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Υπόμνημα για τα χρησιμοποιούμενα σύμβολα

* Διαδικασία διαβούλευσης
*** Διαδικασία έγκρισης

***I Συνήθης νομοθετική διαδικασία (πρώτη ανάγνωση)
***II Συνήθης νομοθετική διαδικασία (δεύτερη ανάγνωση)

***III Συνήθης νομοθετική διαδικασία (τρίτη ανάγνωση)

(Η ενδεικνυόμενη διαδικασία στηρίζεται στη νομική βάση που προτείνεται 
στο σχέδιο πράξης)

Τροπολογίες σε σχέδιο πράξης

Στις τροπολογίες του Κοινοβουλίου η σήμανση των αλλαγών στο σχέδιο 
πράξης γίνεται με έντονους πλάγιους χαρακτήρες. Η σήμανση με απλά 
πλάγια απευθύνεται στις τεχνικές υπηρεσίες και αφορά τα στοιχεία του 
σχεδίου πράξης για τα οποία προτείνεται διόρθωση εν όψει της επεξεργασίας 
του τελικού κειμένου (για παράδειγμα, στοιχεία εμφανώς λανθασμένα ή που 
έχουν παραλειφθεί σε μία γλωσσική έκδοση). Αυτές οι προτάσεις διόρθωσης 
υπόκεινται στη συγκατάθεση των αρμόδιων τεχνικών υπηρεσιών.

Η επικεφαλίδα κάθε τροπολογίας σχετικής με υπάρχουσα πράξη, την οποία 
το σχέδιο πράξης προτίθεται να τροποποιήσει, φέρει μία τρίτη και μία 
τέταρτη σειρά που προσδιορίζουν αντίστοιχα την ισχύουσα πράξη και την 
τροποποιημένη διάταξή της. Τα τμήματα που λαμβάνονται από διάταξη 
υπάρχουσας πράξης την οποία το Κοινοβούλιο επιθυμεί να τροποποιήσει, 
ενώ το σχέδιο πράξης δεν έχει τροποποιήσει, σημαίνονται με έντονους
χαρακτήρες. Ενδεχόμενες διαγραφές που αφορούν τα τμήματα αυτά 
σημαίνονται ως εξής: [...].
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ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Συμβουλίου που αφορά το πρόγραμμα έρευνας 
και εκπαίδευσης της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Ατομικής Ενέργειας (2014-2018) με το 
οποίο συμπληρώνεται το πρόγραμμα πλαίσιο «Ορίζοντας 2020» για την έρευνα και την 
καινοτομία
(COM(2011)0812 – C7-0009/2012 – 2011/0400(NLE))

(Διαβούλευση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

– έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής προς το Συμβούλιο (COM(2011)0812),

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

– έχοντας υπόψη το άρθρο 55 του Κανονισμού του,

– έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας και τις 
γνωμοδοτήσεις της Επιτροπής Προϋπολογισμών καθώς και της Επιτροπής Νομικών 
Θεμάτων (A7-0000/2012),

1. εγκρίνει την πρόταση της Επιτροπής όπως τροποποιήθηκε·

2. καλεί την Επιτροπή να τροποποιήσει αναλόγως την πρότασή της, σύμφωνα με το άρθρο 
293 παράγραφος 2 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και το άρθρο 
106α της Συνθήκης Eυρατόμ·

3. καλεί το Συμβούλιο, στην περίπτωση που προτίθεται να απομακρυνθεί από το κείμενο 
που ενέκρινε το Κοινοβούλιο, να το ενημερώσει σχετικά·

4. ζητεί να κληθεί εκ νέου να γνωμοδοτήσει εφόσον το Συμβούλιο προτίθεται να επιφέρει 
σημαντικές τροποποιήσεις στην πρόταση της Επιτροπής·

5. αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο και 
στην Επιτροπή.

Τροπολογία 1

Αιτιολογική σκέψη 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(4) Παρά τον ενδεχόμενο αντίκτυπο της 
πυρηνικής ενέργειας στην προσφορά 
ενέργειας και την οικονομική ανάπτυξη, τα 
σοβαρά πυρηνικά ατυχήματα ενδέχεται να 
προκαλούν κινδύνους για την ανθρώπινη 
υγεία. Συνεπώς, πρέπει να δίνεται η 

(4) Παρά τον ενδεχόμενο αντίκτυπο της 
πυρηνικής ενέργειας στην προσφορά 
ενέργειας και την οικονομική ανάπτυξη, τα 
σοβαρά πυρηνικά ατυχήματα, η διάδοση 
των πυρηνικών όπλων και η πυρηνική 
τρομοκρατία ενδέχεται να προκαλούν 
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μεγαλύτερη δυνατή σημασία στην 
πυρηνική ασφάλεια και, εάν συντρέχει 
περίπτωση, στις πτυχές ασφάλειας του 
προγράμματος έρευνας και εκπαίδευσης 
Ευρατόμ.

κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία. 
Συνεπώς, πρέπει να δίνεται η μεγαλύτερη 
δυνατή σημασία στην πυρηνική ασφάλεια 
και, εάν συντρέχει περίπτωση, στις πτυχές 
ασφάλειας του προγράμματος έρευνας και 
εκπαίδευσης Ευρατόμ. Σημασία πρέπει να 
δίνεται επίσης σε τρίτες χώρες που 
συνορεύουν με την Ευρωπαϊκή Ένωση 
και σε διασυνοριακές πτυχές της
πυρηνικής ασφάλειας που αναδεικνύουν 
την προστιθέμενη αξία της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης. 

Or. en

Αιτιολόγηση

Είναι πάντα σημαντικό να υπογραμμίζονται οι δυνητικοί κίνδυνοι που συνεπάγονται η διάδοση 
των πυρηνικών όπλων και η πυρηνική τρομοκρατία. Λόγω της φύσης της ραδιενέργειας, είναι 
εξίσου σημαντικό να λαμβάνοντα υπόψη ορισμένες πυρηνικές εγκαταστάσεις που δεν 
βρίσκονται στην επικράτεια της Ένωσης, αλλά ενδέχεται να έχουν αντίκτυπο σε αυτήν.

Τροπολογία 2

Αιτιολογική σκέψη 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en

Αιτιολόγηση

Δεδομένου του περιορισμένου αλλά πιθανού κινδύνου που διατρέχουν οι ερευνητές και οι 
εργαζόμενοι στον πυρηνικό κλάδο λόγω της έκθεσής τους σε επικίνδυνες ουσίες, είναι σκόπιμο 
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να υπενθυμιστεί ότι η Ένωση δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να εγκαταλείψει τις προσπάθειες 
που αποσκοπούν στη βελτίωση των προτύπων ασφαλείας για τα εν λόγω άτομα.

Τροπολογία 3

Αιτιολογική σκέψη 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(6) Μέσω της υπογραφής της συμφωνίας 
για την ίδρυση του διεθνούς οργανισμού 
ενέργειας σύντηξης ITER με σκοπό την 
από κοινού υλοποίηση του έργου ITER7, η 
Κοινότητα ανέλαβε να συμμετάσχει στην 
κατασκευή και στη μελλοντική 
εκμετάλλευση του ITER. Η συνεισφορά 
της Κοινότητας τελεί υπό τη διαχείριση της 
«ευρωπαϊκής κοινής επιχείρησης για τον 
ITER και την ανάπτυξη της πυρηνικής 
σύντηξης» (αναφερόμενη στο εξής ως 
«Fusion for Energy»), που ιδρύθηκε με την 
απόφαση του Συμβουλίου της 27ης 
Μαρτίου 2007. Οι δραστηριότητες της 
Fusion for Energy, συμπεριλαμβανομένου 
του ITER, υπόκεινται σε χωριστή 
νομοθετική πράξη.

(6) Μέσω της υπογραφής της 
συμφωνίας για την ίδρυση του 
διεθνούς οργανισμού ενέργειας 
σύντηξης ITER με σκοπό την από 
κοινού υλοποίηση του έργου 
ITER7, η Κοινότητα ανέλαβε να 
συμμετάσχει στην κατασκευή και 
στη μελλοντική εκμετάλλευση του 
ITER. Η συνεισφορά της 
Κοινότητας τελεί υπό τη διαχείριση 
της «ευρωπαϊκής κοινής 
επιχείρησης για τον ITER και την 
ανάπτυξη της πυρηνικής σύντηξης» 
(αναφερόμενη στο εξής ως «Fusion 
for Energy»), που ιδρύθηκε με την 
απόφαση του Συμβουλίου της 27ης 
Μαρτίου 2007. Οι δραστηριότητες 
της Fusion for Energy, 
συμπεριλαμβανομένου του ITER, 
υπόκεινται σε χωριστή νομοθετική 
πράξη. Ωστόσο, η χρηματοδότηση 
για το έργο ITER πρέπει να 
εξασφαλιστεί μέσω του πολυετούς 
δημοσιονομικού πλαισίου (ΠΔΠ).

Or. en

Αιτιολόγηση

Παρότι η διαχείριση του έργου ITER θα διέπεται σε μεγάλο βαθμό από διαφορετική νομοθετική 
πράξη, είναι ευθύνη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου να κομίσει στην Επιτροπή και στο 
Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης το μήνυμα ότι η χρηματοδότηση του έργου πρέπει να 
εξασφαλιστεί μέσω του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου (ΠΔΠ), όπως συνέβαινε και κατά 
τα προηγούμενα έτη. Η Επιτροπή δεν έχει προβάλει κανέναν εύλογο λόγο για την εξαίρεσή του 
από το ΠΔΠ.
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Τροπολογία 4

Αιτιολογική σκέψη 6 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(6α) Προκειμένου να λειτουργήσει 
συμπληρωματικά προς άλλες 
προτεραιότητες της Ένωσης κατά τις 
προσεχείς δεκαετίες, το πλαίσιο για την 
έρευνα στο πεδίο της πυρηνικής σχάσης 
πρέπει να στηρίζει τους υφιστάμενους 
στόχους και τις προτάσεις της Ένωσης, 
όπως είναι τα στρατηγικά σχέδια 
τεχνολογιών (σχέδιο ΣΕΤ) και ο
«Ενεργειακός χάρτης πορείας για το 
2050». Το εν λόγω πλαίσιο θα πρέπει να 
στηρίζει επίσης την ευρωπαϊκή 
βιομηχανική πρωτοβουλία στο πεδίο της 
βιώσιμης πυρηνικής ενέργειας (ESNII). 
Επιπλέον, το πλαίσιο πρέπει να 
συμπληρώνει στον μέγιστο δυνατό βαθμό 
ευρύτερες προτάσεις της Ένωσης όσον 
αφορά τη στενότερη συνεργασία με τρίτες 
χώρες.

Or. en

Αιτιολόγηση

Είναι σημαντικό οι δράσεις του πλαισίου να λειτουργούν συμπληρωματικά με προτεραιότητες 
της Ένωσης που έχουν ήδη συμφωνηθεί και θεμελιωθεί. Επίσης, το πλαίσιο πρέπει να παρέχει 
περαιτέρω στήριξη στην ευρωπαϊκή βιομηχανική πρωτοβουλία στο πεδίο της βιώσιμης 
πυρηνικής ενέργειας (ESNII), η οποία δρομολογήθηκε τον Νοέμβριο του 2010.

