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ΣΥΝΤΟΜΗ ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ

Η πρόταση για έβδομο πρόγραμμα πλαίσιο για την Ευρατόμ βρίσκεται σε δυσαναλογία τόσο 
με το γενικό έβδομο πρόγραμμα πλαίσιο έρευνας όσο και με τους γενικούς στόχους που 
εγκρίθηκαν για την ενεργειακή πολιτική.
Δόγμα της ενεργειακής πολιτικής της ΕΕ θα πρέπει να είναι οι δεσμεύσεις που έχουν 
αναληφθεί σε σχέση με το κλίμα, δηλ. το γεγονός ότι δεν πρέπει να επιτρέψουμε η 
υπερθέρμανση του πλανήτη να υπερβεί τους 2 βαθμούς Κελσίου επάνω από το 
προβιομηχανικό επίπεδο.  Υπό το φως του στόχου αυτού, οι πιο σημαντικές τεχνολογίες είναι 
εκείνες που αφορούν τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης και τις ανανεώσιμες πηγές 
ενέργειας.
κατά παράδοση, η έρευνα για την πυρηνική ενέργεια λάμβανε, μέσω της Ευρατόμ, τη μερίδα 
του λέοντος από την κοινοτική χρηματοδότηση για την έρευνα στον τομέα της ενέργειας, 
περί τα 55 δισ. ευρώ. Τώρα είναι καιρός να επικεντρωθούμε στην ανάπτυξη νέων, καθαρών 
και ασφαλών ενεργειακών τεχνολογιών. ωστόσο, στην πρόταση για ένα έβδομο πρόγραμμα 
πλαίσιο για την Ευρατόμ για την πενταετή περίοδο 2007-2011 προτείνεται η διάθεση 
μεγαλύτερου μέρους της χρηματοδότησης στην πυρηνική ενέργεια από ό,τι στο σύνολο της 
έρευνας για όλες τις άλλες μορφές ενέργειας, σύμφωνα με την πρόταση έβδομου 
προγράμματος πλαισίου έρευνας για την επταετία 2007-2013. Παράλληλα, η διαθέσιμη 
χρηματοδότηση για την πυρηνική ενέργεια θα αυξηθεί κατά συντελεστή 2,3 σε σύγκριση με 
το προηγούμενο ερευνητικό πρόγραμμα της Ευρατομ. Τούτο είναι απαράδεκτο.
Η σύντηξη δεν πρόκειται να προσφέρει χρησιμοποιήσιμη ενέργεια για πολλές δεκαετίες 
ακόμα. Προκειμένου να ελεγχθεί η κλιματική μεταβολή, οι βιομηχανικές χώρες πρέπει να 
μειώσουν γρήγορα τις εκπομπές τους, κατά τουλάχιστον 30% έως το 2020 και κατά 60-80% 
έως το 2050. Κανείς δεν μπορεί να ισχυριστεί ότι η σύντηξη θα έχει τίποτα να προσφέρει έως 
το 2020, είναι δε εξαιρετικά αβέβαιο ότι θα προσφέρει ενέργεια και ως το 2050. Η Ευρώπη 
δεν μπορεί, απλούστατα, να διαθέσει το μεγαλύτερο μέρος των κονδυλίων της για την 
ενεργειακή έρευνα σε μία μορφή ενέργειας της οποίας τα προβλεπόμενα οφέλη είναι τόσο 
αβέβαια. Η σύντηξη συνδέεται επίσης με σοβαρές απειλές, σημαντικότερη των οποίων είναι 
ότι οι πρώτες ύλες για τις αντιδράσεις σύντηξης μπορεί να πέσουν σε λάθος χέρια, με κίνδυνο 
διάδοσης πυρηνικών όπλων.
Η διάθεση κονδυλίων για την έρευνα στον τομέα της σύντηξης έρχεται σε αντίθεση με το 
κοινό αίσθημα, που είναι κατά της πυρηνικής ενέργειας. Υπάρχουν σοβαροί κίνδυνοι σε όλα 
τα στάδια του κύκλου ζωής των πυρηνικών καυσίμων. Τα χρησιμοποιημένα πυρηνικά 
καύσιμα παραμένουν επικίνδυνα για εκατοντάδες ή χιλιάδες χρόνια. Είναι αδύνατον να 
εγγυηθούμε την ασφαλή αποθήκευσή τους για διαστήματα που είναι αφάνταστα μεγάλα σε 
σχέση με τη ζωή του ανθρώπου.
Οι υπέρμαχοι της πυρηνικής ενέργειας έχουν αρχίσει να την προωθούν ως λύση στο 
πρόβλημα της κλιματικής μεταβολής. Ακόμη και τα γνωστά αποθέματα ουρανίου δεν 
επαρκούν για τούτο. Αν η τρέχουσα χρήση ορυκτών καυσίμων αντικατασταθεί από πυρηνική 
ενέργεια σύντηξης, θα υπάρχει ουράνιο για τρία ή τέσσερα χρόνια. Με το σημερινό ρυθμό 
χρησιμοποίησής του, το ουράνιο θα φτάσει για 50 χρόνια. Συνεπώς, ο συνδυασμός της 
κλιματικής μεταβολής με την εντατικότερη χρησιμοποίηση πυρηνικής ενέργειας δεν αποτελεί 
ρεαλιστική επιλογή. Στη Φινλανδία ζητήθηκε  άδεια λειτουργίας για πέντε πυρηνικά 
εργοστάσια με το σκεπτικό ότι χρειαζόταν πυρηνική ενέργεια για την επίτευξη της μείωση 
εκπομπών που απαιτείται με βάση το Πρωτόκολλο του Κυότο. Αφού το Φινλανδικό 
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Κοινοβούλιο χορήγησε τις σχετικές άδειες, ωστόσο, οι ίδιοι άνθρωποι άρχισαν να ασκούν 
δριμεία κριτική κατά του Πρωτοκόλλου του Κυότο, ισχυριζόμενοι ότι ήταν αδικαιολόγητα 
αυστηρό και οικονομικά επιζήμιο για τη Φινλανδία.
Η προτεινόμενη έμφαση στη χρηματοδότηση της ενεργειακής έρευνας έρχεται επομένως σε 
αντίθεση με όλες τις αποφάσεις που έχουν ληφθεί, οι οποίες υπογραμμίζουν το ζωτικό ρόλο 
της νέας ενεργειακής τεχνολογίας σε σχέση με την ενεργειακή απόδοση και τις ανανεώσιμες 
πηγές ενέργειας, όχι μόνο για την προστασία του κλίματος αλλά και από τη σκοπιά της 
αναπτυσσόμενης ενεργειακής τεχνολογίας που είναι ανταγωνιστική στις παγκόσμιες αγορές.
Ο συντάκτης της γνωμοδότησης προτείνει τη διάθεση χρηματοδότησης μόνο στα στοιχεία 
του έβδομου προγράμματος πλαισίου έρευνας για την Ευρατόμ που είναι πραγματικά 
αναπόφευκτα. τα στοιχεία αυτά είναι η ακτινοπροστασία, η έρευνα για τα ραδιενεργά 
απόβλητα και οι τεχνικές ασφάλειας. Παράλληλα, ο συντάκτης της γνωμοδότησης προτείνει 
τη μείωση της συνολικής χρηματοδότησης για την έρευνα από 3,092 δισ. ευρώ σε 310 εκατ. 
ευρώ.

