 έως τα τέλη του 2017, στο 
πλαίσιο της ενδιάμεσης αξιολόγησης που 
αναφέρεται στο άρθρο 8. Με βάση τα 
αποτελέσματα αυτής της αξιολόγησης, η 
Επιτροπή μπορεί να επανεξετάσει το ποσό 
των κονδυλίων που διατίθενται για το 
πρόγραμμα, καθώς και την περίοδο 
προγραμματισμού και την κατανομή 
μεταξύ των προγραμμάτων Kozloduy,
Ignalina και Bohunice.

Or. en

Τροπολογία 114
Algirdas Saudargas

Άρθρο 3 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Η Επιτροπή θα επανεξετάσει την 2. Η Επιτροπή θα επανεξετάσει την 
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εκτέλεση του προγράμματος και θα 
αξιολογήσει την πρόοδο των 
προγραμμάτων Kozloduy, Ignalina και 
Bohunice σε σχέση με τα ορόσημα και τις 
ημερομηνίες-στόχους που αναφέρονται 
στο άρθρο 2.3 έως τα τέλη του 2015, στο 
πλαίσιο της ενδιάμεσης αξιολόγησης που 
αναφέρεται στο άρθρο 8. Με βάση τα 
αποτελέσματα αυτής της αξιολόγησης, η 
Επιτροπή μπορεί να επανεξετάσει το ποσό 
των κονδυλίων που διατίθενται για το 
πρόγραμμα, καθώς και την περίοδο 
προγραμματισμού και την κατανομή 
μεταξύ των προγραμμάτων Kozloduy, 
Ignalina και Bohunice.

εκτέλεση του προγράμματος και θα 
αξιολογήσει την πρόοδο των 
προγραμμάτων Kozloduy, Ignalina και 
Bohunice σε σχέση με τα ορόσημα και τις 
ημερομηνίες-στόχους που αναφέρονται 
στο άρθρο 2.3 έως τα τέλη του 2017, στο 
πλαίσιο της ενδιάμεσης αξιολόγησης που 
αναφέρεται στο άρθρο 8. Με βάση τα 
αποτελέσματα αυτής της αξιολόγησης, η 
Επιτροπή μπορεί να επανεξετάσει το ποσό 
των κονδυλίων που διατίθενται για το 
πρόγραμμα, καθώς και την περίοδο 
προγραμματισμού και την κατανομή 
μεταξύ των προγραμμάτων Kozloduy, 
Ignalina και Bohunice.

Or. en

Τροπολογία 115
Eduard Kukan, Alajos Mészáros, Jan Březina, Evžen Tošenovský, András Gyürk

Άρθρο 3 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Η Επιτροπή θα επανεξετάσει την 
εκτέλεση του προγράμματος και θα 
αξιολογήσει την πρόοδο των 
προγραμμάτων Kozloduy, Ignalina και 
Bohunice σε σχέση με τα ορόσημα και τις 
ημερομηνίες-στόχους που αναφέρονται 
στο άρθρο 2.3 έως τα τέλη του 2015, στο 
πλαίσιο της ενδιάμεσης αξιολόγησης που 
αναφέρεται στο άρθρο 8. Με βάση τα 
αποτελέσματα αυτής της αξιολόγησης, η 
Επιτροπή μπορεί να επανεξετάσει το ποσό 
των κονδυλίων που διατίθενται για το 
πρόγραμμα, καθώς και την περίοδο 
προγραμματισμού και την κατανομή 
μεταξύ των προγραμμάτων Kozloduy, 
Ignalina και Bohunice.

2. Η Επιτροπή θα επανεξετάσει την 
εκτέλεση του προγράμματος και θα 
αξιολογήσει την πρόοδο των 
προγραμμάτων Kozloduy, Ignalina και 
Bohunice σε σχέση με τα ορόσημα και τις 
ημερομηνίες-στόχους που αναφέρονται 
στο άρθρο 2.3 έως τα τέλη του 2017, στο 
πλαίσιο της ενδιάμεσης αξιολόγησης που 
αναφέρεται στο άρθρο 8. Με βάση τα 
αποτελέσματα αυτής της αξιολόγησης, η 
Επιτροπή μπορεί να επανεξετάσει το ποσό 
των κονδυλίων που διατίθενται για το 
πρόγραμμα, καθώς και την περίοδο 
προγραμματισμού και την κατανομή 
μεταξύ των προγραμμάτων Kozloduy, 
Ignalina και Bohunice.

Or. en
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Τροπολογία 116
Ingeborg Gräßle

Άρθρο 3 – παράγραφος 3 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τα κονδύλια που προβλέπονται για τα 
προγράμματα Kozloduy, Ignalina και 
Bohunice μπορούν επίσης να καλύπτουν 
έξοδα για τις δραστηριότητες 
προπαρασκευής, παρακολούθησης, 
ελέγχου και αξιολόγησης που απαιτούνται 
για τη διαχείριση του προγράμματος και 
την επίτευξη των στόχων του· ειδικότερα, 
μελέτες, συνεδριάσεις εμπειρογνωμόνων, 
δράσεις ενημέρωσης και επικοινωνίας, 
συμπεριλαμβανομένης της εταιρικής 
επικοινωνίας σχετικά με τις πολιτικές 
προτεραιότητες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 
στο βαθμό που συνδέονται με τους 
γενικούς στόχους του παρόντος 
κανονισμού, έξοδα που συνδέονται με 
δίκτυα πληροφορικής τα οποία 
επικεντρώνονται στην επεξεργασία και την 
ανταλλαγή πληροφοριών, καθώς και όλα 
τα άλλα έξοδα τεχνικής και διοικητικής 
συνδρομής που βαρύνουν την Επιτροπή 
στο πλαίσιο διαχείρισης του 
προγράμματος.

Τα κονδύλια που προβλέπονται για τα 
προγράμματα Kozloduy, Ignalina και 
Bohunice μπορούν επίσης να καλύπτουν 
έξοδα για  τις δραστηριότητες 
προπαρασκευής, παρακολούθησης, 
ελέγχου και αξιολόγησης που απαιτούνται 
για τη διαχείριση του προγράμματος και 
την επίτευξη των στόχων του· ειδικότερα, 
μελέτες, συνεδριάσεις εμπειρογνωμόνων, 
δράσεις ενημέρωσης και επικοινωνίας, 
συμπεριλαμβανομένης της εταιρικής 
επικοινωνίας σχετικά με τις πολιτικές 
προτεραιότητες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 
στο βαθμό που συνδέονται με τους 
γενικούς στόχους του παρόντος 
κανονισμού, έξοδα που συνδέονται με 
δίκτυα πληροφορικής τα οποία 
επικεντρώνονται στην επεξεργασία και την 
ανταλλαγή πληροφοριών, καθώς και όλα 
τα άλλα έξοδα τεχνικής και διοικητικής 
συνδρομής που βαρύνουν την Επιτροπή 
στο πλαίσιο διαχείρισης του 
προγράμματος.

Τα κονδύλια μπορούν να 
χρησιμοποιηθούν επίσης για 
προπαρασκευαστικές εργασίες για τη 
δημιουργία χώρου εναπόθεσης 
αποβλήτων. 
Τα μέτρα για την καταπολέμηση των 
συνεπειών του κλεισίματος και του 
παροπλισμού δεν είναι επιλέξιμα για 
χρηματοδότηση. 

Or. de

Τροπολογία 117
Silvia-Adriana Ţicău
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Άρθρο 3 – παράγραφος 3 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τα κονδύλια που προβλέπονται για τα 
προγράμματα Kozloduy, Ignalina και 
Bohunice μπορούν επίσης να καλύπτουν 
έξοδα για τις δραστηριότητες 
προπαρασκευής, παρακολούθησης, 
ελέγχου και αξιολόγησης που απαιτούνται 
για τη διαχείριση του προγράμματος και 
την επίτευξη των στόχων του· ειδικότερα, 
μελέτες, συνεδριάσεις εμπειρογνωμόνων, 
δράσεις ενημέρωσης και επικοινωνίας, 
συμπεριλαμβανομένης της εταιρικής 
επικοινωνίας σχετικά με τις πολιτικές 
προτεραιότητες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 
στο βαθμό που συνδέονται με τους 
γενικούς στόχους του παρόντος 
κανονισμού, έξοδα που συνδέονται με 
δίκτυα πληροφορικής τα οποία 
επικεντρώνονται στην επεξεργασία και την 
ανταλλαγή πληροφοριών, καθώς και όλα 
τα άλλα έξοδα τεχνικής και διοικητικής 
συνδρομής που βαρύνουν την Επιτροπή 
στο πλαίσιο διαχείρισης του 
προγράμματος.

Τα κονδύλια που προβλέπονται για τα 
προγράμματα Kozloduy, Ignalina και 
Bohunice μπορούν επίσης να καλύπτουν 
έξοδα για τις δραστηριότητες 
προπαρασκευής, παρακολούθησης, 
ελέγχου και αξιολόγησης που απαιτούνται 
για τη διαχείριση του προγράμματος και 
την επίτευξη των στόχων του· ειδικότερα, 
μελέτες, συνεδριάσεις εμπειρογνωμόνων, 
δράσεις εκπαίδευσης, ενημέρωσης και 
επικοινωνίας, συμπεριλαμβανομένης της 
εταιρικής επικοινωνίας σχετικά με τις 
πολιτικές προτεραιότητες της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης, στο βαθμό που συνδέονται με 
τους γενικούς στόχους του παρόντος 
κανονισμού, έξοδα που συνδέονται με 
δίκτυα πληροφορικής τα οποία 
επικεντρώνονται στην επεξεργασία και την 
ανταλλαγή πληροφοριών, καθώς και όλα 
τα άλλα έξοδα τεχνικής και διοικητικής 
συνδρομής που βαρύνουν την Επιτροπή 
στο πλαίσιο διαχείρισης του 
προγράμματος.

Or. ro

Τροπολογία 118
Ivailo Kalfin

Άρθρο 3 – παράγραφος 3 – εδάφιο 1 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Λαμβάνοντας υπόψη τις σημαντικές 
ζημίες μετά το πρόωρο κλείσιμο των 
μονάδων, καταβάλλεται κάθε δυνατή 
προσπάθεια για τη συνέχιση σε 
ικανοποιητικό επίπεδο της πρακτικής της 
συγχρηματοδότησης που θεσπίστηκε στο 
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πλαίσιο της προενταξιακής βοήθειας και 
της ενίσχυσης που χορηγήθηκε κατά την 
περίοδο 2007-2013 για τις προσπάθειες 
παροπλισμού που κατέβαλαν και τα 3 
κράτη μέλη, καθώς και, κατά περίπτωση, 
για την προσέλκυση συγχρηματοδότησης 
από άλλες πηγές.