Τροπολογία 5

Αιτιολογική σκέψη 7

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(7) Προκειμένου να καταστεί η σύντηξη 
αξιόπιστη επιλογή για την εμπορική 
παραγωγή ενέργειας σε εμπορική βάση, 
είναι κατ’ αρχάς αναγκαία η επιτυχής και 
έγκαιρη ολοκλήρωση της κατασκευής του 
ITER και η έναρξη επιχειρησιακής 

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

λειτουργίας του, καθώς και η συνέχιση 
της παροχής στήριξης στις 
δραστηριότητες υφιστάμενων 
συνδεδεμένων και επικουρικών έργων, 
όπως η κοινή επιχείρηση Joint European 
Torus (JET). Κατά δεύτερον, είναι 
αναγκαίο να καταρτιστεί ένας φιλόδοξος, 
αλλά ρεαλιστικός οδικός χάρτης για την 
αντίστοιχη παραγωγή ηλεκτρικής 
ενέργειας μέχρι το 2050. Για την επίτευξη 
των ανωτέρω επιδιώξεων πρέπει να δοθεί 
νέα κατεύθυνση στο ευρωπαϊκό 
πρόγραμμα σύντηξης. Πρέπει να δοθεί 
μεγαλύτερη έμφαση στις δραστηριότητες 
υποστήριξης του ITER, 
συμπεριλαμβανομένης της εξασφάλισης 
της χρηματοδότησής του από το ΠΔΠ με 
ολοκληρωμένο και διαφανή τρόπο. Η 
κατοχύρωση της χρηματοδότησης από το 
ΠΔΠ θα διασφαλίσει τη δέσμευση της 
Επιτροπής για την επιτυχή έκβαση του 
έργου σε μακροπρόθεσμο ορίζοντα και θα 
αποτρέψει το ενδεχόμενο της 
επακόλουθης εκθετικής αύξησης των 
δαπανών. Η διατήρηση της ηγετικής 
θέσης της Ευρώπης στην επιστημονική 
κοινότητα σύντηξης αποτελεί πρωταρχικό 
στόχο του εν λόγω πλαισίου.

Or. en

Αιτιολόγηση

Επιπλέον του ITER, υπάρχουν και άλλα σημαντικά έργα στον τομέα της ενέργειας σύντηξης, 
όπως η κοινή επιχείρηση JET, η οποία λειτουργεί επί σειρά ετών και συνιστά πηγή σημαντικής, 
συνεχιζόμενης έρευνας σχετικά με το μέλλον της ενέργειας σύντηξης ενόψει της 
προγραμματισμένης ημερομηνίας έναρξης λειτουργίας του ITER. Η συνέχιση της εν λόγω 
έρευνας είναι σημαντική για τη βιωσιμότητα του έργου ITER.

Τροπολογία 6

Αιτιολογική σκέψη 8

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(8) Το Κοινό Κέντρο Ερευνών (ΚΚΕρ) θα 
πρέπει να συνεχίσει να παρέχει ανεξάρτητη 

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

επιστημονική και τεχνολογική υποστήριξη 
προσανατολισμένη στον πελάτη, για τη 
διαμόρφωση, την ανάπτυξη, την 
υλοποίηση και την παρακολούθηση 
κοινοτικών πολιτικών, αλλά και διεθνών 
πολιτικών εφόσον ενδείκνυται, ιδιαίτερα 
στον τομέα της πυρηνικής προστασίας και 
ασφάλειας και της έρευνας και 
εκπαίδευσης σχετικά με την ασφάλεια.

Or. en

Τροπολογία 7

Αιτιολογική σκέψη 10

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en

Αιτιολόγηση

Επιπλέον των απαραίτητων προτύπων για τις συνθήκες εργασίας, είναι σημαντικό να 
υπενθυμιστεί ότι ο πυρηνικός παροπλισμός είναι εξίσου ζωτικής σημασίας για το μέλλον.

Τροπολογία 8

Αιτιολογική σκέψη 11

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

(11) Με στόχο την οικοδόμηση βαθύτερης 
σχέσης μεταξύ της επιστήμης και της 
κοινωνίας και την ενίσχυση της 
εμπιστοσύνης του κοινού στην επιστήμη, 
το πρόγραμμα Ευρατόμ πρέπει να 
ενθαρρύνει την τεκμηριωμένη ενασχόληση 
των πολιτών και της κοινωνίας των 
πολιτών με ζητήματα έρευνας και 
καινοτομίας μέσω της προώθησης της 
επιστημονικής εκπαίδευσης, της καλύτερης 
πρόσβασης στην επιστημονική γνώση, της 
ανάπτυξης υπεύθυνων προγραμμάτων 
έρευνας και καινοτομίας που 
ανταποκρίνονται στις ανησυχίες και τις 
προσδοκίες των πολιτών και της κοινωνίας 
των πολιτών και μέσω της διευκόλυνσης 
της συμμετοχής τους στις δραστηριότητες 
του προγράμματος Ευρατόμ. Στο πλαίσιο 
του εν λόγω στόχου πρέπει να 
διασφαλιστεί επίσης ότι οι επιστημονικές 
και ερευνητικές σταδιοδρομίες θα 
καταστούν ελκυστικές για την επόμενη 
γενιά ερευνητών, ιδίως εάν οι τελευταίοι 
ανήκουν σε ομάδες που 
υποεκπροσωπούνται στον τομέα της 
έρευνας.

Or. en
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Αιτιολόγηση

Παρά τον μεγάλο αριθμό εμπειρογνωμόνων που υπάρχουν στον τομέα της πυρηνικής έρευνας 
στο εσωτερικό της Ευρωπαϊκής Ένωσης, είναι ζωτικής σημασίας να εξασφαλιστεί η συμμετοχή 
της επόμενης γενιάς ερευνητών στην πυρηνική επιστήμη. Επί του παρόντος, οι γυναίκες 
εκπροσωπούνται λιγότερο τόσο μεταξύ των ερευνητών όσο και στο πλαίσιο άλλων ομάδων, και 
πρόκειται για πρόβλημα το οποίο πρέπει να αντιμετωπιστεί.

Τροπολογία 9

Αιτιολογική σκέψη 13

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

(13) Το πρόγραμμα Ευρατόμ θα πρέπει να 
επιδιώκει την προώθηση της 
ελκυστικότητας του επαγγέλματος του 
ερευνητή στην Ένωση, θέτοντας ως 
γενικό στόχο τη μεγαλύτερη προβολή της 
επιστήμης στην κοινωνία, στοχεύοντας 
παράλληλα στην πρόληψη της 
ενδεχόμενης έλλειψης δεξιοτήτων στην 
Ένωση ή της «διαρροής εγκεφάλων» από 
την Ένωση προς τρίτες χώρες. Παρά το 
υψηλό επίπεδο εμπειρογνωμοσύνης που 
διαπιστώνεται επί του παρόντος στο 
εσωτερικό της Ένωσης, είναι ζωτικής 
σημασίας η κατάρτιση μιας νέας γενιάς 
πυρηνικών ερευνητών σε όλα τα πεδία 
της πυρηνικής έρευνας. Το πρόγραμμα 
Ευρατόμ θα επιδιώξει επίσης να 
συνεισφέρει, σε όλα τα επίπεδα, 
ευρωπαϊκή προστιθέμενη αξία για όλους 
όσοι επιθυμούν να συμμετάσχουν στην 
πυρηνική έρευνα. Πρέπει να δίνεται 
επαρκής έμφαση στην Ευρωπαϊκή Χάρτα 
του Ερευνητή και στον κώδικα 
δεοντολογίας για την πρόσληψη 
ερευνητών, μαζί με άλλα συναφή πλαίσια 
αναφοράς που έχουν οριστεί στο πλαίσιο 
του Ευρωπαϊκού Χώρου Έρευνας, ενώ 
τηρείται ο εθελοντικός τους χαρακτήρας.

Or. en
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Τροπολογία 10

Αιτιολογική σκέψη 16

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

(16) Θα πρέπει επίσης να επιτευχθεί ένας 
μεγαλύτερος αντίκτυπος με τον συνδυασμό 
του προγράμματος Ευρατόμ και ιδιωτικών 
κεφαλαίων στο πλαίσιο συμπράξεων 
δημόσιου και ιδιωτικού τομέα σε καίριους
τομείς όπου η έρευνα και η καινοτομία θα 
μπορούσαν να συμβάλουν στην επίτευξη 
των ευρύτερων επιδιώξεων 
ανταγωνιστικότητας της Ένωσης. Ιδιαίτερη 
προσοχή πρέπει να δοθεί στη συμμετοχή 
των μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων 
(ΜΜΕ). Η ανάγκη να αυξηθεί το ποσοστό
απορρόφησης της διαθέσιμης κοινοτικής 
χρηματοδότησης από τις ΜΜΕ πρέπει να 
ισχύει για τους απασχολούμενους στον 
κλάδο της πυρηνικής έρευνας, όπως 
συμβαίνει και σε άλλους κλάδους. Το 
πρόγραμμα πλαίσιο Ευρατόμ πρέπει να 
στηρίζει επίσης τις ΜΜΕ σε όλα τα 
στάδια της αλυσίδας καινοτομίας, ιδίως 
όσον αφορά δραστηριότητες που 
προσανατολίζονται περισσότερο στην 
αγορά, μεταξύ άλλων με τη χρήση 
καινοτόμων χρηματοδοτικών μέσων. Η 
εν λόγω στήριξη θα πρέπει να 
περιλαμβάνει το αποκλειστικό μέσο για 
τις ΜΜΕ και όλα τα αναθεωρημένα 
χρηματοδοτικά μέσα τα οποία θα πρέπει 
να παρέχουν τα κατάλληλα μέσα για την 
απελευθέρωση του πλήρους δυναμικού 
των ΜΜΕ και τα οποία θα καταστούν 
διαθέσιμα μέσω του προγράμματος 
χρηματοδότησης «Ορίζοντας 2020», 
καθώς και μέσω παρεμφερών 
προγραμμάτων, όπως το «Πρόγραμμα για 
την ανταγωνιστικότητα των 
επιχειρήσεων και τις μικρομεσαίες 
επιχειρήσεις (2014-2020)» (COSME).

Or. en
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Αιτιολόγηση

Το πρόγραμμα «Ορίζοντας 2020» αποσκοπεί στη βελτίωση της κατάστασης των ΜΜΕ σε 
ολόκληρη την Ένωση. Οι ΜΜΕ είναι καίριας σημασίας για τη δημιουργία θέσεων απασχόλησης 
σε ολόκληρη την Ένωση, αλλά βρίσκονται συχνά αντιμέτωπες με δυσκολίες πρόσβασης στη 
χρηματοδότηση της Ένωσης λόγω του διοικητικού φόρτου και συνήθως υποεκπροσωπούνται 
στον τομέα της πυρηνικής έρευνας. Πρέπει να ληφθούν κατάλληλα μέτρα σε όλα τα επίπεδα 
ώστε να διασφαλίζεται, κατά τη συγκρότηση ομάδων ανεξάρτητων εμπειρογνωμόνων, εύλογη 
ισορροπία μεταξύ του βιομηχανικού τομέα, των ΜΜΕ και της ακαδημαϊκής κοινότητας. Οι 
ΜΜΕ ειδικότερα δεν πρέπει μόνο να έχουν πρόσβαση στα ειδικά μέσα για τις ΜΜΕ, αλλά είναι 
εξίσου απαραίτητο η απλούστευση να οδηγήσει στην αύξηση του δυναμικού των ΜΜΕ.

