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9.11.2011 A7-0360/30 

Τροπολογία  30 

Fiona Hall 

εξ ονόµατος της Οµάδας ALDE 

 

Έκθεση A7-0360/2011 

Jan Březina 

Πρόγραµµα - πλαίσιο δραστηριοτήτων πυρηνικής έρευνας και εκπαίδευσης της Ευρωπαϊκής 

Κοινότητας Ατοµικής Ενέργειας 

COM(2011)0072 – C7-0077/2011 – 2011/0046(NLE) 

Πρόταση απόφασης 

Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – στοιχείο α – περίπτωση 1 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

– έρευνα στο πεδίο της ενέργειας σύντηξης 

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

1.748.809.000· το ποσό αυτό 
περιλαµβάνει τους πόρους που 
απαιτούνται για τη συνέχιση του 
προγράµµατος JET στο Culham· 

Or. en 
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9.11.2011 A7-0360/31 

Τροπολογία  31 

Michèle Rivasi 

εξ ονόµατος της Οµάδας Verts/ALE 

 

Έκθεση A7-0360/2011 

Jan Březina 

Πρόγραµµα - πλαίσιο δραστηριοτήτων πυρηνικής έρευνας και εκπαίδευσης της Ευρωπαϊκής 

Κοινότητας Ατοµικής Ενέργειας 

COM(2011)0072 – C7-0077/2011 – 2011/0046(NLE) 

Πρόταση απόφασης 

Αιτιολογική σκέψη 1 α (νέα) 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 (1α) ∆εδοµένου ότι η συνθήκη για την 
ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας 
Ατοµικής Ενέργειας δεν εκχωρεί στο 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο εξουσία 
συναπόφασης στο πεδίο της πυρηνικής 
ενέργειας, είναι σηµαντικό να βρεθεί µια 
νέα νοµική βάση για κάθε µελλοντική 
νοµοθεσία στο πεδίο της πυρηνικής 
ενέργειας. 

Or. en 

Αιτιολόγηση 

Οι αποφάσεις του Συµβουλίου όσον αφορά την πυρηνική ενέργεια λαµβάνονται ολοένα και 

περισσότερο χωρίς να συνεκτιµάται η γνώµη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Έτσι, το 

Συµβούλιο ενέκρινε τη θέση του σχετικά µε την εν λόγω πρόταση απόφασης χωρίς να περιµένει 

τις προτάσεις τροπολογιών της ολοµέλειας. Άλλο ένα πρόσφατο παράδειγµα όπου η απόφαση 

ελήφθη χωρίς να ληφθεί υπόψη η γνώµη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου είναι η οδηγία σχετικά 

µε τη διαχείριση του αναλωµένου καυσίµου και των ραδιενεργών αποβλήτων. 
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9.11.2011 A7-0360/32 

Τροπολογία  32 

Michèle Rivasi 

εξ ονόµατος της Οµάδας Verts/ALE 

 

Έκθεση A7-0360/2011 

Jan Březina 

Πρόγραµµα - πλαίσιο δραστηριοτήτων πυρηνικής έρευνας και εκπαίδευσης της Ευρωπαϊκής 

Κοινότητας Ατοµικής Ενέργειας 

COM(2011)0072 – C7-0077/2011 – 2011/0046(NLE) 

Πρόταση απόφασης 

Αιτιολογική σκέψη 5 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(5) Στην Ενεργειακή πολιτική για την 
Ευρώπη αναγνωρίζεται η δυνητική 
συµβολή της πυρηνικής ενέργειας στα 
πεδία της ανταγωνιστικότητας, του 
περιορισµού των εκποµπών CO2 και της 
ασφάλειας εφοδιασµού. Το Ευρωπαϊκό 
στρατηγικό σχέδιο ενεργειακών 
τεχνολογιών (σχέδιο SET) που 
παρουσιάζεται στην ανακοίνωση της 
Επιτροπής, της 22ας Νοεµβρίου 2007 µε 
τίτλο Ευρωπαϊκό στρατηγικό σχέδιο 
ενεργειακών τεχνολογιών (σχέδιο SET) – 
Η πορεία προς τις χαµηλές εκποµπές 
διοξειδίου του άνθρακα επιταχύνει τη 
συγκρότηση µιας δέσµης τεχνολογιών 
χαµηλών εκποµπών άνθρακα. Στην εν 
λόγω δέσµη περιλαµβάνονται και οι 
τεχνολογίες πυρηνικής ενέργειας, 
δεδοµένου ότι διαθέτουν το µεγαλύτερο 
δυναµικό για επίτευξη των ενεργειακών 
και κλιµατικών στόχων, τόσο 
βραχυπρόθεσµα όσο και µακροπρόθεσµα. 

