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_____________________________________________________________ 

 

Τροπολογία  1 

Πρόταση απόφασης 

Αιτιολογική σκέψη 4 α (νέα) 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 (4a) Ο σχεδιασµός και η εφαρµογή του 
προγράµµατος πλαίσιο (2012-2013) θα 
πρέπει να βασίζεται στις αρχές της 
απλότητας, της σταθερότητας, της 
διαφάνειας, της ασφάλειας δικαίου, της 
συνέπειας, της αριστείας και της 
εµπιστοσύνης, σύµφωνα µε τις συστάσεις 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στο 
ψήφισµά του της 11ης Νοεµβρίου 2010 
σχετικά µε την απλούστευση της 
εφαρµογής των προγραµµάτων πλαισίων 
έρευνας1.  

 
1 Κείµενα που εγκρίθηκαν, P7_ΤΑ(2010)0401. 

 

Τροπολογία  2 

Πρόταση απόφασης 

Αιτιολογική σκέψη 5 α (νέα) 
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Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 (5a) Θα πρέπει να δοθεί προτεραιότητα 
στη βελτίωση της πυρηνικής ασφάλειας 
και, ανάλογα µε την περίπτωση, στα 
θέµατα προστασίας, δεδοµένου του 
ενδεχόµενου διασυνοριακού αντίκτυπου 
των πυρηνικών συµβάντων. 

 

Τροπολογία  3 

Πρόταση απόφασης 

Αιτιολογική σκέψη 6 α (νέα) 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 (6a) Ο στόχος της Ευρωπαϊκής 
βιοµηχανικής πρωτοβουλίας στο πεδίο 
της βιώσιµης πυρηνικής ενέργειας 
(ESNII) είναι η ανάπτυξη αντιδραστήρων 
ταχέων νετρονίων τέταρτης γενεάς µε 
κλειστό κύκλο πυρηνικού καυσίµου 
ανάµεσα στο 2035 και το 2040. 
Περιλαµβάνει τρεις άξονες τεχνολογικής 
ανάπτυξης και τέσσερα µεγάλα 
προγράµµατα:  το πρωτότυπο ASTRID 
(ψύξη αντιδραστήρα µε νάτριο), το 
πειραµατικό µοντέλο ALLEGRO 
(αεριόψυκτος αντιδραστήρας), το 
σύστηµα επίδειξης  ALFRED (ψύξη 
αντιδραστήρα µε µόλυβδο) και,  για την 
ίδια τεχνολογία στο πλαίσιο των 
υποδοµών στήριξης, την εγκατάσταση 
ακτινοβόλησης ταχέων νετρονίων 
MYRRHA (ψύξη µολύβδου-βισµουθίου).  

 

Τροπολογία  4 

Πρόταση απόφασης 

Αιτιολογική σκέψη 6 β (νέα)  

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 (6β) Τρεις µείζονες ευρωπαϊκές 
πρωτοβουλίες συνεργασίας στην 
πυρηνική επιστήµη και τεχνολογία έχουν 
δροµολογηθεί µετά την έναρξη του 
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έβδοµου προγράµµατος πλαισίου της 
Ευρατόµ (2007 έως 2011). Πρόκειται για 
την τεχνολογική πλατφόρµα βιώσιµης 
πυρηνικής ενέργειας (SNETP), την 
τεχνολογική πλατφόρµα για την τελική 
διάθεση σε γεωλογικούς σχηµατισµούς 
(IGDTP) και την ευρωπαϊκή 
διεπιστηµονική πρωτοβουλία χαµηλής 
δόσης (MELODI). Αµφότερες οι SNETP 
και IGDTP ανταποκρίνονται στους 
στόχους του σχεδίου SET.  

 

Τροπολογία  5 

Πρόταση απόφασης 

Αιτιολογική σκέψη 6 γ (νέα) 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 (6γ) Λόγω του ατυχήµατος στον πυρηνικό 
σταθµό παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας 
στη Φουκουσίµα της Ιαπωνίας, µετά το 
σεισµό και το τσουνάµι της 11ης 
Μαρτίου 2011, απαιτείται 
συµπληρωµατικό ερευνητικό έργο στον 
τοµέα της ασφάλειας της πυρηνικής 
σχάσης, προκειµένου να δοθεί ξανά στους 
πολίτες της Ένωσης η διαβεβαίωση ότι η 
ασφάλεια των πυρηνικών εγκαταστάσεων 
που βρίσκονται στην Ένωση εξακολουθεί 
να πληροί τα υψηλότερα διεθνή πρότυπα.  
Το συµπληρωµατικό αυτό έργο απαιτεί 
αύξηση των πιστώσεων για την πυρηνική 
σχάση. 