Τροπολογία 11

Αιτιολογική σκέψη 17

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(17) Το πρόγραμμα Ευρατόμ θα πρέπει να 
προωθήσει τη συνεργασία, ιδίως στο πεδίο 
της ασφάλειας, με βάση το κοινό 
συμφέρον και αμοιβαίο όφελος.

(17) Το πρόγραμμα θα πρέπει να λαμβάνει 
ειδικότερα υπόψη όλες τις πυρηνικές 
εγκαταστάσεις σε τρίτες χώρες που 
συνορεύουν με την Ένωση, ιδίως εάν 
βρίσκονται σε περιοχές που είναι 
ευάλωτες σε φυσικές καταστροφές. Η 
διεθνής συνεργασία στο πεδίο της 
πυρηνικής ενέργειας πρέπει να 
περιλαμβάνει κατάλληλα μέσα για τη 
διασφάλιση αμοιβαίων οικονομικών 
υποχρεώσεων. Μεταξύ αυτών πρέπει να 
συγκαταλέγονται συμφωνίες συνεργασίας 
και αμοιβαίες οικονομικές υποχρεώσεις.

Or. en

Αιτιολόγηση

Κατά τη διάσκεψη κορυφής για την πυρηνική ασφάλεια που πραγματοποιήθηκε στη Σεούλ, ο 
Πρόεδρος κ. Van Rompuy δήλωσε ότι θα ήθελε να δημιουργηθεί «ένα παγκόσμιο κίνημα για 
την πυρηνική ασφάλεια». Είναι σημαντικό η Ένωση να συνδράμει σε όλες τις προσπάθειες για 
την ενίσχυση των προτύπων πυρηνικής ασφάλειας σε παγκόσμιο επίπεδο.

Τροπολογία 12

Αιτιολογική σκέψη 19
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(19) Η ανάγκη υιοθέτησης μιας νέας 
προσέγγισης για τον έλεγχο και τη 
διαχείριση κινδύνου στη χρηματοδότηση 
της έρευνας στην Ένωση αναγνωρίστηκε 
από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο στις 4 
Φεβρουαρίου 2011, το οποίο ζήτησε μια 
νέα ισορροπία μεταξύ εμπιστοσύνης και 
ελέγχου, καθώς και μεταξύ της ανάληψης 
κινδύνων και της αποφυγής κινδύνων. Το 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, στην απόφασή 
του στις 11 Νοεμβρίου 2010 σχετικά με 
την απλούστευση της εφαρμογής των 
προγραμμάτων-πλαισίων11 έρευνας, 
ζήτησε μια ρεαλιστική στροφή προς τη 
διοικητική και δημοσιονομική 
απλούστευση και δήλωσε ότι η διαχείριση 
της χρηματοδότησης της έρευνας στην 
Ένωση πρέπει να βασίζεται περισσότερο 
στην εμπιστοσύνη και να έχει μεγαλύτερη 
ανοχή στους κινδύνους έναντι των 
συμμετεχόντων.

(19) Η ανάγκη υιοθέτησης μιας νέας 
προσέγγισης για τον έλεγχο και τη 
διαχείριση κινδύνου στη χρηματοδότηση 
της έρευνας στην Ένωση αναγνωρίστηκε 
από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο στις 4 
Φεβρουαρίου 2011, το οποίο ζήτησε μια 
νέα ισορροπία μεταξύ εμπιστοσύνης και 
ελέγχου, καθώς και μεταξύ της ανάληψης 
κινδύνων και της αποφυγής κινδύνων. Το 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχει απευθύνει 
πολυάριθμες εκκλήσεις για τη στροφή 
προς μια πολύ μεγαλύτερη διοικητική και 
δημοσιονομική απλούστευση. Στην 
απόφασή του στις 11 Νοεμβρίου 2010 
σχετικά με την απλούστευση της 
εφαρμογής των προγραμμάτων-πλαισίων11

έρευνας, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο
ζήτησε μια ρεαλιστική στροφή προς τη 
διοικητική και δημοσιονομική 
απλούστευση και δήλωσε ότι η διαχείριση 
της χρηματοδότησης της έρευνας στην 
Ένωση πρέπει να βασίζεται περισσότερο 
στην εμπιστοσύνη και να έχει μεγαλύτερη 
ανοχή στους κινδύνους έναντι των 
συμμετεχόντων. Το πρόγραμμα Ευρατόμ 
θα πρέπει να λάβει εξίσου υπόψη τις 
ανησυχίες και τις συστάσεις της 
κοινότητας των ερευνητών, όπως 
διατυπώθηκαν στην τελική έκθεση της 
ομάδας εμπειρογνωμόνων, της 12ης 
Νοεμβρίου 2010, με τίτλο «Ενδιάμεση 
αξιολόγηση του έβδομου προγράμματος 
πλαισίου», καθώς και την Πράσινη Βίβλο 
της Επιτροπής της 9ης Φεβρουαρίου 
2011 με τίτλο «Από τις προκλήσεις στις 
ευκαιρίες: προς ένα κοινό πλαίσιο 
στρατηγικής για τη χρηματοδότηση της 
έρευνας και της καινοτομίας στην ΕΕ». 

Or. en

Αιτιολόγηση

Το πλαίσιο πρέπει να ακολουθεί το θεματολόγιο απλούστευσης του προγράμματος «Ορίζοντας 
2020» και να τηρεί τον κανονισμό για τους κανόνες συμμετοχής. Προσδοκάται ότι το στοιχείο 
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αυτό θα μετριάσει σε μεγάλο βαθμό τον διοικητικό φόρτο των προγενέστερων προγραμμάτων 
πλαισίων που επωμίζονταν οι ΜΜΕ, τα πανεπιστήμια και άλλοι φορείς, θα διευκολύνει την 
προετοιμασία προτάσεων και τη διαχείριση έργων, ενώ θα πρέπει επίσης να εξεταστεί η 
δυνατότητα «απαλλαγής» («opt-out») για ορισμένες κατηγορίες συμμετεχόντων, όπως τα 
πανεπιστήμια και οι μη κερδοσκοπικοί οργανισμοί, που εφαρμόζουν ήδη ένα σύστημα πλήρους 
κοστολόγησης. 

Τροπολογία 13

Αιτιολογική σκέψη 29 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(29α) Μετά την έναρξη ισχύος της 
Συνθήκης της Λισαβόνας και τον 
ενισχυμένο ρόλο που έχει εκχωρηθεί στο 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο όσον αφορά τη 
διαδικασία του προϋπολογισμού, κρίνεται 
σκόπιμο να τεθεί προς εξέταση το ισχύον 
νομοθετικό πλαίσιο.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η Συνθήκη της Λισαβόνας έδωσε στο Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο ισότιμο λόγο για την 
έγκριση του προϋπολογισμού της ΕΕ. Το 2011, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ενέκρινε την πράξη 
2011/0046(NLE), ζητώντας να δρομολογηθεί διαδικασία τροποποίησης της Συνθήκης Ευρατόμ, 
με ενίσχυση των διατάξεών της που αφορούν την πληροφόρηση και τα συν-νομοθετικά 
δικαιώματα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου επί ζητημάτων που αφορούν την έρευνα στο 
πλαίσιο της Ευρατόμ και την περιβαλλοντική προστασία προκειμένου να διευκολυνθούν, μεταξύ 
άλλων, μελλοντικές διαδικασίες του προϋπολογισμού.

Τροπολογία 14

Άρθρο 3 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Γενικός στόχος του προγράμματος 
Ευρατόμ είναι η βελτίωση της πυρηνικής 
ασφάλειας, της προστασίας από έκνομες 
ενέργειες και της ακτινοπροστασίας, και η 
συμβολή στη μακροπρόθεσμη διαδικασία 
αφαίρεσης του άνθρακα από το ενεργειακό 
σύστημα κατά τρόπο ασφαλή, αποδοτικό 

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

και διασφαλισμένο έναντι έκνομων 
ενεργειών, καθώς και η συμβολή σε 
άλλους ερευνητικούς τομείς σχετικούς με 
την πυρηνική έρευνα, όπως η ιατρική 
έρευνα, και η εξασφάλιση του μέλλοντος 
της ευρωπαϊκής πυρηνικής έρευνας σε 
μακροπρόθεσμο ορίζοντα. Ο γενικός 
στόχος υλοποιείται μέσω των 
δραστηριοτήτων που ορίζονται στο 
παράρτημα Ι υπό τη μορφή άμεσων και 
έμμεσων δράσεων που προωθούν τους 
ειδικούς στόχους που προβλέπονται στις 
παραγράφους 2 και 3 του παρόντος 
άρθρου.

Or. en

Τροπολογία 15

Άρθρο 3 - παράγραφος 2 - στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) υποστήριξη της ασφαλούς 
επιχειρησιακής λειτουργίας πυρηνικών 
συστημάτων·

α) υποστήριξη της ασφαλούς 
επιχειρησιακής λειτουργίας όλων των 
υφιστάμενων μη στρατιωτικών
πυρηνικών συστημάτων·

Or. en

Τροπολογία 16

Άρθρο 3 – παράγραφος 2 – στοιχείο δ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

δ) ενίσχυση της ακτινοπροστασίας· δ) ενίσχυση της ακτινοπροστασίας και 
επιδίωξη διατήρησης του υψηλότερου 
επιπέδου συνθηκών εργασίας για όσους 
αναγκάζονται να έρχονται σε άμεση 
επαφή με πυρηνικά υλικά·

Or. en
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Τροπολογία 17

Άρθρο 3 – παράγραφος 2 – στοιχείο ζ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ζ) προώθηση της καινοτομίας και της 
ανταγωνιστικότητας της βιομηχανίας·

ζ) προώθηση της καινοτομίας και της 
ευρωπαϊκής βιομηχανικής υπεροχής στον 
τομέα της πυρηνικής σύντηξης και 
σχάσης·

Or. en

Αιτιολόγηση

Δεδομένου ότι η Ένωση χαρακτηρίζεται σήμερα ως πρωτοπόρος χώρος στον τομέα της 
εμπειρογνωμοσύνης σε θέματα πυρηνικής σύντηξης και σχάσης, είναι σημαντικό να μην χαθεί 
το κύρος αυτό και να αξιοποιηθεί για την προσέλκυση νέων ερευνητών και επενδύσεων.

Τροπολογία 18

Άρθρο 3 – παράγραφος 2 – στοιχείο ζ α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(ζ α) στήριξη των δεδηλωμένων 
προτεραιοτήτων του προγράμματος 
«Ορίζοντας 2020»: επιστήμη αριστείας, 
βιομηχανική υπεροχή και κοινωνιακές 
προκλήσεις·

Or. en

Αιτιολόγηση

Η πυρηνική έρευνα στηρίζει και τους τρεις στόχους του προγράμματος «Ορίζοντας 2020», ήτοι 
την αριστεία της επιστήμης, τη βιομηχανική υπεροχή και την αντιμετώπιση των μειζόνων 
κοινωνιακών προκλήσεων.

