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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 την τροποποιεί, 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 απόφασης του Συμβουλίου που αφορά το Συμπληρωματικό 
Πρόγραμμα Έρευνας για το έργο ITER (2014-2018)
(COM(2011)0931 – C7-0032/2012 – 2011/0460(NLE))

(Ειδική νομοθετική διαδικασία – διαβούλευση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

– έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής προς το Συμβούλιο (COM(2011)0931),

– 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 55 του Κανονισμού του,

– έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας και τη 
γνωμοδότηση της Επιτροπής Προϋπολογισμών (A7-0000/2013),

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

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»13 πρότεινε τη χρηματοδότηση του 
έργου ITER εκτός του ΠΔΠ. Ως εκ 
τούτου, πρέπει να συνταχθεί 

(5) Πρέπει να συνταχθεί Συμπληρωματικό 
Πρόγραμμα Έρευνας για το έργο ITER για 
την περίοδο 2014 έως 2018.
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Συμπληρωματικό Πρόγραμμα Έρευνας για 
το έργο ITER για την περίοδο 2014 έως 
2018.

Or. en

Τροπολογία 2

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 το ΠΔΠ. Είναι 
σημαντικό να διασφαλιστεί η εδραίωση 
της ηγετικής θέσης που κατέχει η 
Ευρώπη στο ερευνητικό πεδίο της 
ενέργειας σύντηξης με τη 
μακροπρόθεσμη βιωσιμότητα του έργου 
ITER, στο οποίο έχουν ήδη επενδυθεί 
πολλοί πόροι. Ως εκ τούτου, η 
χρηματοδότηση του Συμπληρωματικού 
Προγράμματος Έρευνας για το έργο 
ITER πρέπει να προέρχεται από το ΠΔΠ 
με επαρκείς πρόσθετους 
χρηματοδοτικούς πόρους, ούτως ώστε η 
Ένωση να είναι σε θέση να φέρει εις 
πέρας το πρόγραμμα, ενώ ταυτόχρονα θα 
καθορίζεται και ένα μέγιστο 
οριοθετημένο ποσό συμβολής από τον
προϋπολογισμό της Ένωσης για την 
περίοδο 2014-2018, το οποίο πρέπει να
προορίζεται 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. en
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Τροπολογία 3

Πρόταση απόφασης
Άρθρο 2

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) 
σύμφωνα με το άρθρο 3.

Or. en

Τροπολογία 4

Πρόταση απόφασης
Άρθρο 3

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]14.

Το πρόγραμμα χρηματοδοτείται δυνάμει 
του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου 
(ΠΔΠ).

Or. en

Τροπολογία 5

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα – Επιστημονικοί και τεχνολογικοί στόχοι – παράγραφος 2 α (νέα)
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Διασφαλίζεται η επίδειξη ανταγωνιστικής 
ηλεκτροπαραγωγής έως το 2050. Για την 
επίτευξη του εν λόγω στόχου, η Επιτροπή 
θα προβαίνει σε τακτική αναθεώρηση του 
προγράμματος και θα υποβάλλει εκθέσεις 
προόδου σε ετήσια βάση, 
ανταποκρινόμενη σε προκλήσεις που 
αφορούν τους τομείς της φυσικής, της 
τεχνολογίας, του προϋπολογισμού και της 
ασφάλειας. Στις εκθέσεις της, η Επιτροπή 
θα παρέχει ανάλυση των δυνητικών 
επιπτώσεων στις τρεις κύριες φάσεις, 
επιπλέον ενός σχεδίου έκτακτης ανάγκης, 
στο οποίο προσδιορίζονται οι 
προτεραιότητες σε συνάρτηση με τα 
οφέλη, τους κινδύνους και το κόστος 
υλοποίησης των στόχων για την εμπορική 
χρήση της σύντηξης. Η Επιτροπή θα 
εξετάσει το ενδεχόμενο εφαρμογής 
συστήματος έγκαιρης προειδοποίησης για 
τον προσδιορισμό των κινδύνων και για 
την επιτάχυνση της διαδικασίας 
μετριασμού τους.