 

Τροπολογία  6 

Πρόταση απόφασης 

Αιτιολογική σκέψη 9 α (νέα) 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 (9a) Μια συµφωνία για πρόσθετη 
χρηµατοδότηση του ITER αποκλειστικά 
µε µεταφορές αχρησιµοποίητων 
περιθωρίων του 2011 του Πολυετούς 
∆ηµοσιονοµικού Πλαισίου (Π∆Π) και 
χωρίς ανακατανοµές από το έβδοµο 
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πρόγραµµα πλαίσιο της ΕΕ (2007-2013) 
προς το πρόγραµµα πλαίσιο (2012-2013) 
θα επέτρεπε την ταχεία έγκριση του 
προγράµµατος εντός του 2011. 

 

Τροπολογία  7 

Πρόταση απόφασης 

Αιτιολογική σκέψη 11 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(11) Στα συµπεράσµατα του Συµβουλίου 

σχετικά µε την ανάγκη εξασφάλισης 

δεξιοτήτων στο πεδίο της πυρηνικής 

ενέργειας, που εγκρίθηκαν κατά τη 

συνεδρίαση της 1ης και 2ας ∆εκεµβρίου 

2008, αναγνωρίζεται η κεφαλαιώδης 

σηµασία της διατήρησης στην Κοινότητα 

υψηλού επιπέδου εκπαίδευσης στο πεδίο 

της πυρηνικής ενέργειας. 

(11) Στα συµπεράσµατα του Συµβουλίου 

σχετικά µε την ανάγκη εξασφάλισης 

δεξιοτήτων στο πεδίο της πυρηνικής 

ενέργειας, που εγκρίθηκαν κατά τη 

συνεδρίαση της 1ης και 2ας ∆εκεµβρίου 

2008, αναγνωρίζεται η κεφαλαιώδης 

σηµασία της διατήρησης στην Κοινότητα 

υψηλού επιπέδου εκπαίδευσης και 
σωστών συνθηκών εργασίας στο πεδίο 
της πυρηνικής ενέργειας. 

 

Τροπολογία  8 

Πρόταση απόφασης 

Αιτιολογική σκέψη 14 α (νέα) 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 (14a) Η Επιτροπή, το Ευρωπαϊκό 
Συµβούλιο, το Συµβούλιο και τα κράτη 
µέλη θα δροµολογήσουν διαδικασία 
τροποποίησης της Συνθήκης Ευρατόµ, µε 
ενίσχυση των διατάξεών της εκείνων 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  9 
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Πρόταση απόφασης 

Αιτιολογική σκέψη 16 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(16) Η παρούσα απόφαση πρέπει να 

καθορίζει, για τη συνολική διάρκεια του 

προγράµµατος πλαισίου (2012-2013), 

χρηµατοδοτικό κονδύλιο που αποτελεί, για 

την αρµόδια για τον προϋπολογισµό αρχή, 

προνοµιακή αναφορά κατά την ετήσια 

διαδικασία του προϋπολογισµού, κατά την 

έννοια του σηµείου 37 της διοργανικής 

συµφωνίας της 17ης Μαΐου 2006 µεταξύ 

του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του 

Συµβουλίου και της Επιτροπής, για τη 

δηµοσιονοµική πειθαρχία και τη χρηστή 

δηµοσιονοµική διαχείριση. 

