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Τροπολογία 13
Michèle Rivasi
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE
Corinne Lepage

Σχέδιο νομοθετικού ψηφίσματος
Αιτιολογική αναφορά 1 α (νέα)

Σχέδιο νομοθετικού ψηφίσματος Τροπολογία

– έχοντας υπόψη ότι η Συνθήκη για την 
ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας 
Ατομικής Ενέργειας εξακολουθεί να μην 
επιτρέπει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να 
διαδραματίσει ρόλο συν-νομοθέτη,

Or. fr

Τροπολογία 14
Michèle Rivasi
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE
Corinne Lepage

Σχέδιο νομοθετικού ψηφίσματος
Αιτιολογική αναφορά 2

Σχέδιο νομοθετικού ψηφίσματος Τροπολογία

– έχοντας υπόψη το άρθρο 7 της Συνθήκης 
Ευρατόμ, σύμφωνα με το οποίο κλήθηκε 
από το Συμβούλιο να γνωμοδοτήσει (C7-
0032/2012), 

– έχοντας υπόψη το άρθρο 7 της Συνθήκης 
Ευρατόμ, σύμφωνα με το οποίο κλήθηκε 
απλά από το Συμβούλιο να γνωμοδοτήσει 
(C7-0032/2012),

Or. fr

Τροπολογία 15
Laurence J.A.J. Stassen

Σχέδιο νομοθετικού ψηφίσματος
Παράγραφος 1



PE506.175v01-00 4/35 AM\928808EL.doc

EL

Σχέδιο νομοθετικού ψηφίσματος Τροπολογία

1. εγκρίνει την πρόταση της Επιτροπής 
όπως τροποποιήθηκε·

1. απορρίπτει την πρόταση της Επιτροπής·

Or. nl

Τροπολογία 16
Michèle Rivasi
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE
Corinne Lepage

Σχέδιο νομοθετικού ψηφίσματος
Παράγραφος 1

Σχέδιο νομοθετικού ψηφίσματος Τροπολογία

1. εγκρίνει την πρόταση της Επιτροπής 
όπως τροποποιήθηκε· 

1. απορρίπτει την πρόταση της Επιτροπής·

Or. fr

Τροπολογία 17
Jean-Pierre Audy

Σχέδιο νομοθετικού ψηφίσματος
Παράγραφος 1

Σχέδιο νομοθετικού ψηφίσματος Τροπολογία

1. εγκρίνει την πρόταση της Επιτροπής 
όπως τροποποιήθηκε· 

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

Or. fr

Τροπολογία 18
Michèle Rivasi
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE
Corinne Lepage

Σχέδιο νομοθετικού ψηφίσματος
Παράγραφος 1 α (νέα)
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Σχέδιο νομοθετικού ψηφίσματος Τροπολογία

1α. καλεί την Επιτροπή να τροποποιήσει 
την πρότασή της, προκειμένου η Ευρατόμ 
να σταματήσει την κατασκευή του 
πειραματικού αντιδραστήρα ITER και να 
εγκαταλείψει τη συμφωνία ITER·

Or. en

Τροπολογία 19
Jean-Pierre Audy

Πρόταση απόφασης
Αιτιολογική σκέψη 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(1) Η συμφωνία σχετικά με την ίδρυση του 
διεθνούς οργανισμού ενέργειας σύντηξης 
ITER με σκοπό την από κοινού υλοποίηση 
του σχεδίου ITER (εφεξής, η «συμφωνία 
ITER») υπεγράφη στις 21 Νοεμβρίου 2006 
από την Ευρωπαϊκή Κοινότητα Ατομικής 
Ενέργειας (Ευρατόμ), τη Λαϊκή 
Δημοκρατία της Κίνας, τη Δημοκρατία της 
Ινδίας, την Ιαπωνία, τη Δημοκρατία της 
Κορέας, τη Ρωσική Ομοσπονδία και τις 
Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής. Η 
συμφωνία ITER ιδρύει τον διεθνή 
οργανισμό ενέργειας σύντηξης ITER 
(εφεξής, «ο οργανισμός ITER»), ο οποίος 
έχει πλήρη ευθύνη για την κατασκευή, 
λειτουργία, εκμετάλλευση και 
απενεργοποίηση των εγκαταστάσεων του 
ITER.

(1) Η συμφωνία σχετικά με την ίδρυση του 
διεθνούς οργανισμού ενέργειας σύντηξης 
ITER (Διεθνής Θερμοπυρηνικός 
Πειραματικός Αντιδραστήρας) με σκοπό 
την από κοινού υλοποίηση του σχεδίου 
ITER (εφεξής, η «συμφωνία ITER») 
υπεγράφη στις 21 Νοεμβρίου 2006 από την 
Ευρωπαϊκή Κοινότητα Ατομικής 
Ενέργειας (Ευρατόμ), τη Λαϊκή 
Δημοκρατία της Κίνας, τη Δημοκρατία της 
Ινδίας, την Ιαπωνία, τη Δημοκρατία της 
Κορέας, τη Ρωσική Ομοσπονδία και τις 
Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής. Η 
συμφωνία ITER ιδρύει τον διεθνή 
οργανισμό ενέργειας σύντηξης ITER 
(εφεξής, «ο οργανισμός ITER»), ο οποίος 
έχει πλήρη ευθύνη για την κατασκευή, 
λειτουργία, εκμετάλλευση και 
απενεργοποίηση των εγκαταστάσεων του 
ITER.

Or. fr

Τροπολογία 20
Michèle Rivasi
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE
Corinne Lepage
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Πρόταση απόφασης
Αιτιολογική σκέψη 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(2α) Η συμφωνία ITER επιτρέπει στα 
συμβαλλόμενα μέρη να αποσυρθούν από 
τη συμφωνία αυτή.

Or. fr

Τροπολογία 21
António Fernando Correia de Campos

Πρόταση απόφασης
Αιτιολογική σκέψη 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(3) Στο πλαίσιο των διαπραγματεύσεων για 
τη διασφάλιση της υποστήριξης των άλλων 
μερών ITER για τον ορισμό τοποθεσίας 
του ITER στην Ευρώπη, η συμφωνία 
μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας 
Ατομικής Ενέργειας και της κυβέρνησης 
της Ιαπωνίας για την από κοινού 
υλοποίηση δραστηριοτήτων ευρύτερης 
θεώρησης στον τομέα της ενέργειας 
σύντηξης συνήφθη το 2007 για τον 
καθορισμό των συμπληρωματικών από 
κοινού ερευνητικών δραστηριοτήτων στον 
τομέα της σύντηξης στο έδαφος της 
Ιαπωνίας για τη διασφάλιση της ταχείας 
εκκίνησης της λειτουργίας υψηλών 
επιδόσεων του ITER. Οι δραστηριότητες 
ευρύτερης θεώρησης και άλλες συναφείς 
δραστηριότητες ITER δρομολογούνται 
μέσω της ευρωπαϊκής κοινής επιχείρησης 
για το έργο ITER και την ανάπτυξη της 
ενέργειας σύντηξης. Η χρηματοδότηση 
των δραστηριοτήτων ευρύτερης θεώρησης 
διασφαλίζεται κυρίως από συνεισφορές σε 
είδος από ορισμένα μέλη της ευρωπαϊκής 
κοινής επιχείρησης για το έργο ITER και 
την ανάπτυξη της ενέργειας σύντηξης, ενώ 

(3) Στο πλαίσιο των διαπραγματεύσεων για 
τη διασφάλιση της υποστήριξης των άλλων 
μερών ITER για τον ορισμό τοποθεσίας 
του ITER στην Ευρώπη, η συμφωνία 
μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας 
Ατομικής Ενέργειας και της κυβέρνησης 
της Ιαπωνίας για την από κοινού 
υλοποίηση δραστηριοτήτων ευρύτερης 
θεώρησης στον τομέα της ενέργειας 
σύντηξης συνήφθη το 2007 για τον 
καθορισμό των συμπληρωματικών από 
κοινού ερευνητικών δραστηριοτήτων στον 
τομέα της σύντηξης στο έδαφος της 
Ιαπωνίας για τη διασφάλιση της ταχείας 
εκκίνησης της λειτουργίας υψηλών 
επιδόσεων του ITER. Οι δραστηριότητες 
ευρύτερης θεώρησης και άλλες συναφείς 
δραστηριότητες ITER δρομολογούνται 
μέσω της ευρωπαϊκής κοινής επιχείρησης 
για το έργο ITER και την ανάπτυξη της 
ενέργειας σύντηξης. Η χρηματοδότηση 
των δραστηριοτήτων ευρύτερης θεώρησης 
διασφαλίζεται κυρίως από συνεισφορές σε 
είδος από ορισμένα μέλη της ευρωπαϊκής 
κοινής επιχείρησης για το έργο ITER και 
την ανάπτυξη της ενέργειας σύντηξης, ενώ 
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το εναπομένον μέρος της συνεισφοράς της 
Ευρατόμ καλύπτεται από τον 
προϋπολογισμό της Ευρατόμ.

