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Ι. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

 

1. Στις 15 Απριλίου 2005, η Επιτροπή υπέβαλε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το 

Συµβούλιο τις προτάσεις της για απόφαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συµβουλίου σχετικά µε το έβδοµο πολυετές πρόγραµµα πλαίσιο δραστηριοτήτων 

έρευνας, τεχνολογικής ανάπτυξης και επίδειξης της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, και για 

απόφαση του Συµβουλίου σχετικά µε το 7ο πρόγραµµα πλαίσιο δραστηριοτήτων 

πυρηνικής έρευνας και εκπαίδευσης της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Ατοµικής Ενέργειας 

(ΕΥΡΑΤΟΜ) (2007-2011)1. 

 

2. Η πρόταση αυτή βασίζεται στο άρθρο 166 παράγραφος 1 της Συνθήκης ΕΚ. 

 

3. Η Οικονοµική και Κοινωνική Επιτροπή γνωµοδότησε στις 15 ∆εκεµβρίου 20052. Η 

Επιτροπή των Περιφερειών γνωµοδότησε στις 17 Νοεµβρίου 20053. 

 

4. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο γνωµοδότησε για την πρόταση αυτήν στις 15 Ιουνίου 

2006 4. 

 

5. Το Συµβούλιο καθόρισε την κοινή του θέση για το έβδοµο πρόγραµµα πλαίσιο 

δραστηριοτήτων έρευνας, τεχνολογικής ανάπτυξης και επίδειξης, (2007-2013) στις 

25 Σεπτεµβρίου 2006, σύµφωνα µε το άρθρο 251 της Συνθήκης 5. 

                                                 
1 Έγγρ. 8087/05 RECH 80 ATO 45 COMPET 68 CODEC 266 - COM(2005) 119 τελικό. 
2 ΕΕ C 65, 17.03.2006, σ. 9. 
3 ΕΕ C 115, 16.05.2006, σ. 20. 
4 Βλ. έγγρ. P6_TA-PROV(2006)0265 (δεν δηµοσιεύθηκε ακόµη στην ΕΕ). 
5 Το Συµβούλιο κατέληξε επίσης σε πολιτική συµφωνία για το κείµενο της απόφασης του 

Συµβουλίου που αφορά το έβδοµο πρόγραµµα πλαίσιο δραστηριοτήτων έρευνας και 
εκπαίδευσης της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Ατοµικής Ενέργειας (Ευρατόµ) (2007-2011). Η 
απόφαση αυτή θα εκδοθεί ταυτόχρονα µε την απόφαση για το πρόγραµµα πλαίσιο ΕΚ. Το 
σχέδιο κειµένου διαβιβάστηκε προς ενηµέρωση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. 
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ΙΙ. ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΚΑΙ ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ 
 

α) Σύµφωνα µε τον Τίτλο XVIII της Συνθήκης ΕΚ (άρθρα 163 – 173), η Κοινότητα 
διεξάγει δραστηριότητες έρευνας και τεχνολογικής ανάπτυξης. Συγκεκριµένα : 
- σύµφωνα µε το άρθρο 163 παράγραφος 1 ΣΕΚ, η Κοινότητα έχει ως στόχο την 

ενίσχυση των επιστηµονικών και τεχνολογικών βάσεων της βιοµηχανίας της 
Κοινότητας και τη διευκόλυνση της ανάπτυξης της διεθνούς ανταγωνιστικότητάς 
της, προωθώντας παράλληλα τις ερευνητικές δραστηριότητες που κρίνονται 
αναγκαίες βάσει άλλων κεφαλαίων της Συνθήκης αυτής, 

- σύµφωνα µε το άρθρο 165 παράγραφος 1 ΣΕΚ, η Κοινότητα και τα κράτη µέλη 
συντονίζουν τη δράση τους στον τοµέα της έρευνας και της τεχνολογικής 
ανάπτυξης, ώστε να εξασφαλίζεται η αµοιβαία συνοχή των εθνικών πολιτικών και 
της κοινοτικής πολιτικής, 

- σύµφωνα µε το άρθρο 166 παράγραφος 1 ΣΕΚ, όλες οι δραστηριότητες έρευνας 
και τεχνολογικής ανάπτυξης της Κοινότητας εντάσσονται σε πολυετές 
πρόγραµµα πλαίσιο (το σηµερινό έκτο πρόγραµµα πλαίσιο εκπνέει στα τέλη 
του 2006). 

 
β) Τα Ευρωπαϊκά Συµβούλια της Λισσαβόνας, του Μαρτίου του 2000, της Σάντα Μαρία 

ντα Φέιρα, του Ιουνίου του 2000, και της Στοκχόλµης, του Μαρτίου του 2001, 
εξέδωσαν συµπεράσµατα µε στόχο την ταχεία δηµιουργία ενός Ευρωπαϊκού Χώρου 
Έρευνας και Καινοτοµίας (ΕΧΕΚ) ώστε το 2010 η ΕΕ να έχει γίνει η πλέον 
ανταγωνιστική και δυναµική βασισµένη στη γνώση οικονοµία παγκοσµίως, ικανή να 
έχει βιώσιµη οικονοµική αύξηση, µε περισσότερες και καλύτερες θέσεις απασχόλησης 
και µεγαλύτερη κοινωνική συνοχή. Η επαναδροµολόγηση το 2005 της στρατηγικής της 
Λισσαβώνας και η έκθεση της οµάδας ανεξάρτητων εµπειρογνωµόνων υψηλού 
επιπέδου υπό την προεδρία του κ. Esko Aho, η οποία έλαβε σχετική εντολή από τους 
αρχηγούς κρατών και κυβερνήσεων που συνήλθαν στο Hampton Court, επιβεβαίωσαν 
την εγκυρότητα της στρατηγικής όσον αφορά την επιστηµονική έρευνα, την 
τεχνολογική ανάπτυξη και την καινοτοµία. 

 
Βάσει αυτών, η Επιτροπή πρότεινε, για την επίτευξη των στόχων που καθορίζει η 
Συνθήκη, να συµβάλλει το έβδοµο πρόγραµµα πλαίσιο και στη διαδικασία της 
Λισσαβόνας, συµβάλλοντας στην υλοποίηση του ΕΧΕΚ και επιτρέποντας τον ανοικτό 
συντονισµό, ώστε να αναληφθεί η κατάλληλη συνεργασία των δραστηριοτήτων 
έρευνας και τεχνολογίας τόσο στο εθνικό όσο και στο ευρωπαϊκό επίπεδο, µε τα εξής 
νέα χαρακτηριστικά: 
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- επικέντρωση σε θεµατικές προτεραιότητες στις οποίες η κοινοτική δράση µπορεί να 

προσθέσει τη µεγαλύτερη δυνατή αξία, και όπου σε ορισµένες επαρκώς αιτιολογηµένες 

περιπτώσεις, θα µπορούσε να χορηγηθεί στήριξη στο πλαίσιο κοινών τεχνολογικών 

πρωτοβουλιών για µακροπρόθεσµο θεµατολόγιο στρατηγικής έρευνας, 

- στήριξης της έρευνας στα σύνορα της γνώσης, µέσω βασικής έρευνας που καθοδηγείται 

από τους ερευνητές και πραγµατοποιείται από τις άριστες ερευνητικές οµάδες στην 

Ευρώπη, µέσω της δηµιουργίας ανεξάρτητου Ευρωπαϊκού Συµβουλίου Έρευνας, 

- καλύτερη εκπαίδευση και κατάρτιση για τους ερευνητές, ευκολότερη πρόσβαση σε 

ερευνητικές ευκαιρίες και καλύτερη αναγνώριση της συµβολής των ερευνητών στους 

σκοπούς της κοινωνίας, µέσω της ενίσχυσης της πολιτικής ανθρώπινων πόρων στο 

πρόγραµµα πλαίσιο και της αξιοποίησης της εµπειρίας από τις δράσεις «Marie Curie» 

προηγούµενων προγραµµάτων πλαισίων, 

- βέλτιστη χρήση και ανάπτυξη των ευρωπαϊκών υποδοµών έρευνας· ενίσχυση των 

ικανοτήτων των ΜΜΕ για καινοτοµίες και της δυνατότητάς τους να ωφελούνται από 

την έρευνα· στήριξη της ανάπτυξης συσπειρώσεων µε γνώµονα την έρευνα· 

απελευθέρωση του δυναµικού της ενωσιακής σύγκλισης και των εξόχως απόκεντρων 

περιοχών· προσέγγιση επιστήµης και κοινωνίας και στήριξη στη συνεκτική ανάπτυξη 

των πολιτικών έρευνας σε κοινοτικό και εθνικό επίπεδο, 

- ενίσχυση του σηµαντικού ρόλου του Κοινού Κέντρου Ερευνών (ΚΚΕρ) που παρέχει 

επιστηµονική και τεχνολογική στήριξη, µε γνώµονα τον πελάτη, στο σχεδιασµό, 

ανάπτυξη, εφαρµογή και παρακολούθηση των κοινοτικών πολιτικών, και λειτουργεί ως 

ανεξάρτητο κέντρο αναφοράς για την επιστήµη και τεχνολογία στην ΕΕ στους τοµείς 

της ιδιαίτερης αρµοδιότητάς του, 

- απλούστευση και εξορθολογισµός των ρυθµίσεων εφαρµογής, βάσει καλύτερων 
διαχειριστικών διαδικασιών. 

 
ΙΙΙ. ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΗ ΘΕΣΗΣ 
 

Α. Γενικές παρατηρήσεις 
 

Η κοινή θέση του Συµβουλίου αντικατοπτρίζει, σε σηµαντικό βαθµό, την πρόταση της 
Επιτροπής και τη γνώµη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου όσον αφορά τη διάρθρωση, το 
επιστηµονικό και τεχνολογικό περιεχόµενο, τα µέσα εφαρµογής του προγράµµατος πλαισίου 
καθώς και το δηµοσιονοµικό ποσό και την ενδεικτική κατανοµή του. 
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Κατά την εξέταση της πρότασης της Επιτροπής, το Συµβούλιο επεδίωξε να ενσωµατώσει, 
όσο το δυνατόν περισσότερο, τις τροπολογίες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ώστε να 
αντικατοπτρίζεται, σε σηµαντικό βαθµό, η συναίνεση µεταξύ των δύο νοµοθετικών σωµάτων, 
χωρίς ωστόσο να αλλοιώνεται η γενική ιδέα της πρότασης της Επιτροπής. Προς τούτο, το 
Συµβούλιο ακολούθησε ορισµένες βασικές αρχές: 

 
(1) αναγνώριση του ρόλου του προγράµµατος πλαισίου ως µέσου για την επίτευξη 

σηµαντικών στόχων της Κοινότητας, έχοντας κατά νου το γεγονός ότι το µεγαλύτερο 
µέρος των ευρωπαϊκών προσπαθειών έρευνας και τεχνολογικής ανάπτυξης 
χρηµατοδοτείται από τα κράτη µέλη σε εθνικό επίπεδο, 

 
(2) την ανάγκη επικεντρωµένων κοινοτικών ερευνητικών προσπαθειών που δηµιουργούν 

κρίσιµη µάζα εµπειρογνωµοσύνης και ευρωπαϊκή προστιθέµενη αξία, εξασφαλίζοντας 
ταυτόχρονα επαρκώς διεξοδική κάλυψη των σχετικών τοµέων στο πλαίσιο των 
θεµάτων που επιλέγονται για την κοινοτική έρευνα, 

 
(3) την ανάγκη συµπλήρωσης των επικεντρωµένων προσπαθειών που καταβάλλονται σε 

καίριους τοµείς θεµατικής έρευνας τόσο µε την παροχή ευέλικτης στήριξης στις 
κοινοτικές πολιτικές όσο και µε τη δυνατότητα κάλυψης των νέων επιστηµονικών και 
τεχνολογικών αναγκών που ανακύπτουν σε ένα ταχέως µεταβαλλόµενο ερευνητικό 
περιβάλλον, µε παράλληλο καθορισµό κατάλληλων παραµέτρων για την ευελιξία αυτήν 
ώστε να εξασφαλίζεται η νοµική σαφήνεια, 

 
(4) την ανάγκη εφαρµογής του προγράµµατος πλαισίου µε µέσα που θα επιτρέψουν τη 

δηµιουργία της κρίσιµης µάζας εµπειρογνωµοσύνης και ευρωπαϊκής προστιθέµενης 
αξίας στις ερευνητικές δραστηριότητες, εξασφαλίζοντας ταυτόχρονα την οµαλή 
µετάβαση από το έκτο πρόγραµµα πλαίσιο και διασφαλίζοντας τη δυνατότητα 
συµµετοχής όλων των ενδιαφεροµένων στην κοινοτική έρευνα, εφόσον πληρούται το 
κριτήριο της επιστηµονικής αριστείας, 

 
(5) την ανάγκη να αποδοθεί µεγαλύτερη σηµασία στις εταιρικές σχέσεις 

δηµοσίου-ιδιωτικού τοµέα σε όλα τα επίπεδα, µεταξύ άλλων µε βελτιωµένη στήριξη 
της έρευνας και τεχνολογικής ανάπτυξης των ΜΜΕ καθώς και µε µακροπρόθεσµα 
θεµατολόγια στρατηγικής έρευνας σε ολόκληρους τοµείς της βιοµηχανίας όπως αυτά 
που καθορίζονται από τις ευρωπαϊκές τεχνολογικές πλατφόρµες και - σε ορισµένες 
καλά επιλεγµένες περιπτώσεις - της δηµιουργίας κοινών τεχνολογικών πρωτοβουλιών, 
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(6) την ανάγκη σαφήνειας, ιδίως µε την παροχή επαρκών πληροφοριών, τόσο για το 

επιστηµονικό και τεχνολογικό περιεχόµενο, όσο και για τη χρηµατοδότηση, έχοντας 
υπόψη το γεγονός ότι το Πρόγραµµα-Πλαίσιο πρέπει να εφαρµοστεί µέσω ειδικών 
προγραµµάτων τα οποία, λόγω ακριβώς της φύσης τους, θα προβλέπουν 
λεπτοµερέστερους κανόνες εφαρµογής. 