(16) Η παρούσα απόφαση πρέπει να 

καθορίζει, για τη συνολική διάρκεια του 

προγράµµατος πλαισίου (2012-2013), 

χρηµατοδοτικό κονδύλιο που αποτελεί, για 

την αρµόδια για τον προϋπολογισµό αρχή, 

προνοµιακή αναφορά κατά την ετήσια 

διαδικασία του προϋπολογισµού, κατά την 

έννοια του σηµείου 37 της διοργανικής 

συµφωνίας της 17ης Μαΐου 2006 µεταξύ 

του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του 

Συµβουλίου και της Επιτροπής, για τη 

δηµοσιονοµική πειθαρχία και τη χρηστή 

δηµοσιονοµική διαχείριση (∆Σ). Για να 
ενταχθεί το πρόγραµµα πλαίσιο (2012-
2013) στο Π∆Π για τα έτη 2012 και 2013 
θα πρέπει να τροποποιηθεί το Π∆Π µε 
αύξηση του ορίου του τοµέα 1α. Εάν δεν 
υπάρχουν διαθέσιµα για µεταφορά στο 
2012 και το 2013 άλλα περιθώρια του 
Π∆Π 2011, θα ενεργοποιηθεί το Μέσο 
Ευελιξίας, βάσει των προβλεποµένων στο 
σηµείο 27 της ∆Σ. 

 

Τροπολογία  10 

Πρόταση απόφασης 

Αιτιολογική σκέψη 16 α (νέα) 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 (16α) Για το πολυετές δηµοσιονοµικό 
πλαίσιο 2014-2020, οι 
χρηµατοοικονοµικοί πόροι που 
προορίζονται για το πρόγραµµα ITER θα 
πρέπει να καθορισθούν για όλη την 
περίοδο προγραµµατισµού έτσι ώστε 
οιαδήποτε υπέρβαση των δαπανών πέρα 
από το ύψους 6 600 000 000 ευρώ τµήµα 
που αναλογεί στην ΕΕ,  για την περίοδο 
κατασκευής του ITER που, επί του 
παρόντος, προβλέπεται να περατωθεί το 
2020, να χρηµατοδοτηθεί έξω από τα 
ανώτατα όρια του πολυετούς 
δηµοσιονοµικού πλαισίου («σαφής 
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οριοθέτηση των κεφαλαίων»)· 

 

Τροπολογία  11 

Πρόταση απόφασης 

Αιτιολογική σκέψη 18 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(18) Η διεθνής και παγκόσµια διάσταση 

των ευρωπαϊκών ερευνητικών 

δραστηριοτήτων είναι σηµαντική για την 

αποκόµιση αµοιβαίου οφέλους. Το 

πρόγραµµα πλαίσιο (2012-2013) πρέπει να 

είναι ανοιχτό στη συµµετοχή χωρών που 

έχουν συνάψει τις απαραίτητες προς τούτο 

συµφωνίες, ενώ πρέπει επίσης να είναι 

ανοιχτό, σε επίπεδο έργων και σε βάση 

αµοιβαίου οφέλους, στη συµµετοχή 

φορέων από τρίτες χώρες και διεθνών 

οργανισµών επιστηµονικής συνεργασίας. 

(18) Η διεθνής και παγκόσµια διάσταση 

των ευρωπαϊκών ερευνητικών 

δραστηριοτήτων είναι σηµαντική για την 

αποκόµιση αµοιβαίου οφέλους. Το 

πρόγραµµα πλαίσιο (2012-2013) πρέπει 

κατά συνέπεια αφενός να είναι ανοιχτό 
στη συµµετοχή χωρών που έχουν συνάψει 

τις απαραίτητες προς τούτο συµφωνίες, 

ενώ πρέπει επίσης να είναι ανοιχτό, σε 

επίπεδο έργων και σε βάση αµοιβαίου 

οφέλους, στη συµµετοχή φορέων από 

τρίτες χώρες και διεθνών οργανισµών 

επιστηµονικής συνεργασίας. Αφετέρου, 
αυτό σηµαίνει επίσης ότι, ιδίως όσον 
αφορά το έργο ITER, οι διεθνείς εταίροι 
πρέπει να σέβονται απολύτως τις 
οικονοµικές τους υποχρεώσεις. 

 

Τροπολογία  12 

Πρόταση απόφασης 

Άρθρο 2 – παράγραφος 1 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

1. Το πρόγραµµα πλαίσιο (2012-2013) 

υπηρετεί τους γενικούς στόχους που 

ορίζονται στο άρθρο 1 και στο άρθρο 2 

σηµείο α) της Συνθήκης, συµβάλλοντας 

παράλληλα στη δηµιουργία της Ένωσης 

Καινοτοµίας και στηριζόµενο στον 

Ευρωπαϊκό Χώρο Έρευνας. 