Or. en

Τροπολογία 6

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 
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πρόκληση, διότι εξακολουθούν να 
εκκρεμούν ζητήματα φυσικής και 
μηχανικής για την πρόοδο προς την 
κατάδειξη του εφικτού της σύντηξης.

Or. en

Τροπολογία 7

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα – Δραστηριότητες – παράγραφος 2 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) Παροχή της συνεισφοράς της Ευρατόμ 
στον διεθνή οργανισμό ενέργειας σύντηξης 
για το έργο ITER, συμπεριλαμβανομένων 
των δραστηριοτήτων Ε&Α που είναι 
αναγκαίες για την ανάπτυξη της βάσης για 
την ανάθεση συμβάσεων των συνιστωσών 
του ITER και την ανάθεση συμβάσεων των 
δοκιμαστικών ενοτήτων μανδύα του ITER,

α) Παροχή της συνεισφοράς της Ευρατόμ 
στον διεθνή οργανισμό ενέργειας σύντηξης 
για το έργο ITER, συμπεριλαμβανομένων 
των δραστηριοτήτων Ε&Α που είναι 
αναγκαίες για την ανάπτυξη της βάσης για 
την ανάθεση συμβάσεων των συνιστωσών 
του ITER και την ανάθεση συμβάσεων των 
δοκιμαστικών ενοτήτων μανδύα του ITER, 
και προτάσεις δυνητικών βελτιώσεων στη 
διαχείριση του προγράμματος.

Or. en

Τροπολογία 8

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα 1 – 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. Προώθηση 
πρότυπων λύσεων με στόχο τη μέγιστη 
δυνατή επαναχρησιμοποίησή τους κατά 
την κατασκευή εμπορικών μονάδων 
ηλεκτροπαραγωγής.
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Or. en

Τροπολογία 9

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα 1 – Δραστηριότητες – παράγραφος 2 – στοιχείο γ β (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ β) Διασφάλιση της ευρείας και κατά το 
δυνατόν έγκαιρης συμμετοχής του 
βιομηχανικού κλάδου, 
συμπεριλαμβανομένων των 
εξειδικευμένων μικρομεσαίων 
επιχειρήσεων, με στόχο την ανάπτυξη και 
έγκριση πρότυπων αξιόπιστων λύσεων 
και εξοπλισμών. Η μέριμνα αυτή θα 
αποβεί χρήσιμη για την υλοποίηση του 
προγράμματος εντός του 
προϋπολογισμού.

Or. en

Τροπολογία 10

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα 1 – Δραστηριότητες – παράγραφος 2 – στοιχείο γ γ (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ γ) Προώθηση της διαθεσιμότητας 
εξειδικευμένου και έμπειρου εργατικού 
δυναμικού και επιστημόνων ως βασικού 
παράγοντα για την επιτυχή χρήση της 
σύντηξης. Η επιτάχυνση των εργασιών 
του ITER πρέπει να συνδέεται με ειδικά 
μέτρα για τη στήριξη της κατάρτισης και 
της εκπαίδευσης στους τομείς της 
επιστήμης της σύντηξης και της 
τεχνολογίας.

Or. en
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Τροπολογία 11

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα 1 – Δραστηριότητες – παράγραφος 2 – στοιχείο γ δ (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ δ) Ανάπτυξη προγράμματος 
ενημέρωσης για τους πολίτες της 
Ένωσης, ούτως ώστε να τηρούνται 
πλήρως ενήμεροι και να ζητείται η γνώμη 
τους σχετικά με τις προκλήσεις, τους 
κινδύνους και την ασφάλεια στον τομέα 
της πυρηνικής σύντηξης.

Or. en

Τροπολογία 12

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα 1 – Δραστηριότητες – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τα λεπτομερή προγράμματα εργασιών για 
την υλοποίηση των παραπάνω 
δραστηριοτήτων θα αποφασίζονται, σε 
ετήσια βάση, από το διοικητικό συμβούλιο 
της ενέργειας σύντηξης.