 
Β. Ειδικά σχόλια 

 
1. Κυριότερες τροποποιήσεις της πρότασης της Επιτροπής 

 
(α) ∆εοντολογικά ζητήµατα 

 
Όσον αφορά τα δεοντολογικά ζητήµατα, το Συµβούλιο συµφώνησε µε τη 
γραµµή που υιοθέτησε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στη γνώµη του σε 
πρώτη ανάγνωση: κανόνες δεοντολογίας στο έβδοµο πρόγραµµα πλαίσιο 
έρευνας, ιδίως όσον αφορά την έρευνα για τα εµβρυϊκά βλαστοκύτταρα 
περιλαµβάνονται ρητώς στο κείµενο του άρθρου 6 της απόφασης για το 
πρόγραµµα πλαίσιο. Επιπλέον, η Επιτροπή διευκρίνισε ότι θα διατηρήσει 
την πρακτική που υιοθετήθηκε κατά το έκτο πρόγραµµα πλαίσιο, 
αποκλείοντας τις δραστηριότητες που συνεπάγονται καταστροφή 
ανθρώπινων εµβρύων - ακόµη και για την προµήθεια βλαστοκυττάρων - 
από την κοινοτική χρηµατοδότηση δυνάµει του προγράµµατος πλαισίου για 
την ΕΤΑ. 
 

(β) Επιστηµονικό και τεχνολογικό περιεχόµενο 
 

i. Συνεργασία 
 

Μολονότι διατήρησε εν γένει την πρόταση της Επιτροπής όσον αφορά το 
επιστηµονικό και τεχνολογικό περιεχόµενο των θεµατικών προτεραιοτήτων, 
το Συµβούλιο, λαµβάνοντας υπόψη τις τροπολογίες του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου, διευκρίνισε και διεύρυνε το πεδίο εφαρµογής ορισµένων από 
αυτές ως εξής : 
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- ο αριθµός των προτεραιοτήτων αυξήθηκε από εννέα σε δέκα, διαχωρίζοντας την 

έρευνα για την ασφάλεια από την έρευνα για το διάστηµα· 
- θα δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στην εξασφάλιση ουσιαστικού συντονισµού µεταξύ 

θεµατικών τοµέων και σε επιστηµονικά πεδία προτεραιότητας που άπτονται 
περισσότερων του ενός θεµατικών τοµέων, όπως π.χ. η δασολογική έρευνα, η 
πολιτιστική κληρονοµιά, οι επιστήµες και τεχνολογίες της θάλασσας· 

- µε στόχο τον προσδιορισµό ή την περαιτέρω διερεύνηση νέων επιστηµονικών και 
τεχνολογικών προοπτικών σε ένα δεδοµένο πεδίο ή/και στο συνδυασµό τους µε 
άλλους συναφείς τοµείς και επιστηµονικούς κλάδους, θα αντιµετωπίζονται µε 
ανοικτό και ευέλικτο τρόπο οι µελλοντικές και αναδυόµενες τεχνολογίες και οι 
απρόβλεπτες ανάγκες πολιτικής µέσω της παροχής ειδικής υποστήριξης σε 
σχετικές ερευνητικές προτάσεις ιδίας πρωτοβουλίας, µεταξύ άλλων µε κοινές 
προσκλήσεις υποβολής σχεδίων προκειµένου να υποβοηθηθεί η ανάπτυξη νέων 
ιδεών και ριζικά νέων χρήσεων και να διερευνηθούν νέες επιλογές σε «οδικούς 
χάρτες» ερευνών, ιδίως αυτούς που έχουν δυναµικό ουσιαστικών βηµάτων 
προόδου· 

- θα δοθεί προτεραιότητα στη διάδοση και µεταφορά της γνώσης προκειµένου να 
διευκολυνθεί η χρήση των αποτελεσµάτων από τη βιοµηχανία, τους υπεύθυνους 
χάραξης πολιτικής και την κοινωνία, µε τους δέοντες περιορισµούς όσον αφορά 
τον τοµέα της ασφάλειας λόγω των εµπιστευτικών πτυχών των δραστηριοτήτων· 

- θα δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στην εξασφάλιση επαρκούς συµµετοχής των ΜΜΕ. 
Προς τούτο και αντικατοπτρίζοντας ευρέως τις απόψεις του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου, στόχος θα είναι να µπορέσει τουλάχιστον το 15% της διαθέσιµης 
χρηµατοδότησης στο πλαίσιο του σκέλους «Συνεργασία» του προγράµµατος να 
διατεθεί σε ΜΜΕ. Το Συµβούλιο αναγνώρισε επίσης το ρόλο των Ευρωπαϊκών 
Τεχνολογικών Πλατφορµών, χωρίς, ωστόσο, να προτείνει την άµεση 
χρηµατοδότησή τους, θεωρώντας καταλληλότερη για την επίτευξη αυτού του 
στόχου την προσέγγιση κατά θέµα. 

- όσον αφορά τις κοινές τεχνολογικές πρωτοβουλίες (ΚΤΠ), το Συµβούλιο δέχθηκε 
την τροπολογία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου η οποία προβλέπει 
συµπληρωµατικά κριτήρια για τη δηµιουργία τους. Ως εκ τούτου, πρέπει να 
καθορίζεται σαφώς η φύση των ΚΤΠ, ιδίως όσον αφορά τις οικονοµικές 
δεσµεύσεις, τη διάρκεια της δέσµευσης των συµµετεχόντων, τους κανόνες για τη 
σύναψη και την καταγγελία των συµβάσεων και τα δικαιώµατα πνευµατικής 
ιδιοκτησίας. Επιπλέον, θα καταβληθούν εντατικές προσπάθειες για να 
διασφαλιστεί η διαφανής λειτουργία τους και να εξασφαλιστεί ότι οιαδήποτε 
καταβολή κοινοτικής χρηµατοδότησης από τις ΚΤΠ θα γίνεται µε βάση τις αρχές 
της αριστείας και του ανταγωνισµού· 
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- όσον αφορά την πρώτη προτεραιότητα (υγεία), λαµβάνοντας υπόψη τις ανησυχίες 

που εξέφρασε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, διευρύνθηκε το πεδίο της έρευνας στο 
οποίο συµπεριελήφθησαν τα εξής: µεταγονιδιωµατική έρευνα, νέα προληπτικά 
εργαλεία αναγεννητικής ιατρικής, νέες προσεγγίσεις παράδοσης, µοντελοποίηση 
πολύπλοκων συστηµάτων, ασθένειες συνδεόµενες µε την ηλικία, 
συµπεριλαµβανοµένης της άνοιας, ηπατίτιδα C και πιθανές νέες και 
επανεµφανιζόµενες επιδηµίες όπως το σύνδροµο SARS, ρευµατικές και 
µυοσκελετικές παθήσεις, πτυχές παρηγορητικής ιατρικής, ασφάλεια του ασθενούς 
και καλύτερη χρήση φαρµάκων (συµπεριλαµβανοµένων ορισµένων πτυχών 
φαρµακοεπαγρύπνησης και επιστηµονικώς δοκιµασµένων συµπληρωµατικών και 
εναλλακτικών φαρµάκων), έρευνα των συστηµάτων υγειονοµικής περίθαλψης και 
των στρατηγικών κατ’ οίκον περίθαλψης και εκτίµηση κόστους, 
αποτελεσµατικότητας και ωφέλειας των διαφόρων παρεµβάσεων, έρευνα για τον 
τρόπο ζωής και τους περιβαλλοντικούς παράγοντες και την αλληλεπίδρασή τους 
µε τα φάρµακα· 

- όσον αφορά τη δεύτερη προτεραιότητα (τρόφιµα, γεωργία και βιοτεχνολογία), ο 
στόχος διευρύνθηκε ώστε να περιλάβει τις περιβαλλοντικές προκλήσεις, την 
υδατοκαλλιέργεια, την παράκτια ανάπτυξη και την ανταπόκριση στις ειδικές 
διαιτητικές ανάγκες των καταναλωτών. Οι δραστηριότητες διευρύνθηκαν ώστε να 
συµπεριληφθούν οι βιοεπιστήµες, η αειφόρος χρήση της βιοποικιλότητας, οι 
χερσαίοι βιολογικοί πόροι, συµπεριλαµβανοµένης της γονιµότητας του εδάφους, 
η υγεία των φυτών, οι επιδηµιολογικές µελέτες, οι νόσοι που συνδέονται µε τις 
ζωοτροφές, άλλες απειλές για την αειφορία και την ασφάλεια της παραγωγής 
τροφίµων συµπεριλαµβανοµένης της αλλαγής του κλίµατος· ο ρόλος της αλιείας 
υπογραµµίσθηκε λαµβάνοντας υπόψη τις απόψεις του Κοινοβουλίου· 

- όσον αφορά την τρίτη προτεραιότητα (τεχνολογίες της πληροφορίας και της 
επικοινωνίας), µε βάση τις τροπολογίες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, η 
προτεραιότητα αυτή ενισχύθηκε ώστε να περιλάβει την καινοτοµία προϊόντων, 
υπηρεσιών και διαδικασιών και τη δηµιουργικότητα, τη µείωση του ψηφιακού 
χάσµατος και του κοινωνικού αποκλεισµού, τις ανάγκες των ατόµων µε ειδικές 
ανάγκες συµπεριλαµβανοµένου του γηράσκοντος πληθυσµού, την προαγωγή της 
προσβασιµότητας και της διαφάνειας των διαδικασιών διακυβέρνησης και 
εκπόνησης πολιτικών, τη διαχείριση της ΕΤΑ και την επικοινωνία, την ανάπτυξη 
καινοτόµων προϊόντων και υπηρεσιών υψηλής αξίας που βασίζονται στις ΤΠΕ, 
τις ερευνητικές δραστηριότητες στον τοµέα των ΤΠΕ, οι οποίες βασίζονται στο 
µοντέλο ανάπτυξης «ανοικτής πηγής», τις διάφορες κατευθύνσεις και 
επιχειρηµατικά µοντέλα που προκύπτουν από την έρευνα στον τοµέα των ΤΠΕ, 
τη φωτονική, το ελεύθερο λογισµικό ανοικτής πηγής (FLOSS), θέµατα αειφορίας 
στον τοµέα της ηλεκτρονικής, την αξιοποίηση των επιπτώσεων της κβαντικής 
µηχανικής, την αποθήκευση, τα µαθηµατικά, τη φυσική συνεργασία, τη βελτίωση 
της υγειονοµικής περίθαλψης, τον χώρο πληροφοριών υγείας για τη διαχείριση 
γνώσεων, τις οικολογικές πτυχές της κινητικότητας, την πρόσβαση σε διαλογικό 
ψηφιακό περιεχόµενο· 
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− δυνατότητα πρόσβασης και συν τω χρόνω χρήση των επιστηµονικών πόρων και 
αποθεµάτων σε πολυπολιτισµικό περιβάλλον, χειραφέτηση των µικροµεσαίων 
οργανώσεων και κοινοτήτων, παραδοσιακές βιοµηχανίες, και βελτιστοποίηση. 
Επιπλέον και σε αντίθεση µε την αρχική πρόταση της Επιτροπής, η έρευνα στις 
µελλοντικές και αναδυόµενες τεχνολογίες ενισχύθηκε ώστε από µια απλή 
δραστηριότητα να καταστεί αναπόσπαστο µέρος όλων των δραστηριοτήτων στο 
πλαίσιο αυτής της προτεραιότητας· 