1. Το πρόγραµµα-πλαίσιο (2012-2013) 

υπηρετεί τους γενικούς στόχους που 

ορίζονται στο άρθρο 1 και στο άρθρο 2 

σηµείο α) της Συνθήκης, δίνοντας 
ιδιαίτερη έµφαση στην πυρηνική 
προστασία και ασφάλεια και στην 
προστασία από τη ραδιενέργεια, 
συµβάλλοντας παράλληλα στη δηµιουργία 

της Ένωσης Καινοτοµίας και στηριζόµενο 

στον Ευρωπαϊκό Χώρο Έρευνας. 
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Τροπολογία  13 

Πρόταση απόφασης 

Άρθρο 2 – παράγραφος 2 α (νέα) 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 2a. Το πρόγραµµα πλαίσιο (2012-2013) 
θα συµβάλει στην εφαρµογή του σχεδίου 
SET. Οι δράσεις του θα πρέπει να 
λαµβάνουν υπόψη το Στρατηγικό 
Ερευνητικό Θεµατολόγιο των τριών 
υπαρχουσών ευρωπαϊκών τεχνολογικών 
πλατφορµών για την πυρηνική ενέργεια: 
SNETP, IGDTP και MELODI.  

Αιτιολόγηση 

Θα µπορούσε να δοθεί µεγαλύτερη έµφαση στην ανάγκη συνέπειας µεταξύ των ερευνητικών και 

των εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων που θα υλοποιηθούν το 2012-2013 και των στρατηγικών 

ερευνητικών θεµατολογίων των τριών µειζόνων ευρωπαϊκών πρωτοβουλιών συνεργασίας που 

έχουν δροµολογηθεί στο πλαίσιο του 7ου προγράµµατος πλαισίου της Ευρατόµ: της ευρωπαϊκής 

βιοµηχανικής πρωτοβουλίας στο πεδίο της βιώσιµης πυρηνικής ενέργειας στο πλαίσιο του 

σχεδίου SET (που περιλαµβάνει την τεχνολογική πλατφόρµα βιώσιµης πυρηνικής ενέργειας – 

SNETP - και την τεχνολογική πλατφόρµα για την τελική διάθεση σε γεωλογικούς σχηµατισµούς - 

IGDTP) και της ευρωπαϊκής διεπιστηµονικής πρωτοβουλίας χαµηλής δόσης (MELODI).  

 

Τροπολογία  14 

Πρόταση απόφασης 

Άρθρο 3 – πρώτο εδάφιο – εισαγωγικό µέρος 
 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

Το µέγιστο ποσό για την υλοποίηση του 

προγράµµατος (2012-2013) είναι 

2.560.270.000 ευρώ. Το ποσό αυτό 
κατανέµεται ως εξής (σε ευρώ): 

Το µέγιστο ποσό για την υλοποίηση του 

προγράµµατος (2012-2013) είναι 

2 100 270 000 ευρώ. Το ποσό αυτό 
κατανέµεται ως εξής (σε ευρώ): 

 

Τροπολογία  15 

Πρόταση απόφασης 

Άρθρο 3 – πρώτο εδάφιο – στοιχείο α – πρώτη περίπτωση  

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

– έρευνα στο πεδίο της ενέργειας σύντηξης 
2 208 809 000· 

– έρευνα στο πεδίο της ενέργειας σύντηξης 
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1 748 809 000  

 

Τροπολογία  16 

Πρόταση απόφασης 

Άρθρο 3 – πρώτο εδάφιο – στοιχείο α – δεύτερη περίπτωση  

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

– πυρηνική σχάση και ακτινοπροστασία 

118.245.000  

– πυρηνική σχάση, ειδικότερα θέµατα 
ασφάλειας, βελτίωση της διαχείρισης των 
πυρηνικών αποβλήτων και 
ακτινοπροστασία 118 245 000· 

 

Τροπολογία  17 

Πρόταση απόφασης 

Άρθρο 3 – πρώτο εδάφιο – στοιχείο β – πρώτη περίπτωση 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

– δραστηριότητες του ΚΚΕρ στον 

πυρηνικό τοµέα 233.216.000. 

– δραστηριότητες του ΚΚΕρ στον τοµέα 
της πυρηνικής ασφάλειας, της 
προστασίας του περιβάλλοντος και του 
παροπλισµού των πυρηνικών 
εγκαταστάσεων 233 216 000. 