Or. en

Τροπολογία 119
Ingeborg Gräßle

Άρθρο 3 – παράγραφος 3 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3α. Τυχόν διαφωνίες σχετικά με τη 
διαφορετική ερμηνεία των συμβάσεων 
και τις αναθέσεις αυτών πρέπει να 
επιλύονται.  Οι καθυστερήσεις κατά την 
κατασκευή που ενδέχεται να προκύψουν 
από αυτές μπορεί να οδηγήσουν σε 
αναστολή των πληρωμών και σε μείωση 
των κονδυλίων. Το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο λαμβάνει σχετικά έκθεση μία 
φορά το χρόνο. 

Or. de

Τροπολογία 120
Vladko Todorov Panayotov

Άρθρο 4 – παράγραφος 1 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Έως την 1η Ιανουαρίου 2014, η 
Βουλγαρία, η Λιθουανία και η Σλοβακία 
θα πρέπει να πληρούν τους ακόλουθους εκ 
των προτέρων όρους:

1. Έως την 1η Σεπτεμβρίου 2013, η 
Βουλγαρία, η Λιθουανία και η Σλοβακία 
θα πρέπει να πληρούν τους ακόλουθους εκ 
των προτέρων όρους:
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Or. en

Αιτιολόγηση

Προκειμένου να δοθεί κάποιος χρόνος στην Επιτροπή, εφόσον χρειάζεται, να προσαρμόσει 
λεπτομέρειες του κοινού πολυετούς προγράμματος και του ετήσιου προγράμματος εργασίας για
το 2014.

Τροπολογία 121
Zigmantas Balčytis

Άρθρο 4 – παράγραφος 1 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α)Συμμόρφωση με το κεκτημένο της 
Ένωσης· ιδίως στον τομέα της πυρηνικής 
ασφάλειας, τη μεταφορά στο εθνικό 
δίκαιο της οδηγίας 2009/71/Ευρατόμ του 
Συμβουλίου σχετικά με την πυρηνική 
ασφάλεια και της οδηγίας 
2011/70/Ευρατόμ του Συμβουλίου 
σχετικά με τη διαχείριση αναλωμένων 
καυσίμων και ραδιενεργών αποβλήτων.

διαγράφεται

Or. en

Αιτιολόγηση

Η απαίτηση συμμόρφωσης με το κεκτημένο της Ένωσης είναι διάταξη που εισάγει διακρίσεις 
όσον αφορά τις τρεις ενδιαφερόμενες χώρες, καθώς με το κεκτημένο της Ένωσης πρέπει να 
συμμορφώνονται και τα 27 κράτη μέλη. Επομένως, αυτή η απαίτηση πρέπει να διαγραφεί 
καθώς είναι περιττή. Οι σχετικές οδηγίες και η συμμόρφωση με αυτές αναφέρθηκαν ήδη στην 
αιτιολογική σκέψη 10.

Τροπολογία 122
Rolandas Paksas

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

α) Συμμόρφωση με το κεκτημένο της 
Ένωσης· ιδίως στον τομέα της πυρηνικής 
ασφάλειας, τη μεταφορά στο εθνικό 
δίκαιο της οδηγίας 2009/71/Ευρατόμ του 
Συμβουλίου σχετικά με την πυρηνική 
ασφάλεια και της οδηγίας 
2011/70/Ευρατόμ του Συμβουλίου 
σχετικά με τη διαχείριση αναλωμένων 
καυσίμων και ραδιενεργών αποβλήτων.

διαγράφεται

Or. en

Αιτιολόγηση

Όλα τα κράτη μέλη πρέπει να συμμορφώνονται με το κεκτημένο της Ένωσης, όχι μόνο η 
Βουλγαρία, η Λιθουανία και η Σλοβακία.

Τροπολογία 123
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Άρθρο 4 – παράγραφος 1 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α)Συμμόρφωση με το κεκτημένο της 
Ένωσης· ιδίως στον τομέα της πυρηνικής 
ασφάλειας, τη μεταφορά στο εθνικό 
δίκαιο της οδηγίας 2009/71/Ευρατόμ του 
Συμβουλίου σχετικά με την πυρηνική 
ασφάλεια και της οδηγίας 
2011/70/Ευρατόμ του Συμβουλίου 
σχετικά με τη διαχείριση αναλωμένων 
καυσίμων και ραδιενεργών αποβλήτων.

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 124
Alejo Vidal-Quadras
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Άρθρο 4 – παράγραφος 1 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) Συμμόρφωση με το κεκτημένο της 
Ένωσης· ιδίως στον τομέα της πυρηνικής 
ασφάλειας, τη μεταφορά στο εθνικό δίκαιο 
της οδηγίας 2009/71/Ευρατόμ του 
Συμβουλίου σχετικά με την πυρηνική 
ασφάλεια και της οδηγίας
2011/70/Ευρατόμ του Συμβουλίου σχετικά 
με τη διαχείριση αναλωμένων καυσίμων 
και ραδιενεργών αποβλήτων.

α) Συμμόρφωση με το κεκτημένο της 
Ένωσης· ιδίως με την οδηγία
2009/71/Ευρατόμ του Συμβουλίου σχετικά 
με την πυρηνική ασφάλεια και την οδηγία
2011/70/Ευρατόμ του Συμβουλίου σχετικά 
με τη διαχείριση αναλωμένων καυσίμων 
και ραδιενεργών αποβλήτων.

Or. en

Τροπολογία 125
Zigmantas Balčytis

Άρθρο 4 – παράγραφος 1 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) Δημιουργία ενός εθνικού νομικού 
πλαισίου, το οποίο θα προβλέπει επαρκείς 
διατάξεις όσον αφορά την έγκαιρη 
συγκέντρωση των εθνικών 
χρηματοδοτικών πόρων για την ασφαλή 
ολοκλήρωση του παροπλισμού σύμφωνα 
με τους εφαρμοστέους κανόνες περί 
κρατικών ενισχύσεων.

β) Έγκριση και υποβολή στην Επιτροπή 
ενός στρατηγικού εγγράφου για τον 
προγραμματισμό του παροπλισμού (μια 
στρατηγική παροπλισμού) που να 
καλύπτει όλη τη διαδικασία παροπλισμού 
μέχρι την τελική κατάσταση και να 
αναφέρει τις κύριες διαδικασίες, τη 
μέθοδο παροπλισμού, τη μη αναστρέψιμη 
κατάσταση παροπλισμού και να 
προβλέπει το συνολικό κόστος (το κόστος 
που απαιτείται για την ασφαλή 
ολοκλήρωση του παροπλισμού των 
μονάδων του πυρηνικού αντιδραστήρα 
που υπάγονται στον παρόντα κανονισμό), 
κύριες δραστηριότητες με 
χρονοδιαγράμματα (προετοιμασία 
παροπλισμού, ασφαλής λειτουργία, 
αφαίρεση καυσίμου, διαχείριση 
επιχειρησιακών αποβλήτων και 
αποβλήτων παροπλισμού, απολύμανση, 
αποξήλωση), πιθανούς χρηματοδοτικούς 
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πόρους, μηχανισμούς χρηματοδότησης 
σύμφωνα με τους εφαρμοστέους κανόνες 
περί κρατικών ενισχύσεων.

Or. en

Τροπολογία 126
Andrey Kovatchev

Άρθρο 4 – παράγραφος 1 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) Δημιουργία ενός εθνικού νομικού 
πλαισίου, το οποίο θα προβλέπει επαρκείς 
διατάξεις όσον αφορά την έγκαιρη 
συγκέντρωση των εθνικών 
χρηματοδοτικών πόρων για την ασφαλή 
ολοκλήρωση του παροπλισμού σύμφωνα 
με τους εφαρμοστέους κανόνες περί 
κρατικών ενισχύσεων.

β) Δημιουργία σε εθνικό πλαίσιο ενός
συνολικού σχεδίου χρηματοδότησης το 
οποίο θα προσδιορίζει το πλήρες κόστος 
και τις πηγές χρηματοδότησης που 
απαιτούνται για την ασφαλή ολοκλήρωση 
του παροπλισμού των μονάδων 
πυρηνικών αντιδραστήρων, 
συμπεριλαμβανομένης της διαχείρισης 
αναλωμένων καυσίμων και ραδιενεργών 
αποβλήτων, η οποία καλύπτεται από τον 
παρόντα κανονισμό.

Or. en

Τροπολογία 127
Rebecca Harms
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Άρθρο 4 – παράγραφος 1 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) Δημιουργία ενός εθνικού νομικού 
πλαισίου, το οποίο θα προβλέπει επαρκείς 
διατάξεις όσον αφορά την έγκαιρη 
συγκέντρωση των εθνικών 
χρηματοδοτικών πόρων για την ασφαλή 
ολοκλήρωση του παροπλισμού σύμφωνα 
με τους εφαρμοστέους κανόνες περί 

β) Δημιουργία ενός εθνικού νομικού 
πλαισίου, το οποίο θα προβλέπει επαρκείς 
και έγκαιρους εθνικούς χρηματοδοτικούς 
πόρους για την ασφαλή ολοκλήρωση του 
παροπλισμού των πυρηνικών σταθμών, 
συμπεριλαμβανομένων των ραδιενεργών 
αποβλήτων και των ακτινοβολημένων 
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κρατικών ενισχύσεων. στοιχείων πυρηνικού καυσίμου, σύμφωνα 
με την αρχή «ο ρυπαίνων πληρώνει» και 
τους εφαρμοστέους κανόνες περί κρατικών 
ενισχύσεων.

Or. en

Τροπολογία 128
Zigmantas Balčytis

Άρθρο 4 – παράγραφος 1 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ) Υποβολή στην Επιτροπή ενός 
αναθεωρημένου αναλυτικού 
προγράμματος παροπλισμού.

γ) Υποβολή στην Επιτροπή ενός 
αναθεωρημένου αναλυτικού 
προγράμματος παροπλισμού για την 
περίοδο 2014-2020 το οποίο θέτει τους 
βασικούς στόχους και καθήκοντα 
κατανεμημένα σε επίπεδο 
δραστηριοτήτων παροπλισμού, 
προβλεπόμενης σειράς έργων, 
χρονοδιαγράμματος, δομής κόστους και 
αναλογιών συγχρηματοδότησης. Το 
πρόγραμμα προετοιμάζεται σύμφωνα με 
διεθνώς αναγνωρισμένο πρότυπο για την 
εκτίμηση του κόστους παροπλισμού.