Τροπολογία 19

Άρθρο 3 - παράγραφος 3 - στοιχείο α
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

α) βελτίωση της πυρηνικής ασφάλειας, 
στην οποία περιλαμβάνονται: ασφάλεια 
καυσίμων και αντιδραστήρων, διαχείριση 
αποβλήτων και παροπλισμός, ετοιμότητα 
σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης και 
συνθήκες εργασίας για όσους 
αναγκάζονται να έρχονται σε άμεση 
επαφή με πυρηνικά υλικά·

Or. en

Τροπολογία 20

Άρθρο 3 – παράγραφος 3 – στοιχείο δ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

δ) ενίσχυση της διαχείρισης γνώσεων, της 
εκπαίδευσης και της κατάρτισης·

δ) ενίσχυση της διαχείρισης γνώσεων, της 
εκπαίδευσης και της κατάρτισης, 
συμπεριλαμβανομένης της αύξησης του 
ποσοστού αφομοίωσης της πυρηνικής 
έρευνας από τους ευρωπαίους 
επιστήμονες, καθώς και της προσέλκυσης 
επιστημόνων από τρίτες χώρες·

Or. en

Τροπολογία 21

Άρθρο 3 – παράγραφος 3 – στοιχείο ε

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

ε) υποστήριξη της πολιτικής της Ένωσης 
σχετικά με την πυρηνική ασφάλεια και 
προστασία από έκνομες ενέργειες, καθώς 
και της συναφούς εξελισσόμενης 
νομοθεσίας της Ένωσης, 
συμπεριλαμβανομένων των εργασιών που 
αποσκοπούν στην κατάρτιση διεθνώς 
αναγνωρισμένων προτύπων πυρηνικής 
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ασφάλειας για τους αντιδραστήρες 
πυρηνικής σχάσης· 

Or. en

Αιτιολόγηση

Το πρόγραμμα πλαίσιο για την πυρηνική σχάση πρέπει επίσης να συνεχίσει να στηρίζει τους 
αντιδραστήρες επίδειξης που λειτουργούν στην Ένωση, οι οποίοι προορίζονται για τους 
αντιδραστήρες πυρηνικής σχάσης του μέλλοντος.

Τροπολογία 22

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(εα) αντιμετώπιση της ενδεχόμενης 
έλλειψης δεξιοτήτων στον τομέα της 
πυρηνικής εμπειρογνωμοσύνης και 
πρόληψη οιασδήποτε μελλοντικής 
διαρροής δεξιοτήτων ή «διαρροής 
εγκεφάλων» πυρηνικών επιστημόνων από 
την Ένωση·

Or. en

Τροπολογία 23

Άρθρο 3 – παράγραφος 3 – στοιχείο ε β (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(ε β) ολοκλήρωση όλων των 
απαιτούμενων βελτιώσεων ασφαλείας 
που προτείνονται βάσει των 
αποτελεσμάτων των δοκιμών αντοχής 
που διενεργούνται/έχουν διενεργηθεί σε 
όλους τους πυρηνικούς αντιδραστήρες 
της Ένωσης και τρίτων όμορων χωρών·

Or. en
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Αιτιολόγηση

Μετά το πυρηνικό ατύχημα που συνέβη στον πυρηνικό σταθμό Fukushima Dai-ichi της 
Ιαπωνίας, το 2011 διενεργήθηκαν δοκιμές αντοχής σε όλους τους πυρηνικούς σταθμούς της 
Ένωσης. Είναι σημαντικό το πλαίσιο να παράσχει στήριξη σε όλες τις προσπάθειες της Ένωσης 
που αποσκοπούν στη βελτίωση της ασφάλειας των πυρηνικών σταθμών με βάση τα 
αποτελέσματα των ανωτέρω δοκιμών.

Τροπολογία 24

Άρθρο 3 – παράγραφος 3 – στοιχείο ε γ (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(ε γ) στήριξη του θεματολογίου 
απλούστευσης του προγράμματος 
«Ορίζοντας 2020», μέσω της μείωσης του 
διοικητικού φόρτου προγενέστερων 
πλαισίων, ιδιαίτερα για τις ΜΜΕ, τα 
πανεπιστήμια και τα μικρότερα 
ερευνητικά ιδρύματα. 

Or. en

Τροπολογία 25

Άρθρο 3 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

4. Το πρόγραμμα Ευρατόμ θα υλοποιηθεί 
κατά τρόπο που να διασφαλίζει ότι οι 
προτεραιότητες και δραστηριότητες που 
λαμβάνουν στήριξη ανταποκρίνονται στις 
μεταβαλλόμενες ανάγκες και ότι 
λαμβάνουν υπόψη τις εξελίξεις της 
επιστήμης, της τεχνολογίας, της 
καινοτομίας, της χάραξης πολιτικών, των 
αγορών και της κοινωνίας, καθώς και τις 
άμεσες συνέπειες των συμβάντων 
πυρηνικής ασφάλειας, ασχέτως εάν 
παρουσιάζουν ελάχιστες πιθανότητες 
εμφάνισης.

Or. en
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Τροπολογία 26

Άρθρο 4 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en

Τροπολογία 27

Άρθρο 4 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en

Τροπολογία 28

Άρθρο 4 – παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1α. Το έργο ITER περιλαμβάνεται στο 
παρόν πλαίσιο και χρηματοδοτείται από 
τους πόρους του ΠΔΠ με ολοκληρωμένο 
και διαφανή τρόπο. 

Or. en
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Αιτιολόγηση

Το έργο ITER πρέπει να χρηματοδοτηθεί από τους πόρους του ΠΔΠ ώστε να διασφαλιστεί η 
αποτροπή τυχόν ενεργειών αποδέσμευσης από το έργο, οι οποίες θα μπορούσαν να θεωρηθούν 
επιζήμιες για το συμφέρον της Ένωσης. Η συνέχιση της χρηματοδότησης του ITER μέσω του 
ΠΔΠ διασφαλίζει καλύτερα την επιτυχή έκβασή του σε μακροπρόθεσμο ορίζοντα.

Τροπολογία 29

Άρθρο 4 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ) Άμεσες δράσεις, 724,319 εκατομμύρια 
ευρώ.

γ) Άμεσες δράσεις, [724,319] εκατομμύρια 
ευρώ.

Or. en

Αιτιολόγηση

Το συνολικό ποσό υπόκειται στις διαπραγματεύσεις για το ΠΔΠ. Τα συνολικά ποσά που 
διατίθενται για τη σύντηξη, τη σχάση και τις άμεσες δράσεις δεν θα πρέπει να μειωθούν σε 
σχέση με τα ποσά που αναγράφονται στο παρόν σχέδιο πράξης, ωστόσο το έργο ITER δεν 
περιλαμβάνεται στο ποσό για τη σχάση, το οποίο άλλωστε δεν φαίνεται να είναι επαρκές.

Τροπολογία 30

Άρθρο 4 – παράγραφος 1 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en

Αιτιολόγηση

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



PE489.630v01-00 24/42 PR\903020EL.doc

EL

Τροπολογία 31

Άρθρο 4 – παράγραφος 4 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4α. Η Κοινότητα θα προβεί σε περαιτέρω 
χρήση των διαρθρωτικών ταμείων για 
την πυρηνική έρευνα και θα διασφαλίσει 
την εναρμόνιση των αντίστοιχων πόρων 
με τις ερευνητικές προτεραιότητες της 
Κοινότητας.

Or. en

Τροπολογία 32

Άρθρο 8 – παράγραφος 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2α. Είναι σκόπιμη η διεύρυνση των 
προγραμμάτων που στοχεύουν στην 
ενίσχυση τόσο της τρέχουσας όσο και της 
προγραμματισμένης καινοτόμου έρευνας, 
ούτως ώστε να καταστεί δυνατή η ένταξη 
της πυρηνικής έρευνας στους οικείους 
καταλόγους με τις εφαρμόσιμες 
κατηγορίες ερευνών. Οι κανόνες 
συμμετοχής του προγράμματος Eurostars 
στο πλαίσιο του EUREKA και των 
δράσεων «Μαρία Κιουρί» πρέπει να 
διευρυνθούν ώστε να επιτρέπεται η 
συμμετοχή των ΜΜΕ που 
δραστηριοποιούνται στον τομέα της 
πυρηνικής έρευνας.

Or. en

Αιτιολόγηση

Οι ΜΜΕ είναι καίριας σημασίας για την οικονομία της Ευρώπης, αλλά συχνά 
υποεκπροσωπούνται σε θέματα πυρηνικής έρευνας. Είναι σημαντικό να διασφαλιστεί ότι 
ορισμένα προγράμματα της Ένωσης που αποσκοπούν στη βελτίωση της κατάστασης των ΜΜΕ 
δεν αποκλείουν τη συμμετοχή των ΜΜΕ που δραστηριοποιούνται στον τομέα της πυρηνικής 
έρευνας.
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Τροπολογία 33

Άρθρο 9

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

Το πρόγραμμα Ευρατόμ διασφαλίζει την 
αποτελεσματική προώθηση της ισότητας 
των φύλων και της διάστασης του φύλου 
και στηρίζει τον στόχο του προγράμματος 
«Ορίζοντας 2020» για την αντιμετώπιση 
της διάστασης του φύλου ως εγκάρσιου 
ζητήματος προκειμένου να εξαλειφθούν 
οι ανισότητες μεταξύ των ανδρών και 
των γυναικών.

Or. en

Αιτιολόγηση

Προσδοκάται ότι τουλάχιστον το 20% του προβλεπόμενου αριθμού των διδακτορικών φοιτητών 
και ερευνητών μεταδιδακτορικού επιπέδου που συμμετέχουν σε έργα της Ευρατόμ σχετικά με τη 
σχάση θα είναι γυναίκες.

Τροπολογία 34

Άρθρο 11 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Τα προγράμματα εργασίας λαμβάνουν 
υπόψη την τρέχουσα κατάσταση της 
επιστήμης, της τεχνολογίας και της 
καινοτομίας σε εθνικό επίπεδο, στο 
επίπεδο της Ένωσης αλλά και διεθνώς, 
καθώς και τις σχετικές εξελίξεις στην 
ασκούμενη πολιτική, την αγορά και την 
κοινωνία. Επικαιροποιούνται όποτε και 
όπως κρίνεται σκόπιμο.

3. Τα προγράμματα εργασίας λαμβάνουν 
υπόψη την τρέχουσα κατάσταση της 
επιστήμης, της τεχνολογίας και της 
καινοτομίας σε εθνικό επίπεδο, στο 
επίπεδο της Ένωσης αλλά και διεθνώς, 
καθώς και τις σχετικές εξελίξεις στην 
ασκούμενη πολιτική, την αγορά και την 
κοινωνία. Επικαιροποιούνται όποτε και 
όπως κρίνεται σκόπιμο, λαμβάνοντας 
πάντα υπόψη τις επιδιώξεις και τους 
στόχους του προγράμματος «Ορίζοντας 
2020».

Or. en
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Τροπολογία 35

Άρθρο 14

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Στο πρόγραμμα Ευρατόμ αποδίδεται 
ιδιαίτερη προσοχή στην εξασφάλιση της 
επαρκούς συμμετοχής των μικρομεσαίων 
επιχειρήσεων (ΜΜΕ) και του αντίκτυπου 
της καινοτομίας σε αυτές. Οι ποσοτικές και 
ποιοτικές εκτιμήσεις της συμμετοχής των 
ΜΜΕ πραγματοποιούνται στο πλαίσιο των 
ρυθμίσεων αξιολόγησης και 
παρακολούθησης.