 

Τροπολογία  18 

Πρόταση απόφασης 

Άρθρο 4 – εδάφιο 1 α (νέο) 
 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 Ιδιαίτερη προσοχή θα πρέπει να δοθεί 
στην προώθηση συµβατικών ρυθµίσεων 
που περιορίζουν τον κίνδυνο µη 
εφαρµογής των συµφωνηθέντων, καθώς 
και τη χρονική ανακατανοµή των 
κινδύνων και του κόστους. 

 

Τροπολογία  19 

Πρόταση απόφασης 

Άρθρο 6 – παράγραφος 1 α (νέα) 
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Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 1a. Ιδιαίτερη προσοχή θα πρέπει να δοθεί 
σε δευτερεύουσες, σε σχέση µε τη βασική 
πυρηνική έρευνα, πρωτοβουλίες όσον 
αφορά τις επενδύσεις σε ανθρώπινο 
δυναµικό και κατάλληλες εργασιακές 
συνθήκες και δράσεις µε στόχο την 
αντιµετώπιση του κινδύνου έλλειψης 
δεξιοτήτων τα επόµενα χρόνια. 

 

Τροπολογία  20 

Πρόταση απόφασης 

Άρθρο 6 – παράγραφος 2 α (νέα) 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 2a. Τα κράτη µέλη και η Επιτροπή θα 
πρέπει να προβούν σε επισκόπηση των 
επαγγελµατικών προσόντων, της 
εκπαίδευσης και των δεξιοτήτων στον 
τοµέα της πυρηνικής ενέργειας στην 
Ευρωπαϊκή Ένωση, έτσι ώστε να δοθεί 
µια συνολική εικόνα της σηµερινής 
κατάστασης και να µπορέσουν να 
εντοπισθούν και να εφαρµοσθούν 
πρόσφορες λύσεις.  

 

Τροπολογία  21 

Πρόταση απόφασης 

Παράρτηµα I – µέρος I.A – τρίτο τµήµα – σηµείο 2  

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

Με εστιασµένο πρόγραµµα φυσικής και 

τεχνολογίας θα αξιοποιηθούν το Joint 

European Torus (JET) και άλλες συναφείς 

µε τον ITER διατάξεις µαγνητικής 

συγκράτησης. Θα αξιολογηθούν 

συγκεκριµένες βασικές τεχνολογίες για τον 

ITER, θα εδραιωθούν οι επιλογές του 

έργου ITER, και θα προετοιµαστεί η θέση 

σε λειτουργία του ITER. 

Με εστιασµένο πρόγραµµα φυσικής και 

τεχνολογίας θα αξιοποιηθούν το Joint 

European Torus (JET) και άλλες συναφείς 

µε τον ITER διατάξεις µαγνητικής 

συγκράτησης (ενδεχοµένως και µέσω 
νέων πειραµάτων που θα εκτελεσθούν και 
θα λειτουργήσουν παράλληλα µε το  
ITER). Θα αξιολογηθούν συγκεκριµένες 
βασικές τεχνολογίες για τον ITER, θα 

εδραιωθούν οι επιλογές του έργου ITER, 

και θα προετοιµαστεί η θέση σε λειτουργία 
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του ITER. 

 

Τροπολογία  22 

Πρόταση απόφασης 

Παράρτηµα I – µέρος I.B – πρώτο τµήµα – Στόχος 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

Εδραίωση στερεής επιστηµονικής και 

τεχνολογικής βάσης για την ταχύτερη 

εξέλιξη συγκεκριµένων τεχνικών 

ασφαλούς διαχείρισης των ραδιενεργών 

αποβλήτων µακράς διάρκειας ζωής, 

ενισχύοντας ιδίως τις επιδόσεις ασφάλειας 

και απόδοσης ως προς τους πόρους και το 

κόστος της πυρηνικής ενέργειας και την 

ανάπτυξη ενός ανθεκτικού και κοινωνικά 

αποδεκτού συστήµατος προστασίας του 

ανθρώπου και του περιβάλλοντος από τις 

επιπτώσεις της ιοντίζουσας ακτινοβολίας.  