το εναπομένον μέρος της συνεισφοράς της 
Ευρατόμ καλύπτεται από τον 
προϋπολογισμό της Ευρατόμ. O οδικός 
χάρτης του 2012 για την υλοποίηση της 
ενέργειας σύντηξης, της Ευρωπαϊκής 
Συμφωνίας Ανάπτυξης Σύντηξης 
(EFDA), προσδιορίζει την ανάγκη για 
συνεχή οικονομική στήριξη για έργα 
κομβικής σημασίας, καθώς και για 
δραστηριότητες έρευνας και ανάπτυξης 
σε κομβικούς τομείς, μέχρι την 
ημερομηνία θέσης σε λειτουργία του 
σταθμού ITER, προκειμένου να 
αντιμετωπιστούν οι επιστημονικές και 
τεχνολογικές προκλήσεις στην πορεία 
προς την υλοποίηση της ενέργειας 
σύντηξης.

Or. en

Τροπολογία 22
Michèle Rivasi
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE
Corinne Lepage

Πρόταση απόφασης
Αιτιολογική σκέψη 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(4) Το εκτιμώμενο κόστος κατασκευής του 
ITER αυξήθηκε σε σχέση με τις αρχικές 
εκτιμήσεις του 2001, στις οποίες 
βασίστηκε η συμφωνία ITER. Στα 
συμπεράσματα της συμφωνίας της 12ης 
Ιουλίου 2010 σχετικά με την κατάσταση 
του ITER και την πιθανή πορεία προόδου, 
το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
περιόρισε την ευρωπαϊκή συνεισφορά στη 
φάση κατασκευής του ITER σε ποσό 6,6 
δισεκατομμυρίων ευρώ σε τιμές 2008. 
Σύμφωνα με τα συμπεράσματα αυτά, η 
ευρωπαϊκή συνεισφορά χρηματοδοτείται 
από την Ευρατόμ (80%) και από τη Γαλλία 
(20%) και περιλαμβάνει το κόστος 
κατασκευής, τις τρέχουσες δαπάνες και τις 

(4) Το 2010, το εκτιμώμενο κόστος 
κατασκευής του ITER, και μόνο, σχεδόν 
τριπλασιάστηκε σε σχέση με τις αρχικές 
εκτιμήσεις του 2001, στις οποίες 
βασίστηκε η συμφωνία ITER, περνώντας 
από κάτω των 5,9 δισεκατομμύρια ευρώ 
(σε τιμές 2008) το 2001 σε περίπου 16 
δισεκατομμύρια ευρώ (σε τιμές 2008) το 
2010. Στα συμπεράσματα της συμφωνίας 
της 12ης Ιουλίου 2010 σχετικά με την 
κατάσταση του ITER και την πιθανή 
πορεία προόδου, το Συμβούλιο της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης περιόρισε την 
ευρωπαϊκή συνεισφορά (45% του 
συνόλου) στη φάση κατασκευής του ITER 
σε ποσό 6,6 δισεκατομμυρίων ευρώ σε 
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απρόβλεπτες ανάγκες. Ως αποτέλεσμα των 
εν λόγω συμπερασμάτων, η Επιτροπή 
πρότεινε να τροποποιήσει τη διοργανική 
συμφωνία της 17ης Μαΐου 2006 σχετικά 
με τη δημοσιονομική πειθαρχία και τη 
χρηστή δημοσιονομική διαχείριση όσον 
αφορά το πολυετές πλαίσιο (ΠΔΠ) για την 
περίοδο 2007-2013 ώστε να παρασχεθούν 
πρόσθετοι πόροι για το έργο ITER για την 
περίοδο 2012-2013.

τιμές 2008. Σύμφωνα με τα συμπεράσματα 
αυτά, η ευρωπαϊκή συνεισφορά 
χρηματοδοτείται από την Ευρατόμ (80%) 
και από τη Γαλλία (20%) και περιλαμβάνει 
το κόστος κατασκευής, τις τρέχουσες 
δαπάνες και τις απρόβλεπτες ανάγκες, 
συμπεριλαμβανομένων των οικονομικών 
και δημοσιονομικών επιπτώσεων που 
συνεπάγεται για το έργο ITER η φυσική 
καταστροφή που έπληξε την Ιαπωνία στις 
το Μάρτιο 2011, καθώς και το γεγονός 
ότι το ITER θα πρέπει να υποβληθεί 
στους ελέγχους αντοχής ( stress-tests) 
στους οποίους υποβάλλονται οι πυρηνικοί 
αντιδραστήρες. Ως αποτέλεσμα των εν 
λόγω συμπερασμάτων, η Επιτροπή 
πρότεινε να τροποποιήσει τη διοργανική 
συμφωνία της 17ης Μαΐου 2006 σχετικά 
με τη δημοσιονομική πειθαρχία και τη 
χρηστή δημοσιονομική διαχείριση όσον 
αφορά το πολυετές πλαίσιο (ΠΔΠ) για την 
περίοδο 2007-2013 ώστε να παρασχεθούν 
πρόσθετοι πόροι για το έργο ITER για την 
περίοδο 2012-2013.

Or. fr

Τροπολογία 23
Laurence J.A.J. Stassen

Πρόταση απόφασης
Αιτιολογική σκέψη 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(4) Το εκτιμώμενο κόστος κατασκευής του 
ITER αυξήθηκε σε σχέση με τις αρχικές 
εκτιμήσεις του 2001, στις οποίες 
βασίστηκε η συμφωνία ITER. Στα 
συμπεράσματα της συμφωνίας της 12ης 
Ιουλίου 2010 σχετικά με την κατάσταση 
του ITER και την πιθανή πορεία προόδου, 
το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
περιόρισε την ευρωπαϊκή συνεισφορά στη 
φάση κατασκευής του ITER σε ποσό 6,6 
δισεκατομμυρίων ευρώ σε τιμές 2008. 

(4) Το εκτιμώμενο κόστος κατασκευής του 
ITER αυξήθηκε σε σχέση με τις αρχικές 
εκτιμήσεις του 2001, στις οποίες 
βασίστηκε η συμφωνία ITER. Στα 
συμπεράσματα της συμφωνίας της 12ης 
Ιουλίου 2010 σχετικά με την κατάσταση 
του ITER και την πιθανή πορεία προόδου, 
το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
καθόρισε την ευρωπαϊκή συνεισφορά στη 
φάση κατασκευής του ITER σε ποσό έως 
6,6 δισεκατομμυρίων ευρώ σε τιμές 2008. 
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Σύμφωνα με τα συμπεράσματα αυτά, η 
ευρωπαϊκή συνεισφορά χρηματοδοτείται 
από την Ευρατόμ (80%) και από τη Γαλλία 
(20%) και περιλαμβάνει το κόστος 
κατασκευής, τις τρέχουσες δαπάνες και τις 
απρόβλεπτες ανάγκες. Ως αποτέλεσμα των 
εν λόγω συμπερασμάτων, η Επιτροπή 
πρότεινε να τροποποιήσει τη διοργανική 
συμφωνία της 17ης Μαΐου 2006 σχετικά 
με τη δημοσιονομική πειθαρχία και τη 
χρηστή δημοσιονομική διαχείριση όσον 
αφορά το πολυετές πλαίσιο (ΠΔΠ) για την 
περίοδο 2007-2013 ώστε να παρασχεθούν 
πρόσθετοι πόροι για το έργο ITER για την 
περίοδο 2012-2013.

Σύμφωνα με τα συμπεράσματα αυτά, η 
ευρωπαϊκή συνεισφορά χρηματοδοτείται 
από την Ευρατόμ (80%) και από τη Γαλλία 
(20%) και περιλαμβάνει το κόστος 
κατασκευής, τις τρέχουσες δαπάνες και τις 
απρόβλεπτες ανάγκες. Ως αποτέλεσμα των 
εν λόγω συμπερασμάτων, η Επιτροπή 
πρότεινε να τροποποιήσει τη διοργανική 
συμφωνία της 17ης Μαΐου 2006 σχετικά 
με τη δημοσιονομική πειθαρχία και τη 
χρηστή δημοσιονομική διαχείριση όσον 
αφορά το πολυετές πλαίσιο (ΠΔΠ) για την 
περίοδο 2007-2013 ώστε να παρασχεθούν 
πρόσθετοι πόροι για το έργο ITER για την 
περίοδο 2012-2013.

Or. nl

Τροπολογία 24
Elisabetta Gardini

Πρόταση απόφασης
Αιτιολογική σκέψη 4 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(4α) Το μέγιστο όριο χρηματοδότησης 
του ITER θα πρέπει να τηρείται και να 
μην παραβιάζεται. Η χρηματοδότηση και 
η επιτυχής εφαρμογή άλλων πολιτικών 
της Ένωσης δεν θα πρέπει να απειλείται 
από τυχόν υπέρβαση δαπανών. 

