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EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 

6.9.2018 A8-0258/44 

Τροπολογία  44 

Rebecca Harms 

εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE 

 

Έκθεση A8-0258/2018 

Rebecca Harms 

Πρόγραμμα Ευρατόμ με το οποίο συμπληρώνεται το «Ορίζοντας 2020 – Πρόγραμμα-πλαίσιο 

για την έρευνα και την καινοτομία» 

(COM(2017)0698 - C8-0009/2018 - 2017/0312(NLE)) 

 

Πρόταση κανονισμού 

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: 349 834 000 EUR· 

διαγράφεται 

Or. en 
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EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 

6.9.2018 A8-0258/45 

Τροπολογία  45 

Rebecca Harms 

εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE 

 

Έκθεση A8-0258/2018 

Rebecca Harms 

Πρόγραμμα Ευρατόμ με το οποίο συμπληρώνεται το «Ορίζοντας 2020 – Πρόγραμμα-πλαίσιο 

για την έρευνα και την καινοτομία» 

(COM(2017)0698 - C8-0009/2018 - 2017/0312(NLE)) 

 

Πρόταση κανονισμού 

Παράρτημα I – παράγραφος 4 

 
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 χάρτη 

πορείας με ορόσημα για την επίτευξη του 

απώτερου στόχου όσον αφορά την 

παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας μέχρι το 

2050. Για την υλοποίηση αυτής της 

στρατηγικής πρέπει να πραγματοποιηθεί 

αναδιάρθρωση των εργασιών 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 στον σχεδιασμό, 

την κατασκευή και τη λειτουργία 

μελλοντικών εγκαταστάσεων, όπως οι 

αντιδραστήρες ITER, DEMO και άλλες 

εγκαταστάσεις. Για τον σκοπό αυτό θα 

χρειαστεί στενή συνεργασία μεταξύ 

ολόκληρης της κοινότητας πυρηνικής 

σύντηξης στην Ένωση, της Επιτροπής 

και των εθνικών φορέων 

χρηματοδότησης. 

Η σύντηξη δεν περιγράφεται ως 

αξιόπιστη επιλογή για την εμπορική 

ηλεκτρική ενέργεια σε κανένα από τα 

σενάρια για το 2050 που έχουν υποβληθεί 

μέχρι στιγμής. Κατά συνέπεια, δεν θα 

διατεθούν περαιτέρω χρήματα της 

Ένωσης/Κοινότητας για έργα που 

αφορούν τη σύντηξη στην Ένωση. 

Or. en 
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EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 

6.9.2018 A8-0258/46 

Τροπολογία  46 

Rebecca Harms 

εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE 

 

Έκθεση A8-0258/2018 

Rebecca Harms 

Πρόγραμμα Ευρατόμ με το οποίο συμπληρώνεται το «Ορίζοντας 2020 – Πρόγραμμα-πλαίσιο 

για την έρευνα και την καινοτομία» 

(COM(2017)0698 - C8-0009/2018 - 2017/0312(NLE)) 

 

Πρόταση κανονισμού 

Παράρτημα I – παράγραφος 6 – στοιχείο ε) 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

ε) Πρόοδος προς την κατάδειξη της 

σκοπιμότητας της σύντηξης ως πηγής 

ισχύος μέσω της αξιοποίησης των 

υφιστάμενων και μελλοντικών 

εγκαταστάσεων σύντηξης (βιομηχανική 

υπεροχή, κοινωνικές προκλήσεις) 

διαγράφεται 

Στήριξη κοινών ερευνητικών 

δραστηριοτήτων τις οποίες 

αναλαμβάνουν τα μέλη της EUROfusion 

και οποιαδήποτε από τις οντότητες που 

αναφέρονται στο στοιχείο θ) με σκοπό να 

διασφαλιστεί η ταχεία έναρξη της 

λειτουργίας υψηλής απόδοσης του ITER 

συμπεριλαμβανομένης της χρήσης 

σχετικών εγκαταστάσεων [μεταξύ των 

οποίων το JET (Joint European Torus) 

κατά περίπτωση], της ανάπτυξης 

ενοποιημένων μοντέλων με χρήση, 

μεταξύ άλλων, υπολογιστών υψηλής 

απόδοσης καθώς και δραστηριοτήτων 

κατάρτισης για την προετοιμασία της 

επόμενης γενιάς ερευνητών και 

μηχανικών. 

 

Or. en 
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EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 

6.9.2018 A8-0258/47 

Τροπολογία  47 

Rebecca Harms 

εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE 

 

Έκθεση A8-0258/2018 

Rebecca Harms 

Πρόγραμμα Ευρατόμ με το οποίο συμπληρώνεται το «Ορίζοντας 2020 – Πρόγραμμα-πλαίσιο 

για την έρευνα και την καινοτομία» 

(COM(2017)0698 - C8-0009/2018 - 2017/0312(NLE)) 

 

Πρόταση κανονισμού 

Παράρτημα I – παράγραφος 6 – στοιχείο στ) 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

στ) Ενέργειες ώστε να τεθούν οι 

βάσεις για μελλοντικούς σταθμούς 

ηλεκτροπαραγωγής από πυρηνική 

σύντηξη με την ανάπτυξη υλικών, 

τεχνολογιών και μελετών αρχικής 

σύλληψης (βιομηχανική υπεροχή, 

κοινωνικές προκλήσεις) 