Ανάπτυξη στερεής επιστηµονικής και 

τεχνολογικής βάσης η οποία θα επιτρέψει 

την ταχύτερη εξέλιξη των τεχνικών 

ασφαλούς διαχείρισης των ραδιενεργών 

αποβλήτων µακράς διάρκειας ζωής, 

βελτιώνοντας ιδίως τις επιδόσεις 

ασφάλειας και απόδοσης σε σχέση µε τους 

πόρους και το κόστος της πυρηνικής 

ενέργειας, καθώς και την ανάπτυξη 

ανθεκτικού και κοινωνικά αποδεκτού 

συστήµατος προστασίας του ανθρώπου και 

του περιβάλλοντος από τις επιπτώσεις της 

ιοντίζουσας ακτινοβολίας. Κατά τον 
παροπλισµό πεπαλαιωµένων συστηµάτων 
θα πρέπει να δίδεται ιδιαίτερη προσοχή 
στα ραδιενεργά απόβλητα µακράς 
διάρκειας ζωής. 

 

Τροπολογία  23 

Πρόταση απόφασης 

Παράρτηµα I – µέρος I.B – τρίτο τµήµα - σηµείο 5 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

Υποστήριξη της διατήρησης και 

περαιτέρω ανάπτυξης των επιστηµονικών 
δεξιοτήτων και προσόντων και του 
επιστηµονικού ανθρώπινου δυναµικού 
ώστε να κατοχυρωθεί η µακροπρόθεσµη 
διάθεση και επάρκεια προσόντων των 
ερευνητών, µηχανικών και υπαλλήλων 
στον πυρηνικό τοµέα. ΙΙ. 

Συνεχής υποστήριξη της διατήρησης και 
ανάπτυξης ειδικευµένου προσωπικού που 
απαιτείται για τη διατήρηση της 
πυρηνικής ανεξαρτησίας της Ένωσης και 
τη διαρκή διασφάλιση και βελτίωση του 
επιπέδου πυρηνικής ασφάλειας. 
∆εδοµένου ότι η πυρηνική ενέργεια θα 
διαδραµατίσει βασικό ρόλο στο 
ενεργειακό µείγµα της ΕΕ, σε θέµατα 
ακτινοπροστασίας και παροπλισµού 
πυρηνικών εγκαταστάσεων, 
περιλαµβανοµένων των δραστηριοτήτων 
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παροπλισµού και µακροπρόθεσµης 
διαχείρισης των αποβλήτων, η διατήρηση 
πυρηνικής εµπειρογνωµοσύνης στην 
Ένωση έχει καίρια σηµασία. 

 

Τροπολογία  24 

Πρόταση απόφασης 

Παράρτηµα I – µέρος II – δεύτερο τµήµα - δεύτερο εδάφιο 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

Για την επίτευξη του στόχου αυτού 

υπάρχει σαφής ανάγκη ανάπτυξης 

γνώσεων, δεξιοτήτων και ικανοτήτων ώστε 

να εξασφαλιστεί η απαιτούµενη 

υπερσύγχρονη, ανεξάρτητη και αξιόπιστη 

εµπειρογνωµοσύνη προς στήριξη των 

πολιτικών της Ένωσης στα πεδία της 
προστασίας των πυρηνικών 
αντιδραστήρων και του κύκλου καυσίµου, 
των πυρηνικών διασφαλίσεων και της 

ασφάλειας. Η παροχή πελατοκεντρικής 
υποστήριξης στην πολιτική της Ένωσης 
που υπογραµµίζεται στην αποστολή του 
ΚΚΕρ θα συµπληρωθεί µε προδραστικό 

ρόλο στον Ευρωπαϊκό Χώρο Έρευνας µε 

ανάληψη ερευνητικών δραστηριοτήτων 

υψηλής ποιότητας σε στενή επαφή µε τη 

βιοµηχανία και άλλους φορείς, καθώς και 

µε την ανάπτυξη δικτύων µε δηµόσια και 

ιδιωτικά ιδρύµατα στα κράτη µέλη. 