Or. en

Τροπολογία 25
Michèle Rivasi
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE
Corinne Lepage

Πρόταση απόφασης
Αιτιολογική σκέψη 4 α (νέα)
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(4α) Ωστόσο, το εκτιμηθέν το 2010 
κόστος κατασκευής του ITER δεν 
επαναξιολογήθηκε παρά την πολλοστή 
δημοσιονομική διολίσθηση.

Or. fr

Τροπολογία 26
Elisabetta Gardini

Πρόταση απόφασης
Αιτιολογική σκέψη 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(5) Για την περίοδο μετά το 2013, η 
Επιτροπή στην ανακοίνωσή της 
«Προϋπολογισμός για την Ευρώπη 2020» 
πρότεινε τη χρηματοδότηση του έργου 
ITER εκτός του ΠΔΠ. Ως εκ τούτου, 
πρέπει να συνταχθεί Συμπληρωματικό 
Πρόγραμμα Έρευνας για το έργο ITER 
για την περίοδο 2014 έως 2018.

(5) Το έργο ITER θα πρέπει να εδραιώσει 
τον ηγετικό ρόλο της Ευρώπης στον 
τομέα της σύντηξης με την έγκαιρη 
ολοκλήρωση των δηλωμένων στόχων 
κατασκευής και εκμετάλλευσης. Οι τρίτες 
χώρες που έχουν συνάψει συμφωνίες 
συνεργασίας με την Ευρατόμ, με τις 
οποίες συνδέονται τα αντίστοιχα 
ερευνητικά προγράμματα στον τομέα της 
ελεγχόμενης πυρηνικής σύντηξης, θα 
πρέπει επίσης να είναι σε θέση να 
συνεισφέρουν σε οποιοδήποτε 
συμπληρωματικό πρόγραμμα.

Or. en

Τροπολογία 27
Kent Johansson, Nils Torvalds

Πρόταση απόφασης
Αιτιολογική σκέψη 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(5) Για την περίοδο μετά το 2013, η 
Επιτροπή στην ανακοίνωσή της

(5) Για την περίοδο μετά το 2013, η 
Επιτροπή στην ανακοίνωσή της
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«Προϋπολογισμός για την Ευρώπη 2020» 
πρότεινε τη χρηματοδότηση του έργου 
ITER εκτός του ΠΔΠ. Ως εκ τούτου, 
πρέπει να συνταχθεί Συμπληρωματικό 
Πρόγραμμα Έρευνας για το έργο ITER για 
την περίοδο 2014 έως 2018.

«Προϋπολογισμός για την Ευρώπη 2020» 
πρότεινε τη χρηματοδότηση του έργου 
ITER πέραν των ανώτατων ορίων του 
ΠΔΠ, ούτως ώστε να εξασφαλιστεί ότι 
πιθανή υπέρβαση των δαπανών δεν θα 
απειλήσει τη χρηματοδότηση και την 
επιτυχή εφαρμογή άλλων πολιτικών της 
Ένωσης ειδικά στον τομέα της έρευνας, 
ενώ ταυτόχρονα θα διατηρηθούν όλες οι 
αρμοδιότητες αμφότερων των σκελών 
της αρμόδιας για τον προϋπολογισμό 
αρχής. Ως εκ τούτου, πρέπει να συνταχθεί 
Συμπληρωματικό Πρόγραμμα Έρευνας για 
το έργο ITER για την περίοδο 2014 έως 
2018.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η λύση της τοποθέτησης του ITER εκτός του ΠΔΠ, δηλαδή πέραν των ανώτατων ορίων του, θα 
είχε το πλεονέκτημα της αποφυγής πιθανών ανακατανομών υπέρ του ITER και εις βάρος άλλων 
προγραμμάτων της ΕΕ και ειδικά των ερευνητικών προγραμμάτων του τομέα 1α, κυρίως του 
προγράμματος «Ορίζοντας 2020», όπως έχει συμβεί στο παρελθόν.

Τροπολογία 28
Michèle Rivasi
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE
Corinne Lepage

Πρόταση απόφασης
Αιτιολογική σκέψη 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(5) Για την περίοδο μετά το 2013, η 
Επιτροπή στην ανακοίνωσή της 
«Προϋπολογισμός για την Ευρώπη 2020» 
πρότεινε τη χρηματοδότηση του έργου 
ITER εκτός του ΠΔΠ. Ως εκ τούτου, 
πρέπει να συνταχθεί Συμπληρωματικό 
Πρόγραμμα Έρευνας για το έργο ITER για 
την περίοδο 2014 έως 2018.

(5) ) Για την περίοδο μετά το 2013, η 
Επιτροπή στην ανακοίνωσή της 
«Προϋπολογισμός για την Ευρώπη 2020» 
πρότεινε ευλόγως τη χρηματοδότηση του 
έργου ITER εκτός του ΠΔΠ, κατά τρόπον 
ώστε να μην αλληλεπικαλύπτεται με τα 
κοινοτικά προγράμματα υπέρ της 
έρευνας, της εκπαίδευσης, της 
ανταγωνιστικότητας και της στήριξης 
των ΜΜΕ. Ως εκ τούτου, πρέπει να 
συνταχθεί Συμπληρωματικό Πρόγραμμα 
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Έρευνας για το έργο ITER για την περίοδο 
2014 έως 2018, το οποίο θα επιτρέπει στα 
κράτη μέλη που το επιθυμούν να
συμβάλουν προαιρετικά στη 
χρηματοδότηση του ITER, τούτο δε 
εντός των ορίων των προαναφερθέντων 
συμπερασμάτων του Ευρωπαϊκού 
Συμβουλίου της 12ης Ιουλίου 2010.

Or. fr

Τροπολογία 29
Michèle Rivasi
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE
Corinne Lepage

Πρόταση απόφασης
Αιτιολογική σκέψη 5 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(5α) Η ευρωπαϊκή συνεισφορά στο 
συνολικό σωρευμένο κόστος κατασκευής 
και λειτουργίας του ITER, 
συμπεριλαμβανομένων των απρόβλεπτων 
δαπανών, δεν θα πρέπει σε καμία 
περίπτωση να υπερβούν το ποσό που 
προέβλεψε το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο της 
12ης Ιουλίου 2010. Οι μελλοντικές 
δημοσιονομικές διολισθήσεις δεν θα 
πρέπει σε καμία περίπτωση να αποβούν 
εις βάρος των ευρωπαίων 
φορολογουμένων ή του ευρωπαϊκού 
προϋπολογισμού. Επίσης, τα ποσά για την 
παύση λειτουργίας και τον παροπλισμό 
του ITER θα πρέπει να εκτιμηθούν το 
ταχύτερο δυνατόν από την Ευρωπαϊκή 
Επιτροπή.

Or. fr

Τροπολογία 30
Laurence J.A.J. Stassen
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Πρόταση απόφασης
Αιτιολογική σκέψη 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(6) Το Συμπληρωματικό Πρόγραμμα 
Έρευνας για το έργο ITER πρέπει να 
χρηματοδοτηθεί από συνεισφορές των 
κρατών μελών βάσει του συντελεστή που 
ισχύει για το Ακαθάριστο Εθνικό 
Εισόδημα (ΑΕΕ) κάθε κράτους μέλους, 
όπως ορίζεται για τον σκοπό του 
υπολογισμού της συνεισφοράς ιδίων
πόρων του ΑΕΕ στον γενικό 
προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης. Οι εν λόγω συνεισφορές 
καταβάλλονται στον γενικό 
προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
και προορίζονται για το ανωτέρω 
πρόγραμμα. Οι τρίτες χώρες που έχουν 
συνάψει συμφωνία συνεργασίας με την 
Ευρατόμ στο πεδίο της ελεγχόμενης 
ενέργειας σύντηξης, με την οποία τα 
αντίστοιχα ερευνητικά προγράμματά τους 
συνδέονται με τα προγράμματα της 
Ευρατόμ, θα πρέπει επίσης να δύνανται 
να συνεισφέρουν στο εν λόγω πρόγραμμα.

(6) Το Συμπληρωματικό Πρόγραμμα 
Έρευνας για το έργο ITER πρέπει να 
χρηματοδοτηθεί από τους πόρους που 
προορίζονται ήδη για το ITER.