Τα λεπτομερή προγράμματα εργασιών για 
την υλοποίηση των παραπάνω 
δραστηριοτήτων θα αποφασίζονται και θα 
κοινοποιούνται στο Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο, στο Συμβούλιο και στην 
Επιτροπή, σε ετήσια βάση, από το 
διοικητικό συμβούλιο της ενέργειας 
σύντηξης.

Or. en
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ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Στις 3 Φεβρουαρίου 2012, και σύμφωνα με το άρθρο 7 της Συνθήκης Ευρατόμ, το Συμβούλιο 
αποφάσισε να ζητήσει γνωμοδότηση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για το θέμα της 
πρότασης απόφασης του Συμβουλίου σχετικά με το Συμπληρωματικό Πρόγραμμα Έρευνας 
για το έργο ITER (2014-2018) COM(2011) 931 τελικό – 2011/0460 (NLE).

Στις 23 Μαΐου 2012, η Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή (ΕΟΚΕ) εξέδωσε 
γνωμοδότηση με θέμα την πρόταση της Επιτροπής, στην οποία διατύπωσε, μεταξύ άλλων, τις 
συστάσεις της να ενισχυθούν οι επενδύσεις στην έρευνα και ανάπτυξη για τις τεχνικές που 
προσφέρουν τη δυνατότητα για περιβαλλοντικά αβλαβή ενεργειακό εφοδιασμό, 
συμπεριλαμβανομένου του αναπτυξιακού έργου για την αξιοποίηση της ενέργειας σύντηξης. 
Η ΕΟΚΕ προέβαλε ισχυρά επιχειρήματα και αντιτάχθηκε σθεναρά στην πρόταση της 
Επιτροπής να εξαιρεθεί ο ITER (διεθνής θερμοπυρηνικός πειραματικός αντιδραστήρας) από 
το πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο (ΠΔΠ).

Νομική βάση

Η νομική βάση του Συμπληρωματικού Προγράμματος Έρευνας προβλέπεται στο άρθρο 7 της 
Συνθήκης της Ευρατόμ. Το Συμπληρωματικό Πρόγραμμα Έρευνας, διάρκειας 5 ετών, θα 
εγκριθεί μέσω συγκεκριμένης απόφασης του Συμβουλίου. 

Σύντηξη

Η σύντηξη είναι μια διαδικασία που υπάρχει στη φύση. Στην πραγματικότητα, η σύντηξη 
αποτελεί την κινητήρια δύναμη του ήλιου και, επομένως, καθιστά δυνατή τη ζωή πάνω στη 
γη. Σε αντίθεση με την πυρηνική σχάση, κατά την οποία απελευθερώνεται ενέργεια όταν ένα 
βαρύ άτομο διασπάται σε δύο σωμάτια μικρότερου βάρους, κατά τη σύντηξη 
απελευθερώνεται ενέργεια όταν ενώνονται οι πυρήνες δύο ατόμων μικρού βάρους, όπως 
συμβαίνει κατά τη σύντηξη δύο πυρήνων υδρογόνου για τον σχηματισμό ενός νέου ατόμου. 
Η διαδικασία αυτή απελευθερώνει εξαιρετικά μεγάλη ποσότητα ενέργειας χωρίς την εκπομπή 
αερίων του θερμοκηπίου.

Σύντομο ιστορικό1

Η κατασκευή συσκευών σύντηξης ανάγεται στο μακρινό παρελθόν, αλλά το μείζον βήμα 
προόδου πραγματοποιήθηκε το 1968, με την αναγγελία των αποτελεσμάτων ενός νέου τύπου 
συσκευής μαγνητικής συγκράτησης με την ονομασία «tokamak». Σήμερα, η χρήση του 
tokamak αποτελεί την επικρατέστερη πειραματική τεχνική για τη μελέτη της σύντηξης. Ο 
ITER, ο μεγαλύτερος αντιδραστήρας tokamak που έχει κατασκευαστεί ποτέ, συνιστά το 
επόμενο βήμα προόδου στον τομέα της σύντηξης, αξιοποιώντας την εμπειρία και τις γνώσεις 
που έχουν αποκομισθεί από τη χρήση των προγενέστερων αντιδραστήρων, δεδομένου ότι 
αντιπροσωπεύει τα επόμενα μείζονα βήματα προόδου για την καθιέρωση της σύντηξης ως 
παγκόσμιας πηγής ενέργειας.