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ

Η Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων καλεί την 
Επιτροπή Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να 
ενσωματώσει στην έκθεσή της τις ακόλουθες τροπολογίες:

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογίες του Κοινοβουλίου

Τροπολογία 1
αιτιολογική σκέψη 5

(5) Η Πράσινη Βίβλος της Επιτροπής με 
τίτλο ‘Προς μια ευρωπαϊκή στρατηγική για 
την ασφάλεια του ενεργειακού εφοδιασμού’ 
υπογραμμίζει τον ρόλο της πυρηνικής 
ενέργειας στη μείωση των εκπομπών αερίων 
του θερμοκηπίου και στη μείωση της 
εξάρτησης της Ευρώπης από την εισαγωγή 
ενέργειας.

(5) Η Πράσινη Βίβλος της Επιτροπής με 
τίτλο ‘Προς μια ευρωπαϊκή στρατηγική για 
την ασφάλεια του ενεργειακού εφοδιασμού’ 
υπογραμμίζει τον περιορισμένο ρόλο της 
πυρηνικής ενέργειας στη μείωση των 
εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου και στη 
μείωση της εξάρτησης της Ευρώπης από την 
εισαγωγή ενέργειας.

Αιτιολόγηση

Το 2003, το ποσοστό της πυρηνικής ενέργειας στην πρωτογενή κατανάλωση ενέργειας για 
επαγγελματική χρήση στην ΕΕ των 25 ήταν κάτω του 15%, και επομένως η συμβολή της στην 
κλιματική μεταβολή είναι μικρή.
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Τροπολογία 2
αιτιολογική σκέψη 6

(6) Σύμφωνα με την απόφαση του 
Συμβουλίου της 26ης Νοεμβρίου 2004 περί 
τροποποιήσεως των οδηγιών 
διαπραγματεύσεων σχετικά με τον ITER, η 
υλοποίηση του ITER στην Ευρώπη, στο 
πλαίσιο μιας ευρύτερης προσέγγισης της 
ενέργειας σύντηξης, θα αποτελεί το 
κεντρικό στοιχείο των δραστηριοτήτων 
έρευνας της σύντηξης που θα αναληφθούν 
βάσει του έβδομου προγράμματος 
πλαισίου.

(6) Σύμφωνα με την απόφαση του 
Συμβουλίου της 26ης Νοεμβρίου 2004 περί 
τροποποιήσεως των οδηγιών 
διαπραγματεύσεων σχετικά με τον ITER

Αιτιολόγηση

Η σύντηξη μπορεί να είναι τεχνικώς εφικτή σε 30 έως 50 χρόνια στην καλύτερη περίπτωση, και 
συνεπώς δεν μπορεί να συμβάλει στην επίτευξη των στόχων για την κλιματική μεταβολή. Οι 
τεράστιες πιστώσεις για τον ITER και την έρευνα στον τομέα της σύντηξης δεν δικαιολογούνται 
και πρέπει να περικοπούν προκειμένου να επενδυθούν σε έρευνα και ανάπτυξη στους τομείς της 
αειφορικής ενέργειας, της υγείας και των μεταφορών.

Τροπολογία 3
Άρθρο 2, παρ. 1

1. Το έβδομο πρόγραμμα πλαίσιο υπηρετεί 
τους γενικούς στόχους που ορίζονται στο 
άρθρο 1 και στο άρθρο 2 σημείο α) της 
συνθήκης, συμβάλλοντας παράλληλα στη 
δημιουργία μιας γνωσιοκεντρικής κοινωνίας 
η οποία θα στηρίζεται σε έναν Ευρωπαϊκό 
Χώρο Έρευνας.

1. Το έβδομο πρόγραμμα πλαίσιο υπηρετεί 
τους γενικούς στόχους που ορίζονται στο 
άρθρο 2 σημείο α) της συνθήκης, 
συμβάλλοντας παράλληλα στη δημιουργία
μιας γνωσιοκεντρικής κοινωνίας η οποία θα 
στηρίζεται σε έναν Ευρωπαϊκό Χώρο 
Έρευνας.

Αιτιολόγηση

Πολλές αλλαγές συνέβησαν στον κόσμο από τότε που υπογράφηκαν οι Συνθήκες της Ρώμης, το 
1957, αλλά η Συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Ατομικής Ενέργειας -
Ευρατόμ- παραμένει κατ' ουσία η ίδια. Αντί να διατηρεί το ξεπερασμένο καθήκον να προωθεί 
την "ταχεία ίδρυση και ανάπτυξη των πυρηνικών βιομηχανιών" (άρθρο 1), το 7ο ΠΠ για την 
Ευρατόμ θα πρέπει να επικεντρωθεί στην ακτινοπροστασία, τη διαχείριση και διάθεση του 
ραδιενεργού υλικού, τις τεχνικές και τις τεχνολογίες διασφαλίσεων και την επιστημονική και 
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τεχνική στήριξη στη διαδικασία χάραξης πολιτικής.

Τροπολογία 4
Άρθρο 2, παρ. 2

2. Το έβδομο πρόγραμμα πλαίσιο 
περιλαμβάνει τις κοινοτικές δραστηριότητες 
έρευνας, τεχνολογικής ανάπτυξης, διεθνούς 
συνεργασίας, διάδοσης τεχνικών 
πληροφοριών και αξιοποίησης, καθώς και 
εκπαίδευσης, οι οποίες υπάγονται σε δύο
ειδικά προγράμματα:

2. Το έβδομο πρόγραμμα πλαίσιο 
περιλαμβάνει τη δραστηριότητα του 
Κοινού Κέντρου Ερευνών και τις κοινοτικές 
δραστηριότητες έρευνας, τεχνολογικής 
ανάπτυξης, διεθνούς συνεργασίας, διάδοσης 
τεχνικών πληροφοριών και αξιοποίησης, 
καθώς και εκπαίδευσης, οι οποίες υπάγονται 
σε ειδικό πρόγραμμα:

Το πρώτο πρόγραμμα καλύπτει τα εξής: Το ειδικό πρόγραμμα καλύπτει τα εξής:

(α) έρευνα στο πεδίο της ενέργειας 
σύντηξης, με στόχο την ανάπτυξη 
τεχνολογίας ικανής να διασφαλίσει μια 
ασφαλή, αειφόρο, φιλική προς το 
περιβάλλον και οικονομικά βιώσιμη πηγή 
ενέργειας·

Α) Ακτινοπροστασία: βελτίωση της 
κατανόησης και της ασφάλειας των 
χρήσεων της ακτινοβολίας στη βιομηχανία 
και την ιατρική και ελαχιστοποίηση της 
έκθεσης των εργαζομένων και του κοινού 
σε φυσική και σε τεχνητή ακτινοβολία.

(β) πυρηνική σχάση και ακτινοπροστασία, 
με στόχο την προώθηση της ασφαλούς 
χρήσης και εκμετάλλευσης της πυρηνικής 
σχάσης και άλλων χρήσεων ακτινοβολίας 
στη βιομηχανία και την ιατρική.