Or. nl

Τροπολογία 31
Evžen Tošenovský, Vicky Ford

Πρόταση απόφασης
Αιτιολογική σκέψη 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(6) Το Συμπληρωματικό Πρόγραμμα 
Έρευνας για το έργο ITER πρέπει να 
χρηματοδοτηθεί από συνεισφορές των 
κρατών μελών βάσει του συντελεστή που 
ισχύει για το Ακαθάριστο Εθνικό 
Εισόδημα (ΑΕΕ) κάθε κράτους μέλους, 
όπως ορίζεται για τον σκοπό του 
υπολογισμού της συνεισφοράς ιδίων 

(6) Το Συμπληρωματικό Πρόγραμμα 
Έρευνας για το έργο ITER πρέπει να 
χρηματοδοτηθεί από το ΠΔΠ. Η 
χρηματοδότηση θα πρέπει να προέρχεται 
από το ΠΔΠ, ενώ ταυτόχρονα θα πρέπει 
να καθορίζεται και ένα μέγιστο 
οριοθετημένο ποσό συμβολής από τον
προϋπολογισμό της Ένωσης για την 
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πόρων του ΑΕΕ στον γενικό
προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης. Οι εν λόγω συνεισφορές 
καταβάλλονται στον γενικό 
προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
και προορίζονται για το ανωτέρω 
πρόγραμμα. Οι τρίτες χώρες που έχουν 
συνάψει συμφωνία συνεργασίας με την 
Ευρατόμ στο πεδίο της ελεγχόμενης
ενέργειας σύντηξης, με την οποία τα 
αντίστοιχα ερευνητικά προγράμματά τους 
συνδέονται με τα προγράμματα της 
Ευρατόμ, θα πρέπει επίσης να δύνανται να 
συνεισφέρουν στο εν λόγω πρόγραμμα.

περίοδο 2014-2018 και η τυχόν πρόσθετη 
χρηματοδότηση του έργου ITER δεν θα 
πρέπει να θέτει σε κίνδυνο άλλα έργα στο 
πλαίσιο του υποτομέα 1α του ΠΔΠ. Οι 
τρίτες χώρες που έχουν συνάψει συμφωνία 
συνεργασίας με την Ευρατόμ στο πεδίο της 
ελεγχόμενης πυρηνικής σύντηξης, με την 
οποία τα αντίστοιχα ερευνητικά 
προγράμματά τους συνδέονται με τα 
προγράμματα της Ευρατόμ, θα πρέπει 
επίσης να δύνανται να συνεισφέρουν στο 
εν λόγω πρόγραμμα.

Or. en

Τροπολογία 32
Kent Johansson, Nils Torvalds

Πρόταση απόφασης
Αιτιολογική σκέψη 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(6) Το Συμπληρωματικό Πρόγραμμα 
Έρευνας για το έργο ITER πρέπει να 
χρηματοδοτηθεί από συνεισφορές των 
κρατών μελών βάσει του συντελεστή που 
ισχύει για το Ακαθάριστο Εθνικό 
Εισόδημα (ΑΕΕ) κάθε κράτους μέλους, 
όπως ορίζεται για τον σκοπό του 
υπολογισμού της συνεισφοράς ιδίων 
πόρων του ΑΕΕ στον γενικό
προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης. Οι εν λόγω συνεισφορές 
καταβάλλονται στον γενικό 
προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
και προορίζονται για το ανωτέρω 
πρόγραμμα. Οι τρίτες χώρες που έχουν 
συνάψει συμφωνία συνεργασίας με την 
Ευρατόμ στο πεδίο της ελεγχόμενης
ενέργειας σύντηξης, με την οποία τα 
αντίστοιχα ερευνητικά προγράμματά τους 
συνδέονται με τα προγράμματα της 
Ευρατόμ, θα πρέπει επίσης να δύνανται να 

(6) Το Συμπληρωματικό Πρόγραμμα 
Έρευνας για το έργο ITER πρέπει να 
χρηματοδοτηθεί πέραν των ανώτατων 
ορίων του ΠΔΠ και το μέγιστο ποσό της 
χρηματοδότησής του πρέπει να 
οριοθετηθεί έναντι του προϋπολογισμού 
της Ένωσης στον κανονισμό για το ΠΔΠ. 
Αυτό το μέγιστο ποσό πρέπει να θεωρηθεί 
πρόσθετο στον προϋπολογισμό που 
προτείνει η Επιτροπή για το πρόγραμμα 
«Ορίζοντας 2020» ή άλλα προγράμματα 
της Ένωσης. Οι τρίτες χώρες που έχουν 
συνάψει συμφωνία συνεργασίας με την 
Ευρατόμ στο πεδίο της ελεγχόμενης
πυρηνικής σύντηξης, με την οποία τα 
αντίστοιχα ερευνητικά προγράμματά τους 
συνδέονται με τα προγράμματα της
Ευρατόμ, θα πρέπει επίσης να δύνανται να 
συνεισφέρουν στο εν λόγω πρόγραμμα.



AM\928808EL.doc 15/35 PE506.175v01-00

EL

συνεισφέρουν στο εν λόγω πρόγραμμα.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η εν λόγω χρηματοδότηση πρέπει να θεωρηθεί πρόσθετη στους πόρους που προτείνει η 
Επιτροπή για το πρόγραμμα «Ορίζοντας 2020» ή άλλα προγράμματα της Ένωσης.

Τροπολογία 33
Michèle Rivasi
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE
Corinne Lepage

Πρόταση απόφασης
Αιτιολογική σκέψη 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(6) Το Συμπληρωματικό Πρόγραμμα 
Έρευνας για το έργο ITER πρέπει να 
χρηματοδοτηθεί από συνεισφορές των 
κρατών μελών βάσει του συντελεστή που 
ισχύει για το Ακαθάριστο Εθνικό 
Εισόδημα (ΑΕΕ) κάθε κράτους μέλους, 
όπως ορίζεται για τον σκοπό του 
υπολογισμού της συνεισφοράς ιδίων 
πόρων του ΑΕΕ στον γενικό 
προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης. Οι εν λόγω συνεισφορές 
καταβάλλονται στον γενικό 
προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
και προορίζονται για το ανωτέρω 
πρόγραμμα. Οι τρίτες χώρες που έχουν 
συνάψει συμφωνία συνεργασίας με την 
Ευρατόμ στο πεδίο της ελεγχόμενης 
ενέργειας σύντηξης, με την οποία τα 
αντίστοιχα ερευνητικά προγράμματά τους 
συνδέονται με τα προγράμματα της 
Ευρατόμ, θα πρέπει επίσης να δύνανται να 
συνεισφέρουν στο εν λόγω πρόγραμμα.

(6) Το Συμπληρωματικό Πρόγραμμα 
Έρευνας για το έργο ITER πρέπει να 
χρηματοδοτηθεί από συνεισφορές των 
κρατών μελών βάσει των προαιρετικών 
συνεισφορών. Οι εν λόγω συνεισφορές 
καταβάλλονται στον γενικό 
προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
και προορίζονται για το ανωτέρω 
πρόγραμμα. Οι τρίτες χώρες που έχουν 
συνάψει συμφωνία συνεργασίας με την 
Ευρατόμ στο πεδίο της ελεγχόμενης 
ενέργειας σύντηξης, με την οποία τα 
αντίστοιχα ερευνητικά προγράμματά τους 
συνδέονται με τα προγράμματα της 
Ευρατόμ, θα πρέπει επίσης να δύνανται να 
συνεισφέρουν στο εν λόγω πρόγραμμα.

Or. fr
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Τροπολογία 34
António Fernando Correia de Campos

Πρόταση απόφασης
Αιτιολογική σκέψη 6 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(6α) Παρά την ύπαρξη μέτρων 
περιορισμού του κόστους, τα οποία θα 
πρέπει να συνεχίσουν να εφαρμόζονται, 
το έργο ITER ενδέχεται να συνεχίσει να 
οδηγεί σε υπερβάσεις δαπανών λόγω του 
επιστημονικού χαρακτήρα του, της 
μεγάλης κλίμακάς του και του 
τεχνολογικού κινδύνου. Το γεγονός αυτό 
δεν θα πρέπει να απειλεί τους
περιορισμένους πόρους του 
προϋπολογισμού της Ένωσης και την 
εφαρμογή άλλων σημαντικών πολιτικών 
της Ένωσης, συγκεκριμένα στον τομέα 
«Ανταγωνιστικότητα για την ανάπτυξη 
και την απασχόληση». Η οριοθέτηση του 
προϋπολογισμού της Ένωσης έναντι 
τέτοιων υπερβάσεων δαπανών θα πρέπει 
να βασίζεται σε κατάλληλες νομικές 
εγγυήσεις.

Or. en

Τροπολογία 35
Bernd Lange

Πρόταση απόφασης
Αιτιολογική σκέψη 6 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(6α) Με τον τρόπο αυτόν καθίσταται 
σαφές ότι η χρηματοδότηση του έργου 
ITER δεν πραγματοποιείται με τα μέσα 
του γενικού προϋπολογισμού της ΕΕ, ο 
οποίος καθορίζεται από το πολυετές 
δημοσιονομικό πλαίσιο (ΠΔΠ). Η 
χρηματοδότηση πρέπει να εξασφαλίζεται 
ανεξάρτητα και, ειδικότερα, δεν πρέπει 
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να επιβαρύνει τον τομέα 1α) και τον 
αντίστοιχο προϋπολογισμό για την έρευνα 
(Ορίζοντας 2020).