διαγράφεται 

Στήριξη κοινών δραστηριοτήτων τις 

οποίες αναλαμβάνουν τα μέλη της 

EUROfusion και οποιαδήποτε από τις 

οντότητες που αναφέρονται στο στοιχείο 

θ) με σκοπό την ανάπτυξη και έγκριση 

υλικών για σταθμό ηλεκτροπαραγωγής 

για σκοπούς επίδειξης, στο πλαίσιο των 

οποίων απαιτούνται, μεταξύ άλλων, 

προπαρασκευαστικές εργασίες για 

κατάλληλη εγκατάσταση δοκιμής υλικών 

και διαπραγματεύσεις για τη συμμετοχή 

της Ένωσης σε κατάλληλο διεθνές 

πλαίσιο για την εν λόγω εγκατάσταση. Για 

την εν λόγω ανάπτυξη και τις σχετικές 

εγκρίσεις θα αξιοποιείται κάθε δυνατό 

επίπεδο των διαθέσιμων πειραματικών, 

υπολογιστικών και θεωρητικών 

ικανοτήτων. 

 

Στήριξη κοινών ερευνητικών 

δραστηριοτήτων τις οποίες 

αναλαμβάνουν τα μέλη της Ευρωπαϊκής 

Συμφωνίας Ανάπτυξης Σύντηξης και 

οποιαδήποτε από τις οντότητες που 
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αναφέρονται στο στοιχείο θ) και στο 

πλαίσιο των οποίων θα εξεταστούν 

ζητήματα που αφορούν τη λειτουργία του 

αντιδραστήρα και επίσης θα 

αναπτυχθούν και θα επιδειχθούν όλες οι 

σχετικές τεχνολογίες για σταθμό 

ηλεκτροπαραγωγής μέσω σύντηξης για 

σκοπούς επίδειξης. Οι εν λόγω 

δραστηριότητες περιλαμβάνουν την 

προετοιμασία ολοκληρωμένων μελετών 

αρχικής σύλληψης σταθμού 

ηλεκτροπαραγωγής για σκοπούς 

επίδειξης και τη διερεύνηση των 

δυνατοτήτων που προσφέρουν οι 

αστρικές γεννήτριες (stellarator) ως 

τεχνολογία σταθμού ηλεκτροπαραγωγής. 

Or. en 
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EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 

6.9.2018 A8-0258/48 

Τροπολογία  48 

Rebecca Harms 

εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE 

 

Έκθεση A8-0258/2018 

Rebecca Harms 

Πρόγραμμα Ευρατόμ με το οποίο συμπληρώνεται το «Ορίζοντας 2020 – Πρόγραμμα-πλαίσιο 

για την έρευνα και την καινοτομία» 

(COM(2017)0698 - C8-0009/2018 - 2017/0312(NLE)) 

 

Πρόταση κανονισμού 

Παράρτημα I – παράγραφος 6 – στοιχείο θ) 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

θ) Ευρωπαϊκό πρόγραμμα σύντηξης διαγράφεται 

Το κοινό πρόγραμμα δραστηριοτήτων για 

την υλοποίηση του χάρτη πορείας προς 

την επίτευξη του στόχου όσον αφορά την 

παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας έως το 

2050, το οποίο συγχρηματοδοτείται μέσω 

της επιχορήγησης EUROfusion (δράση 

συγχρηματοδότησης προγράμματος) που 

διατίθεται δυνάμει του κανονισμού 

(Ευρατόμ) αριθ. 1314/2013 στις νομικές 

οντότητες που ιδρύονται ή ορίζονται από 

τα κράτη μέλη και οποιαδήποτε τρίτη 

χώρα η οποία συνδέεται με το πρόγραμμα 

Ευρατόμ. Η χρηματοδότηση της 

επιχορήγησης EUROfusion μπορεί να 

συνεχιστεί στο πλαίσιο του προγράμματος 

Ευρατόμ. Το κοινό πρόγραμμα μπορεί να 

περιλαμβάνει πόρους σε είδος από την 

Κοινότητα, όπως είναι η επιστημονική 

και τεχνική εκμετάλλευση της 

εγκατάστασης JET σύμφωνα με το άρθρο 

10 της Συνθήκης, ή η απόσπαση 

προσωπικού της Επιτροπής. 

 

Or. en 
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EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 

6.9.2018 A8-0258/49 

Τροπολογία  49 

Rebecca Harms 

εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE 

 

Έκθεση A8-0258/2018 

Rebecca Harms 

Πρόγραμμα Ευρατόμ με το οποίο συμπληρώνεται το «Ορίζοντας 2020 – Πρόγραμμα-πλαίσιο 

για την έρευνα και την καινοτομία» 

(COM(2017)0698 - C8-0009/2018 - 2017/0312(NLE)) 

 

Πρόταση κανονισμού 

Παράρτημα Ι – παράγραφος 9 – στοιχείο ε) – παράγραφος 3 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

Ως το εκτελεστικό όργανο της Ευρατόμ 

για το διεθνές φόρουμ τέταρτης γενιάς 

(GIF), το JRC θα εξακολουθήσει να 

συντονίζει τη συνεισφορά της Κοινότητας 

στο GIF. Το JRC θα επιδιώξει και θα 

αναπτύξει περαιτέρω διεθνείς 

συνεργασίες στον τομέα της έρευνας με 

σημαντικές χώρες-εταίρους και διεθνείς 

οργανισμούς (ΔΟΑΕ, ΟΟΣΑ/ΟΠΕ) για 

την προώθηση των πολιτικών της 

Ένωσης σχετικά με την πυρηνική 

ασφάλεια και προστασία. 

διαγράφεται 

Or. en 

 