Β) Διαχείριση ραδιενεργών αποβλήτων και 
παροπλισμός: ανάπτυξη τεχνολογιών και 
μακροπρόθεσμων νομικών και 
χρηματοοικονομικών καθεστώτων για την 
επεξεργασία και την αποθήκευση 
ραδιενεργών αποβλήτων, με βάση την αρχή 
"ο ρυπαίνων πληρώνει" και την αρχή της 
πρόληψης.
Γ) Τεχνικές και τεχνολογίες διασφαλίσεων
Δ) επιστημονική και τεχνική στήριξη στη 
διαδικασία χάραξης πολιτικής στον 
πυρηνικό τομέα, με παράλληλη 
προσαρμογή στις μεταβαλλόμενες 
πολιτικές απαιτήσεις.

Το δεύτερο πρόγραμμα καλύπτει τις 
δραστηριότητες του Κοινού Κέντρου 
Ερευνών στον τομέα της πυρηνικής 
ενέργειας.

Το πρόγραμμα καλύπτει τις δραστηριότητες 
του Κοινού Κέντρου Ερευνών στον τομέα 
της πυρηνικής ενέργειας.

Αιτιολόγηση

Το 7ο ΠΠ για την Ευρατόμ θα πρέπει να επικεντρωθεί στην ακτινοπροστασία, τη διαχείριση του
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ραδιενεργού υλικού και τον παροπλισμό, τις τεχνικές και τις τεχνολογίες διασφαλίσεων και την 
επιστημονική και τεχνική στήριξη στη διαδικασία χάραξης πολιτικής. Η όποια ανάπτυξη των 
νέων συστημάτων αντιδραστήρων θα πρέπει να χρηματοδοτείται από τις ίδιες τις πυρηνικές 
εγκαταστάσεις. Δεδομένου ότι οι έρευνες της Επιτροπής και του ΚΚΕρ επικαλύπτονται στο 
συγκεκριμένο τομέα, η παρούσα τροπολογία αποσκοπεί στη θέσπιση ειδικού προγράμματος από 
κοινού με το ΚΚΕρ, αντί δύο προγραμμάτων.

Τροπολογία 5
Άρθρο 3, παρ. 1

1. Το συνολικό ποσό για την εφαρμογή του 
έβδομου προγράμματος πλαισίου για την 
περίοδο 2007 έως 2011 ανέρχεται σε 3092
εκατομμύρια ευρώ. Το ποσό αυτό 
κατανέμεται ως εξής (σε εκατομμύρια 
ευρώ):

1. Το συνολικό ποσό για την εφαρμογή του 
έβδομου προγράμματος πλαισίου για την 
περίοδο 2007 έως 2011 ανέρχεται σε 310
εκατομμύρια ευρώ. Το ποσό αυτό 
κατανέμεται ως εξής (σε εκατομμύρια 
ευρώ):

(α) Έρευνα στο πεδίο της ενέργειας 
σύντηξης -  2159

α) Ακτινοπροστασία - 155

(β) Πυρηνική σχάση και ακτινοπροστασία 
- 394

(β) Πυρηνικά απόβλητα  65

(γ) Πυρηνικές δραστηριότητες του Κοινού 
Κέντρου Ερευνών - 539

γ) Τεχνικές και τεχνολογίες διασφαλίσεων 
45

δ) Επιστημονική και τεχνική υποστήριξη 
45

Αιτιολόγηση

Το δημόσιο χρήμα θα πρέπει να επενδύεται όπου είναι πιο σκόπιμες η Ε&Α. Ο κύριος όγκος 
των πιστώσεων του ΠΠ-7 Ευρατόμ θα πρέπει επομένως να διατεθεί για την ακτινοπροστασία. 
Οι αλλαγές των κατηγοριών που θα καλύπτει το ΠΠ-7 εξηγούνται στην τροπολογία 4, πιο πάνω.

Τροπολογία 6
Παράρτημα 1, Τίτλος

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΙ 
ΣΤΟΧΟΙ, ΘΕΜΑΤΙΚΟΙ ΤΟΜΕΙΣ ΚΑΙ 
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΙ 
ΣΤΟΧΟΙ, ΘΕΜΑΤΙΚΟΙ ΤΟΜΕΙΣ ΚΑΙ 
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ, ΠΟΥ ΘΑ 
ΑΝΑΛΗΦΘΟΥΝ ΑΠΟ ΚΟΙΝΟΥ ΜΕ ΤΟ 
ΚΟΙΝΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΩΝ
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Αιτιολόγηση

Βλ. αιτιολόγηση τροπολογίας 4.

Τροπολογία 7
Παράρτημα 1

ΕΙΣΑΓΩΓΗ διαγράφεται
Το έβδομο πρόγραμμα πλαίσιο ΕΥΡΑΤΟΜ 
απαρτίζεται από δύο μέρη, εκ των οποίων 
το πρώτο αντιστοιχεί στις “έμμεσες” 
δράσεις που αφορούν την έρευνα στο πεδίο 
της ενέργειας σύντηξης και την πυρηνική 
σχάση και ακτινοπροστασία, ενώ το 
δεύτερο αντιστοιχεί στις “άμεσες” 
δραστηριότητες έρευνας του Κοινού 
Κέντρου Ερευνών.
ΈΡΕΥΝΑ ΣΤΟ ΠΕΔΙΟ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 
ΣΥΝΤΗΞΗΣ