                                               
1 http://ec.europa.eu/research/energy/euratom/index_en.cfm.
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Ευρατόμ/«Ορίζοντας 2020»

Το προτεινόμενο πρόγραμμα έρευνας και εκπαίδευσης Ευρατόμ (2014-2018) αφορά 
ερευνητικές δραστηριότητες στον τομέα της πυρηνικής ενέργειας (σύντηξη και σχάση και 
δραστηριότητες του JRC) και της ακτινοπροστασίας. Η πρόταση αποτελεί αναπόσπαστο 
μέρος του προγράμματος πλαισίου για την έρευνα και την καινοτομία, «Ορίζοντας 2020». Θα 
καλύψει το πρόγραμμα έρευνας και ανάπτυξης σχετικά με την ενέργεια από πυρηνική 
σύντηξη, το οποίο συνδέεται σαφώς με τους στόχους των στρατηγικών «Ευρώπη 2020» και 
«Ενέργεια 2020». Η γενική έρευνα που θα διενεργηθεί στα ιδρύματα των 27 κρατών μελών 
θα καλύπτει την κατάδειξη του εφικτού της σύντηξης ως πηγής ισχύος μέσω της αξιοποίησης 
των υφιστάμενων και μελλοντικών εγκαταστάσεων σύντηξης, την τοποθέτηση των θεμελίων 
για μελλοντικούς σταθμούς ηλεκτροπαραγωγής από πυρηνική σύντηξη με την ανάπτυξη 
σύνθετων και προηγμένων τεχνολογιών και υλικών, καθώς και δραστηριοτήτων μελετών 
αρχικής σύλληψης, και με την προώθηση της καινοτομίας και της ανταγωνιστικότητας της 
βιομηχανίας.

ITER

Το ITER αποτελεί το «πρώτο στο είδος του» διεθνές έργο μεγάλης κλίμακας. Μέσω της 
υπογραφής της συμφωνίας για την ίδρυση του διεθνούς οργανισμού ενέργειας σύντηξης 
ITER (ΕΕ, Ιαπωνία, Ρωσία, ΗΠΑ, Κίνα, Δημοκρατία της Κορέας και Ινδία) με σκοπό την 
από κοινού υλοποίηση του έργου ITER1, η Κοινότητα ανέλαβε να φιλοξενήσει την 
κατασκευή του έργου και να διαδραματίσει ηγετικό ρόλο στην κατασκευή και, επομένως, στη 
μελλοντική εκμετάλλευση του ITER. Η συνεισφορά της Κοινότητας τελεί υπό τη διαχείριση 
της «ευρωπαϊκής κοινής επιχείρησης για το ITER και την ανάπτυξη της πυρηνικής σύντηξης» 
(στο εξής F4E ή «Fusion for Energy»), που ιδρύθηκε με την απόφαση του Συμβουλίου της 
27ης Μαρτίου 20072. Οι δραστηριότητες της Fusion for Energy, συμπεριλαμβανομένου του 
ITER3, υπόκεινται σε χωριστή νομοθετική πράξη.

Δεξιότητες

Η Ε&Α στον τομέα της σύντηξης θα επικεντρωθεί στο πρόβλημα της μείωσης των 
πυρηνικών δεξιοτήτων στην Ευρώπη. Το πρόβλημα αυτό μπορεί να αντιμετωπιστεί 
αποτελεσματικά μέσω της εκμετάλλευσης των συνεργειών μεταξύ των ερευνητικών 
προσπαθειών των διεθνών συμμετεχόντων, των κρατών μελών της ΕΕ και του ιδιωτικού 
τομέα, καθώς και μεταξύ επιστημονικών κλάδων και τεχνολογικών τομέων. Οι εν λόγω 
διεθνείς προσπάθειες θα συμβάλουν επίσης στην ενίσχυση του πλαισίου έρευνας και 
καινοτομίας στους τομείς της σύντηξης και είναι καίριας σημασίας για την εξασφάλιση του 
μέλλοντος του προγράμματος σύντηξης σε μακροπρόθεσμο ορίζοντα.