1. Στο πρόγραμμα Ευρατόμ αποδίδεται 
ιδιαίτερη προσοχή στην εξασφάλιση της 
επαρκούς συμμετοχής των μικρομεσαίων 
επιχειρήσεων (ΜΜΕ) και του αντίκτυπου 
της καινοτομίας σε αυτές. Οι ποσοτικές και 
ποιοτικές εκτιμήσεις της συμμετοχής των 
ΜΜΕ πραγματοποιούνται στο πλαίσιο των 
ρυθμίσεων αξιολόγησης και 
παρακολούθησης.

2. Δεδομένου του γεγονότος ότι ο κλάδος 
των ΜΜΕ διαδραματίζει σημαντικό ρόλο 
στην ευρωπαϊκή οικονομία και ότι οι 
ΜΜΕ υποεκπροσωπούνται επί του 
παρόντος στην πυρηνική βιομηχανία, το 
πλαίσιο στηρίζει όλες τις προσπάθειες για 
τον μετριασμό του διοικητικού φόρτου 
που επωμίζονται οι ΜΜΕ, σε εναρμόνιση 
με τους στόχους του προγράμματος 
«Ορίζοντας 2020».

Or. en

Αιτιολόγηση

Είναι σκόπιμο να υπογραμμιστεί η σημασία των ΜΜΕ, όχι μόνο λόγω του σημαντικού ρόλου 
που διαδραματίζουν στην ευρωπαϊκή οικονομία, αλλά και επειδή εκτέθηκαν σε σοβαρούς 
κινδύνους κατά τη διάρκεια της πρόσφατης κρίσης.

Τροπολογία 36

Άρθρο 16 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1 – στοιχείο γ α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(γα) την καταπολέμηση όλων των 
μορφών διάδοσης και παράνομης 
διακίνησης πυρηνικών όπλων·

Or. en
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Αιτιολόγηση

Θα πρέπει να υποστηριχθούν όλες οι διεθνείς προσπάθειες για την καταπολέμηση της διάδοσης 
και της παράνομης διακίνησης πυρηνικών όπλων. Παρά το γεγονός ότι δεν έχουν διαμορφωθεί 
ακόμη κοινά διεθνή πρότυπα ασφαλείας, η ΕΕ πρέπει να συνεχίσει να παρέχει στήριξη σε όλες 
τις προσπάθειες που καταβάλλονται για την ανάπτυξη κοινών διεθνών προτύπων κατά το 
παράδειγμα των προτύπων που υφίστανται ήδη στην Ένωση.

Τροπολογία 37

Άρθρο 16 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1 – στοιχείο γ β (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(γ β) τη στήριξη των διεθνών 
προσπαθειών για την ανάπτυξη κοινών 
διεθνών προτύπων ασφαλείας·

Or. en

Αιτιολόγηση

Παρά το γεγονός ότι δεν έχουν διαμορφωθεί ακόμη κοινά διεθνή πρότυπα ασφαλείας, η ΕΕ 
πρέπει να συνεχίσει να παρέχει στήριξη σε όλες τις προσπάθειες που καταβάλλονται για την 
ανάπτυξη κοινών διεθνών προτύπων κατά το παράδειγμα των προτύπων που υφίστανται ήδη 
στην Ένωση.

Τροπολογία 38

Άρθρο 16 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1 – στοιχείο γ γ (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(γγ) τη συμβολή στη βελτίωση της 
ανταλλαγής γνώσεων.

Or. en

Αιτιολόγηση

Παρά το γεγονός ότι δεν έχουν διαμορφωθεί ακόμη κοινά διεθνή πρότυπα ασφαλείας, η ΕΕ 
πρέπει να συνεχίσει να παρέχει στήριξη σε όλες τις προσπάθειες που καταβάλλονται για την 
ανάπτυξη κοινών διεθνών προτύπων κατά το παράδειγμα των προτύπων που υφίστανται ήδη 
στην Ένωση.
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Τροπολογία 39

Άρθρο 16 – παράγραφος 2 – εδάφιο 3 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

Or. en

Τροπολογία 40

Άρθρο 17 - παράγραφος 2 - στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) πρωτοβουλίες που στοχεύουν στη 
διεύρυνση της ευαισθητοποίησης και στη 
διευκόλυνση της πρόσβασης στη 
χρηματοδότηση στο πλαίσιο του 
προγράμματος Ευρατόμ, ιδιαίτερα για τις 
περιφέρειες ή τα είδη συμμετεχόντων που 
εκπροσωπούνται λιγότερο·

α) πρωτοβουλίες που στοχεύουν στη 
διεύρυνση της ευαισθητοποίησης και στη 
διευκόλυνση της πρόσβασης στη 
χρηματοδότηση στο πλαίσιο του 
προγράμματος Ευρατόμ, ιδιαίτερα για τις 
περιφέρειες ή τα είδη συμμετεχόντων που 
εκπροσωπούνται λιγότερο και ειδικότερα 
για τις ΜΜΕ, ούτως ώστε να αυξηθεί το 
ποσοστό τόσο της διαθέσιμης 
χρηματοδότησης που απορροφούν όσο 
και της συμμετοχής τους στα κατάλληλα 
προγράμματα.

Or. en

Τροπολογία 41

Άρθρο 17 – παράγραφος 2 – εδάφιο 1 α (νέο)
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Οι προσπάθειες που αποσκοπούν στη 
μεγαλύτερη απλούστευση όσον αφορά τη 
συμμετοχή κοινοποιούνται σε όλους τους 
συμμετέχοντες, συμπεριλαμβανομένων 
των ΜΜΕ και των πανεπιστημιακών 
ιδρυμάτων.

Or. en

Τροπολογία 42

Παράρτημα I – μέρος 1 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Το πρόγραμμα Ευρατόμ θα ενισχύσει το 
πλαίσιο έρευνας και καινοτομίας στο 
πυρηνικό πεδίο και θα συντονίσει τις 
ερευνητικές προσπάθειες των κρατών 
μελών, αποτρέποντας έτσι άσκοπες 
επαναλήψεις, διατηρώντας «κρίσιμη μάζα» 
σε βασικούς τομείς και διασφαλίζοντας ότι 
η δημόσια χρηματοδότηση 
χρησιμοποιείται με βέλτιστο τρόπο.

Το πρόγραμμα Ευρατόμ θα ενισχύσει το 
πλαίσιο έρευνας και καινοτομίας στο 
πυρηνικό πεδίο και θα συντονίσει τις 
ερευνητικές προσπάθειες των κρατών 
μελών, αποτρέποντας έτσι άσκοπες 
επαναλήψεις, συνεισφέροντας την 
προστιθέμενη αξία της Ένωσης,
διατηρώντας δεξιότητες καίριας σημασίας 
και «κρίσιμη μάζα» σε βασικούς τομείς 
και διασφαλίζοντας ότι η δημόσια 
χρηματοδότηση χρησιμοποιείται με 
βέλτιστο τρόπο.

Or. en

Τροπολογία 43

Παράρτημα I – μέρος 1 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η στρατηγική για την ανάπτυξη της 
σύντηξης ως αξιόπιστης επιλογής για την 
εμπορική παραγωγή ενέργειας χωρίς 
άνθρακα θα ακολουθήσει έναν οδικό χάρτη 

Η στρατηγική για την ανάπτυξη της 
σύντηξης ως αξιόπιστης επιλογής για την 
εμπορική παραγωγή ενέργειας χωρίς 
άνθρακα θα ακολουθήσει έναν οδικό χάρτη 
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με ενδιάμεσους στόχους και απώτερο 
στόχο την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας
μέχρι το 2050. Για την υλοποίηση αυτής 
της στρατηγικής θα πραγματοποιηθεί μια 
εκ βαθέων αναδιάρθρωση των έργων που 
αφορούν τη σύντηξη στην Ευρώπη 
(συμπεριλαμβανομένης της 
διακυβέρνησης, της χρηματοδότησης και 
της διαχείρισης) προκειμένου να 
διασφαλιστεί η μετατόπιση της έμφασης 
από την καθαρή έρευνα στο σχεδιασμό, 
την κατασκευή και τη λειτουργία 
μελλοντικών εγκαταστάσεων όπως ο 
ITER, ο DEMO και άλλες. Για το σκοπό 
αυτό θα χρειαστεί η στενή συνεργασία 
μεταξύ ολόκληρης της κοινότητας 
πυρηνικής σύντηξης της Ένωσης, της 
Επιτροπής και των εθνικών φορέων 
χρηματοδότησης.

με ενδιάμεσους στόχους και απώτερο 
στόχο την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας 
μέχρι το 2050. Για την υλοποίηση αυτής 
της στρατηγικής θα πραγματοποιηθεί 
αναδιάρθρωση των έργων που αφορούν τη 
σύντηξη στην Ευρώπη 
(συμπεριλαμβανομένης της διακυβέρνησης 
και της διαχείρισης) προκειμένου να 
διασφαλιστεί η μετατόπιση της έμφασης 
από την καθαρή έρευνα στο σχεδιασμό, 
την κατασκευή και τη λειτουργία 
μελλοντικών εγκαταστάσεων όπως ο 
ITER, ο DEMO και άλλες. Για το σκοπό 
αυτό θα χρειαστεί η στενή συνεργασία 
μεταξύ ολόκληρης της κοινότητας 
πυρηνικής σύντηξης της Ένωσης, της 
Επιτροπής και των κρατών μελών.

Or. en

Τροπολογία 44

Παράρτημα I – μέρος 2 – σημείο 2.1 – στοιχείο ε – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Στήριξη των δραστηριοτήτων για την 
από κοινού υλοποίηση του ITER ως 
διεθνούς ερευνητικής υποδομής. Ως 
οικοδεσπότης του έργου, η Κοινότητα θα 
έχει ειδική ευθύνη στο πλαίσιο του 
οργανισμού ITER και θα αναλάβει 
καθοδηγητικό ρόλο, κυρίως με την 
προετοιμασία της τοποθεσίας, καθώς και 
την οργάνωση, διαχείριση και στελέχωση 
του ITER, επιπλέον δε τη γενική τεχνική 
και διοικητική υποστήριξη·
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στήριξη των συμπεφωνημένων 
δραστηριοτήτων στο πλαίσιο του 
κανονισμού (ΕΕ) αριθ. XXXX/XXX για τη 
διαχείριση του έργου.

Or. en

Τροπολογία 45

Παράρτημα Ι - μέρος 2 - σημείο 2.1 – περίπτωση i – εδάφιο 1 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Στήριξη όλων των προσπαθειών για τη 
συνέχιση του έργου της κοινής 
επιχείρησης JET και μετά τη λήξη του 
πειραματικού της σταδίου το 2015, 
καθώς και παροχή στήριξης, εφόσον είναι 
εφικτό, σε όλες τις προσπάθειες που 
αποβλέπουν στην προσέλκυση διεθνών 
εταίρων, με στόχο τη δυνατότητα 
χορήγησης πρόσθετης χρηματοδότησης. 
Στις προσπάθειες αυτές πρέπει να 
συγκαταλέγονται αμοιβαίες συμφωνίες 
για τη μελλοντική συμμετοχή της ΕΕ 
στον αντιδραστήρια DEMO και σε 
άλλους προβλεπόμενους αντιδραστήρες 
σύντηξης.