Στόχος
Ανάπτυξη της βάσης γνώσεων για το έργο 
ITER και υλοποίηση του ITER, ως 
απαραίτητο βήμα προς τη δημιουργία 
πρωτοτύπων αντιδραστήρων για ασφαλείς, 
αειφόρους, φιλικούς προς το περιβάλλον 
και οικονομικά βιώσιμους σταθμούς 
ηλεκτροπαραγωγής.
Αιτιολογικό
Ο ενεργειακός εφοδιασμός της Ευρώπης 
δημιουργεί σοβαρές, βραχυπρόθεσμες, 
μεσοπρόθεσμες και μακροπρόθεσμες 
προκλήσεις. Συγκεκριμένα, χρειάζεται να 
ληφθούν μέτρα για την αντιμετώπιση των 
ζητημάτων της ασφάλειας του ενεργειακού 
εφοδιασμού, της αλλαγής του κλίματος και 
της αειφόρου ανάπτυξης, κατά τέτοιο 
τρόπο ώστε να μην απειληθεί η μελλοντική 
οικονομική ανάπτυξη.
Η σύντηξη είναι ικανή να προσφέρει στην 
Ευρώπη, σε μερικές δεκαετίες από σήμερα, 
αειφόρο και ασφαλή ενεργειακό 
εφοδιασμό. Η ανάπτυξη της σχετικής 
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τεχνολογίας αναμένεται να προσφέρει 
ασφαλή, αειφόρο και φιλική προς το 
περιβάλλον ενέργεια. Ο μακροπρόθεσμος 
στόχος της ευρωπαϊκής έρευνας στο πεδίο 
της σύντηξης, η οποία περιλαμβάνει όλες 
τις σχετικές δραστηριότητες των κρατών 
μελών και των συνδεδεμένων τρίτων 
χωρών, είναι η από κοινού δημιουργία 
πρωτοτύπων αντιδραστήρων για σταθμούς 
ηλεκτροπαραγωγής οι οποίοι θα πληρούν 
αυτές τις απαιτήσεις, και παράλληλα θα 
είναι οικονομικά βιώσιμοι.
Η στρατηγική για την επίτευξη αυτού του 
μακροπρόθεσμου στόχου έχει ως 
προτεραιότητα, κατά πρώτον, την 
κατασκευή του ITER (μείζονα 
πειραματική εγκατάσταση η οποία 
αναμένεται να αποδείξει το επιστημονικά 
και τεχνολογικά εφικτό της ενέργειας 
σύντηξης), και κατά δεύτερον την 
κατασκευή του DEMO, ενός σταθμού 
"επίδειξης" της εμπορικής παραγωγής 
ενέργειας σύντηξης. Η στρατηγική αυτή θα 
συνοδευτεί από ένα δυναμικό πρόγραμμα 
υποστήριξης δραστηριοτήτων Ε&Α για τον 
ITER και για την εξέλιξη των υλικών, της 
τεχνολογίας και της φυσικής της σύντηξης 
που απαιτείται για τον DEMO. Για τον 
σκοπό αυτό, προβλέπεται η συμμετοχή της 
ευρωπαϊκής βιομηχανίας, των Ενώσεων 
στον τομέα της σύντηξης και τρίτων 
χωρών, και ιδίως μερών της συμφωνίας 
ITER.
Δραστηριότητες
Η κατασκευή του ITER
Εν προκειμένω περιλαμβάνονται 
δραστηριότητες προς υποστήριξη της από 
κοινού υλοποίησης του ITER (ως διεθνούς 
υποδομής έρευνας), και ιδίως 
δραστηριότητες σχετικές με την 
προετοιμασία του τόπου εγκατάστασης, τη 
σύσταση του οργανισμού ITER και της 
ευρωπαϊκής κοινής επιχείρησης ITER, τη 
διαχείριση και τη στελέχωση, τη γενική 
τεχνική και διοικητική υποστήριξη, την 
κατασκευή εξοπλισμού και 
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εγκαταστάσεων, και την υποστήριξη του 
σχεδίου κατά τη διάρκεια της κατασκευής.
Ε&Α προς προετοιμασία της λειτουργίας 
του ITER
Ένα στοχοθετημένο πρόγραμμα φυσικής 
και τεχνολογίας θα αξιοποιήσει τις 
εγκαταστάσεις και τους πόρους του 
προγράμματος για τη σύντηξη, καθώς και 
του JET. Θα αξιολογήσει συγκεκριμένες 
τεχνολογίες βασικές για τον ITER, θα 
εδραιώσει τις επιλογές του σχεδίου ITER, 
και θα προετοιμάσει τη θέση σε λειτουργία 
του ITER μέσω πειραματικών και 
θεωρητικών δραστηριοτήτων.
Δραστηριότητες τεχνολογικής 
προετοιμασίας του DEMO
Οι εν προκειμένω δραστηριότητες θα 
αφορούν την ανάπτυξη και εξέλιξη των 
υλικών της σύντηξης και βασικών 
τεχνολογιών της σύντηξης, και τη σύσταση 
μιας ειδικής ομάδας έργου επιφορτισμένης 
με την προετοιμασία της κατασκευής της 
Διεθνούς Εγκατάστασης Ακτινοβόλησης 
Υλικών της Σύντηξης (IFMIF) για τον 
χαρακτηρισμό υλικών προοριζόμενων για 
τον DEMO. Θα συμπεριλαμβάνουν δοκιμές 
ακτινοβόλησης και μοντελοποίηση υλικών, 
μελέτες κατασκευαστικού σχεδιασμού του 
DEMO, και μελέτες επί των ζητημάτων 
ασφάλειας και περιβαλλοντικής 
συμπεριφοράς και των 
κοινωνικοοικονομικών πτυχών της 
ενέργειας σύντηξης.
Δραστηριότητες Ε&Α μακροπρόθεσμου 
ορίζοντα
Εν προκειμένω περιλαμβάνονται 
δραστηριότητες με αντικείμενο την 
περαιτέρω εξέλιξη βελτιωμένων αρχών και 
τεχνικών για συστήματα μαγνητικής 
συγκράτησης που παρουσιάζουν δυνητικά 
πλεονεκτήματα για τους ηλεκτρικούς 
σταθμούς σύντηξης (με έμφαση στην 
ολοκλήρωση της κατασκευής του 
stellarator W7-X), δραστηριότητες 
θεωρητικής μελέτης και μοντελοποίησης 
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με στόχο την καλύτερη κατανόηση της 
συμπεριφοράς του πλάσματος σύντηξης, 
και δραστηριότητες συντονισμού, μέσω 
διατήρησης επαφών, των μη 
στρατιωτικών ερευνητικών 
δραστηριοτήτων των κρατών μελών με 
αντικείμενο την αδρανειακή συγκράτηση 
πλάσματος. 

• Ανθρώπινοι πόροι, εκπαίδευση και 
κατάρτιση
Λαμβανομένων υπόψη των άμεσων και 
μεσοπρόθεσμων αναγκών του ITER, και με 
προοπτική την περαιτέρω ανάπτυξη της 
σύντηξης, θα αναληφθούν πρωτοβουλίες 
με σκοπό την εξασφάλιση της επάρκειας 
ανθρώπινων πόρων, από άποψη αριθμού, 
εύρους δεξιοτήτων και προσόντων, 
επιπέδου κατάρτισης και εμπειρίας.

• Υποδομές
Η κατασκευή του διεθνούς ερευνητικού 
έργου στον τομέα της πυρηνικής ενέργειας 
ITER συγκαταλέγεται στις δραστηριότητες 
ανάπτυξης νέων υποδομών μείζονος 
ευρωπαϊκού ενδιαφέροντος.

Αιτιολόγηση

Βλ. αιτιολόγηση τροπολογίας 2.

Τροπολογία 8
Παράρτημα 1, Πυρηνική σχάση και ακτινοπροστασία, τίτλος

ΠΥΡΗΝΙΚΗ ΣΧΑΣΗ ΚΑΙ
ΑΚΤΙΝΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ

ΑΚΤΙΝΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ

Αιτιολόγηση

Ο πυρηνικός τομέας λειτουργεί βιομηχανικά εδώ και πάνω από πενήντα χρόνια, και συνεπώς 
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δεν μπορεί να χαρακτηριστεί κλάδος που βρίσκεται σε παιδική ηλικία. Επιπλέον, οι πυρηνικές 
εγκαταστάσεις στην Ευρώπη παράγουν έσοδα δεκάδων δισεκατομμυρίων ευρώ κάθε χρόνο. Η 
όποια ανάπτυξη των νέων συστημάτων αντιδραστήρων θα πρέπει επομένως να χρηματοδοτείται 
αποκλειστικά από τις ίδιες τις πυρηνικές εγκαταστάσεις. 

Σε όλες τις χρήσεις της ακτινοβολίας, στη βιομηχανία και την ιατρική εξίσου, η πρωταρχική 
αρχή που πρέπει να τηρείται είναι η προστασία του ανθρώπου και του περιβάλλοντος, και για το 
λόγο αυτό η έμφαση του 7ου ΠΠ πρέπει να δοθεί κυρίως στην ακτινοπροστασία.