Παγκόσμιες προκλήσεις

Χάρη στη μείωση των παγκόσμιων εκπομπών θα περιοριστεί η χρήση ορυκτών πηγών 
ενέργειας, με στόχο τη διατήρηση της αύξησης της θερμοκρασίας στο επίπεδο των 2°C. 

                                               
1 ΕΕ L 358 της 16.12.2006, σ. 62.
2 ΕΕ L 90 της 30.3.2007.
3 http://www.iter.org/.
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Σταδιακά θα σημειωθεί επίσης πτώση στη χρήση του πετρελαίου και του φυσικού αερίου. Με 
την προοπτική αυτή, το ITER αποτελεί βασικό στοιχείο της έρευνας στον τομέα της 
ενέργειας και, επομένως, χαρακτηριστικό του Στρατηγικού Σχεδίου Ενεργειακών 
Τεχνολογιών (ΣΕΤ).

Στρατηγική

Η στρατηγική για την ανάπτυξη της ηλεκτροπαραγωγής από πυρηνική σύντηξη ως 
αξιόπιστης επιλογής για την εμπορική παραγωγή ενέργειας χωρίς την εκπομπή αερίων του 
θερμοκηπίου θα ακολουθήσει έναν οδικό χάρτη με ενδιάμεσους στόχους και απώτερο στόχο 
την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας μέχρι το 2050. Σχετικός οδικός χάρτης1 έχει καταρτιστεί 
στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Συμφωνίας Ανάπτυξης Σύντηξης (EFDA), με τη συμμετοχή 
όλων των εθνικών ιδρυμάτων στον τομέα της σύντηξης. Για την υλοποίηση αυτής της 
στρατηγικής θα πραγματοποιηθεί μια εκ βαθέων αναδιάρθρωση των έργων που αφορούν τη 
σύντηξη στην Ένωση, 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, χωρίς να τεθεί σε κίνδυνο ο ρόλος των εθνικών ιδρυμάτων 
στον τομέα της σύντηξης. Η στενή συνεργασία μεταξύ της κοινότητας πυρηνικής σύντηξης 
της ΕΕ, η οποία εργάζεται επί του παρόντος υπό την αιγίδα της Ευρωπαϊκής Συμφωνίας 
Ανάπτυξης Σύντηξης, και της Επιτροπής είναι καίριας σημασίας. Ο οδικός χάρτης της EFDA 
επικαιροποιεί την επισκόπηση της εγκατάστασης σύντηξης2 που δημοσιεύθηκε τον Οκτώβριο 
του 2008 και προτείνει μια στρατηγική για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από πυρηνική 
σύντηξη έως το 2050.

Ασφάλεια της σύντηξης

Σε αντίθεση με τη σχάση, η σύντηξη δεν συνεπάγεται αλυσιδωτές αντιδράσεις. Το καύσιμο 
είναι ανεξάντλητο, διότι μπορεί να προκύψει άμεσα από τα ισότοπα του υδρογόνου, εφόσον 
το δευτέριο μπορεί να απομονωθεί εύκολα από το θαλασσινό νερό και το απαιτούμενο τρίτιο 
μπορεί να παραχθεί από ένα ευρέως διαθέσιμο ελαφρό μέταλλο, το λίθιο. Για τον ITER 
προβλέπεται η δοκιμή της τεχνολογίας παραγωγής τριτίου στο εσωτερικό του αντιδραστήρα 
σύντηξης. Το τρίτιο είναι ραδιενεργό στοιχείο, αλλά τα αποθέματά του διατηρούνται σε πολύ 
χαμηλά επίπεδα (μόνο μερικά γραμμάρια στο εσωτερικό του θαλάμου του ITER). Έχει 
εκδοθεί επίσης το διάταγμα με το οποίο χορηγείται στον οργανισμό ITER η άδεια για την 
επίσημη κατασκευή της «πυρηνικής εγκατάστασης» του ITER.