Για την επίτευξη του στόχου αυτού 

υπάρχει σαφής ανάγκη ανάπτυξης 

γνώσεων, δεξιοτήτων και ικανοτήτων ώστε 

να εξασφαλιστεί η απαιτούµενη 

υπερσύγχρονη, ανεξάρτητη και αξιόπιστη 

εµπειρογνωµοσύνη προς στήριξη των 

πολιτικών της Ένωσης στα πεδία των 

πυρηνικών διασφαλίσεων και της 

ασφάλειας. Η αποστολή του ΚΚΕρ θα 

συµπληρωθεί µε προδραστικό ρόλο στον 

Ευρωπαϊκό Χώρο Έρευνας µε ανάληψη 

ερευνητικών δραστηριοτήτων υψηλής 

ποιότητας σε στενή επαφή µε τη 

βιοµηχανία και άλλους φορείς, καθώς και 

µε την ανάπτυξη δικτύων µε δηµόσια και 

ιδιωτικά ιδρύµατα στα κράτη µέλη. Ο 
ρόλος του ως φορέα ενηµέρωσης του 
κοινού θα ενισχυθεί.  

 

Τροπολογία  25 

Πρόταση απόφασης 

Παράρτηµα I – µέρος II – τρίτο τµήµα – σηµείο 3 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

3. Πυρηνική ασφάλεια, περαιτέρω στήριξη 

της εκπλήρωσης των δεσµεύσεων της 

Κοινότητας, ιδίως ανάπτυξη µεθόδων για 

τον έλεγχο των µονάδων κύκλου 

καυσίµου, την υλοποίηση του πρόσθετου 

πρωτοκόλλου συµπεριλαµβανοµένων 

περιβαλλοντικής δειγµατοληψίας και 

ολοκληρωµένων διασφαλίσεων, καθώς και 

3. Πυρηνική ασφάλεια, περαιτέρω στήριξη 

της εκπλήρωσης των δεσµεύσεων της 

Κοινότητας, ιδίως ανάπτυξη µεθόδων για 

τον έλεγχο των µονάδων κύκλου 

καυσίµου, την υλοποίηση του πρόσθετου 

πρωτοκόλλου συµπεριλαµβανοµένων 

περιβαλλοντικής δειγµατοληψίας και 

ολοκληρωµένων διασφαλίσεων, καθώς και 
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την πρόληψη παράνοµων δραστηριοτήτων 

που συνδέονται µε το λαθρεµπόριο 

πυρηνικών και ραδιενεργών υλικών 

συµπεριλαµβανοµένης της πυρηνικής 

εγκληµατολογίας. 

την πρόληψη παράνοµων δραστηριοτήτων 

που συνδέονται µε το λαθρεµπόριο 

πυρηνικών και ραδιενεργών υλικών 

συµπεριλαµβανοµένης της πυρηνικής 

εγκληµατολογίας. Είναι απαραίτητο να 
γίνει χρήση των βέλτιστων οργάνων 
παρακολούθησης όλων των µη 
στρατιωτικών πυρηνικών 
δραστηριοτήτων, συµπεριλαµβανοµένων 
των πράξεων µεταφοράς ή αποθήκευσης 
όλων των ραδιενεργών υλικών. 

 

Τροπολογία  28 

Πρόταση απόφασης 

Παράρτηµα II – εισαγωγή – εδάφιο 1 α (νέο) 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 Η διαχείριση της ευρωπαϊκής 
χρηµατοδότησης για την έρευνα πρέπει 
να διαπνέεται από µεγαλύτερη 
εµπιστοσύνη και ανοχή κινδύνου έναντι 
των συµµετεχόντων σε όλα τα στάδια των 
έργων, µε ευέλικτους ευρωπαϊκούς 
κανόνες, ώστε να γίνεται καλύτερη 
εναρµόνιση, όπου είναι δυνατόν, µε τους 
διάφορους υφιστάµενους κανονισµούς 
και τις αναγνωρισµένες λογιστικές 
πρακτικές· 

 

Τροπολογία  29 

Πρόταση απόφασης 

Παράρτηµα II – εισαγωγή – εδάφιο 1 β (νέο) 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 Είναι αναγκαία η επίτευξη ισορροπίας 
µεταξύ εµπιστοσύνης και ελέγχου –
µεταξύ ανάληψης κινδύνου και των 
κινδύνων που συνεπάγεται αυτό– για τη 
διασφάλιση της χρηστής δηµοσιονοµικής 
διαχείρισης των ερευνητικών κονδυλίων 
της Ένωσης. 
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Τροπολογία  26 