− όσον αφορά την τέταρτη προτεραιότητα (νανοεπιστήµες, νανοτεχνολογίες, υλικά 
και νέες τεχνολογίες παραγωγής), το σκεπτικό διευρύνθηκε ώστε να περιλάβει 
την ηλεκτροπαραγωγή, την ενέργεια, τα κεραµικά υλικά και τη νανοϊατρική. Οι 
δραστηριότητες διευρύνθηκαν ώστε να περιλάβουν την παραγωγή βασικών 
υλικών και συστατικών στοιχείων, την παραγωγή κατασκευαστικών στοιχείων 
νανοµετρικής ακρίβειας, την παρακολούθηση και αίσθηση, τα νανοσύµµικτα, τις 
γεωτεχνολογίες και οπτικές τεχνολογίες, τα είδη υποδήσεως και τη χαλυβουργία· 

− όσον αφορά την πέµπτη προτεραιότητα (ενέργεια), το σκεπτικό και οι 
δραστηριότητες διευρύνθηκαν ώστε να περιλάβουν την εξεύρεση κατάλληλων 
και έγκαιρων λύσεων για τα ενεργειακά συστήµατα που αντιµετωπίζουν 
προβλήµατα λόγω του πεπερασµένου χαρακτήρα των συµβατικών αποθεµάτων 
πετρελαίου και φυσικού αερίου, τη διασφάλιση οικονοµικά προσιτού ενεργειακού 
κόστους για τους πολίτες και τη βιοµηχανία, αναφορά στην Πράσινη Βίβλο τόσο 
του 2005 και του 20066, την ηγετική θέση της Ευρώπης σε µια σειρά τεχνολογιών 
παραγωγής ενέργειας και ενεργειακής απόδοσης, την παραγωγή ηλεκτρικής 
ενέργειας από απόβλητα, την παραγωγή καυσίµων από βιοµάζα και απόβλητα, 
την αποθήκευση, διανοµή και χρήση καυσίµων µε ουδέτερο ισοζύγιο άνθρακα 
και ιδίως βιοκαυσίµων για την ηλεκτροπαραγωγή, την ανάπτυξη µονάδων 
ηλεκτροπαραγωγής υψηλής απόδοσης, λογικού κόστους ή/και µονάδων 
παραγωγής θερµότητας µε µηδενικούς ρύπους που βασίζονται ιδίως σε υπόγεια 
αποθήκευση, την ανάπτυξη και επίδειξη τεχνολογιών µετατροπής άλλων στερεών 
καυσίµων, οι οποίες παράγουν και δευτερογενείς φορείς ενέργειας και υγρά ή 
αέρια καύσιµα, την ανάπτυξη εναλλακτικών λύσεων για την αποθήκευση 
ενέργειας, την περαιτέρω µείωση της τελικής και πρωτογενούς κατανάλωσης 
ενέργειας στα κτίρια και τις µεταφορές, τη χρήση τεχνολογιών νέων και 
ανανεώσιµων πηγών ενέργειας και µέτρων και συσκευών για τη διαχείριση της 
ζήτησης ενέργειας, την επιστηµονική στήριξη για την εκπόνηση πολιτικής. 
Επιπλέον, όσον αφορά την πολυπαραγωγή, κρίθηκε σκόπιµο σε αυτό το στάδιο 
και λόγω των περιορισµένων πόρων, να ενταχθεί στη δραστηριότητα 
«Ενεργειακή απόδοση και εξοικονόµηση ενέργειας» και να µην αποτελεί χωριστή 
δραστηριότητα όπως πρότεινε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο· 

                                                 
6 2005 Πράσινη Βίβλο για την Ενεργειακή Αποτελεσµατικότητα (COM (2005) 265), 
 2006 Πράσινη Βίβλο για µια Ευρωπαϊκή στρατηγική βιώσιµου ανταγωνισµού και 

ενεργειακής ασφάλειας (COM (2006) 105). 
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− Όσον αφορά την έκτη προτεραιότητα (περιβάλλον, συµπεριλαµβανοµένης της 
αλλαγής του κλίµατος), το Συµβούλιο ακολούθησε τη γραµµή του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου διευρύνοντας τον στόχο ώστε να περιλάβει το κλίµα και την 
προσαρµογή των περιβαλλοντικών πιέσεων, και το σκεπτικό ώστε να καλύψει τις 
κατασκευές και την αλιεία, αναφορές στην Σύµβαση πλαίσιο των ΗΕ για την 
αλλαγή του κλίµατος, τη Σύµβαση των ΗΕ για την καταπολέµηση της 
ερηµοποίησης και τη Σύµβαση της Στοκχόλµης για τους έµµονους οργανικούς 
ρύπους, τη συµβολή των περιβαλλοντικών τεχνολογιών στην αειφόρο 
κατανάλωση και παραγωγή, τη φυσική κληρονοµιά, την µεγαλύτερη 
ανταγωνιστικότητα εξασφαλίζοντας παράλληλα ένα πλέον αειφόρο µέλλον για τις 
επόµενες γενιές. Το πεδίο δραστηριοτήτων διευκρινίσθηκε ώστε να περιλάβει 
σαφέστερα τις πολικές περιοχές, τις παγκόσµιες και περιφερειακές 
αλληλεπιδράσεις· την ατµόσφαιρα, τις επιπτώσεις που έχει η άνοδος της στάθµης 
της θάλασσας για τις παράκτιες ζώνες και τις επιπτώσεις για τις ιδιαίτερα 
ευαίσθητες περιοχές, τη βελτίωση της πρόβλεψης, τις ξηρασίες, δασοπυρκαϊές, 
κατολισθήσεις, χιονοστιβάδες και άλλα ακραία καιρικά φαινόµενα και τις 
επιπτώσεις τους, τις καταστροφές που συνδέονται µε ακραία γεωλογικά 
φαινόµενα, τη βελτίωση των στρατηγικών διαχείρισης, µεταξύ άλλων και στο 
πλαίσιο προσέγγισης που συνυπολογίζει πολλούς κινδύνους, τον έλεγχο των 
χωροκατακτητικών ξένων ειδών, τις λιµνοθάλασσες, τη διατήρηση του τοπίου, τα 
βιώσιµα προϊόντα, την προστασία, διατήρηση και ανάδειξη της πολιτιστικής 
κληρονοµιάς, συµπεριλαµβανοµένων των ανθρώπινων βιοτόπων, εναλλακτικές 
στρατηγικές δοκιµών και συγκεκριµένα µεθόδους δοκιµής βιοµηχανικών χηµικών 
προϊόντων χωρίς χρήση ζώων, µέθοδοι αξιολόγησης τρίτων, αξιολόγηση, 
εκµετάλλευση και διαχείριση φυσικών πόρων, διάφορες κλίµακες παρατήρησης· 

− η έβδοµη προτεραιότητα (µεταφορές, συµπεριλαµβανοµένης της αεροναυτικής) 
βελτιώθηκε έτσι ώστε να παρέχει ωφελήµατα σε όλους τους πολίτες· επιπτώσεις 
των µεταφορών στο περιβάλλον· διαλειτουργικότητα και διατροπικότητα των 
πλωτών µεταφορών· οχήµατα µικρότερου µεγέθους για διάφορες εφαρµογές· 
καινοτόµος συντήρηση· επισκευή και αναβάθµιση· προσιτοί συνδυασµοί 
τεχνολογιών· βιώσιµες επίγειες µεταφορές· εφαρµογές στις µεταφορές όπως το 
υδρογόνο και οι κυψέλες καυσίµου, συνεκτιµώντας την τιµή και την ενεργειακή 
απόδοση· εφοδιαστική· µέσα µεταφοράς µε µικρότερη ρύπανση· συντήρηση 
υποδοµών· και EGNOS· 

− η όγδοη προτεραιότητα (κοινωνικοοικονοµικές και ανθρωπιστικές επιστήµες) 
επεκτάθηκε για να καλύψει τις δηµογραφικές αλλαγές· καθορισµός κανονιστικών 
µέτρων σε πολιτιστικούς, επιστηµονικούς και τεχνολογικούς τοµείς καθώς και 
στον τοµέα της ισότητας των φύλων· άυλα αγαθά· περιφερειακή συνοχή·  
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κοινωνικοοικονοµικές επιπτώσεις των ευρωπαϊκών πολιτικών και νοµοθεσιών· 

συµφιλίωση του επαγγελµατικού και προσωπικού βίου, θέµατα αναπηρίας, 

ανισότητες· εθνοτικός και θρησκευτικός πλουραλισµός· αναπτυσσόµενες 

περιφέρειες· προαγωγή της ειρήνης· µελλοντική ανάπτυξη της διευρυµένης ΕΕ· 

ρόλος της κοινωνίας των πολιτών· και διάδοση της γνώσης· 

− στην ένατη προτεραιότητα (διάστηµα), το σκεπτικό διευρύνθηκε ώστε να 
περιλάβει τη δασοκοµία· υγεία· υποπαράγωγες τεχνολογικές εφαρµογές και η 
αναγκαιότητα διαστηµικών εφαρµογών σε µία κοινωνία υψηλής τεχνολογίας· 
αποδοτική εκµετάλλευση διαστηµικών µέσων σε συνδυασµό µε επιτόπια µέσα, 
συµπεριλαµβανοµένων των εναέριων· και αποδοτικές αποστολές από άποψη 
κόστους. Οι δραστηριότητες διευρύνθηκαν για να συµπεριλάβουν και την 
επιτόπια παρακολούθηση· την υποστήριξη της ενσωµάτωσης και εναρµόνισης 
των δεδοµένων της Παγκόσµιας Παρακολούθησης του Περιβάλλοντος και της 
Ασφάλειας (GMES) (δορυφορικών και επίγειων, συµπεριλαµβανοµένων των 
συστηµάτων εδάφους, των ναυτικών και των αεροπορικών συστηµάτων)· 
ανάπτυξη συστηµάτων στο διάστηµα για την πρόληψη κινδύνων και τη 
διαχείριση όλων των τύπων έκτακτων περιστατικών, ενίσχυση της σύγκλισης µε 
µη διαστηµικά συστήµατα· µεγιστοποίηση της προστιθέµενης επιστηµονικής 
αξίας σε συνέργεια µε πρωτοβουλίες της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας ∆ιαστήµατος ή 
εθνικές υπηρεσίες για την εξερεύνηση του διαστήµατος, και διευκόλυνση της 
πρόσβασης στα επιστηµονικά αυτά δεδοµένα· συντονισµός προσπαθειών για την 
ανάπτυξη τηλεσκοπίων και ανιχνευτών διαστήµατος καθώς και για ανάλυση 
δεδοµένων στην επιστήµη του διαστήµατος· και βιοϊατρική· 

− στη δέκατη προτεραιότητα (ασφάλεια), ο στόχος βελτιώθηκε ώστε να περιλάβει 
τις φυσικές καταστροφές και την ιδιωτικότητα. Το διευρυµένο σκεπτικό 
περιλαµβάνει στήριξη στην κοινοτική πολιτική υγείας και έµφαση της έρευνας 
στις ευρωπαϊκές ικανότητες επιτήρησης, διανοµής πληροφοριών και γνώσης 
απειλών και περιστατικών καθώς και συστήµατα για την καλύτερη αξιολόγηση 
και έλεγχο καταστάσεων µέσω καλύτερης χρήσης κοινών συστηµάτων 
τεχνολογίας των πληροφοριών και επικοινωνιών στα πεδία διάφορων 
επιχειρήσεων. Οι δραστηριότητες επεκτάθηκαν ώστε να περιλάβουν µεθόδους 
ταχείας ταυτοποίησης· αποκατάσταση της ασφάλειας σε περίπτωση κρίσης· 
επισκόπηση και στήριξη διάφορων επιχειρήσεων διαχείρισης εκτάκτων 
καταστάσεων· δυνατότητα διασύνδεσης συστηµάτων ασφάλειας· κατασκοπία, 
συλλογή πληροφοριών και πολιτική ασφάλεια· έρευνα µε άξονα την αποστολή 
για τις πολιτιστικές, κοινωνικές, πολιτικές και οικονοµικές διαστάσεις της 
ασφάλειας, το ρόλο των ανθρώπινων αξιών και της λήψης αποφάσεων, της 
ψυχολογίας και του κοινωνικού περιβάλλοντος της τροµοκρατίας. 
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ii. Ιδέες 

 Το Συµβούλιο υιοθέτησε την γραµµή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για ταχεία 

δηµιουργία του Ευρωπαϊκού Συµβουλίου Έρευνας (ΕΣΕ), το οποίο θα περιλαµβάνει 

ανεξάρτητο επιστηµονικό συµβούλιο και ειδική εκτελεστική δοµή. Βασιζόµενο στις 

τροπολογίες του ΕΚ, το Συµβούλιο διεύρυνε περαιτέρω το κείµενο ώστε να 

διασφαλισθεί ότι η διαχείριση του ΕΣΕ θα ασκείται από προσωπικό που θα προσληφθεί 

για αυτόν τον σκοπό· ότι το Επιστηµονικό Συµβούλιο θα αντικατοπτρίζει την ποικιλία 

των ερευνητικών πεδίων και ότι θα διορίζονται για περίοδο τεσσάρων ετών, µε 

δυνατότητα άπαξ ανανέωσης, µε βάση σύστηµα εκ περιτροπής· ότι το Επιστηµονικό 

Συµβούλιο θα καθορίζει συνολική επιστηµονική στρατηγική, θα είναι πλήρως υπεύθυνο 

για τις αποφάσεις ως προς το επιλέξιµο για χρηµατοδότηση είδος έρευνας και θα 

καθορίσει κώδικα δεοντολογίας, µεταξύ άλλων, για την αποτροπή σύγκρουσης 

συµφερόντων· ότι οι διοικητικές δαπάνες και οι δαπάνες προσωπικού του ΕΣΕ θα 

συµβαδίζουν µε φειδωλή και οικονοµικά αποδοτική διαχείριση· ότι η Επιτροπή θα 

διασφαλίζει ότι το Συµβούλιο ενεργεί σύµφωνα µε τις αρχές της επιστηµονικής 

αριστείας, αυτονοµίας, αποτελεσµατικότητας και διαφάνειας και θα καταρτίζει ετήσια 

έκθεση σχετικά µε τις δραστηριότητες του ΕΣΕ την οποία θα υποβάλει στο Ευρωπαϊκό 

Κοινοβούλιο και το Συµβούλιο· ότι το ΕΣΕ θα έχει τη δυνατότητα να καταρτίζει τις 

δικές του στρατηγικές µελέτες για την προπαρασκευή και την υποστήριξη των 

επιχειρησιακών του δραστηριοτήτων. 