Καθορισμός προτεραιοτήτων και συστάσεις

Ο εισηγητής θεωρεί ότι το ερευνητικό έργο ITER είναι υψηλής χρησιμότητας, διότι θα 
καταδείξει την πυρηνική σύντηξη ως πιθανή μελλοντική, συντηρήσιμη, περιβαλλοντικά 
υπεύθυνη και οικονομικά βιώσιμη πηγής ενέργειας για την Ευρώπη, και ότι πρέπει να 
συνεχιστεί η χρηματοδότησή του.

Η εφαρμογή των προτεραιοτήτων που προτείνονται στον οδικό χάρτη της EFDA για την 

                                               
1 http://www.efda.org/wpcms/wp-content/uploads/2013/01/JG12.356-web.pdf?91a98e.
2 http://ec.europa.eu/research/energy/pdf/978-92-79-10057-4_en.pdf.
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πυρηνική σύντηξη είναι καίριας σημασίας προκειμένου να διασφαλιστεί ότι ο ITER θα 
διαδραματίσει βασικό ρόλο στην ενεργειακή μετάβαση.

Σε βραχυπρόθεσμο ορίζοντα θα πρέπει να εξεταστούν τα ζητήματα του κόστους, της 
ανάθεσης συμβάσεων και της ασφάλειας του τριτίου, του καυσίμου που χρησιμοποιείται 
στους αντιδραστήρες σύντηξης. Σε μακροπρόθεσμο ορίζοντα, θα πρέπει να εξεταστεί για τον 
αντιδραστήρα επίδειξης (DEMO) και τους μελλοντικούς εμπορικούς αντιδραστήρες το 
ζήτημα του εφοδιασμού καυσίμου, ο οποίος θα πρέπει να εξασφαλιστεί με την παροχή 
ικανοποιητικών απαντήσεων στην τεχνολογία της παραγωγής τριτίου.

Παράλληλα με την κατασκευή του ITER, η Ευρώπη και η Ιαπωνία συμμετέχουν στην 
αποκαλούμενη «ευρύτερη θεώρηση» (μέρος της οποίας αποτελεί ο ITER), η οποία 
περιλαμβάνει την επικύρωση του σχεδιασμού και της μηχανικής μελέτης της διεθνούς 
εγκατάστασης ακτινοβόλησης υλικών σύντηξης (IFMIF1).

Η παραγωγή αποβλήτων θα πρέπει να εξεταστεί κατά προτεραιότητα στα πρώιμα στάδια, 
ούτως ώστε να αποφευχθούν μεταγενέστερα προβλήματα ανακύκλωσης, παρότι η διάρκεια 
ραδιενεργού διάσπασης είναι μακράν συντομότερη από εκείνη των αποβλήτων της σχάσης 
και, επομένως, δεν είναι δυνατή η σύγκρισή τους. 
Όσον αφορά το χρονοδιάγραμμα του πρώτου πλάσματος του ITER, έχει παραταθεί πλέον έως 
το 2020, ένα έτος αργότερα σε σχέση με το προηγούμενο χρονοδιάγραμμα.

Η διαχείριση του ITER παρουσιάζει δυνατότητες βελτίωσης εάν ληφθεί υπόψη η εμπειρία της 
επιτυχούς υλοποίησης προγραμμάτων σύντηξης, καθώς και ο ηγετικός ρόλος της Ευρώπης.

                                               
1 http://www.ifmif.org/c/index.htm.
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Προϋπολογισμός

Λόγω του σύνθετου χαρακτήρα του προγράμματος ITER από πολιτικής, τεχνικής και 
οργανωτικής πλευράς, είναι πιθανόν οι δημοσιονομικοί περιορισμοί να έχουν αντίκτυπο στο 
πρόγραμμα και να καταστούν αναγκαίες συμβιβαστικές λύσεις. Ως εκ τούτου, η κατάρτιση 
στρατηγικής και σχεδίου έκτακτης ανάγκης είναι καίριας σημασίας για την επίτευξη των 
στόχων σύντηξης.