Or. en

Αιτιολόγηση

Δεδομένου ότι το σχέδιο κανονισμού καλύπτει την περίοδο του πολυετούς δημοσιονομικού 
πλαισίου, το έγγραφο προγραμματισμού πρέπει να αναφέρεται στην ίδια χρονική περίοδο. 
Επιπλέον, σύμφωνα με τη διεθνή πρακτική, τα προγράμματα παροπλισμού πρέπει να 
επανεξετάζονται περιοδικά.

Τροπολογία 129
Rebecca Harms
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Άρθρο 4 – παράγραφος 1 – στοιχείο γ
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ) Υποβολή στην Επιτροπή ενός 
αναθεωρημένου αναλυτικού 
προγράμματος παροπλισμού.

γ) Υποβολή στην Επιτροπή ενός 
αναθεωρημένου αναλυτικού 
προγράμματος παροπλισμού, 
συμπεριλαμβανομένων συγκεκριμένων 
ορόσημων και αποδεδειγμένων οριακών 
συνθηκών όσον αφορά την προστιθέμενη 
αξία για την Ένωση, το οποίο θα οδηγεί 
στην επίτευξη έγκαιρης, πραγματικής, 
φυσικής προόδου όσον αφορά την 
αφαίρεση καυσίμου και τον παροπλισμό 
και θα διασφαλίζει ότι το κλείσιμο είναι 
μη αναστρέψιμο.

Or. en

Τροπολογία 130
Marian-Jean Marinescu

Άρθρο 4 – παράγραφος 1 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ) Υποβολή στην Επιτροπή ενός 
αναθεωρημένου αναλυτικού 
προγράμματος παροπλισμού.

γ) Υποβολή στην Επιτροπή ενός στέρεου 
και ολοκληρωμένου αναθεωρημένου 
αναλυτικού προγράμματος παροπλισμού, 
συμπεριλαμβανομένων πλήρων 
εκτιμήσεων του κόστους, παράλληλα με 
σαφή ένδειξη της εθνικής 
συγχρηματοδότησης και του τρόπου 
διασφάλισης της εν λόγω εθνικής 
χρηματοδότησης μακροπρόθεσμα.

Or. en

Τροπολογία 131
Andrey Kovatchev

Άρθρο 4 – παράγραφος 2
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Η Επιτροπή θα αξιολογήσει τις 
πληροφορίες που θα παρασχεθούν σχετικά 
με την εκπλήρωση των εκ των προτέρων 
όρων κατά την προετοιμασία του ετήσιου 
προγράμματος εργασίας 2014, όπως 
αναφέρεται στο άρθρο 6 παράγραφος 1. 
Δύναται να αποφασίσει, κατά την έγκριση 
του ετήσιου προγράμματος εργασίας, να 
αναστείλει το σύνολο ή μέρος της 
χρηματοδοτικής ενίσχυσης της Ένωσης 
μέχρι την ικανοποιητική ολοκλήρωση 
των εκ των προτέρων όρων.

2. Η Επιτροπή θα αξιολογήσει τις 
πληροφορίες που θα παρασχεθούν σχετικά 
με την εκπλήρωση των εκ των προτέρων 
όρων κατά την προετοιμασία του ετήσιου 
προγράμματος εργασίας 2014, όπως 
αναφέρεται στο άρθρο 6 παράγραφος 1. 
Εάν υπάρχει αιτιολογημένη γνώμη της 
Επιτροπής όσον αφορά παράβαση για μη 
συμμόρφωση με τον όρο 1 στοιχείο α) ή η 
συμμόρφωση με τους όρους 1 στοιχείο β) 
και 1 στοιχείο γ) δεν είναι ικανοποιητική,
η απόφαση για την αναστολή ολόκληρης 
ή μέρους της χρηματοδοτικής ενίσχυσης 
της Ένωσης μπορεί να ληφθεί σύμφωνα 
με τη διαδικασία εξέτασης που 
προβλέπεται στο άρθρο 9 παράγραφος 2. 
Η εν λόγω απόφαση αποτυπώνεται στην 
έγκριση του ετήσιου προγράμματος 
εργασίας για το 2014. Το ποσό της 
ενίσχυσης που αναστέλλεται καθορίζεται 
βάσει των κριτηρίων που παρατίθενται 
στην πράξη η οποία αναφέρεται στο 
άρθρο 6 παράγραφος 2.

Or. en

Τροπολογία 132
Zigmantas Balčytis

Άρθρο 4 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Η Επιτροπή θα αξιολογήσει τις 
πληροφορίες που θα παρασχεθούν σχετικά 
με την εκπλήρωση των εκ των προτέρων 
όρων κατά την προετοιμασία του ετήσιου 
προγράμματος εργασίας 2014, όπως 
αναφέρεται στο άρθρο 6 παράγραφος 1.
Δύναται να αποφασίσει, κατά την έγκριση 
του ετήσιου προγράμματος εργασίας, να 
αναστείλει το σύνολο ή μέρος της 

2. Η Επιτροπή θα αξιολογήσει τις 
πληροφορίες που θα παρασχεθούν σχετικά 
με την εκπλήρωση των εκ των προτέρων 
όρων κατά την προετοιμασία του ετήσιου 
προγράμματος εργασίας 2014, όπως 
αναφέρεται στο άρθρο 6. Εάν υπάρχει 
αιτιολογημένη γνώμη της Επιτροπής 
σύμφωνα με την οποία η εφαρμογή των 
όρων 1 στοιχείο β) και 1 στοιχείο γ) δεν 



AM\913763EL.doc 65/88 PE496.524v01-00

EL

χρηματοδοτικής ενίσχυσης της Ένωσης 
μέχρι την ικανοποιητική ολοκλήρωση 
των εκ των προτέρων όρων.

είναι ικανοποιητική, η απόφαση για την 
αναστολή ολόκληρης ή μέρους της 
χρηματοδοτικής ενίσχυσης της Ένωσης 
λαμβάνεται σύμφωνα με τη διαδικασία 
εξέτασης που προβλέπεται στο άρθρο 9 
παράγραφος 2.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η απόφαση για την αναστολή της ενίσχυσης δεν θα πρέπει να λαμβάνεται μονομερώς από την 
Επιτροπή. Θα πρέπει να συμμετέχουν σε αυτήν και τα κράτη μέλη.

Τροπολογία 133
Silvia-Adriana Ţicău

Άρθρο 4 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Η Επιτροπή θα αξιολογήσει τις 
πληροφορίες που θα παρασχεθούν σχετικά 
με την εκπλήρωση των εκ των προτέρων 
όρων κατά την προετοιμασία του ετήσιου 
προγράμματος εργασίας 2014, όπως 
αναφέρεται στο άρθρο 6 παράγραφος 1. 
Δύναται να αποφασίσει, κατά την έγκριση 
του ετήσιου προγράμματος εργασίας, να 
αναστείλει το σύνολο ή μέρος της 
χρηματοδοτικής ενίσχυσης της Ένωσης 
μέχρι την ικανοποιητική ολοκλήρωση των 
εκ των προτέρων όρων.

2. Η Επιτροπή θα αξιολογήσει τις 
πληροφορίες που θα παρασχεθούν σχετικά 
με την εκπλήρωση των εκ των προτέρων 
όρων κατά την προετοιμασία του ετήσιου 
προγράμματος εργασίας 2014, όπως 
αναφέρεται στο άρθρο 6 παράγραφος 1. 
Δύναται να αποφασίσει, κατά την έγκριση 
του ετήσιου προγράμματος εργασίας, να 
αναστείλει το σύνολο ή μέρος της 
χρηματοδοτικής ενίσχυσης της Ένωσης 
μέχρι την ικανοποιητική ολοκλήρωση των 
εκ των προτέρων όρων, υπό την 
προϋπόθεση ότι αυτού του είδους η 
αναστολή δεν διακυβεύει την ασφάλεια 
στους πυρηνικούς σταθμούς που 
αναφέρονται στο άρθρο 1.

Or. ro

Τροπολογία 134
Vladko Todorov Panayotov
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Άρθρο 4 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Η Επιτροπή θα αξιολογήσει τις 
πληροφορίες που θα παρασχεθούν σχετικά 
με την εκπλήρωση των εκ των προτέρων 
όρων κατά την προετοιμασία του ετήσιου 
προγράμματος εργασίας 2014, όπως 
αναφέρεται στο άρθρο 6 παράγραφος 1. 
Δύναται να αποφασίσει, κατά την έγκριση 
του ετήσιου προγράμματος εργασίας, να 
αναστείλει το σύνολο ή μέρος της 
χρηματοδοτικής ενίσχυσης της Ένωσης 
μέχρι την ικανοποιητική ολοκλήρωση των 
εκ των προτέρων όρων.

2. Η Επιτροπή θα αξιολογήσει τις 
πληροφορίες που θα παρασχεθούν σχετικά 
με την εκπλήρωση των εκ των προτέρων 
όρων κατά την προετοιμασία του κοινού 
πολυετούς προγράμματος και του κοινού 
ετήσιου προγράμματος εργασίας για το 
2014, όπως αναφέρεται στο άρθρο 6 
παράγραφος 1. Δύναται να αποφασίσει, 
κατά την έγκριση του ετήσιου 
προγράμματος εργασίας, να αναστείλει το 
σύνολο ή μέρος της χρηματοδοτικής 
ενίσχυσης της Ένωσης μέχρι την 
ικανοποιητική ολοκλήρωση των εκ των 
προτέρων όρων.

Or. en

Αιτιολόγηση

Ευθυγραμμίζεται με την τροπολογία 2.