 

 Ωστόσο, το Συµβούλιο επέλεξε πιο ευέλικτη προσέγγιση από αυτήν που πρότεινε το 

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο όσον αφορά τη δοµή του Ευρωπαϊκού Συµβουλίου Έρευνας. 

Ως εκ τούτου, απόφαση για ενδεχόµενη τροποποίηση της δοµής του ΕΣΕ πρέπει να 

λαµβάνεται µόνον µετά την ενδιάµεση αξιολόγηση του προγράµµατος πλαισίου, η 

οποία θα πραγµατοποιηθεί το αργότερο το 2010, στο πλαίσιο της οποίας µια 

ανεξάρτητη αξιολόγηση των δοµών του Συµβουλίου θα αποφασίσει σχετικά µε τα 

µειονεκτήµατα και τα πλεονεκτήµατα δοµών όπως ενός Εκτελεστικού Οργανισµού ή 

του άρθρου 171 της Συνθήκης, µε βάση τα κριτήρια της επιστηµονικής αριστείας, της 

αυτοτέλειας, της αποτελεσµατικότητας και της διαφάνειας. 
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 iii. Άνθρωποι 
 Το Συµβούλιο συµφώνησε ως προς το µεγαλύτερο µέρος των τροπολογιών του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Το πρόγραµµα περιλαµβάνει πλέον αναφορά στην πείρα 
που αποκοµίσθηκε από τις δράσεις «Marie Curie» κατά τα προηγούµενα προγράµµατα 
πλαίσια και την επίδρασή τους στον ευρωπαϊκό χώρο έρευνας, την κατάρτιση που 
απευθύνεται ειδικά στους νέους, την αυξηµένη συµµετοχή των ερευνητριών, την 
ανοικτή ευρωπαϊκή αγορά εργασίας για τους ερευνητές χωρίς διακρίσεις οποιασδήποτε 
µορφής, ειδικά µέτρα για την ενθάρρυνση πρωτόπειρων ερευνητών και τη στήριξη των 
πρώτων σταδίων της επιστηµονικής σταδιοδροµίας, καθώς και µέτρα για να περιοριστεί 
η «διαρροή εγκεφάλων», την ενθάρρυνση των κέντρων αριστείας στο σύνολο της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης, συνέργειες µε άλλες κοινοτικές πολιτικές και τη διεύρυνση των 
επιστηµονικών και γενικών προσόντων, συµπεριλαµβανοµένων των σχετικών µε τη 
µεταφορά τεχνογνωσίας και την επιχειρηµατικότητα.  

 
 iv. Ικανότητες 
 
 Το Συµβούλιο, καίτοι διατήρησε εν γένει την πρόταση της Επιτροπής, αποφάσισε να 

ενσωµατώσει τη συνεκτική ανάπτυξη πολιτικών ως χωριστή δραστηριότητα η οποία 
εντάσσεται σε αυτό το τµήµα του προγράµµατος πλαισίου και όχι ως οριζόντιο τµήµα 
άλλων δραστηριοτήτων του προγράµµατος «Ικανότητες». 

 
 Λαµβάνοντας υπόψη τις τροπολογίες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, το Συµβούλιο 

διευκρίνισε περαιτέρω το πεδίο εφαρµογής ορισµένων δραστηριοτήτων, ως ακολούθως: 
- όσον αφορά τη δραστηριότητα «Υποδοµές έρευνας», ο στόχος αφορά πλέον την 

ανάπτυξη του ευρωπαϊκού χώρου έρευνας. Το πεδίο των δραστηριοτήτων που 
αφορούν υφιστάµενες υποδοµές έχει διευκρινισθεί προκειµένου να περιληφθεί η 
πρόσβαση και των ερευνητών από τη βιοµηχανία και τις ΜΜΕ σε υποδοµές 
έρευνας υψηλών επιδόσεων, η ανάπτυξη και εξέλιξη της παγκόσµιας 
διασύνδεσης, ανοικτά πρότυπα διαλειτουργικότητας. Όσον αφορά τις νέες 
υποδοµές, οι κοινοτικές δραστηριότητες πρέπει να εστιάσουν κυρίως στις 
προπαρασκευαστικές φάσεις, δεδοµένου ότι τα κράτη µέλη θα εξακολουθήσουν 
να διαδραµατίζουν βασικό ρόλο στην ανάπτυξη και τη χρηµατοδότησή τους. 
Όσον αφορά τα κριτήρια χρηµατοδότησης, το Συµβούλιο διεύρυνε τον κατάλογο 
προκειµένου να περιληφθούν συµβολές στην ικανότητα τεχνολογικής ανάπτυξης 
και να αναπτυχθούν «συσπειρώσεις αριστείας µε άξονα την έρευνα» καθώς και η 
δυνατότητα δανειοδότησης από την ΕΤΕ και τα διαρθρωτικά ταµεία· 
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όσον αφορά τη δραστηριότητα «Έρευνα προς όφελος των ΜΜΕ», το Συµβούλιο 
υιοθέτησε τη γνώµη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου προκειµένου να περιληφθεί η 
πτυχή της γεφύρωσης του χάσµατος µεταξύ έρευνας και καινοτοµίας, η καλύτερη 
αξιοποίηση της έρευνας, οι πάροχοι ερευνητικών υπηρεσιών, η 
συµπληρωµατικότητα µε το πρόγραµµα «Ανταγωνιστικότητα και Καινοτοµία» 
καθώς και µε άλλα κοινοτικά προγράµµατα· σύµφωνα µε τροπολογία του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου προστέθηκε η στήριξη των εθνικών διερευνητικών 
επιχορηγήσεων περιορίζοντας, παράλληλα το πεδίο εφαρµογής στην κατάρτιση 
προτάσεων ανάληψης δράσης δυνάµει της «έρευνας προς όφελος των ΜΜΕ», 
διότι το Συµβούλιο θεώρησε ότι η υποστήριξη θα πρέπει να αφορά σαφώς τα 
ερευνητικά σχέδια· 

- όσον αφορά τη δραστηριότητα «Περιφέρειες της γνώσης», το Συµβούλιο 
επεξέτεινε το πεδίο εφαρµογής της προκειµένου να περιληφθεί η διευκόλυνση της 
ανάδειξης και δηµιουργίας περιφερειακών συσπειρώσεων που συµβάλλουν στην 
ανάπτυξη του ευρωπαϊκού χώρου έρευνας, η στήριξη των αναδυόµενων 
περιφερειών της γνώσης, η σχέση µε τα διαρθρωτικά ταµεία και η συνέργεια µε 
τα κοινοτικά και τα συναφή εθνικά και περιφερειακά προγράµµατα· 

- όσον αφορά τη δραστηριότητα «Ερευνητικό δυναµικό», αποσαφηνίστηκαν οι 
δραστηριότητες προκειµένου να περιληφθούν συνέργειες µε το πρόγραµµα 
«Ανταγωνιστικότητα και Καινοτοµία» ώστε να προωθηθεί η περιφερειακή 
εµπορική εκµετάλλευση της Ε&Α σε συνεργασία µε τη βιοµηχανία· 

- όσον αφορά τη δραστηριότητα «Ένταξη της επιστήµης στον κοινωνικό ιστό», το 
Συµβούλιο διεύρυνε τις σχετικές δραστηριότητες προκειµένου να περιληφθούν 
µέτρα µε σκοπό τη διευκόλυνση της πρόσβασης στις επιστηµονικές δηµοσιεύσεις 
για το κοινό που επιθυµεί να τις συµβουλεύεται, η προώθηση του ρόλου των 
γυναικών στο χώρο της έρευνας και στα επιστηµονικά όργανα λήψης αποφάσεων, 
η δηµιουργία ενός ανοικτού περιβάλλοντος που να εξάπτει την περιέργεια των 
νέων για τις επιστήµες, η ενθάρρυνση της πλήρους συµµετοχής των νέων στο 
επιστηµονικό γίγνεσθαι, η βελτίωση της ενδοεπικοινωνίας και η αµοιβαία 
κατανόηση µεταξύ του επιστηµονικού κόσµου και του ευρύτερου κοινού, η 
καλύτερη παρουσίαση των επιστηµονικών εργασιών, η στήριξη των 
επιστηµονικών δηµοσιεύσεων· 
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- όσον αφορά τις «∆ραστηριότητες διεθνούς συνεργασίας», το Συµβούλιο 

πρόβλεψε να ενταχθούν οι δραστηριότητες που διεξάγονται επί του παρόντος από 
την INTAS η οποία θα παύσει να λειτουργεί κατά τα τέλη του 2006, στο 
πρόγραµµα αυτό, καθώς και στα ειδικά προγράµµατα «Συνεργασία» και 
«Άνθρωποι». Το Συµβούλιο διεύρυνε το στόχο προκειµένου να περιληφθεί η 
διευκόλυνση των επαφών µεταξύ εταίρων από τρίτες χώρες µε στόχο τη βελτίωση 
της πρόσβασης στην έρευνα που διενεργείται σε άλλα µέρη του κόσµου· οι 
δραστηριότητες θα περιλαµβάνουν επίσης ειδικές δράσεις συνεργασίας αµοιβαίου 
ενδιαφέροντος. 

 
 v. Μη πυρηνικές δράσεις του Κοινού Κέντρου Ερευνών (ΚΚΕρ)  
 Το Συµβούλιο αποσαφήνισε περαιτέρω το σκεπτικό προκειµένου να περιληφθεί ο 

συντονισµός των δράσεων µε την έρευνα που διεξάγεται στο πλαίσιο των «Θεµατικών 
τοµέων» του ειδικού προγράµµατος «Συνεργασία» ώστε να αποφευχθούν φαινόµενα 
επικάλυψης. Οι δραστηριότητες διευρύνθηκαν προκειµένου να περιληφθεί η 
επιστηµονική και τεχνική στήριξη στην ανάπτυξη διαδικασιών εκτίµησης και 
διαχείρισης κινδύνων ως εργαλείου για την ευρωπαϊκή διαδικασία λήψης αποφάσεων, η 
παροχή εµπειρογνωµοσύνης και η διαδραµάτιση ρόλου στις ερευνητικές 
δραστηριότητες που αφορούν την Παγκόσµια Παρακολούθηση του Περιβάλλοντος και 
της Ασφάλειας (GMES) και στην ανάπτυξη νέων εφαρµογών στον τοµέα αυτό, καθώς 
και η ανάπτυξη και επικύρωση εναλλακτικών στρατηγικών και ιδιαίτερα µεθόδων 
χωρίς χρήση ζώων, σε όλους τους σχετικούς τοµείς της έρευνας. 