(5) Η παρούσα πρόταση απόφασης 
εγκρίθηκε από την Επιτροπή στις 7 
Μαρτίου 2011, δηλαδή τέσσερις ηµέρες 
πριν από την καταστροφή της 
Φουκουσίµα, και δεν λαµβάνει εποµένως 
υπόψη αυτά τα γεγονότα που συνέβαλαν - 
και θα συµβάλουν - στην ανατροπή της 
ενεργειακής πολιτικής της Ένωσης. 

Or. en 

Αιτιολόγηση 

∆εν υπάρχει καµία σοβαρή αιτιολόγηση από την πλευρά της Επιτροπής για την παράβαση της 

υποχρέωσης πραγµατοποίησης εκτίµησης των επιπτώσεων. Εντούτοις, η Επιτροπή προτείνει να 
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πληρώσουν οι ευρωπαίοι φορολογούµενοι πάνω από 2,5 δισ. ευρώ για δυο χρόνια έρευνας στον 

τοµέα της πυρηνικής ενέργειας. Οι συνέπειες των καταστροφών στην Ιαπωνία, καθώς και 

πολιτικές αποφάσεις, όπως η απόφαση της Γερµανίας να εγκαταλείψει την πυρηνική ενέργεια, 

δεν έχουν επίσης αξιολογηθεί από την Επιτροπή. 
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9.11.2011 A7-0360/33 

Τροπολογία  33 

Michèle Rivasi 

εξ ονόµατος της Οµάδας Verts/ALE 

 

Έκθεση A7-0360/2011 

Jan Březina 

Πρόγραµµα - πλαίσιο δραστηριοτήτων πυρηνικής έρευνας και εκπαίδευσης της Ευρωπαϊκής 

Κοινότητας Ατοµικής Ενέργειας 

COM(2011)0072 – C7-0077/2011 – 2011/0046(NLE) 

Πρόταση απόφασης 

Αιτιολογική σκέψη 7 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(7) Στο πεδίο της πυρηνικής σύντηξης, το 
σχέδιο SET αναγνωρίζει τη σηµασία του 

ITER και την ανάγκη έγκαιρης 
συµµετοχής της βιοµηχανίας στην 
προετοιµασία δράσεων επίδειξης. 
Μακροπρόθεσµος στρατηγικός στόχος 
της έρευνας στην πυρηνική σύντηξη είναι 
το DEMO, µια µονάδα «επίδειξης» για 
παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από 
σύντηξη. 

(7) Μολονότι, στο πεδίο της πυρηνικής 
σύντηξης, το σχέδιο SET αναγνωρίζει τη 

σηµασία του ITER, η επιστηµονική 
κοινότητα συµφωνεί ότι η «σύντηξη» δεν 
θα µπορέσει να είναι εµπορικά βιώσιµη 
πριν από το τέλος αυτού του αιώνα ή 
ακόµη αργότερα. 