Τροπολογία 9
Παράρτημα 1, Πυρηνική σχάση και ακτινοπροστασία, στόχος

Ανάπτυξη μιας στέρεης επιστημονικής και 
τεχνολογικής βάσης η οποία θα επιτρέψει 
την ταχύτερη εξέλιξη των τεχνικών 
ασφαλούς διαχείρισης των ραδιενεργών 
αποβλήτων μακράς διάρκειας ζωής, 
προώθηση μιας πιο ασφαλούς, αποδοτικής 
και ανταγωνιστικής εκμετάλλευσης της 
πυρηνικής ενέργειας και ανάπτυξη ενός 
στέρεου και κοινωνικά αποδεκτού 
συστήματος προστασίας του ανθρώπου και 
του περιβάλλοντος από τις επιπτώσεις της 
ιοντίζουσας ακτινοβολίας.

Ανάπτυξη μιας στέρεης επιστημονικής και 
τεχνολογικής βάσης η οποία θα επιτρέψει 
την ταχύτερη εξέλιξη των τεχνικών 
ασφαλούς διαχείρισης των ραδιενεργών 
αποβλήτων και των χρησιμοποιημένων 
καυσίμων με βάση την αρχή "ο ρυπαίνων 
πληρώνει" και την αρχή της πρόληψης, και 
ανάπτυξη ενός στέρεου και κοινωνικά 
αποδεκτού συστήματος προστασίας του 
ανθρώπου και του περιβάλλοντος από τις 
επιπτώσεις της παλαιάς, τρέχουσας και 
μελλοντικής ιοντίζουσας ακτινοβολίας.

Αιτιολόγηση

Βλ. αιτιολόγηση τροπολογίας 8.

Τροπολογία 10
Παράρτημα 1, Πυρηνική σχάση και ακτινοπροστασία, αιτιολογικό

Η πυρηνική ενέργεια σήμερα καλύπτει το 
ένα τρίτο της συνολικής ζήτησης ηλεκτρικής 
ενέργειας στην ΕΕ και αποτελεί προς το 
παρόν τη σημαντικότερη πηγή ηλεκτρικής 
ενέργειας βασικού φορτίου με μηδενική 
κατανάλωση άνθρακα. Η ευρωπαϊκή 
πυρηνική βιομηχανία στο σύνολό της 
χαρακτηρίζεται από υψηλά επίπεδα 
χρήσης τεχνολογίας αιχμής και προσφέρει 
θέσεις απασχόλησης υψηλής εξειδίκευσης 
σε εκατοντάδες χιλιάδες άτομα. Ως
εγχώριος και αξιόπιστος ενεργειακός 

Χάρη, κυρίως, στην παγκόσμια εξαίρεση 
της Γαλλίας, η πυρηνική ενέργεια σήμερα 
καλύπτει λιγότερο από το ένα τρίτο της 
συνολικής ζήτησης ηλεκτρικής ενέργειας 
στην ΕΕ και αποτελεί προς το παρόν τη 
σημαντικότερη πηγή ηλεκτρικής ενέργειας 
βασικού φορτίου με μηδενική κατανάλωση 
άνθρακα σε λίγα κράτη μέλη. Ωστόσο, η 
πυρηνική ενέργεια καλύπτει μόνο το 15% 
της πρωτογενούς κατανάλωσης στην ΕΕ.
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πόρος, η πυρηνική ενέργεια συμβάλλει 
στην ανεξαρτησία και την ασφάλεια του 
ενεργειακού εφοδιασμού της ΕΕ. Οι πιο 
προηγμένες πυρηνικές τεχνολογίες 
διανοίγουν προοπτικές ουσιαστικής 
βελτίωσης της απόδοσης και της χρήσης 
των πόρων, καθιέρωσης υψηλότερων 
προτύπων ασφάλειας και παραγωγής 
λιγότερων αποβλήτων σε σχέση με τις 
σημερινές τεχνικές.
Εντούτοις, η συνέχιση της χρήσης της 
συγκεκριμένης πηγής ενέργειας στην ΕΕ θα 
εξαρτηθεί από μια σειρά παραγόντων 
μείζονος σημασίας. Η ασφάλεια λειτουργίας 
των πυρηνικών αντιδραστήρων και η 
διαχείριση των αποβλήτων μακράς 
διάρκειας ζωής είναι ακριβώς δύο καίριοι 
παράγοντες που θέτουν σοβαρές 
προκλήσεις. Για την αντιμετώπιση των 
σχετικών προκλήσεων καταβάλλονται 
συνεχείς προσπάθειες σε τεχνικό επίπεδο, 
αλλά χρειάζονται επίσης κατάλληλες και 
συντονισμένες ενέργειες σε πολιτικό και 
κοινωνικό επίπεδο. Σε όλες τις χρήσεις της 
ακτινοβολίας, στη βιομηχανία και την 
ιατρική εξίσου, η πρωταρχική αρχή που 
πρέπει να τηρείται είναι η προστασία του 
ανθρώπου και του περιβάλλοντος. Η 
επίτευξη υψηλών επιπέδων ασφάλειας θα 
είναι και η βασική επιδίωξη των 
δραστηριοτήτων που θα αναληφθούν σε 
όλους τους θεματικούς τομείς του παρόντος 
σκέλους. Χρειάζεται επίσης να 
αντιμετωπισθούν και οι σαφείς ανάγκες 
διαθεσιμότητας και επάρκειας υποδομών και 
τεχνογνωσίας σε όλους τους κλάδους της 
πυρηνικής επιστήμης και της πυρηνικής 
μηχανικής. Τα επιμέρους τεχνικά πεδία 
συνδέονται μεταξύ τους, μέσω θεμάτων 
οριζόντιου χαρακτήρα όπως ο κύκλος 
πυρηνικού καυσίμου, η χημεία ακτινιδών, η 
ανάλυση κινδύνων και η εκτίμηση 
ασφάλειας, αλλά και ζητήματα που αφορούν 
το κοινωνικό σύνολο και τη διακυβέρνηση.