Πρόταση απόφασης 

Παράρτηµα II – σηµείο 2 – στοιχείο α – σηµείο 1  

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

Χρηµατοδοτική υποστήριξη ερευνητικών 

έργων που εκτελούνται από κοινοπραξίες 

εταίρων προερχόµενων από διαφορετικές 

χώρες και τα οποία έχουν ως στόχο την 

ανάπτυξη νέων γνώσεων, νέων 

τεχνολογιών, προϊόντων, δραστηριοτήτων 

επίδειξης ή κοινών ερευνητικών πόρων. Το 

µέγεθος, το πεδίο και η εσωτερική 

οργάνωση των έργων µπορεί να 

διαφέρουν, ανάλογα µε το εκάστοτε πεδίο 

ή θεµατικό αντικείµενο. Τα έργα µπορεί να 

εκτείνονται από µικρής ή µεσαίας 

κλίµακας δράσεις στοχοθετηµένης έρευνας 

έως µεγαλύτερα έργα ολοκλήρωσης, τα 

οποία κινητοποιούν σηµαντικό όγκο πόρων 

για την επίτευξη ενός καθορισµένου 

στόχου. Η υποστήριξη της κατάρτισης και 

της επαγγελµατικής εξέλιξης των 

ερευνητών, θα περιληφθεί στο σχεδιασµό 

εργασιών των έργων. 

Χρηµατοδοτική υποστήριξη ερευνητικών 

έργων που εκτελούνται από κοινοπραξίες 

εταίρων προερχόµενων από διαφορετικές 

χώρες και τα οποία έχουν ως στόχο την 

ανάπτυξη νέων γνώσεων, νέων 

τεχνολογιών, προϊόντων, δραστηριοτήτων 

επίδειξης ή κοινών ερευνητικών πόρων. Το 

µέγεθος, το πεδίο και η εσωτερική 

οργάνωση των έργων µπορεί να 

διαφέρουν, ανάλογα µε το εκάστοτε πεδίο 

ή θεµατικό αντικείµενο. Τα έργα µπορεί να 

εκτείνονται από µικρής ή µεσαίας 

κλίµακας δράσεις στοχοθετηµένης έρευνας 

έως µεγαλύτερα έργα ολοκλήρωσης, τα 

οποία κινητοποιούν σηµαντικό όγκο πόρων 

για την επίτευξη ενός καθορισµένου 

στόχου. Η υποστήριξη της κατάρτισης και 

της επαγγελµατικής εξέλιξης των 

ερευνητών, θα περιληφθεί στο σχεδιασµό 

εργασιών των έργων. Στο πρόγραµµα 
εργασιών των έργων θα περιλαµβάνονται 
και δραστηριότητες τυποποίησης. 

 

Τροπολογία  27 

Πρόταση απόφασης 

Παράρτηµα II – σηµείο 2– στοιχείο α – σηµείο 3 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

Χρηµατοδοτική υποστήριξη 

δραστηριοτήτων συντονισµού ή 

υποστήριξης της έρευνας (δικτύωση, 

ανταλλαγές, διακρατική πρόσβαση σε 

ερευνητικές υποδοµές, µελέτες, 

διασκέψεις, συνεισφορά κατά την 

κατασκευή νέας υποδοµής κλπ.) ή για 

προώθηση της ανάπτυξης ανθρώπινων 

πόρων (π.χ. δικτύωση και συγκρότηση 

προγραµµάτων κατάρτισης). Για την 

υλοποίηση των συγκεκριµένων δράσεων 

µπορεί να χρησιµοποιούνται και 

Χρηµατοδοτική υποστήριξη 

δραστηριοτήτων συντονισµού ή 

υποστήριξης της έρευνας (δικτύωση, 

ανταλλαγές, διακρατική πρόσβαση σε 

ερευνητικές υποδοµές, µελέτες, 

διασκέψεις, συµµετοχή σε φορείς 
τυποποίησης, συνεισφορά κατά την 
κατασκευή νέας υποδοµής κλπ.) ή για 

προώθηση της ανάπτυξης ανθρώπινων 

πόρων (π.χ. δικτύωση και συγκρότηση 

προγραµµάτων κατάρτισης). Για την 

υλοποίηση των συγκεκριµένων δράσεων 
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διαδικασίες άλλες, εκτός προσκλήσεων για 

υποβολή προτάσεων. 

µπορεί να χρησιµοποιούνται και 

διαδικασίες άλλες, εκτός προσκλήσεων για 

υποβολή προτάσεων. 

 

 