Τροπολογία 135
Rebecca Harms
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Άρθρο 4 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Η Επιτροπή θα αξιολογήσει τις 
πληροφορίες που θα παρασχεθούν σχετικά 
με την εκπλήρωση των εκ των προτέρων 
όρων κατά την προετοιμασία του ετήσιου 
προγράμματος εργασίας 2014, όπως 
αναφέρεται στο άρθρο 6 παράγραφος 1. 
Δύναται να αποφασίσει, κατά την έγκριση 
του ετήσιου προγράμματος εργασίας, να 
αναστείλει το σύνολο ή μέρος της 
χρηματοδοτικής ενίσχυσης της Ένωσης 
μέχρι την ικανοποιητική ολοκλήρωση των 

2. Η Επιτροπή θα αξιολογήσει τις 
πληροφορίες που θα παρασχεθούν σχετικά 
με την εκπλήρωση των εκ των προτέρων 
όρων κατά την προετοιμασία του ετήσιου 
προγράμματος εργασίας 2014, όπως 
αναφέρεται στο άρθρο 6 παράγραφος 1. 
Δύναται να αποφασίσει, κατά την έγκριση 
του ετήσιου προγράμματος εργασίας, να 
αναστείλει το σύνολο ή μέρος της 
χρηματοδοτικής ενίσχυσης της Ένωσης 
μέχρι την πλήρη ολοκλήρωση των εκ των 
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εκ των προτέρων όρων. προτέρων όρων.

Or. en

Τροπολογία 136
Andrey Kovatchev

Άρθρο 5 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 5α
Ετήσια προγράμματα εργασίας

1. Στην αρχή κάθε έτους, για την περίοδο 
2014-2020, η Επιτροπή θεσπίζει κοινό 
ετήσιο πρόγραμμα εργασίας για τα 
προγράμματα Kozloduy, Bohunice και 
Ignalina που θα καθορίζει για κάθε 
πρόγραμμα τους στόχους, τα 
αναμενόμενα αποτελέσματα, τους 
σχετικούς δείκτες απόδοσης και το 
χρονοδιάγραμμα χρήσης των κονδυλίων 
στο πλαίσιο κάθε ετήσιας οικονομικής 
δέσμευσης. Οι εν λόγω εκτελεστικές 
πράξεις εκδίδονται σύμφωνα με την 
εξεταστική διαδικασία που προβλέπεται 
στο άρθρο 9 παράγραφος 2.

2. Στο τέλος κάθε έτους, για την περίοδο 
2014-2020, η Επιτροπή εκπονεί έκθεση 
προόδου σχετικά με την υλοποίηση των 
εργασιών που πραγματοποιήθηκαν τα 
προηγούμενα έτη. Η εν λόγω έκθεση 
υποβάλλεται στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 
και το Συμβούλιο και χρησιμεύει ως βάση 
για την έγκριση του επόμενου κοινού 
ετήσιου προγράμματος εργασίας.

Or. en

Τροπολογία 137
Andrey Kovatchev
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Άρθρο 6 – τίτλος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Ετήσια προγράμματα εργασίας και 
διαδικασίες εκτέλεσης

Διαδικασίες εκτέλεσης

Or. en

Τροπολογία 138
Andrey Kovatchev

Άρθρο 6 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Η Επιτροπή θα θεσπίσει ένα κοινό 
ετήσιο πρόγραμμα εργασίας για τα 
προγράμματα Kozloduy, Ignalina και 
Bohunice που θα καθορίζει τους στόχους, 
τα αναμενόμενα αποτελέσματα, τους 
σχετικούς δείκτες και το χρονοδιάγραμμα 
χρήσης των κονδυλίων στο πλαίσιο κάθε 
ετήσιας οικονομικής δέσμευσης.

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 139
Vladko Todorov Panayotov

Άρθρο 6 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Η Επιτροπή θα θεσπίσει ένα κοινό 
ετήσιο πρόγραμμα εργασίας για τα 
προγράμματα Kozloduy, Ignalina και 
Bohunice που θα καθορίζει τους στόχους, 
τα αναμενόμενα αποτελέσματα, τους 
σχετικούς δείκτες και το χρονοδιάγραμμα 

1. Στο τέλος κάθε έτους, για την περίοδο 
2013-2020, η Επιτροπή θα θεσπίσει ένα 
κοινό ετήσιο πρόγραμμα εργασίας για τα 
προγράμματα Kozloduy, Ignalina και 
Bohunice που θα καθορίζει αντιστοίχως
τους στόχους, τα αναμενόμενα 
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χρήσης των κονδυλίων στο πλαίσιο κάθε 
ετήσιας οικονομικής δέσμευσης.

αποτελέσματα, τους σχετικούς δείκτες 
απόδοσης και το χρονοδιάγραμμα χρήσης 
των κονδυλίων στο πλαίσιο κάθε ετήσιας 
οικονομικής δέσμευσης. Η έγκριση του 
επόμενου ετήσιου προγράμματος 
εργασίας θα βασίζεται σε έκθεση 
αξιολόγησης για την υλοποίηση του 
κοινού ετήσιου προγράμματος εργασίας 
κατά τα προηγούμενα έτη.

Or. en

Αιτιολόγηση

Αυτό διασφαλίζει τις συνθήκες για να συνεχιστούν οι εργασίες που έχουν ήδη ξεκινήσει με τη 
βοήθεια της χρηματοδότησης μέχρι και το 2013.

Τροπολογία 140
Silvia-Adriana Ţicău

Άρθρο 6 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Η Επιτροπή θα θεσπίσει ένα κοινό 
ετήσιο πρόγραμμα εργασίας για τα 
προγράμματα Kozloduy, Ignalina και 
Bohunice που θα καθορίζει τους στόχους, 
τα αναμενόμενα αποτελέσματα, τους 
σχετικούς δείκτες και το χρονοδιάγραμμα 
χρήσης των κονδυλίων στο πλαίσιο κάθε 
ετήσιας οικονομικής δέσμευσης.

1. Η Επιτροπή θα θεσπίσει, βάσει των 
πληροφοριών που θα λάβει από τα κράτη 
μέλη, ένα κοινό ετήσιο πρόγραμμα 
εργασίας για τα προγράμματα Kozloduy, 
Ignalina και Bohunice που θα καθορίζει 
τους στόχους, τα αναμενόμενα 
αποτελέσματα, τους σχετικούς δείκτες και 
το χρονοδιάγραμμα χρήσης των κονδυλίων 
στο πλαίσιο κάθε ετήσιας οικονομικής 
δέσμευσης.

Or. ro

Τροπολογία 141
Zigmantas Balčytis

Άρθρο 6 – παράγραφος 1
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Η Επιτροπή θα θεσπίσει ένα κοινό 
ετήσιο πρόγραμμα εργασίας για τα
προγράμματα Kozloduy, Ignalina και 
Bohunice που θα καθορίζει τους στόχους, 
τα αναμενόμενα αποτελέσματα, τους 
σχετικούς δείκτες και το χρονοδιάγραμμα 
χρήσης των κονδυλίων στο πλαίσιο κάθε 
ετήσιας οικονομικής δέσμευσης.

1. Η Επιτροπή θα θεσπίσει ξεχωριστά 
ετήσια προγράμματα εργασίας για τα 
προγράμματα Kozloduy, Ignalina και 
Bohunice που θα καθορίζουν τους 
στόχους, τα αναμενόμενα αποτελέσματα, 
τους σχετικούς δείκτες και το 
χρονοδιάγραμμα χρήσης των κονδυλίων 
στο πλαίσιο κάθε ετήσιας οικονομικής 
δέσμευσης.

Or. en

Τροπολογία 142
Andrey Kovatchev

Άρθρο 6 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Η Επιτροπή θα θεσπίσει, έως τις 31 
Δεκεμβρίου 2014, λεπτομερείς διαδικασίες 
εκτέλεσης για όλη τη διάρκεια του 
προγράμματος. Η πράξη που καθορίζει τις 
διαδικασίες εκτέλεσης θα καθορίζει επίσης 
με περισσότερες λεπτομέρειες για τα 
προγράμματα Kozloduy, Ignalina και 
Bohunice τα αναμενόμενα αποτελέσματα, 
τις δραστηριότητες και τους αντίστοιχους 
δείκτες απόδοσης. Θα περιέχει τα 
αναθεωρημένα λεπτομερή σχέδια 
παροπλισμού, όπως αναφέρονται στο 
άρθρο 4 παράγραφος 1 στοιχείο γ), τα 
οποία θα αποτελέσουν σημείο αναφοράς 
για την παρακολούθηση της προόδου και 
την έγκαιρη επίτευξη των αναμενόμενων 
αποτελεσμάτων.

2. Η Επιτροπή θα θεσπίσει, έως τις 31 
Δεκεμβρίου 2014, λεπτομερείς διαδικασίες 
εκτέλεσης για όλη τη διάρκεια του 
προγράμματος. Οι εν λόγω εκτελεστικές 
πράξεις εκδίδονται σύμφωνα με την 
εξεταστική διαδικασία που προβλέπεται 
στο άρθρο 9 παράγραφος 2. Η πράξη που 
καθορίζει τις διαδικασίες εκτέλεσης 
καθορίζει επίσης με περισσότερες 
λεπτομέρειες για τα προγράμματα 
Kozloduy και Bohunice τους στόχους, τα 
αναμενόμενα αποτελέσματα, τα ορόσημα, 
τις ημερομηνίες-στόχους, καθώς και τους 
αντίστοιχους δείκτες απόδοσης. Περιέχει 
τα αναθεωρημένα λεπτομερή σχέδια 
παροπλισμού, όπως αναφέρονται στο 
άρθρο 4 παράγραφος 1 στοιχείο γ), τα 
οποία θα αποτελέσουν σημείο αναφοράς 
για την παρακολούθηση της προόδου και 
την έγκαιρη επίτευξη των αναμενόμενων 
αποτελεσμάτων.

Or. en
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Τροπολογία 143
Zigmantas Balčytis

Άρθρο 6 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Η Επιτροπή θα θεσπίσει, έως τις 31 
Δεκεμβρίου 2014, λεπτομερείς διαδικασίες 
εκτέλεσης για όλη τη διάρκεια του 
προγράμματος. Η πράξη που καθορίζει τις 
διαδικασίες εκτέλεσης θα καθορίζει επίσης 
με περισσότερες λεπτομέρειες για τα 
προγράμματα Kozloduy, Ignalina και 
Bohunice τα αναμενόμενα αποτελέσματα, 
τις δραστηριότητες και τους αντίστοιχους 
δείκτες απόδοσης. Θα περιέχει τα 
αναθεωρημένα λεπτομερή σχέδια 
παροπλισμού, όπως αναφέρονται στο 
άρθρο 4 παράγραφος 1 στοιχείο γ), τα 
οποία θα αποτελέσουν σημείο αναφοράς 
για την παρακολούθηση της προόδου και 
την έγκαιρη επίτευξη των αναμενόμενων 
αποτελεσμάτων.