Or. en

Αιτιολόγηση

Δεδομένου ότι το έργο ITER δεν αναμένεται να τεθεί σε επιχειρησιακή λειτουργία τουλάχιστον 
έως το 2020, δεν συντρέχει κανένας λόγος να περατωθεί το έργο της κοινής επιχείρησης JET 
μια πενταετία πριν από τη συντομότερη ημερομηνία έναρξης της επιχειρησιακής λειτουργίας του 
ITER.

Τροπολογία 46

Παράρτημα I – μέρος 2 – σημείο 2.2 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Οι πυρηνικές δραστηριότητες του ΚΚΕρ Οι πυρηνικές δραστηριότητες του ΚΚΕρ 
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στοχεύουν στην υποστήριξη της 
υλοποίησης των οδηγιών 
2009/71/Ευρατόμ28 και 2011/70/Ευρατόμ29

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

στοχεύουν στην υποστήριξη της 
υλοποίησης των οδηγιών 
2009/71/Ευρατόμ28 και 2011/70/Ευρατόμ29

του Συμβουλίου, καθώς και των 
συμπερασμάτων του Συμβουλίου που 
δίνουν προτεραιότητα στα υψηλότερα 
πρότυπα πυρηνικής προστασίας και 
ασφάλειας στην Ένωση και διεθνώς. 
Συγκεκριμένα, το ΚΚΕρ κινητοποιεί τις 
ικανότητες και την εμπειρογνωμοσύνη που 
είναι αναγκαίες προκειμένου να 
συνεισφέρει στην αξιολόγηση και τη 
βελτίωση της ασφάλειας των πυρηνικών 
εγκαταστάσεων και στην ειρηνική χρήση 
της πυρηνικής ενέργειας και άλλων 
εφαρμογών εκτός της σχάσης, για να 
παράσχει μια επιστημονική βάση για τη 
σχετική νομοθεσία της Ένωσης και, εάν 
κρίνεται αναγκαίο, για να αντιδράσει σε 
πυρηνικά συμβάντα και ατυχήματα εντός 
των ορίων της αποστολής του και των 
αρμοδιοτήτων του. Για τον σκοπό αυτό, το 
ΚΚΕρ θα διενεργεί εργασίες έρευνας και 
αξιολογήσεις, θα παρέχει αναφορές και 
πρότυπα και θα προσφέρει ειδική 
κατάρτιση και εκπαίδευση. Θα 
επιδιωχθούν, κατά περίπτωση, συνέργειες 
με το Τεχνολογικό Βάθρο Βιώσιμης 
Πυρηνικής Ενέργειας (SNETP) και άλλες 
εγκάρσιες πρωτοβουλίες. Το ΚΚΕρ 
λαμβάνει πάντα υπόψη τα δημοσιευμένα 
αποτελέσματα των «δοκιμών αντοχής» 
που διενεργήθηκαν το 2011 σε όλους τους 
υφιστάμενους πυρηνικούς αντιδραστήρες 
σύμφωνα με τους κανονισμούς της 
Ένωσης.

Or. en

Αιτιολόγηση

Το ανωτέρω στοιχείο πρέπει επίσης να συνάδει με τους κανονισμούς της Ένωσης που 
αποτελούν επί του παρόντος αντικείμενο διαβουλεύσεων, όπως ο κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 
XXXXX/XXXX για τη θέσπιση μηχανισμού συνεργασίας στον τομέα της πυρηνικής ασφάλειας 
(2007-2013).
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Τροπολογία 47

Παράρτημα I – μέρος 2 – σημείο 2,2 – στοιχείο α – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

α) Βελτίωση της πυρηνικής ασφάλειας, 
στην οποία περιλαμβάνονται: ασφάλεια 
καυσίμων και αντιδραστήρων, διαχείριση 
αποβλήτων και παροπλισμός, βελτίωση 
των συνθηκών εργασίας για όσους 
έρχονται σε επαφή με πυρηνικά υλικά και 
ετοιμότητα σε καταστάσεις έκτακτης 
ανάγκης

Or. en

Τροπολογία 48

Παράρτημα I – μέρος 2 – σημείο 2.2 – στοιχείο γ – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Το ΚΚΕρ θα αναπτύξει περαιτέρω την 
επιστημονική βάση για την πυρηνική 
προστασία και ασφάλεια. Θα δοθεί έμφαση 
στην έρευνα σχετικά με τις θεμελιώδεις 
ιδιότητες και τη συμπεριφορά των 
ακτινιδίων, των δομικών και των 
πυρηνικών υλικών. Για την υποστήριξη 
της τυποποίησης στο πλαίσιο της Ένωσης, 
το ΚΚΕρ θα παράσχει πυρηνικά πρότυπα, 
δεδομένα και μετρήσεις αναφοράς 
τελευταίας τεχνολογίας, 
συμπεριλαμβανομένης της ανάπτυξης και 
υλοποίησης σχετικών βάσεων δεδομένων 
και εργαλείων αξιολόγησης. Το ΚΚΕρ θα 
υποστηρίξει την περαιτέρω ανάπτυξη 
ιατρικών εφαρμογών, ήτοι νέων θεραπειών 
του καρκίνου βάσει της ακτινοβολίας 
άλφα.

Το ΚΚΕρ θα αναπτύξει περαιτέρω την 
επιστημονική βάση για την πυρηνική 
προστασία και ασφάλεια. Θα δοθεί έμφαση 
στην έρευνα σχετικά με τις θεμελιώδεις 
ιδιότητες και τη συμπεριφορά των 
ακτινιδίων, των δομικών και των 
πυρηνικών υλικών. Για την υποστήριξη 
της τυποποίησης στο πλαίσιο της Ένωσης, 
το ΚΚΕρ θα παράσχει πυρηνικά πρότυπα, 
δεδομένα και μετρήσεις αναφοράς 
τελευταίας τεχνολογίας, 
συμπεριλαμβανομένης της ανάπτυξης και 
υλοποίησης σχετικών βάσεων δεδομένων 
και εργαλείων αξιολόγησης. Το ΚΚΕρ θα 
υποστηρίξει την περαιτέρω ανάπτυξη 
ιατρικών εφαρμογών, ήτοι νέων θεραπειών 
του καρκίνου βάσει της ακτινοβολίας 
άλφα. Το ΚΚΕρ λαμβάνει πάντα υπόψη 
τους στόχους του προγράμματος πλαισίου 
«Ορίζοντας 2020», καθώς και την ανάγκη 
αποφυγής τυχόν έλλειψης δεξιοτήτων ή 
«διαρροής εγκεφάλων».
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Τροπολογία 49

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en

Τροπολογία 50

Παράρτημα I – μέρος 2 – σημείο 2.2 – στοιχείο ε – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Ως το εκτελεστικό όργανο της Ευρατόμ για 
το Διεθνές Φόρουμ Γενεά IV (GIF), το 
ΚΚΕρ εξακολουθεί να συντονίζει τη 
συνεισφορά της Κοινότητας στο GIF. Το 
ΚΚΕρ επιδιώκει και θα αναπτύσσει 
περαιτέρω διεθνείς ερευνητικές 
συνεργασίες με σημαντικές χώρες εταίρους 
και διεθνείς οργανισμούς (ΔΟΑΕ, 
ΟΟΣΑ/ΟΠΕ) για την προώθηση των 
πολιτικών της Ένωσης σχετικά με την 
πυρηνική προστασία και ασφάλεια.

Ως το εκτελεστικό όργανο της Ευρατόμ για 
το Διεθνές Φόρουμ Γενεά IV (GIF), το 
ΚΚΕρ εξακολουθεί να συντονίζει τη 
συνεισφορά της Κοινότητας στο GIF. Το 
ΚΚΕρ επιδιώκει και θα αναπτύσσει 
περαιτέρω διεθνείς ερευνητικές 
συνεργασίες με σημαντικές χώρες εταίρους 
και διεθνείς οργανισμούς (ΔΟΑΕ, 
ΟΟΣΑ/ΟΠΕ) για την προώθηση των 
πολιτικών της Ένωσης σχετικά με την 
πυρηνική προστασία και ασφάλεια, καθώς 
και για την υποστήριξη διεθνών 
προσπαθειών που στοχεύουν στη 
διαμόρφωση υψηλότερων προτύπων.

Or. en
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Τροπολογία 51

Παράρτημα I – μέρος 3 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Προκειμένου να επιτύχει τους γενικούς 
στόχους του, το πρόγραμμα Ευρατόμ 
υποστηρίζει συμπληρωματικές 
δραστηριότητες (άμεσες και έμμεσες, 
συντονισμού και ενίσχυσης του κοινού 
προγραμματισμού) που διασφαλίζουν τη 
συνέργεια των ερευνητικών προσπαθειών 
για την επίλυση κοινών προκλήσεων (όπως 
για παράδειγμα υλικά, τεχνολογία 
ψυκτικών μέσων, πυρηνικά δεδομένα 
αναφοράς, ανάπτυξη μοντέλων και 
προσομοίωση, τηλεχειρισμός, διαχείριση 
αποβλήτων, ακτινοπροστασία).

Προκειμένου να επιτύχει τους γενικούς 
στόχους του, το πρόγραμμα Ευρατόμ 
υποστηρίζει συμπληρωματικές 
δραστηριότητες (άμεσες και έμμεσες, 
προστασίας των εργαζομένων,
συντονισμού και ενίσχυσης του κοινού 
προγραμματισμού) που διασφαλίζουν τη 
συνέργεια των ερευνητικών προσπαθειών 
για την επίλυση κοινών προκλήσεων (όπως 
για παράδειγμα υλικά, τεχνολογία 
ψυκτικών μέσων, πυρηνικά δεδομένα 
αναφοράς, ανάπτυξη μοντέλων και 
προσομοίωση, τηλεχειρισμός, διαχείριση 
αποβλήτων, ακτινοπροστασία).

Or. en

Τροπολογία 52

Παράρτημα I – μέρος 4 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Το πρόγραμμα Ευρατόμ μπορεί να 
συμβάλει στη δανειακή διευκόλυνση και 
την κεφαλαιακή διευκόλυνση που 
αναπτύσσονται στο πλαίσιο του 
προγράμματος πλαισίου «Ορίζοντας 2020» 
και το οποίο θα διευρυνθεί για να καλύψει 
τους στόχους που αναφέρονται στο άρθρο 
3.

Το πρόγραμμα Ευρατόμ μπορεί να 
συμβάλει στη δανειακή διευκόλυνση και 
την κεφαλαιακή διευκόλυνση που 
αναπτύσσονται στο πλαίσιο του 
προγράμματος πλαισίου «Ορίζοντας 2020» 
και το οποίο θα διευρυνθεί για να καλύψει 
τους στόχους που αναφέρονται στο άρθρο 
3, αλλά και για να διασφαλίσει τη 
μεγαλύτερη προβολή και συμμετοχή των 
ΜΜΕ.

Or. en
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Τροπολογία 53

Παράρτημα II – μέρος 1 – στοιχείο ε

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ε) Πρόοδος προς την κατάδειξη του 
εφικτού της σύντηξης ως πηγής ισχύος 
μέσω της αξιοποίησης των υφιστάμενων 
και μελλοντικών εγκαταστάσεων σύντηξης 
και της ανάπτυξης υλικών, τεχνολογιών 
και μελετών αρχικής σύλληψης

Or. en

Τροπολογία 54

Παράρτημα ΙΙ – μέρος 2 – παράγραφος 1 – περίπτωση 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

Βελτίωση της πυρηνικής ασφάλειας, στην 
οποία περιλαμβάνονται: ασφάλεια 
καυσίμων και αντιδραστήρων, διαχείριση 
αποβλήτων και παροπλισμός, προστασία 
των εργαζομένων και ετοιμότητα σε 
καταστάσεις έκτακτης ανάγκης·

Or. en

Τροπολογία 55

Παράρτημα ΙΙ – μέρος 2 – παράγραφος 1 – περίπτωση 5 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Πρόληψη κατά της έλλειψης δεξιοτήτων 
σε βασικούς κλάδους της επιστήμης και 
της μηχανολογίας.