Το «βασικό σενάριο»1 εγκρίθηκε από το διοικητικό συμβούλιο της F4E τον Ιούλιο του 2012 
και προσδιορίζει το πεδίο εφαρμογής, το χρονοδιάγραμμα και το κόστος του έργου. 

Επισημαίνεται μια σειρά κινδύνων που συνδέονται με διάφορους παράγοντες. Ωστόσο, στον 
παρόντα προϋπολογισμό για το ITER δεν λαμβάνονται υπόψη δαπάνες για την κάλυψη 
απρόβλεπτων αναγκών, όπως το ατύχημα της Φουκουσίμα το 2011 και οι συνέπειές του. Η 
παντελής απουσία απρόβλεπτων αναγκών, η οποία προέκυψε από τον καθορισμό ανώτατου 
ορίου στον προϋπολογισμό από το Συμβούλιο της τάξης των 6,6 δισεκατομμυρίων ευρώ αντί 
των 7,2 δισεκατομμυρίων ευρώ που είχαν ζητηθεί, συνεπάγεται την υποχρεωτική 
αντιστάθμιση οποιασδήποτε αύξησης μέσω της εξοικονόμησης πόρων.

Για το ITER είναι καίριας σημασίας η αποτροπή οποιασδήποτε περαιτέρω αύξησης του 
κινδύνου κόστους, η μείωση του υφιστάμενου κινδύνου κόστους και η επιδίωξη πραγματικής 
εξοικονόμησης πόρων χωρίς να διακυβεύεται το συνολικό πεδίο εφαρμογής του έργου. Το 
Συμβούλιο είχε ζητήσει την κατάρτιση σχεδίων για τον περιορισμό του κόστους και την 
εξοικονόμηση πόρων, τα οποία περιλαμβάνονται στις ετήσιες εκθέσεις προόδου της F4E.

Είναι απολύτως αναγκαίο να διασφαλιστεί δημοσιονομικός έλεγχος, οικονομικά 
αποδοτικότερη διαχείριση στο πλαίσιο της F4E, βελτίωση των διαδικασιών ανάθεσης 
συμβάσεων και παρακολούθησης, καθώς και η πλήρης συμμόρφωση με τις συστάσεις που 
παρέχονται από το Ελεγκτικό Συνέδριο. Εξίσου σημαντική είναι η αξιολόγηση του 
συντονισμού μεταξύ των σκελών της διασφάλισης ποιότητας και του ελέγχου ποιότητας του 
έργου και της ευρωπαϊκής συνεισφοράς. Σε συνέχεια των συμπερασμάτων του Συμβουλίου 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης της 12ης Ιουλίου 2010, το οποίο είχε ζητήσει μια σειρά 
πρωτοβουλιών, διορίστηκε εξωτερικός ελεγκτής. Επιπλέον, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 
ανέθεσε σύμβαση για την εκπόνηση μελέτης σχετικά με το έργο ITER2.

Δευτερογενείς συνέπειες

Το ITER είναι το προτελευταίο στάδιο πριν από την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας με τη 
χρήση αντιδραστήρα επίδειξης (DEMO). Η στενή συνεργασία μεταξύ της κοινότητας 
πυρηνικής σύντηξης (συμπεριλαμβανομένων των εγκαταστάσεων σύντηξης) και του 
βιομηχανικού κλάδου για την ταχεία μεταφορά των αποτελεσμάτων Ε&Α έχει οδηγήσει ήδη 