2. Η Επιτροπή θα θεσπίσει, έως τις 31 
Δεκεμβρίου 2014, λεπτομερείς διαδικασίες 
εκτέλεσης για όλη τη διάρκεια των 
προγραμμάτων. Η πράξη που καθορίζει 
τις διαδικασίες εκτέλεσης θα καθορίζει 
επίσης με περισσότερες λεπτομέρειες για 
τα προγράμματα Kozloduy, Ignalina και 
Bohunice τα αναμενόμενα αποτελέσματα, 
τις δραστηριότητες και τους αντίστοιχους 
δείκτες απόδοσης. Θα περιέχει τα 
αναθεωρημένα λεπτομερή σχέδια 
παροπλισμού, όπως αναφέρονται στο 
άρθρο 4 παράγραφος 1 στοιχείο γ), τα 
οποία θα αποτελέσουν σημείο αναφοράς 
για την παρακολούθηση της προόδου και 
την έγκαιρη επίτευξη των αναμενόμενων 
αποτελεσμάτων.

Or. en

Τροπολογία 144
Vladko Todorov Panayotov

Άρθρο 6 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Η Επιτροπή θα θεσπίσει, έως τις 31 
Δεκεμβρίου 2014, λεπτομερείς διαδικασίες 
εκτέλεσης για όλη τη διάρκεια του 
προγράμματος. Η πράξη που καθορίζει τις 
διαδικασίες εκτέλεσης θα καθορίζει επίσης 
με περισσότερες λεπτομέρειες για τα 
προγράμματα Kozloduy, Ignalina και 
Bohunice τα αναμενόμενα αποτελέσματα, 

2. Η Επιτροπή θα θεσπίσει, έως την 1η 
Ιουνίου 2014, λεπτομερείς διαδικασίες 
εκτέλεσης για όλη τη διάρκεια του 
προγράμματος. Η πράξη που καθορίζει τις 
διαδικασίες εκτέλεσης θα καθορίζει επίσης 
με περισσότερες λεπτομέρειες για τα 
προγράμματα Kozloduy, Ignalina και 
Bohunice τα αναμενόμενα γενικά και 
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τις δραστηριότητες και τους αντίστοιχους 
δείκτες απόδοσης. Θα περιέχει τα 
αναθεωρημένα λεπτομερή σχέδια 
παροπλισμού, όπως αναφέρονται στο 
άρθρο 4 παράγραφος 1 στοιχείο γ), τα
οποία θα αποτελέσουν σημείο αναφοράς 
για την παρακολούθηση της προόδου και 
την έγκαιρη επίτευξη των αναμενόμενων 
αποτελεσμάτων.

επιμέρους ορόσημα και αποτελέσματα, τις 
δραστηριότητες και τους αντίστοιχους 
δείκτες απόδοσης και προθεσμίες. Θα 
περιέχει τα αναθεωρημένα λεπτομερή 
σχέδια παροπλισμού, όπως αναφέρονται 
στο άρθρο 4 παράγραφος 1 στοιχείο γ), τα 
οποία θα αποτελέσουν σημείο αναφοράς 
για την παρακολούθηση της προόδου και 
την έγκαιρη επίτευξη των αναμενόμενων 
αποτελεσμάτων.

Or. en

Αιτιολόγηση

Αυτό θα διασφαλίσει τις συνθήκες για να συνεχιστούν οι εργασίες που έχουν ήδη ξεκινήσει με τη 
βοήθεια της χρηματοδότησης μέχρι και το 2013. Τα κράτη μέλη θα γνωρίζουν εγκαίρως τους 
δείκτες απόδοσης που θα ισχύσουν για την αξιολόγηση της προόδου τους.

Τροπολογία 145
Zigmantas Balčytis

Άρθρο 6 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Η Επιτροπή θα θεσπίσει, έως τις 31 
Δεκεμβρίου 2014, λεπτομερείς διαδικασίες 
εκτέλεσης για όλη τη διάρκεια του 
προγράμματος. Η πράξη που καθορίζει τις 
διαδικασίες εκτέλεσης θα καθορίζει επίσης 
με περισσότερες λεπτομέρειες για τα 
προγράμματα Kozloduy, Ignalina και 
Bohunice τα αναμενόμενα αποτελέσματα, 
τις δραστηριότητες και τους αντίστοιχους 
δείκτες απόδοσης. Θα περιέχει τα 
αναθεωρημένα λεπτομερή σχέδια 
παροπλισμού, όπως αναφέρονται στο 
άρθρο 4 παράγραφος 1 στοιχείο γ), τα 
οποία θα αποτελέσουν σημείο αναφοράς 
για την παρακολούθηση της προόδου και 
την έγκαιρη επίτευξη των αναμενόμενων 
αποτελεσμάτων.

2. Η Επιτροπή θα θεσπίσει, μέσω 
εκτελεστικών πράξεων, έως τις 31 
Δεκεμβρίου 2014, λεπτομερείς διαδικασίες 
εκτέλεσης για τη διάρκεια των 
προγραμμάτων, σύμφωνα με τη 
διαδικασία εξέτασης που αναφέρεται στο 
άρθρο 9 παράγραφος 2. Η πράξη που 
καθορίζει τις διαδικασίες εκτέλεσης θα 
καθορίζει επίσης με περισσότερες 
λεπτομέρειες για τα προγράμματα 
Kozloduy, Ignalina και Bohunice τα 
αναμενόμενα αποτελέσματα, τις 
δραστηριότητες και τους αντίστοιχους 
δείκτες απόδοσης. Θα περιέχει τα 
αναθεωρημένα λεπτομερή σχέδια 
παροπλισμού, όπως αναφέρονται στο 
άρθρο 4 παράγραφος 1 στοιχείο γ), τα 
οποία θα αποτελέσουν σημείο αναφοράς 
για την παρακολούθηση της προόδου και 
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την έγκαιρη επίτευξη των αναμενόμενων 
αποτελεσμάτων.

Or. en

Τροπολογία 146
Silvia-Adriana Ţicău

Άρθρο 6 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Η Επιτροπή θα θεσπίσει, έως τις 31 
Δεκεμβρίου 2014, λεπτομερείς διαδικασίες 
εκτέλεσης για όλη τη διάρκεια του 
προγράμματος. Η πράξη που καθορίζει τις 
διαδικασίες εκτέλεσης θα καθορίζει επίσης 
με περισσότερες λεπτομέρειες για τα 
προγράμματα Kozloduy, Ignalina και 
Bohunice τα αναμενόμενα αποτελέσματα, 
τις δραστηριότητες και τους αντίστοιχους 
δείκτες απόδοσης. Θα περιέχει τα 
αναθεωρημένα λεπτομερή σχέδια 
παροπλισμού, όπως αναφέρονται στο 
άρθρο 4 παράγραφος 1 στοιχείο γ), τα 
οποία θα αποτελέσουν σημείο αναφοράς 
για την παρακολούθηση της προόδου και 
την έγκαιρη επίτευξη των αναμενόμενων 
αποτελεσμάτων.

2. Η Επιτροπή θα θεσπίσει, έως τις 31 
Δεκεμβρίου 2013, λεπτομερείς διαδικασίες 
εκτέλεσης για όλη τη διάρκεια του 
προγράμματος. Η πράξη που καθορίζει τις 
διαδικασίες εκτέλεσης θα καθορίζει επίσης 
με περισσότερες λεπτομέρειες για τα 
προγράμματα Kozloduy, Ignalina και 
Bohunice τα αναμενόμενα αποτελέσματα, 
τις δραστηριότητες και τους αντίστοιχους 
δείκτες απόδοσης. Θα περιέχει τα 
αναθεωρημένα λεπτομερή σχέδια 
παροπλισμού, όπως αναφέρονται στο 
άρθρο 4 παράγραφος 1 στοιχείο γ), τα 
οποία θα αποτελέσουν σημείο αναφοράς 
για την παρακολούθηση της προόδου και 
την έγκαιρη επίτευξη των αναμενόμενων 
αποτελεσμάτων.

Or. ro

Τροπολογία 147
Rebecca Harms
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Άρθρο 6 – παράγραφος 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2α. Η Επιτροπή διασφαλίζει την 
εφαρμογή του παρόντος κανονισμού και 
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υποβάλλει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 
και το Συμβούλιο ετήσια έκθεση προόδου 
σχετικά με την υλοποίηση των κοινών 
ετήσιων προγραμμάτων εργασίας, όπως 
αναφέρεται στην παράγραφο 1. Η 
Επιτροπή διενεργεί ενδιάμεση 
αξιολόγηση, κατά τα προβλεπόμενα στο 
άρθρο 8 παράγραφος 1.

Or. en

Τροπολογία 148
Andrey Kovatchev

Άρθρο 6 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Τα ετήσια προγράμματα εργασίας και 
οι πράξεις οι οποίες καθορίζουν τις 
διαδικασίες εκτέλεσης που αναφέρονται 
στην παράγραφο 1 και 2 θα εγκριθούν 
σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 9 
παράγραφος 2.

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 149
Zigmantas Balčytis

Άρθρο 8 – τίτλος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Αξιολόγηση Ενδιάμεση αξιολόγηση

Or. en

Τροπολογία 150
Andrey Kovatchev
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Άρθρο 8 – τίτλος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Αξιολόγηση Ενδιάμεση αξιολόγηση

Or. en

Τροπολογία 151
Ivailo Kalfin

Άρθρο 8 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Το αργότερο έως τα τέλη του 2015, η 
Επιτροπή θα συντάξει έκθεση αξιολόγησης 
με αντικείμενο την επίτευξη των στόχων 
όλων των μέτρων, ως προς τα 
αποτελέσματα και τις επιπτώσεις, την 
αποδοτική αξιοποίηση των πόρων και την 
ενωσιακή προστιθεμένη αξία τους, 
προκειμένου να λάβει απόφαση 
τροποποίησης ή αναστολής των μέτρων. Η 
αξιολόγηση εξετάζει επίσης τα περιθώρια 
απλοποίησης, την εσωτερική και 
εξωτερική συνοχή της και κατά πόσο όλοι 
οι στόχοι εξακολουθούν να είναι 
κατάλληλοι. Τα αποτελέσματα της 
αξιολόγησης συνεκτιμώνται στις 
μακροπρόθεσμες επιπτώσεις των μέτρων 
που έχουν προηγηθεί.