Or. de

Τροπολογία 36
Kent Johansson, Nils Torvalds

Πρόταση απόφασης
Αιτιολογική σκέψη 7 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(7α) Οποιαδήποτε υπέρβαση δαπανών 
πέραν του μέγιστου ποσού των (...) που 
ορίζεται στο άρθρο 3 δεν πρέπει να έχει 
αντίκτυπο σε άλλα έργα που 
χρηματοδοτούνται από τον 
προϋπολογισμό της Ένωσης και πρέπει 
να χρηματοδοτηθεί μέσω πρόσθετων 
πόρων πέραν των ανώτατων ορίων 
εφόσον κριθεί σκόπιμο.

Or. en

Τροπολογία 37
Kent Johansson, Nils Torvalds

Πρόταση απόφασης
Αιτιολογική σκέψη 7 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(7β) Αμφότερα τα σκέλη της αρμόδιας για 
τον προϋπολογισμό αρχής θα πρέπει να 
συμφωνούν ότι θα πρέπει να αποφευχθεί 
οποιαδήποτε αναβολή ή μετακύλιση 
πιστώσεων πληρωμών που δεν 
εκτελέσθηκαν και σχετίζονται με το έργο 
ITER και θα πρέπει να δεσμεύονται να 
συνεργαστούν για να αποφευχθεί αυτή η 
κατάσταση.
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Or. en

Τροπολογία 38
Michèle Rivasi
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE
Corinne Lepage

Πρόταση απόφασης
Αιτιολογική σκέψη 8

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(8) Η επιστημονική και τεχνική επιτροπή 
έδωσε στην Επιτροπή τη γνώμη της 
σχετικά με το πρόγραμμα έρευνας και 
κατάρτισης της Ευρατόμ (2014-2018) που 
συμβάλλει στο πρόγραμμα-πλαίσιο για την 
έρευνα και την καινοτομία «Ορίζοντας 
2020». Το επιστημονικό και τεχνικό 
περιεχόμενο των δραστηριοτήτων ITER 
παραμένει αμετάβλητο στο εν λόγω 
Συμπληρωματικό Πρόγραμμα Έρευνας.

(8) Η επιστημονική και τεχνική επιτροπή 
έδωσε στην Επιτροπή, αλλά όχι στο 
Κοινοβούλιο, τη γνώμη της σχετικά με το 
πρόγραμμα έρευνας και κατάρτισης της 
Ευρατόμ (2014-2018) που συμβάλλει στο 
πρόγραμμα-πλαίσιο για την έρευνα και την 
καινοτομία «Ορίζοντας 2020».

Or. fr

Τροπολογία 39
Maria Da Graça Carvalho, Elisabetta Gardini

Πρόταση απόφασης
Αιτιολογική σκέψη 8 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(8α) Αμφότερα τα σκέλη της αρμόδιας 
για τον προϋπολογισμό αρχής θα πρέπει 
να συμφωνούν ότι θα πρέπει να 
αποφευχθεί οποιαδήποτε αναβολή ή 
μετακύλιση πιστώσεων πληρωμών που 
δεν εκτελέσθηκαν και σχετίζονται με το 
έργο ITER και θα πρέπει να δεσμεύονται 
να συνεργαστούν για να αποφευχθεί αυτή 
η κατάσταση·

Or. en
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Τροπολογία 40
Peter Skinner, Vicky Ford, Evžen Tošenovský, Jan Březina

Πρόταση απόφασης
Αιτιολογική σκέψη 8 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(8α) Όπως ζητείται στις προτεραιότητες 
που προτείνονται στον οδικό χάρτη της 
EFDA για την πυρηνική σύντηξη, του 
2012, το έργο Joint European Torus 
(JET) θα πρέπει να διαδραματίσει βασικό 
ρόλο στην ενεργειακή μετάβαση.

Or. en

Τροπολογία 41
Michèle Rivasi
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE
Corinne Lepage

 Πρόταση απόφασης
Άρθρο 1 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Το Συμπληρωματικό Πρόγραμμα Έρευνας 
για το έργο ITER καθορίζεται για την 
περίοδο από την 1η Ιανουαρίου 2014 έως 
τις 31 Δεκεμβρίου 2018 (εφεξής το 
«πρόγραμμα»). Χρηματοδοτεί 
δραστηριότητες αναγκαίες για τη 
συνεισφορά της Ευρωπαϊκής Κοινότητας 
Ατομικής Ενέργειας (Ευρατόμ) στον 
οργανισμό ITER, συμπεριλαμβανομένων 
των δραστηριοτήτων που είναι αναγκαίες 
για την κατασκευή, λειτουργία και 
εκμετάλλευση των εγκαταστάσεων ITER, 
καθώς και των συναφών με το ITER 
δραστηριοτήτων . Ο επιστημονικός και 
τεχνολογικός στόχος, το σκεπτικό και οι
δραστηριότητες του προγράμματος 
παρατίθενται στο παράρτημα.

Το Συμπληρωματικό Πρόγραμμα Έρευνας 
για το έργο ITER καθορίζεται για την 
περίοδο από την 1η Ιανουαρίου 2014 έως 
τις 31 Δεκεμβρίου 2018 (εφεξής το 
«πρόγραμμα»). Χρηματοδοτεί 
δραστηριότητες που συνδέονται με το 
σκεπτικό και τις δραστηριότητες του 
προγράμματος που παρατίθενται στο 
παράρτημα
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Τροπολογία 42
Kent Johansson, Nils Torvalds

Πρόταση απόφασης
Άρθρο 2 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Το πρόγραμμα χρηματοδοτείται μέσω 
μέγιστης συνεισφοράς 2.573 
εκατομμυρίων ευρώ (σε τρέχουσες τιμές) 
σύμφωνα με το άρθρο 3.

Το πρόγραμμα χρηματοδοτείται μέσω 
μέγιστης συνεισφοράς 2.573 
εκατομμυρίων ευρώ (σε τρέχουσες τιμές)
πέραν των ανώτατων ορίων του ΠΔΠ,
σύμφωνα με το άρθρο 3, επιπροσθέτως 
προς τον προϋπολογισμό που προτείνει η 
Επιτροπή για το πρόγραμμα «Ορίζοντας 
2020» ή άλλα προγράμματα της Ένωσης.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η λύση της τοποθέτησης του ITER εκτός του ΠΔΠ, δηλαδή πέραν των ανώτατων ορίων του, θα 
είχε το πλεονέκτημα της αποφυγής πιθανών ανακατανομών υπέρ του ITER και εις βάρος άλλων 
προγραμμάτων της ΕΕ και ειδικά των ερευνητικών προγραμμάτων του τομέα 1α, κυρίως του 
προγράμματος «Ορίζοντας 2020», όπως έχει συμβεί στο παρελθόν.

Τροπολογία 43
Michèle Rivasi
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE
Corinne Lepage

Πρόταση απόφασης
Άρθρο 2 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

 Το πρόγραμμα χρηματοδοτείται μέσω
μέγιστης συνεισφοράς 2.573 
εκατομμυρίων ευρώ (σε τρέχουσες τιμές)
σύμφωνα με το άρθρο 3.

Το πρόγραμμα χρηματοδοτείται μέσω 
προαιρετικών συνεισφορών των κρατών 
μελών, σύμφωνα με το άρθρο 3.

Or. fr
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Τροπολογία 44
Laurence J.A.J. Stassen

Πρόταση απόφασης
Άρθρο 3 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

 Το πρόγραμμα χρηματοδοτείται από
συνεισφορές των κρατών μελών βάσει 
του συντελεστή που ισχύει για το 
Ακαθάριστο Εθνικό Εισόδημα (ΑΕΕ) 
κάθε κράτους μέλους, όπως ορίζεται για 
τους σκοπούς του υπολογισμού της 
συνεισφοράς ιδίων πόρων του ΑΕΕ στον 
γενικό προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης. Οι εν λόγω συνεισφορές 
θεωρούνται εξωτερικά έσοδα ειδικού 
προορισμού για το πρόγραμμα σύμφωνα 
με το [άρθρο ΧΧ του κανονισμού (ΕΕ) 
αριθ. XX/2012 του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου [Νέος 
δημοσιονομικός κανονισμός] .