Or. en
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ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Εισαγωγή

Το πρόγραμμα «Ορίζοντας 2020» παρέχει στην Ένωση τη δυνατότητα να αναπτύξει όλα τα 
σκέλη των προγραμμάτων πλαισίων, περιλαμβανομένης της περαιτέρω αξιοποίησης των 
επιτυχών αποτελεσμάτων τους και της αντιμετώπισης των ελλείψεων που παρουσιάζουν. 
Αυτό ισχύει τόσο για την έρευνα στο πεδίο της ατομικής ενέργειας όσο και για όλες τις άλλες 
πτυχές της έρευνας στην Ένωση και πέρα από αυτήν. 

Δεδομένου ότι η αρχική πρόθεση της Επιτροπής ήταν να χρησιμοποιήσει το πρόγραμμα 
«Ορίζοντας 2020» προκειμένου να συγκεντρώσει, για πρώτη φορά, όλη τη χρηματοδότηση 
της έρευνας και της καινοτομίας στην ΕΕ σε ένα ενιαίο πρόγραμμα, θεωρείται απολύτως 
σκόπιμη η επέκταση του προγράμματος και στην πυρηνική έρευνα, διότι η συμβολή της 
τελευταίας σε όλες τις ερευνητικές πτυχές της Ένωσης εξακολουθεί να είναι ζωτικής 
σημασίας. Οι τρεις πυλώνες του προγράμματος «Ορίζοντας 2020» συνίστανται στην αριστεία 
της επιστήμης, τη βιομηχανική υπεροχή και την αντιμετώπιση των μειζόνων κοινωνιακών 
προκλήσεων για την Ένωση και τους πολίτες της, τρεις στόχοι που ενισχύονται όλοι με τη 
συμπερίληψη της πυρηνικής έρευνας και των πυρηνικών ερευνητών, ενώ ο αποκλεισμός τους 
από το πρόγραμμα «Ορίζοντας 2020» θα έθετε, αντιθέτως, την Ένωση σε μειονεκτική θέση 
κατά την επιδίωξη των εν λόγω στόχων. 

Ασχέτως εάν ένα κράτος μέλος επιλέγει ή όχι τη χρήση της πυρηνικής ενέργειας, όλα τα 
κράτη μέλη μπορούν και πρέπει να απολαμβάνουν τα οφέλη της πυρηνικής έρευνας και 
μπορούν να επωφεληθούν από την προστιθέμενη αξία που συνεισφέρει το πρόγραμμα 
πλαίσιο Ευρατόμ. Η Ευρατόμ πρέπει να εξασφαλίζει, σε όλα τα επίπεδα, την πλέον 
αποδοτική χρήση των πόρων και να αποτρέπει άσκοπες επαναλήψεις στο πλαίσιο των 
προσπαθειών της για την προώθηση της αριστείας στον πυρηνικό κλάδο. 

Οι φιλόδοξοι στόχοι του προγράμματος «Ορίζοντας 2020» θα πρέπει να τύχουν γενικής 
εφαρμογής στους τομείς που άπτονται όλων των πτυχών της πυρηνικής έρευνας. Λόγω του 
χαρακτήρα του προγράμματος πλαισίου Ευρατόμ, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο εξέτασε το 
υφιστάμενο πρόγραμμα πλαίσιο Ευρατόμ σε συνδυασμό με τα αντίστοιχα προγράμματα 
πλαίσια για την περίοδο 2012-2013 κατά το χρονικό διάστημα των τελευταίων μηνών,
δυνάμει των πράξεων 2011/0046(NLE), 2011/0043(NLE), 2011/0045(NLE) και 
2011/0044(NLE). Η περιστολή που έλαβε χώρα με την αντικατάσταση τεσσάρων εκθέσεων 
από έναν ενιαίο κανονισμό αποτελεί, αυτή καθαυτή, σημαντικό βήμα προόδου με στόχο την 
απλούστευση, και πρέπει να επικροτηθεί. Όσον αφορά το νομοθετικό πλαίσιο, πρόκειται για 
τη συναφή συνέχεια που δόθηκε σε εγκριθείσες εκθέσεις, στις οποίες ζητείται η επανεξέταση 
των δικαιωμάτων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με τις μελλοντικές διαδικασίες του 
προϋπολογισμού. 

Ο εισηγητής επισημαίνει ότι, στο πλαίσιο του προτεινόμενου χρηματοδοτικού κονδυλίου, ο 
προτεινόμενος προϋπολογισμός για τη σχάση φαίνεται συγκριτικά χαμηλός και δεν 
ισοδυναμεί με την αυξημένη χρηματοδότηση που έχει διατεθεί σε άλλα σκέλη του 
προγράμματος «Ορίζοντας 2020». Εξετάζοντας το ποσό της χρηματοδότησης που έχει 
καταστεί διαθέσιμο για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας δυνάμει διαφόρων προγραμμάτων, η 



PR\903020EL.doc 39/42 PE489.630v01-00

EL

σχάση, ως αναγνωρισμένη τεχνολογία χαμηλών εκπομπών άνθρακα, δεν έχει λάβει ανάλογα 
επίπεδα στήριξης. 

Είναι επίσης σκόπιμο να υπενθυμιστεί ότι τα αποτελέσματα της αξιολόγησης από ομοτίμους 
για τις δοκιμές αντοχής αναμένεται να δημοσιευθούν πιθανότατα κατά τους προσεχείς μήνες. 
Παρά το γεγονός ότι τα εν λόγω αποτελέσματα θα αφορούν διάφορες πτυχές της πυρηνικής 
ασφάλειας, είναι σημαντικό να ληφθούν υπόψη οι νέες προκλήσεις για την πυρηνική ενέργεια 
σχάσης κατά την εξέταση της κατανομής των πόρων από τον προϋπολογισμό. Το ποσοστό 
της τάξης του 13,5% του προϋπολογισμού που προβλέπεται για διοικητικές δαπάνες φαίνεται 
αδικαιολόγητα υψηλό και πρέπει να αναθεωρηθεί.

Το έργο ITER, η κοινή επιχείρηση JET & το μέλλον της πυρηνικής σύντηξης

Η αρχική πρόταση της Επιτροπής για την εξαίρεση της χρηματοδότησης του έργου ITER από 
το πρόγραμμα «Ορίζοντας 2020» και από το πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο δεν βασίζεται 
σε κανένα λογικό ή επιστημονικό έρεισμα, ούτε και σε τυχόν προβληματισμούς περί 
δημοσιονομικής εξυγίανσης. Είναι σημαντικό να διασφαλισθεί ότι η απροθυμία της 
Επιτροπής να συμπεριλάβει την πρόσθετη χρηματοδότηση στον συνολικό της προϋπολογισμό 
δεν θα αποτελέσει απειλή για την ηγετική θέση που κατέχει η Ευρώπη στο ερευνητικό πεδίο 
της σύντηξης και δεν θα θέσει σε κίνδυνο τη μακροπρόθεσμη βιωσιμότητα του έργου ITER, 
στο οποίο έχουν ήδη επενδυθεί πολλοί πόροι. 

Η υπαγωγή του ITER στο ΠΔΠ και στο πλαίσιο χρηματοδότησης του προγράμματος 
«Ορίζοντας 2020» θα επιτρέψει την καλύτερη διαμόρφωση ολοκληρωμένης εικόνας για την 
ανάδειξη των πόρων που προορίζονται για το εν λόγω έργο, καθώς και την επισφράγιση της 
θέσης του στο μέλλον της ευρωπαϊκής έρευνας, και η πτυχή αυτή πρέπει να ληφθεί υπόψη 
στη θέση του Κοινοβουλίου. 

Ο εισηγητής ζητεί τη συνέχιση της παροχής στήριξης στα υφιστάμενα συνδεδεμένα και 
επικουρικά έργα, όπως η κοινή επιχείρηση Joint European Torus (JET), η οποία εξακολουθεί 
να παρέχει τις πλέον ακριβείς πληροφορίες σχετικά με το έργο που επιτελείται μέχρι στιγμής 
στον τομέα της ενέργειας σύντηξης στην Ευρώπη. Παρότι το έτος 2015 θα σηματοδοτήσει τη 
λήξη του πειραματικού σταδίου λειτουργίας της, εάν η Ένωση έχει δεσμευτεί σοβαρά υπέρ 
του ολοκληρωτικού μετασχηματισμού της έρευνας που διενεργείται στο πλαίσιο του ITER σε 
αξιοποιήσιμη ενέργεια, οφείλει να στηρίξει όλες τις προσπάθειες για τη διασφάλιση της 
επιχειρησιακής λειτουργίας της κοινής επιχείρησης JET σε πιο μακροπρόθεσμο ορίζοντα. 

Παροχή στήριξης στο σχέδιο ΣΕΤ 

Η πυρηνική έρευνα πρόκειται να διαδραματίσει σημαντικό ρόλο στην υλοποίηση του 
στρατηγικού σχεδίου ενεργειακών τεχνολογιών (σχέδιο ΣΕΤ). Προκειμένου να δοθεί 
περαιτέρω συνέχεια στο σχέδιο και να διευκολυνθεί η υλοποίηση δύο από τους καίριους 
πυλώνες του προγράμματος «Ορίζοντας 2020» (βιομηχανική υπεροχή και μείζονες 
κοινωνιακές προκλήσεις), ο εισηγητής ζητεί στις τροπολογίες του τη συνέχιση των έργων του 
σχεδίου ΣΕΤ καθ’ όλη την περίοδο 2013-2018, αλλά και μετέπειτα. Αυτό συνεπάγεται την 
παροχή στήριξης στο έργο που επιτελούν πλατφόρμες και φορείς όπως η «Ευρωπαϊκή 
βιομηχανική πρωτοβουλία στο πεδίο της βιώσιμης πυρηνικής ενέργειας, η «Τεχνολογική
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πλατφόρμα βιώσιμης πυρηνικής ενέργειας και η «Τεχνολογική πλατφόρμα για την τελική 
διάθεση σε γεωλογικούς σχηματισμούς».