Η συνέχιση της χρήσης της συγκεκριμένης 
πηγής ενέργειας στην ΕΕ θα εξαρτηθεί από 
μια σειρά παραγόντων μείζονος σημασίας. 
Οι αυξημένες απειλές τρομοκρατικών 
ενεργειών και διάδοσης, η ασφάλεια 
λειτουργίας των πυρηνικών αντιδραστήρων 
και η διαχείριση των ραδιενεργών 
αποβλήτων, ιδιαίτερα των μακράς 
διάρκειας ζωής είναι ακριβώς δύο καίριοι 
παράγοντες που θέτουν σοβαρές 
προκλήσεις. Για την αντιμετώπιση των 
σχετικών προκλήσεων καταβάλλονται 
συνεχείς προσπάθειες σε τεχνικό επίπεδο, 
αλλά χρειάζονται επίσης κατάλληλες και
συντονισμένες ενέργειες σε πολιτικό και 
κοινωνικό επίπεδο. Σε όλες τις χρήσεις της 
ακτινοβολίας, στη βιομηχανία και την 
ιατρική εξίσου, η πρωταρχική αρχή που 
πρέπει να τηρείται είναι η προστασία του 
ανθρώπου και του περιβάλλοντος. Η 
επίτευξη υψηλών επιπέδων ασφάλειας θα 
είναι και η βασική επιδίωξη των 
δραστηριοτήτων που θα αναληφθούν σε 
όλους τους θεματικούς τομείς του παρόντος 
σκέλους. Χρειάζεται επίσης να 
αντιμετωπισθούν και οι σαφείς ανάγκες 
διαθεσιμότητας και επάρκειας υποδομών και 
τεχνογνωσίας σε όλους τους κλάδους της 
πυρηνικής επιστήμης και της πυρηνικής 
μηχανικής. Τα επιμέρους τεχνικά πεδία 
συνδέονται μεταξύ τους, μέσω θεμάτων 
οριζόντιου χαρακτήρα όπως ο κύκλος 
πυρηνικού καυσίμου, η χημεία ακτινιδών, η 
ανάλυση κινδύνων και η εκτίμηση 
ασφάλειας, αλλά και ζητήματα που αφορούν 
το κοινωνικό σύνολο και τη διακυβέρνηση.
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Θα πρέπει επίσης να αναληφθούν 
ερευνητικές εργασίες με σκοπό τη 
διερεύνηση νέων επιστημονικών και 
τεχνολογικών προοπτικών και την ευέλικτη 
ανταπόκριση στις νέες πολιτικές ανάγκες 
που θα προκύψουν κατά τη διάρκεια 
εφαρμογής του προγράμματος πλαισίου.

Θα πρέπει επίσης να αναληφθούν 
ερευνητικές εργασίες με σκοπό τη 
διερεύνηση νέων επιστημονικών και 
τεχνολογικών προοπτικών και την ευέλικτη 
ανταπόκριση στις νέες πολιτικές ανάγκες 
που θα προκύψουν κατά τη διάρκεια 
εφαρμογής του προγράμματος πλαισίου.

Αιτιολόγηση

Βλ. αιτιολόγηση τροπολογίας 8.

Τροπολογία 11
Παράρτημα 1, Πυρηνική σχάση και ακτινοπροστασία, δραστηριότητες, διαχείριση 

ραδιενεργών αποβλήτων

Διαχείριση των ραδιενεργών αποβλήτων Διαχείριση των ραδιενεργών αποβλήτων και 
κοινωνικές και περιβαλλοντικές επιπτώσεις

Έρευνα και ανάπτυξη, προσανατολισμένη 
σε τεχνολογίες υλοποίησης, σχετικά με τη 
διάθεση ακτινοβολημένων πυρηνικών 
καυσίμων και ραδιενεργών αποβλήτων 
μακράς διάρκειας ζωής σε βαθείς 
γεωλογικούς σχηματισμούς και, κατά 
περίπτωση, επίδειξη τεχνολογιών 
ασφάλειας, και με σκοπό να υποστηριχθεί 
η διαμόρφωση μιας κοινής ευρωπαϊκής 
θεώρησης των βασικών ζητημάτων 
διαχείρισης και διάθεσης αποβλήτων. 
Έρευνα επί τεχνικών διαχωρισμού και 
μεταστοιχείωσης ή/και άλλων τεχνικών 
μείωσης της ποσότητας ή/και της 
επικινδυνότητας των προς διάθεση 
αποβλήτων.

Έρευνα σχετικά με τις διάφορες πρακτικές 
διαχείρισης αποβλήτων που υπάρχουν, με 
στόχο την επεξεργασία κοινωνικών, 
οικονομικών, νομικών και 
περιβαλλοντικών κριτηρίων, για την 
αδιαμφισβήτητη αποτελεσματικότητά τους 
καθ' όλη τη διάρκεια της αποθήκευσης.

Αιτιολόγηση

Με βάση τη νομοθεσία των κρατών μελών, ποσοστό της χρηματοδότησης υποτίθεται ότι 
δεσμεύεται για τη διάθεση των ραδιενεργών αποβλήτων. Τα σχετικά κονδύλια ανέρχονται 
ενδεχομένως σε εκατοντάδες δισεκατομμύρια ευρώ, ενώ η συμβολή τους στην όλη διαδικασία 
μπορεί να είναι ελάχιστη. Συνεπώς, το 7ο ΠΠ πρέπει να αφιερώσει περιορισμένο ποσό 
δημόσιου χρήματος στην έρευνα κοινών ειδικών κριτηρίων για τις υπάρχουσες πρακτικές 
διαχείρισης αποβλήτων, για την αδιαμφισβήτητη αποτελεσματικότητά τους καθ' όλη τη διάρκεια 



PA\571562EL.doc 15/22 PE 360.069v01-00

EL

της αποθήκευσης.

Τροπολογία 12
Παράρτημα 1, Πυρηνική σχάση και ακτινοπροστασία, δραστηριότητες, συστήματα 

αντιδραστήρων

∙ Συστήματα αντιδραστήρων διαγράφεται

Έρευνα με σκοπό την υποστήριξη της 
συνεχούς ασφάλειας λειτουργίας των 
υφιστάμενων συστημάτων αντιδραστήρων 
(συμπεριλαμβανομένων των 
εγκαταστάσεων του κύκλου του πυρηνικού 
καυσίμου), η οποία θα λαμβάνει υπόψη 
νέες προκλήσεις όπως η παράταση της 
διάρκειας ζωής και η ανάπτυξη νέων 
προηγμένων μεθοδολογιών εκτίμησης της 
ασφάλειας (τόσο της τεχνικής όσο και της 
ανθρώπινης), και με σκοπό την εκτίμηση 
του δυναμικού και της ασφάλειας των 
συστημάτων αντιδραστήρων στο 
βραχυπρόθεσμο και μεσοπρόθεσμο μέλλον, 
λαμβανομένης υπόψη της διατήρησης των 
υψηλών προτύπων ασφάλειας που έχουν 
ήδη επιτευχθεί στην ΕΕ.

Αιτιολόγηση

Βλ. αιτιολόγηση τροπολογίας 8.

Τροπολογία 13
Παράρτημα 1, Πυρηνική σχάση και ακτινοπροστασία, δραστηριότητες, υποδομές

∙ Υποδομές διαγράφεται

Υποστήριξη της διαθεσιμότητας υποδομών 
έρευνας - όπως αντιδραστήρων δοκιμής 
υλικών, υπόγειων εργαστηρίων ερευνών, 
εγκαταστάσεων ραδιοβιολογίας και 
τραπεζών ιστών, αναγκαίων για τη 
διατήρηση υψηλών προτύπων τεχνικής 
ποιότητας, καινοτομίας και ασφάλειας 
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στον πυρηνικό τομέα στην Ευρώπη.

Αιτιολόγηση

Βλ. αιτιολόγηση τροπολογίας 8.

Τροπολογία 14
Παράρτημα 1, Πυρηνική σχάση και ακτινοπροστασία, δραστηριότητες, ανθρώπινοι πόροι και 

κατάρτιση

Υποστήριξη της διατήρησης και της 
περαιτέρω ανάπτυξης των επιστημονικών 
δεξιοτήτων και προσόντων και του 
επιστημονικού ανθρώπινου δυναμικού ώστε 
να κατοχυρωθεί η μακροπρόθεσμη
διαθεσιμότητα και επάρκεια προσόντων του 
ερευνητικού και άλλου ανθρώπινου 
δυναμικού στον πυρηνικό τομέα.