1. Το αργότερο έως τα τέλη του 2015, η 
Επιτροπή θα συντάξει ενδιάμεση έκθεση 
αξιολόγησης, σε στενή συνεργασία τους 
δικαιούχους, με αντικείμενο την επίτευξη 
των στόχων όλων των μέτρων, ως προς τα 
αποτελέσματα και τις επιπτώσεις, την 
αποδοτική αξιοποίηση των πόρων και την 
ενωσιακή προστιθεμένη αξία τους, 
προκειμένου να λάβει απόφαση 
τροποποίησης ή αναστολής των μέτρων.
Με βάση τα αποτελέσματα αυτής της 
αξιολόγησης, η Επιτροπή μπορεί να 
επανεξετάσει εάν οι πιστώσεις που 
διατίθενται για το πρόγραμμα είναι 
επαρκείς, καθώς και την κατανομή τους 
μεταξύ των προγραμμάτων Kozloduy, 
Ignalina και Bohunice. Η αξιολόγηση 
εξετάζει επίσης τα περιθώρια 
απλοποίησης, την εσωτερική και 
εξωτερική συνοχή της και κατά πόσο όλοι 
οι στόχοι εξακολουθούν να είναι 
κατάλληλοι. Τα αποτελέσματα της 
αξιολόγησης συνεκτιμώνται στις 
μακροπρόθεσμες επιπτώσεις των μέτρων 
που έχουν προηγηθεί.

Or. en
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Τροπολογία 152
Andrey Kovatchev

Άρθρο 8 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Το αργότερο έως τα τέλη του 2015, η 
Επιτροπή θα συντάξει έκθεση αξιολόγησης 
με αντικείμενο την επίτευξη των στόχων 
όλων των μέτρων, ως προς τα 
αποτελέσματα και τις επιπτώσεις, την 
αποδοτική αξιοποίηση των πόρων και την 
ενωσιακή προστιθεμένη αξία τους, 
προκειμένου να λάβει απόφαση 
τροποποίησης ή αναστολής των μέτρων. Η 
αξιολόγηση εξετάζει επίσης τα περιθώρια 
απλοποίησης, την εσωτερική και 
εξωτερική συνοχή της και κατά πόσο όλοι 
οι στόχοι εξακολουθούν να είναι 
κατάλληλοι. Τα αποτελέσματα της 
αξιολόγησης συνεκτιμώνται στις 
μακροπρόθεσμες επιπτώσεις των μέτρων 
που έχουν προηγηθεί.

1. Το αργότερο έως τα τέλη του 2017, η 
Επιτροπή θα συντάξει ενδιάμεση έκθεση 
αξιολόγησης, σε στενή συνεργασία με τα 
κράτη μέλη και τους δικαιούχους, με 
αντικείμενο την επίτευξη των στόχων όλων 
των μέτρων, ως προς τα αποτελέσματα και 
τις επιπτώσεις, την αποδοτική αξιοποίηση 
των πόρων και την προστιθεμένη αξία τους 
για την Ένωση, προκειμένου να λάβει 
απόφαση τροποποίησης ή αναστολής των 
μέτρων. Η αξιολόγηση εξετάζει επίσης τα 
περιθώρια τροποποίησης των επιμέρους 
στόχων και των λεπτομερών διαδικασιών 
υλοποίησης.

Or. en

Τροπολογία 153
Alejo Vidal-Quadras

Άρθρο 8 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Το αργότερο έως τα τέλη του 2015, η 
Επιτροπή θα συντάξει έκθεση αξιολόγησης 
με αντικείμενο την επίτευξη των στόχων 
όλων των μέτρων, ως προς τα 
αποτελέσματα και τις επιπτώσεις, την 
αποδοτική αξιοποίηση των πόρων και την 
ενωσιακή προστιθεμένη αξία τους, 
προκειμένου να λάβει απόφαση 

1. Στο τέλος του 2015 για τη Σλοβακία 
και του 2017 για τη Βουλγαρία και τη 
Λιθουανία, η Επιτροπή θα συντάξει 
ενδιάμεση έκθεση αξιολόγησης με 
αντικείμενο την επίτευξη των στόχων όλων 
των μέτρων, ως προς τα αποτελέσματα και 
τις επιπτώσεις, την αποδοτική αξιοποίηση 
των πόρων και την ενωσιακή 
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τροποποίησης ή αναστολής των μέτρων. Η 
αξιολόγηση εξετάζει επίσης τα περιθώρια 
απλοποίησης, την εσωτερική και 
εξωτερική συνοχή της και κατά πόσο όλοι 
οι στόχοι εξακολουθούν να είναι 
κατάλληλοι. Τα αποτελέσματα της 
αξιολόγησης συνεκτιμώνται στις 
μακροπρόθεσμες επιπτώσεις των μέτρων 
που έχουν προηγηθεί.

προστιθεμένη αξία τους, προκειμένου να 
λάβει απόφαση τροποποίησης ή αναστολής 
των μέτρων. Η αξιολόγηση εξετάζει επίσης 
τα περιθώρια απλοποίησης, την εσωτερική 
και εξωτερική συνοχή της και κατά πόσο 
όλοι οι στόχοι εξακολουθούν να είναι 
κατάλληλοι. Τα αποτελέσματα της 
αξιολόγησης συνεκτιμώνται στις 
μακροπρόθεσμες επιπτώσεις των μέτρων 
που έχουν προηγηθεί.

Or. en

Τροπολογία 154
Marian-Jean Marinescu

Άρθρο 8 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Το αργότερο έως τα τέλη του 2015, η 
Επιτροπή θα συντάξει έκθεση αξιολόγησης 
με αντικείμενο την επίτευξη των στόχων 
όλων των μέτρων, ως προς τα 
αποτελέσματα και τις επιπτώσεις, την 
αποδοτική αξιοποίηση των πόρων και την 
ενωσιακή προστιθεμένη αξία τους, 
προκειμένου να λάβει απόφαση 
τροποποίησης ή αναστολής των μέτρων. Η 
αξιολόγηση εξετάζει επίσης τα περιθώρια 
απλοποίησης, την εσωτερική και 
εξωτερική συνοχή της και κατά πόσο όλοι 
οι στόχοι εξακολουθούν να είναι 
κατάλληλοι. Τα αποτελέσματα της 
αξιολόγησης συνεκτιμώνται στις 
μακροπρόθεσμες επιπτώσεις των μέτρων 
που έχουν προηγηθεί.

1. Το αργότερο έως τα τέλη του 2015, η 
Επιτροπή θα συντάξει έκθεση αξιολόγησης 
με αντικείμενο την επίτευξη των στόχων 
όλων των μέτρων, ως προς τα 
αποτελέσματα και τις επιπτώσεις, την 
αποδοτική αξιοποίηση των πόρων και την 
ενωσιακή προστιθεμένη αξία τους, 
προκειμένου να λάβει απόφαση 
τροποποίησης ή αναστολής των μέτρων, 
εντός του πλαισίου των διατάξεων του 
πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου για 
τα έτη 2014-2020. Η αξιολόγηση εξετάζει 
επίσης τα περιθώρια απλοποίησης, την 
εσωτερική και εξωτερική συνοχή της και 
κατά πόσο όλοι οι στόχοι εξακολουθούν να 
είναι κατάλληλοι. Τα αποτελέσματα της 
αξιολόγησης συνεκτιμώνται στις 
μακροπρόθεσμες επιπτώσεις των μέτρων 
που έχουν προηγηθεί.

Or. en
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Τροπολογία 155
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Άρθρο 8 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Το αργότερο έως τα τέλη του 2015, η 
Επιτροπή θα συντάξει έκθεση αξιολόγησης 
με αντικείμενο την επίτευξη των στόχων 
όλων των μέτρων, ως προς τα 
αποτελέσματα και τις επιπτώσεις, την 
αποδοτική αξιοποίηση των πόρων και την 
ενωσιακή προστιθεμένη αξία τους, 
προκειμένου να λάβει απόφαση 
τροποποίησης ή αναστολής των μέτρων. Η 
αξιολόγηση εξετάζει επίσης τα περιθώρια 
απλοποίησης, την εσωτερική και 
εξωτερική συνοχή της και κατά πόσο όλοι 
οι στόχοι εξακολουθούν να είναι 
κατάλληλοι. Τα αποτελέσματα της 
αξιολόγησης συνεκτιμώνται στις 
μακροπρόθεσμες επιπτώσεις των μέτρων 
που έχουν προηγηθεί.

1. Το αργότερο έως τα τέλη του 2017, η 
Επιτροπή θα συντάξει ενδιάμεση έκθεση 
αξιολόγησης με αντικείμενο την επίτευξη 
των στόχων όλων των μέτρων, ως προς τα 
αποτελέσματα και τις επιπτώσεις, την 
αποδοτική αξιοποίηση των πόρων και την 
ενωσιακή προστιθεμένη αξία τους, 
προκειμένου να λάβει απόφαση 
τροποποίησης ή αναστολής των μέτρων. Η 
αξιολόγηση εξετάζει επίσης τα περιθώρια 
απλοποίησης, την εσωτερική και 
εξωτερική συνοχή της και κατά πόσο όλοι 
οι στόχοι εξακολουθούν να είναι 
κατάλληλοι. Τα αποτελέσματα της 
αξιολόγησης συνεκτιμώνται στις 
μακροπρόθεσμες επιπτώσεις των μέτρων 
που έχουν προηγηθεί.

Or. en

Τροπολογία 156
Eduard Kukan, Alajos Mészáros, Jan Březina, Evžen Tošenovský, András Gyürk

Άρθρο 8 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Το αργότερο έως τα τέλη του 2015, η 
Επιτροπή θα συντάξει έκθεση αξιολόγησης 
με αντικείμενο την επίτευξη των στόχων 
όλων των μέτρων, ως προς τα 
αποτελέσματα και τις επιπτώσεις, την 
αποδοτική αξιοποίηση των πόρων και την 
ενωσιακή προστιθεμένη αξία τους, 
προκειμένου να λάβει απόφαση 
τροποποίησης ή αναστολής των μέτρων. Η 
αξιολόγηση εξετάζει επίσης τα περιθώρια

1. Το αργότερο έως τα τέλη του 2017, η 
Επιτροπή θα συντάξει έκθεση αξιολόγησης 
με αντικείμενο την επίτευξη των στόχων 
όλων των μέτρων, ως προς τα 
αποτελέσματα και τις επιπτώσεις, την 
αποδοτική αξιοποίηση των πόρων και την 
ενωσιακή προστιθεμένη αξία τους, 
προκειμένου να λάβει απόφαση 
τροποποίησης ή αναστολής των μέτρων. Η 
αξιολόγηση εξετάζει επίσης τα περιθώρια 
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απλοποίησης, την εσωτερική και 
εξωτερική συνοχή της και κατά πόσο όλοι 
οι στόχοι εξακολουθούν να είναι 
κατάλληλοι. Τα αποτελέσματα της 
αξιολόγησης συνεκτιμώνται στις 
μακροπρόθεσμες επιπτώσεις των μέτρων 
που έχουν προηγηθεί.