Το πρόγραμμα χρηματοδοτείται από τους 
πόρους που προορίζονται ήδη για το 
ITER

Or. nl

Τροπολογία 45
António Fernando Correia de Campos

Πρόταση απόφασης
Άρθρο 3 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Το πρόγραμμα χρηματοδοτείται από
συνεισφορές των κρατών μελών βάσει του 
συντελεστή που ισχύει για το Ακαθάριστο 
Εθνικό Εισόδημα (ΑΕΕ) κάθε κράτους 
μέλους, όπως ορίζεται για τους σκοπούς 
του υπολογισμού της συνεισφοράς ιδίων 
πόρων του ΑΕΕ στον γενικό 
προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Οι εν λόγω συνεισφορές θεωρούνται 
εξωτερικά έσοδα ειδικού προορισμού για 

Το πρόγραμμα χρηματοδοτείται από το 
πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο πέραν 
των ανώτατων ορίων του ΠΔΠ, δηλαδή 
εκτός του τομέα 1Α. Οποιαδήποτε 
υπέρβαση δαπανών πέραν της μέγιστης 
συνεισφοράς που ορίζεται στο άρθρο 2 
δεν επηρεάζει τον προϋπολογισμό της 
Ένωσης και χρηματοδοτείται από
συνεισφορές των κρατών μελών βάσει του 
συντελεστή που ισχύει για το Ακαθάριστο 



PE506.175v01-00 22/35 AM\928808EL.doc

EL

το πρόγραμμα σύμφωνα με το [άρθρο ΧΧ 
του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. XX/2012 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου [Νέος δημοσιονομικός 
κανονισμός] .

Εθνικό Εισόδημα (ΑΕΕ) κάθε κράτους 
μέλους, όπως ορίζεται για τους σκοπούς 
του υπολογισμού της συνεισφοράς ιδίων 
πόρων του ΑΕΕ στον γενικό 
προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Οι εν λόγω συνεισφορές θεωρούνται 
εξωτερικά έσοδα ειδικού προορισμού για 
το πρόγραμμα σύμφωνα με το [άρθρο ΧΧ 
του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. XX/2012 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου [Νέος δημοσιονομικός 
κανονισμός].

Or. en

Τροπολογία 46
Michèle Rivasi
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE
Corinne Lepage

Πρόταση απόφασης
Άρθρο 3 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

 Το πρόγραμμα χρηματοδοτείται από 
συνεισφορές των κρατών μελών βάσει του 
συντελεστή που ισχύει για το Ακαθάριστο 
Εθνικό Εισόδημα (ΑΕΕ) κάθε κράτους 
μέλους, όπως ορίζεται για τους σκοπούς 
του υπολογισμού της συνεισφοράς ιδίων 
πόρων του ΑΕΕ στον γενικό 
προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης. Οι εν λόγω συνεισφορές 
θεωρούνται εξωτερικά έσοδα ειδικού 
προορισμού για το πρόγραμμα σύμφωνα 
με το [άρθρο ΧΧ του κανονισμού (ΕΕ) 
αριθ. XX/2012 του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου [Νέος 
δημοσιονομικός κανονισμός] .

Το πρόγραμμα χρηματοδοτείται από 
συνεισφορές των κρατών μελών σε 
προαιρετική βάση. Οι εν λόγω 
συνεισφορές θεωρούνται εξωτερικά έσοδα 
ειδικού προορισμού για το πρόγραμμα 
σύμφωνα με το [άρθρο ΧΧ του 
κανονισμού (ΕΕ) αριθ. XX/2012 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου [Νέος δημοσιονομικός 
κανονισμός] .

Or. fr
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Τροπολογία 47
Bernd Lange

Πρόταση απόφασης
Άρθρο 3 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

 Το πρόγραμμα χρηματοδοτείται από 
συνεισφορές των κρατών μελών βάσει του 
συντελεστή που ισχύει για το Ακαθάριστο 
Εθνικό Εισόδημα (ΑΕΕ) κάθε κράτους 
μέλους, όπως ορίζεται για τους σκοπούς 
του υπολογισμού της συνεισφοράς ιδίων 
πόρων του ΑΕΕ στον γενικό 
προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 
Οι εν λόγω συνεισφορές θεωρούνται 
εξωτερικά έσοδα ειδικού προορισμού για 
το πρόγραμμα σύμφωνα με το [άρθρο ΧΧ 
του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. XX/2012 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου [Νέος δημοσιονομικός 
κανονισμός].

Το πρόγραμμα χρηματοδοτείται από 
συνεισφορές των κρατών μελών βάσει του 
συντελεστή που ισχύει για το Ακαθάριστο 
Εθνικό Εισόδημα (ΑΕΕ) κάθε κράτους 
μέλους, όπως ορίζεται για τους σκοπούς 
του υπολογισμού της συνεισφοράς ιδίων 
πόρων του ΑΕΕ στον γενικό 
προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 
Οι εν λόγω συνεισφορές θεωρούνται 
εξωτερικά έσοδα ειδικού προορισμού για 
το πρόγραμμα σύμφωνα με το [άρθρο ΧΧ 
του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. XX/2012 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου [Νέος δημοσιονομικός 
κανονισμός].

Αποκλείεται η χρηματοδότηση του 
προγράμματος μέσω του γενικού 
προϋπολογισμού της ΕΕ, όπως αυτός 
ορίζεται στο ΠΔΠ.

Or. de

Τροπολογία 48
Laurence J.A.J. Stassen

Πρόταση απόφασης
Άρθρο 4 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Οι τρίτες χώρες που έχουν συνάψει 
συμφωνία συνεργασίας με την Ευρατόμ 
στο πεδίο της ελεγχόμενης ενέργειας 
σύντηξης, με την οποία τα αντίστοιχα 
ερευνητικά προγράμματά τους συνδέονται 
με τα προγράμματα της Ευρατόμ (εφεξής, 
«συνδεδεμένες χώρες»), έχουν επίσης τη 
δυνατότητα να συνεισφέρουν στο 
πρόγραμμα.

Οι τρίτες χώρες που έχουν συνάψει 
συμφωνία συνεργασίας με την Ευρατόμ 
στο πεδίο της ελεγχόμενης ενέργειας 
σύντηξης, με την οποία τα αντίστοιχα 
ερευνητικά προγράμματά τους συνδέονται 
με τα προγράμματα της Ευρατόμ (εφεξής, 
«συνδεδεμένες χώρες»), έχουν τη 
δυνατότητα να συνεισφέρουν στο 
πρόγραμμα.
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Τροπολογία 49
Jean-Pierre Audy

Πρόταση απόφασης
Άρθρο 5 – παράγραφος 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Σε ένα ενδιάμεσο στάδιο και προ της 
30ής Ιουνίου 2016, η Επιτροπή υποβάλλει 
στο Συμβούλιο και, για γνωμοδότηση στο 
Κοινοβούλιο, αξιολόγηση της εφαρμογής 
του εν λόγω Συμπληρωματικού 
Προγράμματος Έρευνας για το έργο 
ITER (2014-2018).

Or. fr

Τροπολογία 50
Michèle Rivasi
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE
Corinne Lepage

Πρόταση απόφασης
Άρθρο 6 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

αναλογικών και αποτρεπτικών κυρώσεων.

Or. fr

Τροπολογία 51
Jean-Pierre Audy

Πρόταση απόφασης
Άρθρο 6 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. fr

Τροπολογία 52
Jean-Pierre Audy

Πρόταση απόφασης
Άρθρο 6 – παράγραφος 1 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η Επιτροπή ή οι εκπρόσωποί της και το 
Ελεγκτικό Συνέδριο έχουν την εξουσία να 
ελέγχουν, βάσει δικαιολογητικών καθώς 
και επιτόπιων ελέγχων, όλους τους 

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, η Επιτροπή ή 
οι εκπρόσωποί της και το Ελεγκτικό 
Συνέδριο έχουν την εξουσία να ελέγχουν, 
βάσει δικαιολογητικών καθώς και 
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δικαιούχους επιχορηγήσεων, τους 
αναδόχους τους υπεργολάβους και άλλα 
τρίτα μέρη που έχουν λάβει κονδύλια της 
Ένωσης βάσει της παρούσας απόφασης.

επιτόπιων ελέγχων, όλους τους 
δικαιούχους επιχορηγήσεων, τους 
αναδόχους τους υπεργολάβους και άλλα 
τρίτα μέρη που έχουν λάβει κονδύλια της 
Ένωσης βάσει της παρούσας απόφασης.

Or. fr

Τροπολογία 53
Jean-Pierre Audy

Πρόταση απόφασης
Άρθρο 6 – παράγραφος 1 – εδάφιο 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Με την επιφύλαξη του πρώτου και του 
δεύτερου εδαφίου, στις συμφωνίες 
συνεργασίας με τρίτες χώρες και διεθνείς 
οργανισμούς, στις συμφωνίες και 
αποφάσεις επιχορήγησης και στις 
συμβάσεις που απορρέουν από την 
εφαρμογή της παρούσας απόφασης, η 
Επιτροπή, το Ελεγκτικό Συνέδριο και η 
OLAF εξουσιοδοτούνται ρητώς να 
διενεργούν τέτοιους διαχειριστικούς 
ελέγχους, επιτόπιους ελέγχους και 
επιθεωρήσεις.