 
(γ) Συνολικό ποσό και κατανοµή των κεφαλαίων 

 
 Εν συνεχεία της σύναψης της διοργανικής συµφωνίας µεταξύ του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου, του Συµβουλίου και της Επιτροπής για δηµοσιονοµική πειθαρχία και 
χρηστή δηµοσιονοµική διαχείριση7, µειώθηκε ο αρχικώς προτεινόµενος 
προϋπολογισµός για το έβδοµο πρόγραµµα πλαίσιο ύψους 72.726 εκατοµµυρίων ευρώ, 
διατηρώντας την κατάλληλη εστίαση και την κριτική µάζα από άποψη πόρων. Το 
Συµβούλιο διατήρησε την τροποποιηµένη πρόταση της Επιτροπής για µέγιστο συνολικό 
ποσό ύψους 50.521 εκατοµµυρίων ευρώ, σύµφωνα µε τη γνώµη του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου. Ωστόσο, το Συµβούλιο πρότεινε αναπροσαρµογές στην κατανοµή του 
ποσού αυτού, ως ακολούθως: 

 

                                                 
7  ΕΕ C 139, 14.6.2006. 
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- όσον αφορά το τµήµα «Συνεργασία», το Συµβούλιο υιοθέτησε τη γνώµη που 

διατύπωσε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στις τροπολογίες του, η οποία συνίσταται 
στην αύξηση της χρηµατοδότησης των θεµατικών τοµέων που διαθέτουν µεγάλο 
δυναµικό για τη βελτίωση της ευρωπαϊκής ανταγωνιστικότητας, ιδίως όσον 
αφορά την πρώτη (υγεία), την πέµπτη (ενέργεια) και την όγδοη προτεραιότητα 
(κοινωνικοοικονοµικές και ανθρωπιστικές επιστήµες), χωρίς ωστόσο να 
προβλέψει τα ίδια ποσά. Εν συνεχεία της διάσπασης του θέµατος «Ασφάλεια και 
διάστηµα» σε δύο χωριστές προτεραιότητες, το Συµβούλιο αποφάσισε να µειώσει 
την προβλεπόµενη επιδότηση για την ασφάλεια κατά 80 εκατοµµύρια ευρώ σε 
σχέση µε το προβλεπόµενο ποσό για το διάστηµα, δεδοµένου ότι θεωρεί ότι η 
κοινοτική αρµοδιότητα στον τοµέα αυτό παραµένει περιορισµένη. 

 
- όσον αφορά το τµήµα «Ικανότητες», το Συµβούλιο υιοθέτησε τη γνώµη του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου επιβάλλοντας περικοπές στην προβλεπόµενη 
χρηµατοδότηση για τις «Υποδοµές για την έρευνα», ενώ αποφάσισε αντ’αυτού να 
αυξήσει σηµαντικά τη χρηµατοδότηση για την «Έρευνα προς όφελος των ΜΜΕ». 
Ωστόσο, το Συµβούλιο θεωρεί ότι οι δραστηριότητες για το τµήµα «Ικανότητες» 
αποτελούν ουσιαστικό σκέλος του προγράµµατος πλαισίου, δεδοµένου ότι 
υποστηρίζουν βασικές πτυχές του ευρωπαϊκού δυναµικού έρευνας και 
καινοτοµίας, και, ως εκ τούτου, επήλθε σαφώς µικρότερη µείωση από εκείνη που 
πρόβλεψε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο· 

 
- όσον αφορά τα προγράµµατα «Ιδέες» και «Άνθρωποι», το Συµβούλιο διατήρησε 

τη χρηµατοδότηση όπως προβλεπόταν στην πρόταση της Επιτροπής και, ως εκ 
τούτου, δεν υιοθέτησε τις τροπολογίες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, όπου 
προβλεπόταν να αυξηθεί η χρηµατοδότηση αµφότερων των τµηµάτων αυτών του 
προγράµµατος πλαισίου εις βάρος του προγράµµατος «Ικανότητες». 

 
2. Θέση του Συµβουλίου σχετικά µε τις τροπολογίες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 

 
 Η κοινή θέση του Συµβουλίου ενσωµατώνει µεγάλο αριθµό τροπολογιών του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (232 από τις 326 προταθείσες τροπολογίες), στο ακέραιο, 
ως προς την ουσία ή εν µέρει, ενίοτε υπό τροποποιηµένη µορφή ή σε διαφορετικό 
σηµείο, και συχνά µε τη µορφή που προτείνεται από την Επιτροπή στην τροποποιηµένη 
της πρόταση, όπως περιγράφηκε διεξοδικά ανωτέρω. 
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(α) Η κοινή θέση του Συµβουλίου ενσωµατώνει τις ακόλουθες τροπολογίες, στο 

ακέραιο ή ως προς την ουσία τους: 

 

- 1, 3, 4, 11, 12, 14, 15, 18, 24, 26, 32, 35, 39, 43, 44, 47, 52, 58, 59, 66, 76, 

88, 93, 95, 97, 121, 126, 130, 132, 137, 142, 146, 148, 149, 153, 162, 173, 

174, 180, 181, 182, 183, 189, 190, 192, 193, 198, 201, 209, 214, 215, 216, 

221, 224, 225, 226, 227, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 243, 245, 

246, 251, 256, 262, 264, 266, 273, 284, 288, 289, 294, 295, 296, 297, 302, 

303, 304, 309, 324· 

 
(β) Το Συµβούλιο ενσωµάτωσε ως προς την αρχή τους ή εν µέρει, τις ακόλουθες 

τροπολογίες: 
 

- 2, 5, 6, 16, 17, 19, 20, 25, 27, 30, 31, 33, 34, 40, 42, 45, 46, 50, 53, 60, 63, 
67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 75, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 84, 85, 86, 87, 89, 90, 
94, 96, 98, 99, 101, 104, 106, 107, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 119, 
120, 122, 123, 124, 125, 127, 128, 129, 131, 136, 138, 140, 141, 154, 155, 
156, 157, 158, 159, 160, 163, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 175, 
177, 178, 179, 184, 185, 186, 187, 188, 195, 196, 197, 199, 200, 202, 203, 
204, 205, 206, 207, 208, 210, 211, 213, 222, 223, 228, 238, 239, 240, 241, 
242, 244, 248, 253, 255, 257, 268, 269, 272, 274, 275, 276, 278, 280, 286, 
287, 291, 293, 298, 299, 300, 313, 315, 334, 350, 351, 359, 361, 362· 

 
(γ) Το Συµβούλιο ακολούθησε τη γνώµη της Επιτροπής όσον αφορά τη µη 

ενσωµάτωση των ακόλουθων τροπολογιών: 
 

- 7, 8, 9, 10, 13, 21, 22, 23, 28, 29, 36, 37, 38, 41, 48, 49, 51, 54, 55, 56, 57, 
61, 62, 64, 65, 74, 83, 91, 92, 100, 102, 103, 105, 108, 116, 117, 118, 133, 
134, 135, 139, 143, 144, 145, 147, 150, 151, 152, 161, 164, 176, 191, 194, 
212, 217, 218, 219, 220, 229, 247, 249, 250, 252, 254, 258, 259, 260, 261, 
263, 265, 267, 270, 271, 277, 279, 281, 282, 283, 285, 290, 292, 301, 305, 
306, 307, 308, 310, 311, 312, 314, 320, 347, 349, 360. 
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IV. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ 
 
 Το Συµβούλιο, κατά την εκπόνηση της κοινής του θέσης, έλαβε πλήρως υπόψη την πρόταση 

της Επιτροπής και τη γνώµη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σε πρώτη ανάγνωση, µε 
αποτέλεσµα να ενσωµατώσει, πλήρως ή εν µέρει, σηµαντικό αριθµό τροπολογιών στην κοινή 
θέση προκειµένου να ικανοποιηθεί το µεγαλύτερο µέρος των ανησυχιών που εξέφρασε το 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Το Συµβούλιο θεωρεί ότι η κοινή του θέση αποτελεί ένα 
ισορροπηµένο κείµενο και προσβλέπει στη διεξαγωγή εποικοδοµητικών συζητήσεων µε το 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο µε στόχο να εγκριθεί συντόµως το έβδοµο πρόγραµµα πλαίσιο, 
καθώς και τα εκτελεστικά µέτρα του προγράµµατος αυτού (δηλ. κανόνες συµµετοχής, ειδικά 
προγράµµατα). 

 
_______________________ 
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ΑΝΑΘΕΩΡΗΜΕΝΗ ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΣΤΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΗΜΕΙΟΥ «I/A» 
της : Γενικής Γραµµατείας του Συµβουλίου 
προς : την ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΜΟΝΙΜΩΝ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ /ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 
αριθ. πρότ. Επιτρ. : 8087/05 RECH 80 ATO 45 COMPET 68 CODEC 266, 11142/06 RECH 181 

ATO 74 COMPET 188 CODEC 703 
Θέµα : Πρόταση απόφασης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου 

σχετικά µε το 7ο πρόγραµµα - πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Κοινότητας για 
δραστηριότητες έρευνας, τεχνολογικής ανάπτυξης και επίδειξης (2007-2013) 
[πρώτη ανάγνωση] 
- Έγκριση (κθ+δ) 
α) της κοινής θέσης 
β) του σκεπτικού του Συµβουλίου 
- ∆ηλώσεις 

 

∆ΗΛΩΣΗ ΤΗΣ ΓΕΡΜΑΝΙΑΣ 

 

Η Γερµανία εκφράζει την ικανοποίησή της όσον αφορά το 7ο πρόγραµµα-πλαίσιο για την έρευνα, 

το οποίο είναι ένα σηµαντικό µέσο για την ενίσχυση των επιστηµονικών και τεχνολογικών 

θεµελίων της Κοινότητας και για την προώθηση της ανταγωνιστικότητάς της σε σηµαντικούς 

τοµείς. 

 

Η προστασία της ανθρώπινης αξιοπρέπειας και του δικαιώµατος στη ζωή απαιτούν τη συνολική 

προστασία της ανθρώπινης ζωής από τη δηµιουργία της και µετά. Εποµένως, η ενωσιακή 

υποστήριξη της έρευνας δεν θα πρέπει να παρέχει κίνητρα για τη θανάτωση εµβρύων. 
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Κατά συνέπεια, η Γερµανία επικροτεί τη δήλωση της Επιτροπής σύµφωνα µε την οποία θα 

συνεχισθούν οι διοικητικές πρακτικές του 6ου προγράµµατος-πλαισίου και δεν θα υποβάλλονται 

στην αρµόδια κανονιστική επιτροπή για το 7ο πρόγραµµα-πλαίσιο προτάσεις σχεδίων προς 

χρηµατοδότηση τα οποία προβλέπουν την καταστροφή ανθρώπινων εµβρύων. 

 

Μολονότι κρίνει ότι οι διατάξεις που αφορούν την έρευνα σχετικά µε τα ανθρώπινα έµβρυα και τα 

βλαστοκύτταρα ανθρώπινων εµβρύων είναι ακόµη ανεπαρκείς, η Γερµανία εγκρίνει το 7ο 

πρόγραµµα-πλαίσιο για την έρευνα λόγω της εξέχουσας σηµασίας του για την ευρωπαϊκή έρευνα 

και για την κοινωνική ανάπτυξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Εν προκειµένω, η Γερµανία υποθέτει ότι, 

παρά την προγραµµατισµένη εξέταση του τοµέα αυτού κατά τα µέσα της εφαρµογής του 7ου 

προγράµµατος-πλαισίου για την έρευνα, η συµφωνία που επιτεύχθηκε όσον αφορά την απαγόρευση 

της χρηµατοδότησης της απόκτησης βλαστοκυττάρων ανθρώπινων εµβρύων από ανθρώπινα 

έµβρυα θα εξακολουθήσει να ισχύει και µετά το χρονικό αυτό διάστηµα λόγω της θεµελιώδους 

σηµασίας της. 

 

∆ΗΛΩΣΗ ΤΗΣ ΑΥΣΤΡΙΑΣ 

 

Η Αυστρία τάσσεται κατ’ αρχήν υπέρ του 7ου προγράµµατος-πλαισίου για την έρευνα, το οποίο 

αποτελεί σηµαντικό µέσο για την ενίσχυση των επιστηµονικών και τεχνολογικών βάσεων της 

Κοινότητας και για τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας της Ευρώπης. 

 

Όσον αφορά τα ζητήµατα βιοηθικής του 7ου προγράµµατος-πλαισίου, η Αυστρία δεν έπαυσε ποτέ 

να συνηγορεί υπέρ της χρηµατοδότησης από κοινοτικούς πόρους δεοντολογικά αποδεκτών ερευνών 

επί βλαστοκυττάρων ενηλίκων. 

 

Η Αυστρία τονίζει και πάλι τη θέση της, την οποία έχει συχνά διατυπώσει, σύµφωνα µε την οποία 

οι δραστηριότητες που συνεπάγονται τη χρησιµοποίηση ανθρώπινων εµβρύων δεν πρέπει να 

χρηµατοδοτηθούν µέσω του 7ου προγράµµατος-πλαισίου για την έρευνα. Η Αυστρία είναι τελείως 

αντίθετη προς τις έρευνες αυτού του είδους για λόγους θεµελιώδους δεοντολογίας. 