απλοποίησης, την εσωτερική και 
εξωτερική συνοχή της και κατά πόσο όλοι 
οι στόχοι εξακολουθούν να είναι 
κατάλληλοι. Τα αποτελέσματα της 
αξιολόγησης συνεκτιμώνται στις 
μακροπρόθεσμες επιπτώσεις των μέτρων 
που έχουν προηγηθεί.

Or. en

Τροπολογία 157
Rolandas Paksas

Άρθρο 8 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία
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1. Το αργότερο έως τα τέλη του 2015, η 
Επιτροπή θα συντάξει έκθεση αξιολόγησης 
με αντικείμενο την επίτευξη των στόχων 
όλων των μέτρων, ως προς τα 
αποτελέσματα και τις επιπτώσεις, την 
αποδοτική αξιοποίηση των πόρων και την 
ενωσιακή προστιθεμένη αξία τους, 
προκειμένου να λάβει απόφαση 
τροποποίησης ή αναστολής των μέτρων. Η 
αξιολόγηση εξετάζει επίσης τα περιθώρια 
απλοποίησης, την εσωτερική και 
εξωτερική συνοχή της και κατά πόσο όλοι 
οι στόχοι εξακολουθούν να είναι 
κατάλληλοι. Τα αποτελέσματα της 
αξιολόγησης συνεκτιμώνται στις 
μακροπρόθεσμες επιπτώσεις των μέτρων 
που έχουν προηγηθεί.

1. Το αργότερο έως τα τέλη του 2017, η 
Επιτροπή θα συντάξει έκθεση αξιολόγησης 
με αντικείμενο την επίτευξη των στόχων 
όλων των μέτρων, ως προς τα 
αποτελέσματα και τις επιπτώσεις, την 
αποδοτική αξιοποίηση των πόρων και την 
ενωσιακή προστιθεμένη αξία τους, 
προκειμένου να λάβει απόφαση 
τροποποίησης ή αναστολής των μέτρων. Η 
αξιολόγηση εξετάζει επίσης τα περιθώρια 
απλοποίησης, την εσωτερική και 
εξωτερική συνοχή της και κατά πόσο όλοι 
οι στόχοι εξακολουθούν να είναι 
κατάλληλοι. Τα αποτελέσματα της 
αξιολόγησης συνεκτιμώνται στις 
μακροπρόθεσμες επιπτώσεις των μέτρων 
που έχουν προηγηθεί.

Or. en

Τροπολογία 158
Jaroslav Paška

Άρθρο 8 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Το αργότερο έως τα τέλη του 2015, η 
Επιτροπή θα συντάξει έκθεση αξιολόγησης 
με αντικείμενο την επίτευξη των στόχων 
όλων των μέτρων, ως προς τα 
αποτελέσματα και τις επιπτώσεις, την 
αποδοτική αξιοποίηση των πόρων και την 
ενωσιακή προστιθεμένη αξία τους, 
προκειμένου να λάβει απόφαση 
τροποποίησης ή αναστολής των μέτρων. Η 
αξιολόγηση εξετάζει επίσης τα περιθώρια 
απλοποίησης, την εσωτερική και 
εξωτερική συνοχή της και κατά πόσο όλοι 
οι στόχοι εξακολουθούν να είναι 
κατάλληλοι. Τα αποτελέσματα της 
αξιολόγησης συνεκτιμώνται στις 
μακροπρόθεσμες επιπτώσεις των μέτρων 

1. Το αργότερο έως τα τέλη του 2017, η 
Επιτροπή θα συντάξει έκθεση αξιολόγησης 
με αντικείμενο την επίτευξη των στόχων 
όλων των μέτρων, ως προς τα 
αποτελέσματα και τις επιπτώσεις, την 
αποδοτική αξιοποίηση των πόρων και την 
ενωσιακή προστιθεμένη αξία τους, 
προκειμένου να λάβει απόφαση 
τροποποίησης ή αναστολής των μέτρων. Η 
αξιολόγηση εξετάζει επίσης τα περιθώρια 
απλοποίησης, την εσωτερική και 
εξωτερική συνοχή της και κατά πόσο όλοι 
οι στόχοι εξακολουθούν να είναι 
κατάλληλοι. Τα αποτελέσματα της 
αξιολόγησης συνεκτιμώνται στις 
μακροπρόθεσμες επιπτώσεις των μέτρων 
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που έχουν προηγηθεί. που έχουν προηγηθεί.

Or. en

Τροπολογία 159
Algirdas Saudargas

Άρθρο 8 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Το αργότερο έως τα τέλη του 2015, η 
Επιτροπή θα συντάξει έκθεση αξιολόγησης 
με αντικείμενο την επίτευξη των στόχων 
όλων των μέτρων, ως προς τα 
αποτελέσματα και τις επιπτώσεις, την 
αποδοτική αξιοποίηση των πόρων και την 
ενωσιακή προστιθεμένη αξία τους, 
προκειμένου να λάβει απόφαση 
τροποποίησης ή αναστολής των μέτρων. Η 
αξιολόγηση εξετάζει επίσης τα περιθώρια 
απλοποίησης, την εσωτερική και 
εξωτερική συνοχή της και κατά πόσο όλοι 
οι στόχοι εξακολουθούν να είναι 
κατάλληλοι. Τα αποτελέσματα της 
αξιολόγησης συνεκτιμώνται στις 
μακροπρόθεσμες επιπτώσεις των μέτρων 
που έχουν προηγηθεί.

1. Το αργότερο έως τα τέλη του 2017, η 
Επιτροπή θα συντάξει έκθεση αξιολόγησης
με αντικείμενο την επίτευξη των στόχων 
όλων των μέτρων, ως προς τα 
αποτελέσματα και τις επιπτώσεις, την 
αποδοτική αξιοποίηση των πόρων και την 
ενωσιακή προστιθεμένη αξία τους, 
προκειμένου να λάβει απόφαση 
τροποποίησης ή αναστολής των μέτρων. Η 
αξιολόγηση εξετάζει επίσης τα περιθώρια 
απλοποίησης, την εσωτερική και 
εξωτερική συνοχή της και κατά πόσο όλοι 
οι στόχοι εξακολουθούν να είναι 
κατάλληλοι. Τα αποτελέσματα της 
αξιολόγησης συνεκτιμώνται στις 
μακροπρόθεσμες επιπτώσεις των μέτρων 
που έχουν προηγηθεί.

Or. en

Τροπολογία 160
Zigmantas Balčytis

Άρθρο 8 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Το αργότερο έως τα τέλη του 2015, η 
Επιτροπή θα συντάξει έκθεση αξιολόγησης 
με αντικείμενο την επίτευξη των στόχων 
όλων των μέτρων, ως προς τα 
αποτελέσματα και τις επιπτώσεις, την 
αποδοτική αξιοποίηση των πόρων και την 
ενωσιακή προστιθεμένη αξία τους, 

1. Το αργότερο έως τα τέλη του 2015, η 
Επιτροπή θα συντάξει ενδιάμεση έκθεση 
αξιολόγησης με αντικείμενο την επίτευξη 
των στόχων όλων των μέτρων, ως προς τα 
αποτελέσματα και τις επιπτώσεις, την 
αποδοτική αξιοποίηση των πόρων και την 
ενωσιακή προστιθεμένη αξία τους, 
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προκειμένου να λάβει απόφαση 
τροποποίησης ή αναστολής των μέτρων. Η 
αξιολόγηση εξετάζει επίσης τα περιθώρια 
απλοποίησης, την εσωτερική και 
εξωτερική συνοχή της και κατά πόσο όλοι 
οι στόχοι εξακολουθούν να είναι 
κατάλληλοι. Τα αποτελέσματα της 
αξιολόγησης συνεκτιμώνται στις 
μακροπρόθεσμες επιπτώσεις των μέτρων 
που έχουν προηγηθεί.

προκειμένου να λάβει απόφαση 
τροποποίησης ή αναστολής των μέτρων. Η 
αξιολόγηση εξετάζει επίσης τα περιθώρια 
απλοποίησης, την εσωτερική και 
εξωτερική συνοχή της και κατά πόσο όλοι 
οι στόχοι εξακολουθούν να είναι 
κατάλληλοι. Τα αποτελέσματα της 
αξιολόγησης συνεκτιμώνται στις 
μακροπρόθεσμες επιπτώσεις των μέτρων 
που έχουν προηγηθεί.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η αξιολόγηση των αποτελεσμάτων μόλις ένα έτος μετά την έναρξη της νέας πολυετούς 
δημοσιονομικής περιόδου θα ήταν υπερβολικά πρόωρη για να αξιολογηθεί ο πραγματικός 
αντίκτυπος του προγράμματος, ως εκ τούτου προτείνεται το 2017 (στο μέσο του πολυετούς 
δημοσιονομικού πλαισίου της περιόδου 2014-2020).

Τροπολογία 161
Rebecca Harms
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Άρθρο 8 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Το αργότερο έως τα τέλη του 2015, η 
Επιτροπή θα συντάξει έκθεση αξιολόγησης 
με αντικείμενο την επίτευξη των στόχων 
όλων των μέτρων, ως προς τα 
αποτελέσματα και τις επιπτώσεις, την 
αποδοτική αξιοποίηση των πόρων και την 
ενωσιακή προστιθεμένη αξία τους, 
προκειμένου να λάβει απόφαση 
τροποποίησης ή αναστολής των μέτρων. Η 
αξιολόγηση εξετάζει επίσης τα περιθώρια 
απλοποίησης, την εσωτερική και 
εξωτερική συνοχή της και κατά πόσο όλοι 
οι στόχοι εξακολουθούν να είναι 
κατάλληλοι. Τα αποτελέσματα της 
αξιολόγησης συνεκτιμώνται στις 
μακροπρόθεσμες επιπτώσεις των μέτρων 
που έχουν προηγηθεί.