Or. en 
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9.11.2011 A7-0360/34 

Τροπολογία  34 

Michèle Rivasi 

εξ ονόµατος της Οµάδας Verts/ALE 

 

Έκθεση A7-0360/2011 

Jan Březina 

Πρόγραµµα - πλαίσιο δραστηριοτήτων πυρηνικής έρευνας και εκπαίδευσης της Ευρωπαϊκής 

Κοινότητας Ατοµικής Ενέργειας 

COM(2011)0072 – C7-0077/2011 – 2011/0046(NLE) 

Πρόταση απόφασης 

Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – 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 
100.000.000 ευρώ. Το ποσό αυτό 
διατίθεται µόνο για τους σκοπούς της 
έρευνας που αφορά την ακτινοπροστασία, 
τον παροπλισµό πυρηνικών 
εγκαταστάσεων, τις διασφαλίσεις και τη 
µη διασπορά πυρηνικών υλικών, 
επιστηµονικές (περιλαµβανοµένων των 
ιατρικών) εφαρµογές και τη διάδοση στο 
κοινό πληροφοριών σχετικά µε στοιχεία 
για τα επίπεδα ραδιενέργειας στο 
περιβάλλον (αέρα, νερό, έδαφος). 

Or. en 
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9.11.2011 A7-0360/35 

Τροπολογία  35 

Michèle Rivasi 

εξ ονόµατος της Οµάδας Verts/ALE 

 

Έκθεση A7-0360/2011 

Jan Březina 

Πρόγραµµα - πλαίσιο δραστηριοτήτων πυρηνικής έρευνας και εκπαίδευσης της Ευρωπαϊκής 

Κοινότητας Ατοµικής Ενέργειας 

COM(2011)0072 – C7-0077/2011 – 2011/0046(NLE) 

Πρόταση απόφασης 

Παράρτηµα Ι – Μέρος I.A  

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

Κείµενο του Παραρτήµατος Ι – Μέρος 
I.A  

διαγράφεται 

Or. en 

Αιτιολόγηση 

Η σύντηξη θα µπορούσε να είναι εµπορικά βιώσιµη στην καλύτερη περίπτωση σε 80 έως 100 

χρόνια και, συνεπώς, δεν µπορεί να συµβάλει στην ασφάλεια του ενεργειακού εφοδιασµού και 

στην κλιµατική ασφάλεια. Τα τεράστια ποσά που διαθέτει ο προϋπολογισµός στο ITER και τη 

σύντηξη δεν είναι λοιπόν δικαιολογηµένα, ούτε µπορεί να δικαιολογηθούν και είναι 

σκοπιµότερο να διατεθούν στους τοµείς της υγείας ή των πραγµατικά βιώσιµων µορφών 

ενέργειας. 
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9.11.2011 A7-0360/36 

Τροπολογία  36 

Michèle Rivasi 

εξ ονόµατος της Οµάδας Verts/ALE 

 

Έκθεση A7-0360/2011 

Jan Březina 

Πρόγραµµα - πλαίσιο δραστηριοτήτων πυρηνικής έρευνας και εκπαίδευσης της Ευρωπαϊκής 

Κοινότητας Ατοµικής Ενέργειας 

COM(2011)0072 – C7-0077/2011 – 2011/0046(NLE) 

Πρόταση απόφασης 

Παράρτηµα Ι – Μέρος IΙ – τµήµα 2 – παράγραφος 1 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

Η πυρηνική ενέργεια θα έχει στρατηγικό 
ρόλο στο ενεργειακό µείγµα της Ένωσης 
τουλάχιστον κατά τα επόµενα πενήντα 
έτη, συµβάλλοντας στην επίτευξη του 
στόχου που έχει θέσει η Ένωση για τις 
εκποµπές θερµοκηπιακών αερίων, καθώς 
και στη βελτίωση της ανεξαρτησίας, της 
ασφάλειας και της διαφοροποίησης του 
ενεργειακού εφοδιασµού της Ένωσης. 
Τούτο θα µπορούσε να επιτευχθεί υπό τις 
αυστηρότερες δεσµεύσεις για υπεύθυνη 
χρήση της πυρηνικής ενέργειας, όσον 
αφορά την προστασία και την ασφάλεια. 

Μολονότι η πυρηνική ενέργεια 
εξακολουθεί να έχει ρόλο στην παραγωγή 
ηλεκτρικής ενέργειας σε ορισµένα κράτη 
µέλη, η Ένωση πρέπει να στραφεί 
αποφασιστικά προς µια οικονοµία χωρίς 
πυρηνική ενέργεια. 

Or. en 

 

 