 

Η Αυστρία εκφράζει τη λύπη της για το γεγονός ότι το άρθρο 6 της απόφασης σχετικά µε το 7ο 

πρόγραµµα-πλαίσιο επιτρέπει τη χρηµατοδότηση των ερευνών επί βλαστοκυττάρων ανθρώπινων 

εµβρύων. Εποµένως, η Αυστρία δεν είναι σε θέση να συµφωνήσει για το 7ο πρόγραµµα-πλαίσιο 

της ΕΚ στο σύνολό του. 
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∆ΗΛΩΣΗ ΤΗΣ ΠΟΛΩΝΙΑΣ 

 
Η Πολωνία αναγνωρίζει πλήρως ότι το 7ο πρόγραµµα-πλαίσιο αποτελεί κεντρικό στοιχείο της 

ανανεωµένης στρατηγικής της Λισσαβώνας που βασίζεται στη σύµπραξη για την ανάπτυξη και την 

απασχόληση. Το πρόγραµµα αντιπροσωπεύει σηµαντικό βήµα για την οικοδόµηση της κοινωνίας 

της γνώσης, την αύξηση της ανταγωνιστικότητας και την προώθηση της κοινωνικής και 

οικονοµικής προόδου σε ολόκληρη την ΕΕ. 

 
Ειδικότερα, η Πολωνία κρίνει ότι η σύσταση του Ευρωπαϊκού Συµβουλίου Έρευνας, η διάθεση 

σηµαντικών χρηµατικών πόρων για τη βασική έρευνα και η κατά προτεραιότητα χρηµατοδότηση 

των πλέον προικισµένων νέων είναι ιδιαίτερα σηµαντικές. Η Πολωνία, λαµβάνοντας υπόψη το 

κοινό συµφέρον της Ευρώπης, υποστηρίζει και θα εξακολουθήσει να υποστηρίζει την αύξηση της 

χρηµατοδότησης για την έρευνα δυνάµει του 7ου προγράµµατος-πλαισίου. 

 
Η Πολωνία έχει συµβάλει αδιάλειπτα στην υλοποίηση της στρατηγικής της Λισσαβώνας και στη 

δηµιουργία του Ευρωπαϊκού Χώρου Έρευνας. Στόχος µας είναι να συνεχίσουµε τις δραστηριότητες 

αυτές και να υποστηρίξουµε όλα τα µέτρα που λαµβάνει η Κοινότητα εν προκειµένω. Εξάλλου, η 

Πολωνία εκτιµά ιδιαίτερα τις προσπάθειες που έχουν καταβάλει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, το 

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συµβούλιο έως σήµερα για την εκπόνηση της πρότασης απόφασης 

σχετικά µε το 7ο πρόγραµµα-πλαίσιο. Θα επιθυµούσαµε λοιπόν να εκφράσουµε την ιδιαίτερη 

ικανοποίησή µας ψηφίζοντας υπέρ της πρότασης. 

 
Ωστόσο, κατά τις συζητήσεις σχετικά µε τις λεπτοµέρειες της εφαρµογής του προγράµµατος, η 

Πολωνία δεν έπαυσε να επισηµαίνει ότι οι ερευνητικές δραστηριότητες που συνεπάγονται 

οποιαδήποτε χρησιµοποίηση ανθρώπινων εµβρύων ή βλαστοκυττάρων ανθρώπινων εµβρύων 

συνιστούν απόκλιση από τα βασικά ηθικά πρότυπα. Εξάλλου, λόγω της έλλειψης επαρκών 

γνώσεων όσον αφορά τις δυνητικές µακροπρόθεσµες συνέπειες των ερευνών αυτών, η Πολωνία 

έχει επανειληµµένα δηλώσει ότι δεν είναι σε θέση να συµφωνήσει όσον αφορά τη χρηµατοδότησή 

τους από την ΕΕ. ∆υστυχώς, το άρθρο 6 της απόφασης σχετικά µε το 7ο πρόγραµµα-πλαίσιο, υπό 

τη σηµερινή του µορφή, επιτρέπει τη χρηµατοδότηση των ερευνών αυτών. 

 
Εποµένως, λόγω θεµελιωδών δεοντολογικών αρχών και άλλων επιχειρηµάτων που αναφέρονται 

ανωτέρω, η Πολωνία δεν είναι σε θέση να συµφωνήσει όσον αφορά την ενωσιακή χρηµατοδότηση 

ερευνητικών δραστηριοτήτων που συνεπάγονται οποιαδήποτε χρησιµοποίηση εµβρυακών 

βλαστοκυττάρων ή ανθρώπινων εµβρύων. Κατόπιν τούτου, απευθύνουµε έκκληση στην Προεδρία 

και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να αποσύρουν αυτή την πτυχή του υπό συζήτηση κειµένου της  
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πρότασης απόφασης σχετικά µε το 7ο πρόγραµµα-πλαίσιο προς χωριστή εξέταση, ώστε να 

µπορέσει η Πολωνία να υποστηρίξει την καταλλήλως τροποποιηθείσα πρόταση. 

 

∆ΗΛΩΣΗ ΤΗΣ ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑΣ 

 

Το συµβιβαστικό κείµενο που εγκρίθηκε αποτελεί, φυσικά, πρόοδο ενόψει της έγκρισης του 7ου 

προγράµµατος-πλαισίου. Ωστόσο, οφείλουµε να καταγγείλουµε τους περιορισµούς όσον αφορά την 

ανάπτυξη της βιοϊατρικής έρευνας στην Ευρώπη τους οποίους κατέδειξε η παρούσα συζήτηση. 

Εκφράζουµε την ικανοποίησή µας για την έγκριση των ερευνών όσον αφορά τα εµβρυακά 

βλαστοκύτταρα στο 7ο πρόγραµµα-πλαίσιο για την έρευνα και την τεχνολογική ανάπτυξη (ΕΤΑ), 

αλλά δεν µπορούµε παρά να εκφράσουµε τη λύπη µας για την ασυνέπεια της προσπάθειας 

συγκάλυψης της ανάγκης απόκτησης των εν λόγω εµβρυακών βλαστοκυττάρων.  

 

Με τον αποκλεισµό από τα σχέδια ΕΤΑ της στήριξης µηχανισµών για την απόκτηση εµβρυακών 

βλαστοκυττάρων παραµένει στη σκιά αυτό ακριβώς το µέρος του εγχειρήµατος ΕΤΑ το οποίο θα 

απαιτούσε την πλέον αυστηρή δεοντολογική εξέταση. 

 

∆ΗΛΩΣΗ ΤΗΣ ΜΑΛΤΑΣ 

 

Η Μάλτα υποστηρίζει κατ' αρχήν το 7ο πρόγραµµα-πλαίσιο για δραστηριότητες έρευνας, 

τεχνολογικής ανάπτυξης και επίδειξης (2007-2013), ως σηµαντικό µέσο για την ουσιαστική 

ενίσχυση της ενωσιακής έρευνας, που αποτελεί κινητήριο τροχό της καινοτοµίας και της 

ανάπτυξης. 

 

Ωστόσο, η Μάλτα κρίνει ότι η ανθρώπινη αξιοπρέπεια και το δικαίωµα στη ζωή θα πρέπει να 

προστατεύονται κατά τον καλύτερο δυνατό τρόπο ήδη από τη δηµιουργία της ζωής. Εν 

προκειµένω, η Μάλτα τονίζει ότι δεν θα έπρεπε να έχουν περιληφθεί στο πεδίο εφαρµογής αυτού 

του δηµόσια χρηµατοδοτούµενου ενωσιακού προγράµµατος δραστηριότητες που περιλαµβάνουν τη 

χρήση βλαστοκυττάρων ανθρώπινων εµβρύων ή ανθρώπινων εµβρύων. 

 

Η Μάλτα, µολονότι εκτιµά τη δήλωση της Επιτροπής ότι θα συνεχισθεί η τρέχουσα πρακτική και 

ότι δεν θα υποβάλλονται στην κανονιστική επιτροπή για το 7ο πρόγραµµα-πλαίσιο προτάσεις 
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σχεδίων που περιλαµβάνουν δραστηριότητες στο πλαίσιο των οποίων καταστρέφονται ανθρώπινα 

έµβρυα, µεταξύ άλλων για την προµήθεια βλαστοκυττάρων, κρίνει ότι αυτό δεν είναι αρκετό, για 

το λόγο ότι εξακολουθεί να υπάρχει η δυνατότητα κοινοτικής χρηµατοδότησης συνακόλουθων 

σταδίων κατά τα οποία χρησιµοποιούνται βλαστοκύτταρα ανθρώπινων εµβρύων. 

 
Εν προκειµένω, η Μάλτα εκφράζει τη λύπη της για το γεγονός ότι το 7ο πρόγραµµα-πλαίσιο δεν 

αντιµετωπίζει καταλλήλως τα δεοντολογικά µελήµατα στον τοµέα της έρευνας επί ανθρώπινων 

εµβρύων και βλαστοκυττάρων ανθρώπινων εµβρύων. Για το λόγο αυτό η Μάλτα δεν συµφωνεί µε 

το 7ο πρόγραµµα-πλαίσιο στο σύνολό του και κατά συνέπεια καταψηφίζει την κοινή θέση του 

Συµβουλίου. 

 

∆ΗΛΩΣΗ ΤΗΣ ΛΙΘΟΥΑΝΙΑΣ 

 

Η Λιθουανία αναγνωρίζει τη σηµασία και την προστιθέµενη αξία του 7ου προγράµµατος-πλαισίου 

για την ευρωπαϊκή ανταγωνιστικότητα και την έρευνα και ανάπτυξη, και χαιρετίζει και υποστηρίζει 

το πρόγραµµα. 

 

Εντούτοις, η Λιθουανία δεν µπορεί να δεχτεί το άρθρο 6 το οποίο επιτρέπει στην Κοινότητα να 

χρηµατοδοτεί έρευνες επί βλαστοκυττάρων ανθρώπινων εµβρύων, δεδοµένου ότι η Λιθουανία 

θεωρεί ότι η έρευνα αυτή παραβιάζει θεµελιώδεις ηθικές αξίες. 

 

Κατά συνέπεια, η Λιθουανία δεν είναι σε θέση να ψηφίσει υπέρ της πρότασης για το 7ο 

πρόγραµµα- πλαίσιο. 

 
∆ΗΛΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

 
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προτείνει για το 7ο πρόγραµµα-πλαίσιο τη διατήρηση του ιδίου 

δεοντολογικού πλαισίου µε εκείνο του 6ου προγράµµατος-πλαισίου για τη λήψη αποφάσεων 

σχετικά µε την ενωσιακή χρηµατοδότηση ερευνών επί βλαστοκυττάρων ανθρώπινων εµβρύων. 

 
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προτείνει τη διατήρηση του δεοντολογικού αυτού πλαισίου γιατί έχει 

αναπτύξει, µε βάση την πείρα, µια υπεύθυνη προσέγγιση για έναν τοµέα επιστήµης που είναι 

ιδιαίτερα φέρελπις, η οποία έχει αποδειχθεί ικανοποιητική στο πλαίσιο ενός ερευνητικού 

προγράµµατος µε συµµετοχή ερευνητών από πολλές χώρες µε πολύ διαφορετικές ρυθµιστικές 

καταστάσεις. 
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(1) Σύµφωνα µε την απόφαση για το 7ο πρόγραµµα-πλαίσιο αποκλείεται ρητά η κοινοτική 

χρηµατοδότηση τριών τοµέων ερευνών : 

 
• ερευνητικών δραστηριοτήτων για κλωνοποίηση του ανθρώπινου είδους για αναπαραγωγικούς 

σκοπούς, 

• ερευνητικών δραστηριοτήτων µε στόχο την τροποποίηση της γενετικής κληρονοµιάς των 

ανθρώπινων όντων που θα µπορούσαν να καταστήσουν τις αλλαγές αυτές κληρονοµικές, 

• ερευνητικών δραστηριοτήτων µε στόχο τη δηµιουργία ανθρώπινων εµβρύων αποκλειστικά 

και µόνον για την έρευνα ή για την απόκτηση βλαστοκυττάρων, µεταξύ άλλων µέσω 

µεταφοράς πυρήνων σωµατικών κυττάρων. 

 
(2) ∆εν θα χρηµατοδοτηθεί καµία δραστηριότητα που είναι απαγορευµένη σε όλα τα κράτη µέλη. 

∆εν θα χρηµατοδοτηθεί καµία δραστηριότητα σε κράτος µέλος όπου η δραστηριότητα αυτή 

είναι απαγορευµένη. 

 

(3) Η απόφαση για το 7ο πρόγραµµα-πλαίσιο και οι διατάξεις για το δεοντολογικό πλαίσιο που 

διέπει την κοινοτική χρηµατοδότηση ερευνών επί βλαστοκυττάρων ανθρώπινων εµβρύων δεν 

συνεπάγονται κατά κανένα τρόπο αξιολογική κρίση σχετικά µε το ρυθµιστικό ή δεοντολογικό 

πλαίσιο που διέπει τις έρευνες αυτές στα κράτη µέλη. 