                                               
1 Η F4E («Fusion For Energy», «Σύντηξη για ενέργεια») είναι η ευρωπαϊκή κοινή επιχείρηση για τον ITER, η 
οποία ιδρύθηκε από το Συμβούλιο τον Μάρτιο του 2007 (ΕΕ L 90 της 30.3.2007, σ. 58). Πρόκειται για τον 
ευρωπαϊκό εγχώριο οργανισμό που είναι αρμόδιος για την παροχή των συνεισφορών της ΕΕ στο ITER και 
εδρεύει στη Βαρκελώνη. 
2 Ο τίτλος της μελέτης είναι «Potential for reorganization within the ITER project to improve cost-effectiveness» 
(«Δυνατότητες αναδιοργάνωσης στο πλαίσιο του έργου ITER για τη βελτίωση της αποδοτικότητας από πλευράς 
κόστους»). Η εκπόνηση της μελέτης είχε ζητηθεί από την Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού.
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την επιτυχή δημιουργία τεχνοβλαστών (spin-off)1 σε πολλούς τομείς. Συνιστάται η 
συμμετοχή του βιομηχανικού κλάδου και η διαδραστική επικοινωνία μαζί του, με στόχο την 
ανάπτυξη και αξιοποίηση των υφιστάμενων και μελλοντικών τεχνολογιών σύντηξης, όπως οι 
υπεραγώγιμοι μαγνήτες και τα συστήματα υψηλής ισχύος, ο τηλεχειρισμός, η μεταποίηση, η 
μηχανική, η υπολογιστική προσομοίωση, τα υλικά υψηλού θερμικού και μηχανικού φορτίου, 
συμπεριλαμβανομένων των τεχνολογιών σύνδεσης, μορφοποίησης και επικάλυψης, η μη 
καταστρεπτική επιθεώρηση και η διασφάλιση ποιότητας.

Το πρόγραμμα σύντηξης θα πρέπει να διασφαλίζει τη διεξοδικότερη εξέταση των 
κοινωνικοοικονομικών, περιβαλλοντικών ζητημάτων και των ζητημάτων ασφαλείας που 
συνδέονται με την εφαρμογή της θερμοπυρηνικής σύντηξης ως μελλοντικής πηγής ενέργειας 
που πρέπει να συμπεριληφθεί στο ενεργειακό μείγμα.

Η ευρωπαϊκή συνεισφορά στο ITER

Ο εισηγητής είναι της άποψης ότι η πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής δεν είναι το 
κατάλληλο μέσο για τη διασφάλιση μακροπρόθεσμης και ασφαλούς ευρωπαϊκής 
συνεισφοράς στο έργο ITER. Το ITER θα πρέπει να χρηματοδοτείται από το ΠΔΠ. Η 
χρηματοδότησή του εκτός του ΠΔΠ δεν θα γίνει κατανοητή ούτε από τους ευρωπαϊκούς 
ενδιαφερόμενους φορείς που συμμετέχουν στο πρόγραμμα ούτε από τους διεθνείς εταίρους 
του προγράμματος. Απεναντίας, η ΕΕ, ως μέρος υποδοχής, έχει καθήκον να παράσχει όλες τις 
διασφαλίσεις ότι θα συνεχίσει να στηρίζει δυναμικά το ITER κατά τις επόμενες δεκαετίες. 
Τέλος, η επανένταξη του ITER στο ΠΔΠ θα διασφαλίσει τον καλύτερο έλεγχο του 
προγράμματος από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.

Για τους λόγους αυτούς, ο εισηγητής τάσσεται υπέρ της γνωμοδότησης της ΕΟΚΕ και του 
αποτελέσματος της ψηφοφορίας στην Επιτροπή Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας σχετικά 
με τον κανονισμό που αφορά το πρόγραμμα έρευνας και εκπαίδευσης της Ευρωπαϊκής 
Κοινότητας Ατομικής Ενέργειας (2014-2018) με το οποίο συμπληρώνεται το πρόγραμμα 
πλαίσιο «Ορίζοντας 2020», με το οποίο ζητείται η επανένταξη του ITER στο ΠΔΠ. Είναι 
σκόπιμο να εξεταστούν όλες οι εναλλακτικές δυνατότητες για την επανένταξη του ITER 
στους πόρους του ΠΔΠ.

                                               
1 http://ec.europa.eu/research/energy/pdf/spin_off_en.pdf. 