Με την επιφύλαξη του πρώτου και του 
δεύτερου εδαφίου, στις συμφωνίες 
συνεργασίας με τρίτες χώρες και διεθνείς 
οργανισμούς, στις συμφωνίες και 
αποφάσεις επιχορήγησης και στις 
συμβάσεις που απορρέουν από την 
εφαρμογή της παρούσας απόφασης, η 
Επιτροπή, το Ελεγκτικό Συνέδριο και η 
OLAF εξουσιοδοτούνται ρητώς να 
διενεργούν τέτοιους διαχειριστικούς 
ελέγχους, επιτόπιους ελέγχους και 
επιθεωρήσεις. Τα αποτελέσματα των 
ελέγχων αυτών ανακοινώνονται στο 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.

Or. fr

Τροπολογία 54
Maria Da Graça Carvalho, Elisabetta Gardini

Πρόταση απόφασης
Άρθρο 6 – παράγραφος 2 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Κατά την υλοποίηση δράσεων που 
χρηματοδοτούνται δυνάμει της παρούσας 
απόφασης, η Επιτροπή λαμβάνει τα 

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

κατάλληλα μέτρα για να εξασφαλίζει την 
προστασία των οικονομικών συμφερόντων 
της Ένωσης, με την εφαρμογή 
προληπτικών μέτρων κατά της απάτης, της 
διαφθοράς και κάθε άλλης παράνομης 
δραστηριότητας, με τη διενέργεια 
αποτελεσματικών ελέγχων και με την 
ανάκτηση, σε περίπτωση που 
διαπιστωθούν παρατυπίες, των 
αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών, 
καθώς επίσης, οσάκις κρίνεται σκόπιμο, με 
την επιβολή αποτελεσματικών, 
αναλογικών και αποτρεπτικών κυρώσεων.
Η Επιτροπή θεσπίζει επίσης κατάλληλα 
μέτρα που εξασφαλίζουν κατάλληλο 
έλεγχο του κινδύνου και την αποφυγή της 
υπέρβασης δαπανών.

Or. en

Τροπολογία 55
Kent Johansson, Nils Torvalds

Πρόταση απόφασης
Άρθρο 6 – παράγραφος 2 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

2. Κατά την υλοποίηση δράσεων που 
χρηματοδοτούνται δυνάμει της παρούσας 
απόφασης, η Επιτροπή λαμβάνει τα 
κατάλληλα μέτρα για να εξασφαλίζει την 
προστασία των οικονομικών συμφερόντων 
της Ένωσης, με την εφαρμογή 
προληπτικών μέτρων κατά της απάτης, της 
διαφθοράς και κάθε άλλης παράνομης 
δραστηριότητας, με τη διενέργεια 
αποτελεσματικών ελέγχων και με την 
ανάκτηση, σε περίπτωση που 
διαπιστωθούν παρατυπίες, των 
αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών, 
καθώς επίσης, οσάκις κρίνεται σκόπιμο, με 
την επιβολή αποτελεσματικών, 
αναλογικών και αποτρεπτικών κυρώσεων.
Η Επιτροπή θεσπίζει επίσης κατάλληλα 
μέτρα που εξασφαλίζουν κατάλληλο 
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έλεγχο του κινδύνου και την αποφυγή της 
υπέρβασης δαπανών.

Or. en

Τροπολογία 56
Maria Da Graça Carvalho, Elisabetta Gardini

Πρόταση απόφασης
Άρθρο 6 – παράγραφος 2 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η Επιτροπή ή οι εκπρόσωποί της και το 
Ελεγκτικό Συνέδριο έχουν την εξουσία να 
ελέγχουν, βάσει δικαιολογητικών καθώς 
και επιτόπιων ελέγχων, όλους τους 
δικαιούχους επιχορηγήσεων, τους 
αναδόχους τους υπεργολάβους και άλλα 
τρίτα μέρη που έχουν λάβει κονδύλια της 
Ένωσης βάσει της παρούσας απόφασης.

Η Επιτροπή ή οι εκπρόσωποί της και το 
Ελεγκτικό Συνέδριο έχουν την εξουσία να 
ελέγχουν, βάσει δικαιολογητικών καθώς 
και επιτόπιων ελέγχων, όλους τους 
δικαιούχους επιχορηγήσεων, τους 
αναδόχους τους υπεργολάβους και άλλα 
τρίτα μέρη που έχουν λάβει κονδύλια της 
Ένωσης βάσει της παρούσας απόφασης. Η 
Επιτροπή ενημερώνει το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο σε τακτική βάση σχετικά με 
την εξέλιξη του προγράμματος όσον 
αφορά το κόστος και το χρονοδιάγραμμα.

Or. en

Τροπολογία 57
Elisabetta Gardini

Πρόταση απόφασης
Άρθρο 6 – παράγραφος 2 – εδάφιο 2 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τυχόν πρόσθετοι πόροι για το έργο ITER 
δεν καλύπτονται από τον 
προαναφερθέντα προϋπολογισμό. 
Επιπλέον, σε περίπτωση μη 
προβλεπόμενης χρηματοδότησης πέραν 
του δηλωμένου ορίου δεν 
χρησιμοποιούνται πόροι από παράλληλα 
έργα.
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Τροπολογία 58
Michèle Rivasi
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE
Corinne Lepage

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα – Επιστημονικοί και τεχνολογικοί στόχοι – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Στόχος του Συμπληρωματικού 
Προγράμματος Έρευνας για το έργο ITER 
είναι η υλοποίηση του ITER ως μείζον 
βήμα προς τη δημιουργία πρωτότυπων 
αντιδραστήρων για σταθμούς 
ηλεκτροπαραγωγής από σύντηξη που 
είναι ασφαλείς, διατηρήσιμοι, 
περιβαλλοντικώς υπεύθυνοι και 
οικονομικά βιώσιμοι.

Στόχος του Συμπληρωματικού 
Προγράμματος Έρευνας για το έργο ITER 
είναι η υλοποίηση του ITER. 

Or. fr

Τροπολογία 59
Laurence J.A.J. Stassen

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα – Επιστημονικοί και τεχνολογικοί στόχοι – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Στόχος του Συμπληρωματικού 
Προγράμματος Έρευνας για το έργο ITER 
είναι η υλοποίηση του ITER ως μείζον 
βήμα προς τη δημιουργία πρωτότυπων 
αντιδραστήρων για σταθμούς 
ηλεκτροπαραγωγής από σύντηξη που είναι 
ασφαλείς, διατηρήσιμοι, περιβαλλοντικώς 
υπεύθυνοι και οικονομικά βιώσιμοι.

Στόχος του Συμπληρωματικού 
Προγράμματος Έρευνας για το έργο ITER 
είναι η υλοποίηση του ITER ως μείζον 
βήμα προς τη δημιουργία πρωτότυπων 
αντιδραστήρων για σταθμούς
ηλεκτροπαραγωγής από σύντηξη που είναι 
ασφαλείς, καθαροί και οικονομικά 
αποδοτικοί.

Or. nl
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Τροπολογία 60
Michèle Rivasi
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE
Corinne Lepage

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα – Επιστημονικοί και τεχνολογικοί στόχοι – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Πρώτη προτεραιότητα της στρατηγικής 
για την επίτευξη του στόχου είναι η 
κατασκευή του ITER (μείζων πειραματική 
εγκατάσταση για την απόδειξη της 
επιστημονικής και τεχνικής εφικτότητας 
της ηλεκτροπαραγωγής από ενέργεια 
σύντηξης), και στη συνέχεια η κατασκευή 
ενός σταθμού επίδειξης 
ηλεκτροπαραγωγής από σύντηξη.

Εάν υλοποιηθεί, η κατασκευή του ITER 
(μείζων πειραματική εγκατάσταση για την 
απόδειξη της επιστημονικής και τεχνικής 
εφικτότητας της ηλεκτροπαραγωγής από 
ενέργεια σύντηξης) θα πρέπει να 
πραγματοποιηθεί βάσει προαιρετικών 
συνεισφορών των κρατών μελών και σε 
πλαίσιο που να περιορίζεται στο 
συμπληρωματικό αυτό πρόγραμμα, 
καθώς και εντός των ορίων των 
προϋπολογισμών που όρισε το Συμβούλιο 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης στα 
συμπεράσματα της συμφωνίας της 12ης 
Ιουλίου 2010 σχετικά με την κατάσταση 
του ITER.

Or. fr

Τροπολογία 61
Peter Skinner, Vicky Ford, Evžen Tošenovský, Jan Březina

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα – Επιστημονικοί και τεχνολογικοί στόχοι – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Πρώτη προτεραιότητα της στρατηγικής για 
την επίτευξη του στόχου είναι η 
κατασκευή του ITER (μείζων πειραματική 
εγκατάσταση για την απόδειξη της 
επιστημονικής και τεχνικής εφικτότητας 
της ηλεκτροπαραγωγής από ενέργεια 
σύντηξης), και στη συνέχεια η κατασκευή 
ενός σταθμού επίδειξης 
ηλεκτροπαραγωγής από σύντηξη.