Υποστήριξη της διατήρησης και της 
περαιτέρω ανάπτυξης των επιστημονικών 
δεξιοτήτων και προσόντων και του 
επιστημονικού ανθρώπινου δυναμικού ώστε 
να κατοχυρωθεί η διαθεσιμότητα και 
επάρκεια προσόντων του ερευνητικού και 
άλλου ανθρώπινου δυναμικού στον τομέα 
του παροπλισμού πυρηνικών 
εγκαταστάσεων .

Αιτιολόγηση

Ως τέλος του 2004 είχαν κλείσει 22 πυρηνικά εργοστάσια μέσα στην τελευταία δεκαπενταετία 
στην ΕΕ των 25, δεδομένου δε ότι δεν κατασκευάζονται νέα, ο μέσος όρος ηλικίας των 
πυρηνικών εργοστασίων που βρίσκονται σε λειτουργία έχει αυξηθεί σημαντικά. Και οι 
ερευνητικοί αντιδραστήρες πρέπει να παροπλίζονται. Είναι, επομένως, σημαντικό, να υπάρχουν 
αρκετοί ερευνητές και εργαζόμενοι στον τομέα του παροπλισμού πυρηνικών εγκαταστάσεων, 
τομέας που καθίσταται διαρκώς σημαντικότερος.

Τροπολογία 15
Παράρτημα 1, Πυρηνικές δραστηριότητες του Κοινού Κέντρου Ερευνών, τίτλος

ΠΥΡΗΝΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ 
ΚΟΙΝΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΡΕΥΝΩΝ

Η ΓΝΩΣΗ ΣΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΗΣ 
ΧΑΡΑΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

Αιτιολόγηση

Βλ. αιτιολόγηση τροπολογίας 4.
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Τροπολογία 16
Παράρτημα 1, Πυρηνικές δραστηριότητες του Κοινού Κέντρου Ερευνών, στόχος

Στόχος
Παροχή πελατοκεντρικής επιστημονικής και 
τεχνικής υποστήριξης στη διαδικασία 
χάραξης πυρηνικής πολιτικής της ΕΕ, μέσω 
της υποστήριξης της εφαρμογής και 
παρακολούθησης των υφιστάμενων 
πολιτικών και μέσω της ικανότητας 
ευέλικτης ανταπόκρισης σε νέες πολιτικές 
ανάγκες.

Παροχή πελατοκεντρικής επιστημονικής και 
τεχνικής υποστήριξης στη διαδικασία 
χάραξης πυρηνικής πολιτικής της ΕΕ, με 
παράλληλη προσαρμογή στις 
μεταβαλλόμενες πολιτικές ανάγκες.

Αιτιολόγηση

Η όλη ιδέα της παρούσας τροπολογίας συνίσταται στην παροχή της απαιτούμενης γνώσης στους 
φορείς χάραξης πολιτικής της ΕΕ για να αντεπεξέλθουν στις μελλοντικές ανάγκες, δηλ. μια 
οικονομία ευφυούς ενέργειας με βάση μέτρα εξοικονόμησης ενέργειας, ενεργειακής απόδοσης 
και προώθησης των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας.

Τροπολογία 17
Παράρτημα 1, Πυρηνικές δραστηριότητες του Κοινού Κέντρου Ερευνών, αιτιολογικό

Αιτιολογικό διαγράφεται
Το Κοινό Κέντρο Ερευνών υποστηρίζει 
τους στόχους της ευρωπαϊκής στρατηγικής 
για τον ενεργειακό εφοδιασμό, και ιδίως τα 
μέτρα που συμβάλλουν στην επίτευξη των 
στόχων του Κιότο. Η ΕΕ διαθέτει 
αναγνωρισμένη τεχνογνωσία σε διάφορα 
πεδία της πυρηνικής τεχνολογίας, η οποία 
έχει εδραιωθεί από μια σειρά αξιόλογων 
επιτυχιών στον συγκεκριμένο τομέα. Η 
χρησιμότητα της υποστήριξης που παρέχει 
το ΚΚΕρ στις πολιτικές της ΕΕ και της 
συμβολής του στις νέες τάσεις της 
πυρηνικής έρευνας συνδέεται με την 
ποιότητα της επιστημονικής του 
εμπειρογνωσίας και την ένταξή του στη 
διεθνή επιστημονική κοινότητα. Το ΚΚΕρ, 
αφενός διαθέτει εξειδικευμένο προσωπικό 
και υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις για την 
εκτέλεση επιστημονικών και τεχνικών 
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εργασιών αναγνωρισμένης αξίας, και 
αφετέρου προσφέρει επιστημονική 
κατάρτιση και προωθεί την κινητικότητα 
νέων επιστημόνων, υποστηρίζοντας έτσι 
την πολιτική της ΕΕ με στόχο τη 
διασφάλιση των αναγκαίων βασικών 
δεξιοτήτων και τεχνογνωσίας για το 
μέλλον. Σήμερα αναδύονται νέες πολιτικές 
ανάγκες οι οποίες έχουν κυρίως σχέση με 
την πολιτική εξωτερικών σχέσεων και την 
πολιτική ασφάλειας. Στις δύο αυτές 
περιπτώσεις, απαιτούνται εσωτερικές και 
ασφαλείς πληροφορίες, αναλύσεις και 
συστήματα, τα οποία δεν διατίθενται 
πάντα στην αγορά. 
Οι δραστηριότητες του ΚΚΕρ στον 
πυρηνικό τομέα έχουν στόχο να 
ικανοποιήσουν τις ανάγκες Ε&Α τόσο της 
Επιτροπής όσο και των κρατών μελών. 
Στόχος του παρόντος προγράμματος είναι 
η ανάπτυξη και η συγκέντρωση γνώσεων, 
αναγκαίων και χρήσιμων για τον διάλογο 
επί των ζητημάτων που αφορούν την 
παραγωγή πυρηνικής ενέργειας, και ιδίως 
ζητημάτων σχετικών με την ασφάλεια και 
την αξιοπιστία, την αειφορία και τον 
έλεγχο, τους κινδύνους και τις προκλήσεις 
της παραγωγής πυρηνικής ενέργειας, αλλά 
και τα καινοτόμα και τα μελλοντικά 
συστήματα αντιδραστήρων.

Αιτιολόγηση

Βλ. αιτιολόγηση τροπολογίας 4.