Οριζόντια μέτρα

Παρότι το ζήτημα της απλούστευσης θα αποτελέσει αντικείμενο εκτενούς εξέτασης σε 
ολόκληρο το πλαίσιο, και ειδικότερα στους κανόνες συμμετοχής, ο εισηγητής θα ήθελε να 
επιστήσει εκ νέου την προσοχή στην ανάγκη για απλούστευση σε όλα τα επίπεδα και 
επικροτεί τις προσπάθειες που περιλαμβάνονται στην πρόταση της Επιτροπής. Το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο έχει ήδη επιχειρήσει να εισηγηθεί το θέμα της απλούστευσης σε προγενέστερες 
εκθέσεις πλαίσια σχετικά με την ενδιάμεση αξιολόγηση του έβδομου προγράμματος πλαισίου 
(2011/2043(INI)), σχετικά με την απλοποίηση της εκτέλεσης των προγραμμάτων πλαισίων 
έρευνας (2010/2079(INI)) και σχετικά με την Πράσινη Βίβλο «Από τις προκλήσεις στις 
ευκαιρίες» (2011/2107(INI)), οι οποίες έλαβαν όλες ευρεία υποστήριξη στο Κοινοβούλιο και 
έτυχαν θερμής αποδοχής από τον επιχειρηματικό κόσμο και την ακαδημαϊκή κοινότητα. Είναι 
ζωτικής σημασίας η ανάγκη για περαιτέρω απλούστευση να ληφθεί σοβαρά υπόψη από την 
Επιτροπή και η νέα προσέγγιση να αντικατοπτρίζει μια αλλαγή στο σκεπτικό της Επιτροπής, 
ιδίως σε σχέση με όσους επωμίζονται τον διοικητικό φόρτο ενώ δεν διαθέτουν τους πόρους, 
μια πιο φιλική προς τον χρήστη προσέγγιση ώστε να επιβραβεύεται η αριστεία όπου 
διαπιστώνεται και να μην επιβραβεύονται μόνο όσοι διαθέτουν τις διοικητικές ικανότητες. 

Για τους σκοπούς της απλούστευσης, επιβάλλεται η διατήρηση συνάφειας σε όλα τα 
διαφορετικά σκέλη του πλαισίου. Είναι σκόπιμο να εξεταστεί το ενδεχόμενο δημιουργίας 
κεντρικής υπηρεσίας διαμεσολάβησης, η οποία θα είναι ανοικτή στους δικαιούχους και στους 
υπαλλήλους της Επιτροπής, για τη διασφάλιση σαφήνειας σε περιπτώσεις διαφορετικής 
ερμηνείας. Η προτεινόμενη μείωση στο ανώτατο όριο του λογιστικού ελέγχου από το ποσό 
των 375.000 ευρώ στο 7ο ΠΠ στο ποσό των 325.000 ευρώ στο πρόγραμμα «Ορίζοντας 2020» 
θα αυξήσει πιθανότατα περαιτέρω το κόστος της γραφειοκρατίας και πρέπει να αναθεωρηθεί. 
Είναι σκόπιμο να διατηρηθεί η δυνατότητα των ιδρυμάτων να κάνουν χρήση της 
μεθοδολογίας της πλήρους οικονομικής κοστολόγησης ώστε να ζητούν την καταβολή 
πραγματικών δαπανών. Παρά το γεγονός ότι πολλές από τις βελτιωμένες μεθόδους 
επιστροφής δαπανών είναι ευπρόσδεκτες, είναι σημαντικό να αποσαφηνιστούν περαιτέρω οι 
διάφορες μορφές επιστροφής δαπανών προς αποφυγή μεγαλύτερης σύγχυσης.

Οι κοινωνιακοί στόχοι του προγράμματος «Ορίζοντας 2020», με τους οποίους επιδιώκεται η 
ενίσχυση της ισόρροπης εκπροσώπησης των φύλων μεταξύ των ερευνητών και η προώθηση 
της κινητικότητας των ερευνητών, πρέπει να διέπουν ολόκληρο το πρόγραμμα και να 
πλαισιώνονται από άμεσες και έμμεσες δράσεις. 

Διεύρυνση της συμμετοχής και ΜΜΕ

Η Επιτροπή επιδίωξε να επισημάνει τη δεινή κατάσταση των ΜΜΕ σε ολόκληρο το 
πρόγραμμα πλαίσιο «Ορίζοντας 2020», στόχος που ενδείκνυται ιδιαιτέρως, εάν ληφθεί υπόψη 
ο σημαντικός ρόλος των ΜΜΕ στην ευρωπαϊκή οικονομία, καθώς και η ευάλωτη θέση τους 
μετά τη χρηματοπιστωτική κρίση. Το πρόβλημα της υποεκπροσώπησης των ΜΜΕ σε 
πολλούς κλάδους της πυρηνικής έρευνας πρέπει να αντιμετωπιστεί. Πρέπει να ληφθούν 
κατάλληλα μέτρα σε όλα τα επίπεδα ώστε να διασφαλίζεται, κατά τη συγκρότηση ομάδων 
ανεξάρτητων εμπειρογνωμόνων, εύλογη ισορροπία μεταξύ του βιομηχανικού τομέα, 
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περιλαμβανομένων των μικρομεσαίων επιχειρήσεων (ΜΜΕ) και της ακαδημαϊκής 
κοινότητας. Οι ΜΜΕ ειδικότερα δεν πρέπει μόνο να έχουν πρόσβαση στα ειδικά μέσα για τις 
ΜΜΕ, αλλά είναι εξίσου απαραίτητο η απλούστευση να οδηγήσει στην αύξηση του 
δυναμικού των ΜΜΕ. 

Αμφότερες η δανειακή διευκόλυνση και η κεφαλαιακή διευκόλυνση, οι οποίες έχουν 
προβλεφθεί για τη βελτίωση της χρηματοδότησης των ΜΜΕ, πρέπει να είναι διαθέσιμες για 
τη συνεισφορά του προγράμματος Ευρατόμ. Στη διεύρυνση της συμμετοχής συμβάλλουν 
περαιτέρω οι υφιστάμενοι μηχανισμοί που χρηματοδοτούν ΜΜΕ, όπως το πρόγραμμα 
Eurostars στο πλαίσιο του EUREKA, αλλά και επιμέρους δράσεις «Μαρία Κιουρί», ο 
προϋπολογισμός των οποίων θα πρέπει να αναθεωρηθεί προς τα άνω, δεδομένου ότι 
αποτελούν προγενέστερο εξαιρετικά επιτυχές πρόγραμμα. 

Η αξιοποίηση καινοτόμων χρηματοδοτικών μέσων θα είναι καίριας σημασίας σε ολόκληρο το 
πρόγραμμα πλαίσιο «Ορίζοντας 2020» και δεν θα πρέπει να εγείρονται δυσκολίες στην 
πρόσβαση των ΜΜΕ στη χρήση τους. Όσον αφορά τον ρόλο του ΚΚΕρ στο πλαίσιο της 
επικοινωνίας, το ΚΚΕρ θα πρέπει να τον εκλάβει ως άμεση δράση για την αύξηση του 
ποσοστού απορρόφησης της χρηματοδότησης του Ευρατόμ και άλλων πόρων από τις ΜΜΕ 
και να αναπτύξει προς τον σκοπό αυτόν στρατηγικές επικοινωνίας.

Πρόληψη της ενδεχόμενης «έλλειψης δεξιοτήτων» ή «διαρροής εγκεφάλων»

Στο πλαίσιο του δεύτερου πυλώνα του προγράμματος «Ορίζοντας 2020», ήτοι της 
βιομηχανικής υπεροχής, είναι κεντρικής σημασίας η πρόληψη κατά της ενδεχόμενης 
«έλλειψης δεξιοτήτων» στον πυρηνικό κλάδο, καθώς και η διατήρηση όλων των 
δραστηριοτήτων κατάρτισης και ειδίκευσης για όλες τις πτυχές της πυρηνικής σχάσης και 
σύντηξης στο εσωτερικό της Ένωσης. Για την αντιμετώπιση του κινδύνου αυτού, ο εισηγητής 
προτείνει στις τροπολογίες του τη βελτίωση των συνθηκών εργασίας για τους ερευνητές.

Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Έρευνας (ΕΣΕ) θα διαδραματίσει σημαντικό ρόλο στην 
προσέλκυση και τη διατήρηση της έρευνας αριστείας στην Ευρώπη και ο ρόλος του αυτός θα 
πρέπει να αναγνωριστεί. Ο προϋπολογισμός για το ΕΣΕ δεν θα πρέπει να είναι χαμηλότερος 
από το προτεινόμενο αυξημένο ποσοστό της τάξης του 77%. 

Διεθνής συνεργασία 

Επιβάλλεται να επαναβεβαιωθεί η σημασία της διεθνούς συνεργασίας, όχι μόνο για την από 
κοινού αποδοχή και προώθηση αναγνωρισμένων μέτρων για τη βελτίωση της ασφάλειας, 
αλλά και για την προώθηση της πρόσβασης της Ένωσης στην πυρηνική βιομηχανία νέων 
αναδυόμενων αγορών. 

Σε γενικές γραμμές, οι προτάσεις του προγράμματος «Ορίζοντας 2020» στερούνται 
σαφήνειας σε ό,τι αφορά τη διεθνή συνεργασία και είναι σημαντικό να υπογραμμιστεί η 
χρησιμότητα της τελευταίας και να προσδιοριστεί με σαφείς όρους. Εξίσου αναγκαία είναι 
και η διαμόρφωση της συνεργασίας της Ένωσης με τρίτες χώρες εταίρους σε συγκεκριμένες 
στοχευμένες προσκλήσεις, η υλοποίηση των οποίων προϋποθέτει τη λειτουργία κατάλληλου 
διαφανούς μηχανισμού.
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Μεταξύ των πολλών αντιδραστήρων που είτε βρίσκονται στο στάδιο της κατασκευής είτε 
προγραμματίζεται να κατασκευαστούν κατά τις επόμενες τρεις δεκαετίες, μεγάλος αριθμός 
αντιδραστήρων βρίσκονται σε τρίτες χώρες και σε χώρες που δεν είναι μέλη του ΟΟΣΑ, 
στοιχείο που αποτελεί μείζονα ευκαιρία για την εξαγωγή ευρωπαϊκών προτύπων ασφαλείας, 
σε συνδυασμό με τις δυνατότητες που παρέχονται σε ειδικευμένους ερευνητές και 
επιχειρήσεις τρίτων χωρών να αποκομίσουν οφέλη και να συνδράμουν στη γεφύρωση τυχόν 
χάσματος εμπειρογνωμοσύνης για τα αναδυόμενα κράτη στον τομέα της πυρηνικής 
ενέργειας. Εντούτοις, το εν λόγω στοιχείο αποτελεί εξίσου μείζονα ευκαιρία για πολλές τρίτες 
χώρες και χώρες που δεν ανήκουν στον ΟΟΣΑ να έλθουν σε επαφή με τα πρότυπα ασφαλείας 
και τα επίπεδα αριστείας που επικρατούν στην Ένωση.

Ο εισηγητής επισημαίνει στις τροπολογίες του αρκετές πτυχές που πρέπει να ληφθούν υπόψη 
εν προκειμένω, όπως ο δυνητικός αντίκτυπος της πυρηνικής ενέργειας στη διάδοση των 
πυρηνικών όπλων και στην πυρηνική τρομοκρατία, καθώς και τις διασυνοριακές πτυχές της 
πυρηνικής ασφάλειας. 

Πρόσθετοι πόροι της Ένωσης

Αναγνωρίζοντας τον ρόλο που δύνανται να διαδραματίσουν τα διαρθρωτικά ταμεία στη 
διευκόλυνση της χρηματοδότησης έργων στο πεδίο της ατομικής ενέργειας, όπως το έργο 
SUSEN στην Τσεχική Δημοκρατία και τις περιφέρειες, είναι σκόπιμο να ενθαρρυνθεί η 
διάθεση χρηματοδότησης από το ΕΤΠΑ, με στόχο τη χάραξη στρατηγικών έξυπνης 
εξειδίκευσης για την ανάπτυξη περιφερειακών συσπειρώσεων.


