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ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Η Επιτροπή Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας καλεί την Επιτροπή Ελέγχου του 
Προϋπολογισμού, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να συμπεριλάβει στην πρόταση 
ψηφίσματός της τις ακόλουθες προτάσεις:

Α. λαμβάνοντας υπόψη ότι κατά τις ενταξιακές διαπραγματεύσεις οι κυβερνήσεις της 
Λιθουανίας, της Σλοβακίας και της Βουλγαρίας δεσμεύτηκαν, στο πλαίσιο των συνθηκών 
προσχώρησής τους, να κλείσουν τους πυρηνικούς αντιδραστήρες οι οποίοι θα μπορούσαν 
να αναβαθμιστούν με οικονομικό τρόπο ώστε να ανταποκρίνονται στο απαιτούμενο 
επίπεδο ασφάλειας 

Β. λαμβάνοντας υπόψη ότι ο παροπλισμός των πυρηνικών εγκαταστάσεων και η διαχείριση
των αποβλήτων αποτελεί ένα εγχείρημα πολύπλοκο σε τεχνικό επίπεδο για το οποίο 
απαιτούνται σημαντικοί οικονομικοί πόροι και το οποίο συνεπάγεται περιβαλλοντικές, 
τεχνικές, κοινωνικές και οικονομικές ευθύνες,

1. επισημαίνει ότι η αρχή «ο ρυπαίνων πληρώνει» πρέπει να εφαρμοστεί στην 
χρηματοδότηση των εργασιών παροπλισμού και ότι οι φορείς εκμετάλλευσης πυρηνικών 
εγκαταστάσεων πρέπει να εξασφαλίζουν επαρκείς οικονομικούς πόρους για την κάλυψη 
των μελλοντικών δαπανών παροπλισμού κατά την διάρκεια της παραγωγικής ζωής των 
πυρηνικών εγκαταστάσεων·

2. επισημαίνει ότι οι εργασίες παροπλισμού μπορεί να δημιουργήσουν κινδύνους  για την 
ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον αν δεν ληφθούν εγκαίρως τα απαραίτητα μέτρα και 
ότι πρέπει ως εκ τούτου να παρέχονται την κατάλληλη στιγμή επαρκείς οικονομικοί 
πόροι, εξασφαλίζοντας ότι θα τηρούνται οι προβλεπόμενες προδιαγραφές ασφαλείας κατά 
τον παροπλισμό των πυρηνικών εγκαταστάσεων·

3. αναγνωρίζει την σημασία της χρηστής και διαφανούς διαχείρισης των οικονομικών 
πόρων, με τον κατάλληλο εξωτερικό έλεγχο, ώστε να εξασφαλίζεται ο θεμιτός 
ανταγωνισμός  στην αγορά ενέργειας·

4. επισημαίνει ότι ο παροπλισμός έχει άμεσες συνέπειες στους ενεργειακούς πόρους (και 
στις τιμές τους) των ενδιαφερόμενων κρατών μελών· πιστεύει ότι πρέπει να προωθηθεί η 
ανάπτυξη εναλλακτικών και ανταγωνιστικών ενεργειακών πόρων και να δοθεί η δέουσα 
προσοχή στην θέσπιση  μηχανισμών αντιστάθμισης για την κάλυψη των δαπανών του 
παροπλισμού·

5. καλεί την Επιτροπή να εξετάσει πιθανούς τρόπους για  την εναρμόνιση των προσεγγίσεων 
της χρηματοδότησης για τον παροπλισμό στην ΕΕ, λαμβάνοντας υπόψη τις διάφορες 
στρατηγικές των κρατών μελών, χωρίς να τεθεί σε κίνδυνο η ασφάλεια της διαδικασίας 
παροπλισμού. 