 

(4) Ζητώντας την υποβολή προτάσεων, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν επιδιώκει ρητά τη 

χρησιµοποίηση βλαστοκυττάρων ανθρώπινων εµβρύων. Η τυχόν χρησιµοποίηση ανθρώπινων 

βλαστοκυττάρων, ενηλίκων ή εµβρύων, εξαρτάται από την κρίση των επιστηµόνων για την 

επίτευξη των στόχων που επιδιώκουν. Στην πράξη, το µεγαλύτερο µέρος των κοινοτικών 

πόρων που χορηγείται για τις έρευνες επί των βλαστοκυττάρων αφιερώνεται στη 

χρησιµοποίηση βλαστοκυττάρων ενηλίκων. ∆εν υπάρχει λόγος να υπάρξουν ουσιαστικές 

αλλαγές εν προκειµένων στο 7ο πρόγραµµα-πλαίσιο. 

 

(5) Κάθε σχέδιο που προτείνει τη χρησιµοποίηση βλαστοκυττάρων ανθρώπινων εµβρύων πρέπει 

να υποβάλλεται επιτυχώς σε επιστηµονική αξιολόγηση κατά την οποία η ανάγκη 

χρησιµοποίησης των βλαστοκυττάρων αυτών για την επίτευξη των επιστηµονικών στόχων 

εκτιµάται από ανεξάρτητους επιστηµονικούς εµπειρογνώµονες. 
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(6) Εν συνεχεία οι προτάσεις που έχουν υποβληθεί επιτυχώς στην επιστηµονική αξιολόγηση 

υπόκεινται σε αυστηρή δεοντολογική επανεξέταση την οποία οργανώνει η Ευρωπαϊκή 

Επιτροπή. Στη δεοντολογική αυτή επανεξέταση λαµβάνονται υπόψη οι αρχές που 

εκφράζονται στο Χάρτη Θεµελιωδών ∆ικαιωµάτων της ΕΕ και στις συναφείς διεθνείς 

συµβάσεις όπως η Σύµβαση του Συµβουλίου της Ευρώπης για τα ανθρώπινα δικαιώµατα και 

τη βιοϊατρική που υπεγράφη στο Οβιέντο στις 4 Απριλίου 1997 καθώς και τα πρόσθετα 

πρωτόκολλά της και η Οικουµενική ∆ιακήρυξη της Ουνέσκο για το ανθρώπινο γονιδίωµα και 

τα ανθρώπινα δικαιώµατα. Η δεοντολογική επανεξέταση χρησιµεύει επίσης για να ελεγχθεί 

κατά πόσον οι προτάσεις τηρούν τους κανόνες των χωρών όπου θα διεξαχθούν οι έρευνες. 

 

(7) Σε συγκεκριµένες περιπτώσεις µπορεί να διεξαχθεί δεοντολογική επανεξέταση κατά τη 

διάρκεια υλοποίησης του σχεδίου. 

 

(8) Για κάθε σχέδιο που προτείνει τη χρησιµοποίηση βλαστοκυττάρων ανθρώπινων εµβρύων 

πρέπει να επιδιώκεται η έγκριση των αρµοδίων εθνικών ή τοπικών επιτροπών δεοντολογίας 

πριν από την έναρξη υλοποίησης του σχεδίου. Πρέπει να τηρηθούν όλοι οι εθνικοί κανόνες 

και διαδικασίες, µεταξύ άλλων εκείνοι που αφορούν ζητήµατα όπως η γονική συγκατάθεση, η 

έλλειψη οικονοµικών κινήτρων κ.λπ. Θα διεξάγονται έλεγχοι για το κατά πόσον το σχέδιο 

περιλαµβάνει αναφορές σε µέτρα αδειοδότησης και ελέγχου που θα ληφθούν από τις 

αρµόδιες αρχές του κράτους µέλος στο οποίο θα διεξαχθούν οι έρευνες. 

 
(9) Οι προτάσεις που διέρχονται επιτυχώς τα στάδια της επιστηµονικής αξιολόγησης, των 

εθνικών ή τοπικών δεοντολογικών εξετάσεων και της ευρωπαϊκής δεοντολογικής 

επανεξέτασης υποβάλλονται προς έγκριση, κατά περίπτωση, στα κράτη µέλη, που 

συνεδριάζουν ως κανονιστική επιτροπή. Κανένα σχέδιο που συνεπάγεται τη χρησιµοποίηση 

βλαστοκυττάρων ανθρώπινων εµβρύων δεν θα χρηµατοδοτηθεί εφόσον δεν έχει λάβει την 

έγκριση των κρατών µελών. 

 
(10) Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα εξακολουθήσει να εργάζεται για να καταστούν ευρύτατα προσιτά 

σε όλους τους ερευνητές τα αποτελέσµατα των ερευνών επί βλαστοκυττάρων, οι οποίες 

χρηµατοδοτούνται από την Κοινότητα, για το απώτατο όφελος των ασθενών όλων των 

χωρών. 
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(11) Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα υποστηρίξει τις δράσεις και τις πρωτοβουλίες που συµβάλλουν 

στο συντονισµό και τον εξορθολογισµό των ερευνών επί βλαστοκυττάρων ανθρώπινων 

εµβρύων στα πλαίσια µιας υπεύθυνης δεοντολογικής προσέγγισης. Ειδικότερα, η Επιτροπή 

θα υποστηρίξει τη δηµιουργία ευρωπαϊκού µητρώου σειρών βλαστοκυττάρων ανθρώπινων 

εµβρύων. Το µητρώο αυτό θα επιτρέψει την παρακολούθηση των υφισταµένων 

βλαστοκυττάρων ανθρώπινων εµβρύων στην Ευρώπη, θα συµβάλει στη µεγιστοποίηση της 

χρησιµοποίησής τους από τους επιστήµονες και µπορεί να συµβάλει στην αποτροπή άσκοπων 

παραγωγών νέων σειρών βλαστοκυττάρων. 

 
(12) Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα συνεχίσει τη σηµερινή πρακτική και δεν θα υποβάλλει στην 

κανονιστική επιτροπή προτάσεις σχεδίων που περιλαµβάνουν ερευνητικές δραστηριότητες 

στο πλαίσιο των οποίων καταστρέφονται ανθρώπινα έµβρυα, µεταξύ άλλων για την 

απόκτηση βλαστοκυττάρων. Ο αποκλεισµός της χρηµατοδότησης αυτού του σταδίου των 

ερευνών δεν θα εµποδίζει την κοινοτική χρηµατοδότηση συνακόλουθων σταδίων κατά τα 

οποία χρησιµοποιούνται βλαστοκύτταρα ανθρώπινων εµβρύων. 

 

∆ΗΛΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΣΗΜΕΙΟ 3 (Β) 

 

Η Επιτροπή θεωρεί ως προστιθέµενη αξία για την ΕΕ τη στενή συνεργασία που υφίσταται σήµερα 

µεταξύ των ευρωπαίων συµµετεχόντων στις έρευνες όσον αφορά την ενέργεια σύντηξης. Θα 

επιδιώξει να εξασφαλίσει ότι η δοµή διαχείρισης της έρευνας όσον αφορά την ενέργεια σύντηξης 

στο 7ο πρόγραµµα-πλαίσιο θα διαµορφωθεί σε στενή διαβούλευση µε την ερευνητική κοινότητα. 

Θα εξασφαλισθεί ο κατάλληλος συντονισµός µεταξύ των δραστηριοτήτων που διεξάγονται από την 

Ευρωπαϊκή Κοινή Επιχείρηση και που αφορούν µεταξύ άλλων και ως αρχική προτεραιότητα την 

υλοποίηση του ΙΤΕR και των άλλων δραστηριοτήτων που διεξάγονται στα πλαίσια του θεµατικού 

τοµέα «Έρευνες όσον αφορά την ενέργεια σύντηξης» στο 7ο πρόγραµµα-πλαίσιο µέσω της 

επιδίωξης της ερευνητικής κοινότητας να βελτιώσει τις επιστηµονικές και τεχνολογικές γνώσεις 

όσον αφορά την ενέργεια σύντηξης. 

 

____________________ 
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ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ 

Βρυξέλλες, 26.9.2006 
COM(2006) 548 τελικό 

2005/0043 (COD) 

  

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ  
ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 

 
σύμφωνα με το άρθρο 251 παράγραφος 2 δεύτερο εδάφιο της συνθήκης EΚ 

 
σχετικά με 

την κοινή θέση του Συμβουλίου ενόψει της έκδοσης της απόφασης του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για το 7ο πρόγραμμα πλαίσιο δραστηριοτήτων 
έρευνας, τεχνολογικής ανάπτυξης και επίδειξης της Ευρωπαϊκής Κοινότητας (2007-

2013) 
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2005/0043 (COD) 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ  
ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 

 
σύμφωνα με το άρθρο 251 παράγραφος 2 δεύτερο εδάφιο της συνθήκης EΚ 

 
σχετικά με 

την κοινή θέση του Συμβουλίου ενόψει της έκδοσης της απόφασης του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για το 7ο πρόγραμμα πλαίσιο δραστηριοτήτων 
έρευνας, τεχνολογικής ανάπτυξης και επίδειξης της Ευρωπαϊκής Κοινότητας (2007-

2013) 

1. ΙΣΤΟΡΙΚΟ 

Ημερομηνία διαβίβασης της πρότασης στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 
και στο Συμβούλιο (έγγραφο COM(2005) 119 τελικό - 
2005/0043(COD) και 2005/0044(CNS)) : 

13 Απριλίου 2005 

Ημερομηνία γνωμοδότησης της Επιτροπής των Περιφερειών: 16 Νοεμβρίου 2005 

Ημερομηνία γνωμοδότησης της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και 
Κοινωνικής Επιτροπής: 

14 Δεκεμβρίου 2005 

Ημερομηνία γνωμοδότησης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σε πρώτη 
ανάγνωση: 

15 Ιουνίου 2006 

Ημερομηνία διαβίβασης της τροποποιημένης πρότασης στο 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο: 

28 Ιουνίου 2006 

Ημερομηνία καθορισμού της κοινής θέσης: 25 Σεπτεμβρίου 2006 

2. Η ΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΝΑΝΤΙ ΤΗΣ ΚΟΙΝΗΣ ΘΕΣΗΣ 

Κατ’εφαρμογή του άρθρου 251 της συνθήκης ΕΚ, στην παρούσα ανακοίνωση εκτίθεται η 
στάση της Επιτροπής έναντι της κοινής θέσης για το 7ο πρόγραμμα πλαίσιο έρευνας και 
τεχνολογικής ανάπτυξης που καθόρισε το Συμβούλιο, με ειδική πλειοψηφία, στις 
25 Σεπτεμβρίου 2006, μετά την επίτευξη πολιτικής συμφωνίας στις 24 Ιουλίου 2006. Την ίδια 
ημερομηνία επιτεύχθηκε επίσης πολιτική συμφωνία σχετικά με το πρόγραμμα πλαίσιο της 
Ευρατόμ. 

Σε γενικές γραμμές, η κοινή θέση διατηρεί τη δομή και το περιεχόμενο του προγράμματος 
πλαισίου όπως προτάθηκε από την Επιτροπή και, συνολικά, είναι σε μεγάλο βαθμό συνεπής 
με τη γνώμη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.  
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Το Συμβούλιο ενσωμάτωσε στην κοινή θέση τη μεγάλη πλειονότητα των τροπολογιών που 
είχε εγκρίνει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, γνωμοδοτώντας σε πρώτη ανάγνωση (15 Ιουνίου 
2006), και οι οποίες έγιναν δεκτές από την Επιτροπή στην τροποποιημένη πρότασή της1. 

3. ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΚΟΙΝΗ ΘΕΣΗ 

Η Επιτροπή θεωρεί την κοινή θέση ως ικανοποιητική βάση για τη συνέχιση των 
διαπραγματεύσεων επί του προγράμματος πλαισίου, με την προοπτική να επιτευχθεί 
συμφωνία σε δεύτερη ανάγνωση. 

Σχετικά με τον προϋπολογισμό, το Συμβούλιο (και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο) επικύρωσε 
το συνολικό ποσό των 50.521 εκατομ. ευρώ που εισηγήθηκε η Επιτροπή στην τροποποιημένη 
πρότασή της2, μετά τη σύναψη της διοργανικής συμφωνίας μεταξύ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής για δημοσιονομική πειθαρχία και χρηστή 
δημοσιονομική διαχείριση3 στις 17 Μαΐου 2006. 

Όσον αφορά την κατανομή του προϋπολογισμού, η κοινή θέση είναι γενικά συνεπής με την 
τροποποιημένη πρόταση της Επιτροπής και με τη γνώμη του Κοινοβουλίου, με τις ακόλουθες 
εξαιρέσεις: 

– Στο πρόγραμμα «Συνεργασία», 

– αύξηση των ποσών για πέντε θεματικούς τομείς: «Υγεία», «Νανοεπιστήμες, 
νανοτεχνολογίες, υλικά και νέες τεχνολογίες παραγωγής», «Ενέργεια», 
«Περιβάλλον», καθώς και μικρή αύξηση για τις «Κοινωνικοοικονομικές και 
ανθρωπιστικές επιστήμες»· 

– μείωση στον θεματικό τομέα «Ασφάλεια και διάστημα». 