Πρώτη προτεραιότητα της στρατηγικής για 
την επίτευξη του στόχου είναι η 
κατασκευή του ITER (μείζων πειραματική 
εγκατάσταση για την απόδειξη της 
επιστημονικής και τεχνικής εφικτότητας 
της ηλεκτροπαραγωγής από ενέργεια 
σύντηξης), και στη συνέχεια η κατασκευή 
ενός σταθμού επίδειξης 
ηλεκτροπαραγωγής από σύντηξη, καθώς 
και οι προτεραιότητες που προτείνονται 



AM\928808EL.doc 31/35 PE506.175v01-00

EL

στον οδικό χάρτη της EFDA για την 
πυρηνική σύντηξη, του 2012, προκειμένου 
να διασφαλιστεί ότι ο ITER θα 
διαδραματίσει βασικό ρόλο στην 
ενεργειακή μετάβαση.

Or. en

Τροπολογία 62
Michèle Rivasi
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE
Corinne Lepage

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα – Σκεπτικό – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η σύντηξη διαθέτει το δυναμικό, σε λίγες 
δεκαετίες από σήμερα, να έχει μείζονα 
συμβολή στον αειφόρο και ασφαλή 
ενεργειακό εφοδιασμό της Ένωσης. Η 
επιτυχής της εξέλιξη αναμένεται να
προσφέρει ασφαλή, αειφόρο και φιλική 
προς το περιβάλλον ενέργεια.

Η σύντηξη που συντελείται στον πυρήνα 
του Ηλίου και των άστρων συμβάλλει, 
άμεσα ή έμμεσα, υπό τη μορφή 
ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στην 
παραγωγή ασφαλούς, αειφόρου και 
φιλικής προς το περιβάλλον ενέργειας.

Or. fr

Τροπολογία 63
Laurence J.A.J. Stassen

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα – Σκεπτικό – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η σύντηξη διαθέτει το δυναμικό, σε λίγες 
δεκαετίες από σήμερα, να έχει μείζονα 
συμβολή στον αειφόρο και ασφαλή 
ενεργειακό εφοδιασμό της Ένωσης. Η 
επιτυχής της εξέλιξη αναμένεται να 
προσφέρει ασφαλή, αειφόρο και φιλική 
προς το περιβάλλον ενέργεια.

Η σύντηξη διαθέτει το δυναμικό, σε λίγες 
δεκαετίες από σήμερα, να έχει μείζονα 
συμβολή στον αειφόρο και ασφαλή 
ενεργειακό εφοδιασμό της Ένωσης. Η 
επιτυχής της εξέλιξη αναμένεται να 
προσφέρει ασφαλή, καθαρή και 
οικονομικά αποδοτική ενέργεια.
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Τροπολογία 64
Peter Skinner, Evžen Tošenovský, Vicky Ford, Jan Březina

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα – Σκεπτικό – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η σύντηξη διαθέτει το δυναμικό, σε λίγες 
δεκαετίες από σήμερα, να έχει μείζονα 
συμβολή στον αειφόρο και ασφαλή 
ενεργειακό εφοδιασμό της Ένωσης. Η 
επιτυχής της εξέλιξη αναμένεται να 
προσφέρει ασφαλή, αειφόρο και φιλική 
προς το περιβάλλον ενέργεια.

Η σύντηξη διαθέτει το δυναμικό, σε λίγες 
δεκαετίες από σήμερα, να έχει μείζονα 
συμβολή στον αειφόρο και ασφαλή 
ενεργειακό εφοδιασμό της Ένωσης. Η 
επιτυχής της εξέλιξη αναμένεται να 
προσφέρει ασφαλή, αειφόρο και φιλική 
προς το περιβάλλον ενέργεια. Η 
ελεγχόμενη χρήση της ενέργειας σύντηξης 
αποτελεί εξαιρετικά ελπιδοφόρο στόχο, 
αλλά ταυτόχρονα και σημαντική 
πρόκληση, διότι εξακολουθούν να 
εκκρεμούν ζητήματα φυσικής και 
μηχανικής για την πρόοδο προς την 
κατάδειξη του εφικτού της ενέργειας 
σύντηξης. Για τη βέλτιστη αντιμετώπιση 
ορισμένων προκλήσεων, είναι 
απαραίτητο η Ένωση να καταβάλει κάθε 
δυνατή προσπάθεια για την υποστήριξη 
και αξιοποίηση των προσπαθειών στις 
εγκαταστάσεις του Joint European Torus 
(JET), ώστε να καλυφθεί το τυχόν χάσμα 
γνώσεων ή εμπειρίας.

Or. en

Τροπολογία 65
Michèle Rivasi
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE
Corinne Lepage

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα – Σκεπτικό – παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Το οικονομικό και δημοσιονομικό 
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βάραθρο που αντιπροσωπεύει το ITER 
δεν μπορεί να συνεχισθεί επ’ αόριστον. Η 
κατασκευή του ITER θα πρέπει 
απαραιτήτως να περατωθεί μέχρι το 
τέλος αυτού του συμπληρωματικού 
προγράμματος ή να σταματήσει οριστικά. 

Or. fr

Τροπολογία 66
Michèle Rivasi
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE
Corinne Lepage

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα – Σκεπτικό – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η παγκόσμια διάσταση της Ε&Α για 
σύντηξη περιέχεται στη συμφωνία για την 
ίδρυση του διεθνούς οργανισμού 
ενέργειας σύντηξης για το έργο ITER και 
τη συμφωνία μεταξύ της κυβέρνησης της 
Ιαπωνίας και της Ευρατόμ για τις 
δραστηριότητες ευρύτερης θεώρησης 
στον τομέα της έρευνας στην ενέργεια 
σύντηξης, οι οποίες είναι 
συμπληρωματικές στις δραστηριότητες 
ITER.

διαγράφεται

Or. fr

Τροπολογία 67
Michèle Rivasi
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE
Corinne Lepage

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα – Δραστηριότητες – παράγραφος 2 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) Παροχή της συνεισφοράς της Ευρατόμ διαγράφεται
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σε δραστηριότητες ευρύτερης θεώρησης 
με την Ιαπωνία,

Or. fr

Τροπολογία 68
Michèle Rivasi
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE
Corinne Lepage

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα – Δραστηριότητες – παράγραφος 2 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ) Ανάλογα με την περίπτωση, άλλες 
δραστηριότητες προκειμένου να 
προετοιμαστεί η βάση για τη σχεδίαση 
ενός αντιδραστήρα επίδειξης και των 
συναφών εγκαταστάσεων.

διαγράφεται

Or. fr

Τροπολογία 69
Elisabetta Gardini

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα – Δραστηριότητες – παράγραφος 2 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ) Ανάλογα με την περίπτωση, άλλες 
δραστηριότητες προκειμένου να 
προετοιμαστεί η βάση για τη σχεδίαση 
ενός αντιδραστήρα επίδειξης και των 
συναφών εγκαταστάσεων.

γ) Ανάλογα με την περίπτωση, άλλες 
δραστηριότητες προκειμένου να 
προετοιμαστεί η βάση για τη σχεδίαση 
ενός αντιδραστήρα επίδειξης και των 
συναφών εγκαταστάσεων, κυρίως οι 
δραστηριότητες που απαιτούνται για την 
κατάλληλη επίλυση των εκκρεμών 
ζητημάτων που αφορούν την κατασκευή
και λειτουργία του DEMO.

Or. en
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Τροπολογία 70
Peter Skinner, Jan Březina, Vicky Ford, Evžen Tošenovský

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα – Δραστηριότητες – παράγραφος 2 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ) Ανάλογα με την περίπτωση, άλλες 
δραστηριότητες προκειμένου να 
προετοιμαστεί η βάση για τη σχεδίαση 
ενός αντιδραστήρα επίδειξης και των 
συναφών εγκαταστάσεων. Οι 
δραστηριότητες αυτές θα πρέπει, μεταξύ 
άλλων, να εξασφαλίζουν τη συνέχιση της 
εκμετάλλευσης του JET μέχρι την 
ημερομηνία που θα τεθεί πλήρως σε 
λειτουργία ο σταθμός ITER.

Or. en

Τροπολογία 71
Elisabetta Gardini

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα – Δραστηριότητες – παράγραφος 2 – στοιχείο γ α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γα) Δραστηριότητες για την εφαρμογή 
μιας βιομηχανικής πολιτικής η οποία θα 
ευνοεί τη συμμετοχή του βιομηχανικού 
κλάδου, συμπεριλαμβανομένων μικρών 
και μεσαίων επιχειρήσεων, με στόχο την 
ενίσχυση του ανταγωνισμού και την 
προετοιμασία του ευρωπαϊκού 
συστήματος για την εποχή της σύντηξης.

Or. en