1. Το αργότερο έως τα τέλη του 2015, η 
Επιτροπή θα συντάξει ενδιάμεση έκθεση 
αξιολόγησης με αντικείμενο την επίτευξη 
των στόχων όλων των μέτρων, ως προς τα 
αποτελέσματα και τις επιπτώσεις, την 
αποδοτική αξιοποίηση των πόρων και την 
ενωσιακή προστιθεμένη αξία τους, 
προκειμένου να λάβει απόφαση 
τροποποίησης ή αναστολής των μέτρων. Η 
αξιολόγηση εξετάζει επίσης τα περιθώρια 
απλοποίησης, την εσωτερική και 
εξωτερική συνοχή της και κατά πόσο όλοι 
οι στόχοι εξακολουθούν να είναι 
κατάλληλοι. Τα αποτελέσματα της 
αξιολόγησης συνεκτιμώνται στις 
μακροπρόθεσμες επιπτώσεις των μέτρων 
που έχουν προηγηθεί.
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Τροπολογία 162
Rebecca Harms
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Άρθρο 8 – παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1α. Το αργότερο έως την 31η Δεκεμβρίου 
2018, η Επιτροπή θα διεξαγάγει δεύτερη 
ενδιάμεση έκθεση αξιολόγησης βάσει των 
ίδιων κριτηρίων, όπως αναφέρονται στην 
παράγραφο 1. Η δεύτερη ενδιάμεση 
έκθεση αξιολόγησης θα εξετάζει επίσης 
την αποτελεσματικότητα και την 
απόδοση του προγράμματος και των 
επιπτώσεών του σε σχέση με τον 
παροπλισμό. Βάσει αυτής της έκθεσης, η 
Επιτροπή θα υποβάλει, εφόσον κρίνεται 
σκόπιμο, προτάσεις για τη συνέχιση του 
προγράμματος πέραν του 2020. 

Or. en

Τροπολογία 163
Andrey Kovatchev

Άρθρο 8 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Η Επιτροπή πραγματοποιεί εκ των 
υστέρων αξιολόγηση σε στενή συνεργασία 
με τα κράτη μέλη και τους δικαιούχους. 
Η εκ των υστέρων αξιολόγηση εξετάζει 
την αποτελεσματικότητα και την 
απόδοση του προγράμματος και των 
επιπτώσεών του σε σχέση με τον 
παροπλισμό.

διαγράφεται
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Τροπολογία 164
Zigmantas Balčytis

Άρθρο 8 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Η Επιτροπή πραγματοποιεί εκ των 
υστέρων αξιολόγηση σε στενή συνεργασία 
με τα κράτη μέλη και τους δικαιούχους. Η 
εκ των υστέρων αξιολόγηση εξετάζει την 
αποτελεσματικότητα και την απόδοση του 
προγράμματος και των επιπτώσεών του σε 
σχέση με τον παροπλισμό.

2. Η Επιτροπή πραγματοποιεί εκ των 
υστέρων αξιολόγηση σε στενή συνεργασία 
με τα κράτη μέλη και τους δικαιούχους. Η 
εκ των υστέρων αξιολόγηση εξετάζει την 
αποτελεσματικότητα και την απόδοση των 
προγραμμάτων και των επιπτώσεών τους
σε σχέση με τον παροπλισμό.

Or. en

Τροπολογία 165
Jaroslav Paška

Άρθρο 8 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Η Επιτροπή πραγματοποιεί εκ των 
υστέρων αξιολόγηση σε στενή συνεργασία 
με τα κράτη μέλη και τους δικαιούχους. Η 
εκ των υστέρων αξιολόγηση εξετάζει την 
αποτελεσματικότητα και την απόδοση του 
προγράμματος και των επιπτώσεών του σε 
σχέση με τον παροπλισμό.

2. Η Επιτροπή πραγματοποιεί εκ των 
υστέρων αξιολόγηση σε στενή συνεργασία 
με τα δικαιούχα κράτη μέλη. Η εκ των 
υστέρων αξιολόγηση εξετάζει την 
αποτελεσματικότητα και την απόδοση του 
προγράμματος και των επιπτώσεών του σε 
σχέση με τον παροπλισμό.

Or. en

Αιτιολόγηση

Για την εξάλειψη του διοικητικού φόρτου και για λόγους αποτελεσματικότητας, προτείνουμε η 
εκ των υστέρων αξιολόγηση να διεξάγεται σε στενή συνεργασία με τα δικαιούχα κράτη μέλη 
μόνο, δηλαδή μεταξύ της Επιτροπής και των δικαιούχων. Η συνεργασία με όλα τα κράτη μέλη 
διασφαλίζεται στο πλαίσιο της συνολικής διαδικασίας έγκρισης όλων των έργων και τα 
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αποτελέσματα της αξιολόγησης θα παρουσιάζονται δημοσίως και τα αποτελέσματα των εν λόγω 
αξιολογήσεων θα διαβιβάζονται στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο, όπου 
συμμετέχουν όλα τα κράτη.

Τροπολογία 166
Eduard Kukan, Alajos Mészáros, Jan Březina, Evžen Tošenovský, András Gyürk

Άρθρο 8 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Η Επιτροπή πραγματοποιεί εκ των 
υστέρων αξιολόγηση σε στενή συνεργασία 
με τα κράτη μέλη και τους δικαιούχους. Η 
εκ των υστέρων αξιολόγηση εξετάζει την 
αποτελεσματικότητα και την απόδοση του 
προγράμματος και των επιπτώσεών του σε 
σχέση με τον παροπλισμό.

2. Η Επιτροπή πραγματοποιεί εκ των 
υστέρων αξιολόγηση σε στενή συνεργασία 
με τα δικαιούχα κράτη μέλη. Η εκ των 
υστέρων αξιολόγηση εξετάζει την 
αποτελεσματικότητα και την απόδοση του 
προγράμματος και των επιπτώσεών του σε 
σχέση με τον παροπλισμό.

Or. en

Τροπολογία 167
Rebecca Harms
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Άρθρο 8 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Στις αξιολογήσεις συνεκτιμάται η 
πρόοδος που έχει επιτευχθεί με βάση τους 
δείκτες απόδοσης που αναφέρονται στο 
άρθρο 2 παράγραφος 2.

3. Στις αξιολογήσεις συνεκτιμάται η 
πρόοδος που έχει επιτευχθεί με βάση τους 
δείκτες απόδοσης που αναφέρονται στο 
άρθρο 2 παράγραφος 2 και σε σχέση με 
την ικανότητα της Βουλγαρίας, της 
Λιθουανίας και της Σλοβακίας να 
χρηματοδοτήσουν μόνες τους τον 
παροπλισμό των πυρηνικών σταθμών, 
συμπεριλαμβανομένων των ραδιενεργών 
αποβλήτων και των ακτινοβολημένων 
στοιχείων πυρηνικού καυσίμου, όπως 
αναφέρεται στο άρθρο 4 παράγραφος 1 
στοιχείο β), το αργότερο πέραν του 2020.
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Τροπολογία 168
Rebecca Harms
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Άρθρο 8 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Η Επιτροπή διαβιβάζει τα 
αποτελέσματα των αξιολογήσεων αυτών 
στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το 
Συμβούλιο.

4. Η Επιτροπή υποβάλλει τα αποτελέσματα 
των αξιολογήσεων αυτών στο Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο.

Or. en

Τροπολογία 169
Ivailo Kalfin

Άρθρο 8 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 8α
Τελική αξιολόγηση για την περίοδο 2014-
2020

1. Η Επιτροπή πραγματοποιεί εκ των 
υστέρων αξιολόγηση σε στενή συνεργασία 
με τους δικαιούχους. Η εκ των υστέρων 
αξιολόγηση εξετάζει την 
αποτελεσματικότητα και την απόδοση 
του προγράμματος και των επιπτώσεών 
του σε σχέση με τον παροπλισμό.

2. Πριν από την 31η Δεκεμβρίου 2020, η 
Επιτροπή εκπονεί σε στενή συνεργασία με 
τα κράτη μέλη και τους δικαιούχους μια 
τελική έκθεση αξιολόγησης σχετικά με 
την αποτελεσματικότητα και την 
απόδοση του προγράμματος καθώς και 
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την αποτελεσματικότητα των 
χρηματοδοτούμενων μέτρων από 
απόψεως επιπτώσεων, χρησιμοποίησης 
των πόρων και προστιθέμενης αξίας για 
την Ένωση.
3. Στην τελική αξιολόγηση συνεκτιμάται 
η πρόοδος που έχει επιτευχθεί με βάση 
τους δείκτες απόδοσης που αναφέρονται 
στο άρθρο 2 παράγραφος 2.
4. Η Επιτροπή διαβιβάζει τα 
αποτελέσματα της αξιολόγησης αυτής 
στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το 
Συμβούλιο.
5. Η Επιτροπή λαμβάνει υπόψη τις 
διαφορετικές τεχνικές γνώσεις και 
στρατηγικές των εν λόγω κρατών μελών 
στον τομέα του παροπλισμού για να 
διερευνήσει πιθανούς τρόπους 
εναρμόνισης των προσεγγίσεων που 
υιοθετούνται στο ζήτημα του 
παροπλισμού εντός της Ένωσης με σκοπό 
να διαθέτει εγκαίρως τις απαραίτητες 
γνώσεις για να βελτιώσει την 
ανταγωνιστικότητα της πυρηνικής 
βιομηχανίας της Ένωσης στον εν λόγω 
τομέα.

Or. en

Τροπολογία 170
Zigmantas Balčytis

Άρθρο 8 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 8α
Τελική αξιολόγηση

Πριν από την 31η Δεκεμβρίου 2020, η 
Επιτροπή εκπονεί σε στενή συνεργασία με 
τα κράτη μέλη και τους δικαιούχους μια 
τελική έκθεση αξιολόγησης σχετικά με 
την αποτελεσματικότητα και την 
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απόδοση των προγραμμάτων καθώς και 
την αποτελεσματικότητα των 
χρηματοδοτούμενων μέτρων από 
απόψεως επιπτώσεων, χρησιμοποίησης 
των πόρων και προστιθέμενης αξίας για 
την Ένωση. Στην περίπτωση της 
Λιθουανίας, η έκθεση αξιολόγησης 
αναφέρει περαιτέρω ανάγκες ενωσιακής 
χρηματοδοτικής συνδρομής μέχρι την 
τελική κατάσταση παροπλισμού, η οποία 
προβλέπεται στο τέλος του 2029.

Or. en