Τροπολογία 18
Παράρτημα 1, Πυρηνικές δραστηριότητες του Κοινού Κέντρου Ερευνών, δραστηριότητες

Δραστηριότητες διαγράφεται
Οι δραστηριότητες του ΚΚΕρ θα 
εστιασθούν στους εξής τρεις θεματικούς 
τομείς:
Διαχείριση πυρηνικών αποβλήτων και 
επιπτώσεις στο περιβάλλον: με στόχο την 
κατανόηση των διαδικασιών του κύκλου 
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του πυρηνικού καυσίμου, από την 
παραγωγή ενέργειας έως την αποθήκευση 
των αποβλήτων, και την ανάπτυξη 
αποτελεσματικών λύσεων για τη διαχείριση 
των αποβλήτων υψηλής ραδιενέργειας 
σύμφωνα με τις δύο βασικές επιλογές 
(άμεση αποθήκευση ή διαχωρισμός και 
μεταστοιχείωση)·
Πυρηνική ασφάλεια: έρευνα σχετικά με 
τους σημερινούς αλλά και νέους κύκλους 
πυρηνικού καυσίμου και την ασφάλεια των 
αντιδραστήρων, τόσο δυτικού όσο και 
ρωσικού σχεδιασμού, καθώς και σχετικά 
με τους αντιδραστήρες νέου σχεδιασμού.
Επιπλέον, το ΚΚΕρ θα συμβάλλει και θα 
συντονίζει την ευρωπαϊκή συμμετοχή στο 
Διεθνές Φόρουμ Generation IV, μια 
πρωτοβουλία Ε&Α στην οποία 
συμμετέχουν οι σημαντικότεροι 
ερευνητικοί οργανισμοί στον κόσμο.

Αιτιολόγηση

Βλ. αιτιολόγηση τροπολογίας 4.

Τροπολογία 19
Παράρτημα ΙΙ, μηχανισμοί χρηματοδότησης, 1. Μηχανισμοί χρηματοδότησης για τον τομέα 

της ενέργειας σύντηξης

1. ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ 
ΓΙΑ ΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 
ΣΥΝΤΗΞΗΣ

διαγράφεται

Λόγω της ιδιαιτερότητας των 
δραστηριοτήτων έρευνας που αφορούν την 
ενέργεια σύντηξης, απαιτείται η εφαρμογή 
ειδικών ρυθμίσεων. Για τη χρηματοδοτική 
υποστήριξη των δραστηριοτήτων έρευνας 
στο πεδίο της ενέργειας σύντηξης, θα
ακολουθούνται οι διαδικασίες που 
προβλέπονται:

1.1 στις συμβάσεις σύμπραξης μεταξύ της 
Επιτροπής και κρατών μελών ή πλήρως 
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συνδεδεμένων τρίτων κρατών ή 
οργανισμών εγκατεστημένων σε κράτη 
μέλη ή σε πλήρως συνδεδεμένα τρίτα 
κράτη, που συνομολογούνται για την 
εκτέλεση μέρους του προγράμματος 
έρευνας της ΕΕ στον τομέα της ενέργειας 
σύντηξης σύμφωνα με το άρθρο 10 της 
συνθήκης·
1.2 στη ευρωπαϊκή συμφωνία για την 
ανάπτυξη της σύντηξης (European Fusion 
Development Agreement / EFDA)-
πολυμερή συμφωνία μεταξύ της Επιτροπής 
και οργανισμών εγκατεστημένων σε κράτη 
μέλη και συνδεδεμένα κράτη, ή 
ενεργούντων για λογαριασμό κρατών 
μελών και συνδεδεμένων κρατών, η οποία 
καθορίζει, μεταξύ άλλων, το πλαίσιο 
περαιτέρω έρευνας επί της τεχνολογίας 
σύντηξης στους συνδεδεμένους 
οργανισμούς και στη βιομηχανία, τη 
χρησιμοποίηση των εγκαταστάσεων του 
JET και την ευρωπαϊκή συμμετοχή στη 
διεθνή συνεργασία·
1.3 στην ευρωπαϊκή κοινή επιχείρηση για 
την υλοποίηση του ITER, που έχει 
συσταθεί βάσει των άρθρων 45-51 του 
Κεφαλαίου 5 του Τίτλου ΙΙ της συνθήκης· 
1.4 στις διεθνείς συμφωνίες μεταξύ της 
Ευρατόμ και τρίτων χωρών που αφορούν 
δραστηριότητες έρευνας και ανάπτυξης 
στο πεδίο της ενέργειας σύντηξης, και 
ιδίως στη συμφωνία ITER·
1.5 σε κάθε άλλη πολυμερή συμφωνία που 
συνάπτεται μεταξύ της Κοινότητας και 
συνδεδεμένων οργανισμών, και ιδίως στη 
συμφωνία περί της κινητικότητας του 
προσωπικού·
1.6 στις δράσεις επιμερισμένου κόστους 
για την υποστήριξη και προώθηση της 
έρευνας στο πεδίο της ενέργειας σύντηξης, 
οι οποίες αναλαμβάνονται σε συνεργασία 
με οργανισμούς εγκατεστημένους σε κράτη 
μέλη ή σε κράτη συνδεδεμένα με το 
πρόγραμμα πλαίσιο Ευρατόμ με τα οποία 
δεν υφίσταται σύμβαση σύμπραξης.
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Στον συγκεκριμένο τομέα, είναι επίσης 
δυνατό να χορηγηθεί χρηματοδοτική 
υποστήριξη στα εξής: δράσεις ενίσχυσης 
και ανάπτυξης του ανθρώπινου δυναμικού· 
υποτροφίες· ολοκληρωμένες πρωτοβουλίες 
για τις υποδομές· δράσεις ειδικής στήριξης 
με σκοπό ιδίως τον συντονισμό των 
δραστηριοτήτων έρευνας στο πεδίο της 
ενέργειας σύντηξης, τη διενέργεια μελετών 
προς υποστήριξη των δραστηριοτήτων 
αυτών, τη στήριξη των δημοσιεύσεων και 
της ανταλλαγής πληροφοριών· δράσεις 
κατάρτισης με σκοπό την προώθηση της 
μεταφοράς τεχνολογίας.

Αιτιολόγηση

Βλ. αιτιολόγηση τροπολογίας 2.

Τροπολογία 20
Παράρτημα ΙΙ, μηχανισμοί χρηματοδότησης, 2. Μηχανισμοί χρηματοδότησης για τους 

άλλους τομείς

2. ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ 
ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΛΛΟΥΣ ΤΟΜΕΙΣ

1. ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ

Οι δραστηριότητες που θα αναλαμβάνονται, 
βάσει του προγράμματος πλαισίου Ευρατόμ, 
σε τομείς άλλους πλην της ενέργειας 
σύντηξης θα χρηματοδοτούνται μέσω μιας 
σειράς μηχανισμών χρηματοδότησης. Οι 
μηχανισμοί αυτοί θα χρησιμοποιούνται, είτε 
μεμονωμένα είτε συνδυαστικά, για τη
χρηματοδότηση των διαφορετικών τύπων 
δράσεων που καλύπτει το παρόν πρόγραμμα 
πλαίσιο.

Οι δραστηριότητες που θα αναλαμβάνονται, 
βάσει του προγράμματος πλαισίου Ευρατόμ
θα χρηματοδοτούνται μέσω μιας σειράς 
μηχανισμών χρηματοδότησης. Οι 
μηχανισμοί αυτοί θα χρησιμοποιούνται, είτε 
μεμονωμένα είτε συνδυαστικά, για τη 
χρηματοδότηση των διαφορετικών τύπων 
δράσεων που καλύπτει το παρόν πρόγραμμα 
πλαίσιο.

Αιτιολόγηση

Δεδομένου ότι η σύντηξη δεν θα χρηματοδοτείται από δημόσιο χρήμα της ΕΕ.



PE 360.069v01-00 22/22 PA\571562EL.doc

EL