– Στο πρόγραμμα «Ικανότητες» 

– σημαντική μείωση στο σκέλος «Υποδομές έρευνας» και μείωση στο σκέλος 
«Ενσωμάτωση της επιστήμης στον κοινωνικό ιστό»· 

– αύξηση των ποσών για τα σκέλη «Έρευνα προς όφελος των ΜΜΕ» και 
«Ερευνητικό δυναμικό» και μικρή αύξηση για τις «Δραστηριότητες διεθνούς 
συνεργασίας». 

Μολονότι υπάρχει μεγάλη αντιστοιχία μεταξύ προτεινόμενων δραστηριοτήτων και 
προϋπολογισμού, τα μειωμένα κονδύλια που προβλέπονται για τις «Υποδομές» και τον 
θεματικό τομέα «Ασφάλεια και διάστημα» ενδέχεται να μην επιτρέψουν να υλοποιηθούν 
πλήρως οι δραστηριότητες που προτείνονται στην κοινή θέση. 

Σχετικά με τη δομή του προγράμματος, η κοινή θέση διατηρεί τα διάφορα στοιχεία του όπως 
προτάθηκαν από την Επιτροπή, μεταξύ των οποίων η επικέντρωση στους θεματικούς τομείς 
και η ευέλικτη προσέγγιση που υιοθετείται στο πρόγραμμα, λαμβανομένης υπόψη της 

                                                 
1 COM(2006)364 τελικό της 28.06.2006 
2 COM(2005) 119 τελικό/2 της 24.05.2006 
3 ΕΕ C 139 της 14.6.2006, σ. 1 
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επταετούς διάρκειάς του. Η Επιτροπή συμφωνεί στο ότι η συνεκτική ανάπτυξη των πολιτικών 
θα πρέπει να αποτελεί χωριστό σκέλος του προγράμματος «Ικανότητες». Το Συμβούλιο, 
ωστόσο, ευθυγραμμιζόμενο με το Κοινοβούλιο, διαχώρισε τα δύο πεδία του θεματικού τομέα 
«Ασφάλεια και διάστημα», με αποτέλεσμα να προτείνει δέκα θεματικούς τομείς. Η Επιτροπή 
πιστεύει ότι με τη συνένωση των δύο πεδίων θα μπορούσε να επιτευχθεί σημαντική ευελιξία 
και συνεργία.  

Όσον αφορά το περιεχόμενο της έρευνας, στην κοινή θέση περιελήφθη μεγάλο ποσοστό των 
τροπολογιών που ενέκρινε το Κοινοβούλιο και οι οποίες έγιναν δεκτές από την Επιτροπή 
στην τροποποιημένη πρότασή της. Η Επιτροπή διευκρίνισε στην τροποποιημένη πρότασή της 
ότι, λόγω της μείωσης του προϋπολογισμού, δεν συμπεριέλαβε τροπολογίες που θα 
συνεπάγονταν διεύρυνση του αντικειμένου των θεματικών τομέων, με αποτέλεσμα να 
χρειάζονται περισσότεροι πόροι. Η Επιτροπή θεωρεί ότι στην κοινή θέση τηρείται 
ουσιαστικά η αρχή αυτή, με την οποία πάντως έρχεται σε αντίθεση η προσθήκη του 
«Καθεστώτος διερευνητικών επιχορηγήσεων» για τις ΜΜΕ στο πρόγραμμα «Ικανότητες». Η 
Επιτροπή πιστεύει ότι ο προϋπολογισμός θα πρέπει να προορίζεται αποκλειστικά για τη 
χρηματοδότηση έργων. 

Η Επιτροπή επικροτεί την ενδυνάμωση του κειμένου για τις ΜΜΕ με την υπόδειξη 
συγκεκριμένων μέτρων στους θεματικούς τομείς, καθώς και με την ποιοτική και ποσοτική 
ανάλυση, προσέγγιση την οποία η Επιτροπή θεωρεί αποτελεσματικότερη από τον καθορισμό 
τεχνητών στόχων, που δεν υιοθέτησε στην τροποποιημένη πρότασή της.  

Το Κοινοβούλιο αποδίδει μεγάλη σημασία στις κοινές τεχνολογικές πρωτοβουλίες, καθώς και 
στα προγράμματα «Ιδέες» και «Άνθρωποι».  

• Σχετικά με τις κοινές τεχνολογικές πρωτοβουλίες, η κοινή θέση περιλαμβάνει τις 
τροποποιήσεις των κριτηρίων προσδιορισμού των πρωτοβουλιών αυτών. 

• Στο πρόγραμμα «Ιδέες» συμπεριελήφθησαν, αφενός σημαντικές διασαφηνίσεις 
σχετικά με τη διάρκεια και την ανανέωση της θητείας των μελών του 
επιστημονικού συμβουλίου, τον ρόλο του και τις ρυθμίσεις που αφορούν τη 
διοίκηση και τη στελέχωσή του και, αφετέρου, πρόβλεψη για την επανεξέταση 
των δομών και των μηχανισμών του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Έρευνας από 
ανεξάρτητο φορέα το 2010, τα αποτελέσματα της οποίας θα υποβληθούν στο 
Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο. 

• Όσον αφορά το πρόγραμμα «Άνθρωποι», επήλθε σειρά αλλαγών, στις οποίες 
συμπεριλαμβάνονται παραπομπές στους δεσμούς του συγκεκριμένου 
προγράμματος με άλλα μέρη του προγράμματος πλαισίου και με άλλα κοινοτικά 
προγράμματα, προσθήκες που καθιστούν σαφή τη διεθνή διάσταση αυτού του 
μέρους του προγράμματος πλαισίου, καθώς και υποδείξεις ως προς τη δημιουργία 
κατάλληλων συνθηκών εργασίας για τους ερευνητές και ως προς τον τρόπο 
συγχρηματοδότησης.  

Τέλος, τα κριτήρια στήριξης νέων υποδομών έρευνας είναι πιο λεπτομερή, ενώ 
αναγνωρίζεται η σημασία των περιφερειακών παραμέτρων για την κατασκευή νέων 
υποδομών. 

Για την έρευνα με αντικείμενο τα βλαστοκύτταρα, η Επιτροπή δέχθηκε να προσθέσει στην 
τροποποιημένη πρότασή της ένα άρθρο που ορίζει ποιοι τομείς έρευνας δεν θα 
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χρηματοδοτούνται βάσει του 7ου προγράμματος πλαισίου, σύμφωνα με τη σχετική 
τροπολογία του Κοινοβουλίου. Το Συμβούλιο συμπεριέλαβε το άρθρο αυτό στην κοινή θέση 
του και η Επιτροπή κατέθεσε δήλωση επιβεβαίωσης της εφαρμοστέας πρακτικής (βλ. 
παράρτημα). 

4. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ 

Η Επιτροπή θεωρεί ότι η κοινή θέση, που καθορίστηκε με ειδική πλειοψηφία 
στις 25 Σεπτεμβρίου 2006, συγκλίνει σε μεγάλο βαθμό με τις θέσεις τόσο του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου, όσο και της Επιτροπής. Στην κοινή θέση έχει ληφθεί υπόψη μεγάλο ποσοστό 
των τροπολογιών που εγκρίθηκαν από το Κοινοβούλιο σε πρώτη ανάγνωση και 
ενσωματώθηκαν στην τροποποιημένη πρόταση της Επιτροπής. Ως εκ τούτου, η Επιτροπή 
υποστηρίζει την κοινή θέση. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 

Για το 7ο πρόγραμμα πλαίσιο, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προτείνει να διατηρηθεί το ίδιο 
δεοντολογικό πλαίσιο, όπως στο 6ο πρόγραμμα πλαίσιο, για τη λήψη των αποφάσεων που 
αφορούν τη χρηματοδότηση έρευνας με αντικείμενο τα ανθρώπινα εμβρυϊκά βλαστοκύτταρα 
από την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ). 

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προτείνει να διατηρηθεί το εν λόγω δεοντολογικό πλαίσιο, επειδή 
έχει αναπτύξει εμπειρική προσέγγιση με υπευθυνότητα για έναν πολύ ελπιδοφόρο 
επιστημονικό τομέα, η οποία αποδείχθηκε ότι λειτουργεί ικανοποιητικά στο πλαίσιο 
ερευνητικών προγραμμάτων στα οποία συμμετέχουν ερευνητές από πολλές χώρες όπου 
επικρατούν πολύ διαφορετικές καταστάσεις από πλευράς ρυθμίσεων.  

(1) Η απόφαση για το 7ο πρόγραμμα πλαίσιο (ΠΠ7) εξαιρεί ρητά από την κοινοτική 
χρηματοδότηση τρεις τομείς έρευνας:  

• τις ερευνητικές δραστηριότητες με αντικείμενο την κλωνοποίηση του ανθρώπου 
για αναπαραγωγικούς σκοπούς· 

• τις ερευνητικές δραστηριότητες με στόχο την τροποποίηση της γενετικής 
κληρονομιάς των ανθρωπίνων όντων, οι οποίες ενδέχεται να καταστήσουν 
κληρονομικές τις εν λόγω τροποποιήσεις· 

• τις ερευνητικές δραστηριότητες που αποβλέπουν στη δημιουργία ανθρώπινων 
εμβρύων αποκλειστικά και μόνο για ερευνητικούς σκοπούς ή για σκοπούς 
εξασφάλισης βλαστοκυττάρων, μεταξύ άλλων μέσω μεταφοράς πυρήνων 
σωματικών κυττάρων.  

(2) Δεν θα χρηματοδοτηθεί καμία δραστηριότητα που απαγορεύεται σε όλα τα κράτη 
μέλη. Δεν θα χρηματοδοτηθεί καμία δραστηριότητα σε κράτος μέλος όπου αυτή έχει 
απαγορευθεί. 

(3) Η σχετική με το ΠΠ7 απόφαση και οι διατάξεις για το δεοντολογικό πλαίσιο που 
διέπει την κοινοτική χρηματοδότηση της έρευνας με αντικείμενο τα ανθρώπινα 
εμβρυϊκά βλαστοκύτταρα, δεν συνεπάγονται κατά κανένα τρόπο αξιολογική κρίση για 
το κανονιστικό ή δεοντολογικό πλαίσιο που διέπει τη σχετική έρευνα στα κράτη μέλη.  

(4) Στις προσκλήσεις υποβολής προτάσεων, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν επιζητεί ρητά τη 
χρήση ανθρώπινων εμβρυϊκών βλαστοκυττάρων. Η ενδεχόμενη χρήση ανθρώπινων 
βλαστοκυττάρων, ανεξαρτήτως του εάν αυτά είναι ενήλικα ή εμβρυϊκά, υπόκειται 
στην κρίση των επιστημόνων, με γνώμονα τους στόχους που οι ίδιοι επιδιώκουν. Στην 
πράξη, από τους κοινοτικούς χρηματοδοτικούς πόρους που διοχετεύονται στην έρευνα 
με αντικείμενο τα βλαστοκύτταρα, το μεγαλύτερο – με διαφορά – ποσοστό διατίθεται 
για τη χρήση ενήλικων βλαστοκυττάρων. Δεν συντρέχει λόγος να αλλάξει η πρακτική 
αυτή κατά την εκτέλεση του ΠΠ7.  

(5) Κάθε έργο στο οποίο προτείνεται η χρήση ανθρώπινων εμβρυϊκών βλαστοκυττάρων 
πρέπει να υφίσταται με επιτυχία επιστημονική αξιολόγηση, κατά την οποία 
ανεξάρτητοι ειδικοί επιστήμονες εκτιμούν την αναγκαιότητα της χρήσης των εν λόγω 
βλαστοκυττάρων για την επίτευξη των επιστημονικών σκοπών.  
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(6) Οι προτάσεις που υφίστανται με επιτυχία την επιστημονική αξιολόγηση υποβάλλονται 
κατόπιν σε αυστηρή δεοντολογική εξέταση, την οποία οργανώνει η Ευρωπαϊκή 
Επιτροπή. Στην εξέταση αυτή λαμβάνονται υπόψη οι αρχές που αποτυπώνονται στον 
Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της ΕΕ και σε συναφείς διεθνείς συμβάσεις, 
όπως η Σύμβαση του Συμβουλίου της Ευρώπης για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα και τη 
Βιοϊατρική, που υπεγράφη στο Oviedo, στις 4 Απριλίου 1997, με τα συμπληρωματικά 
της πρωτόκολλα και η Οικουμενική Διακήρυξη της UNESCO για το Ανθρώπινο 
Γονιδίωμα και τα Ανθρώπινα Δικαιώματα. Η δεοντολογική εξέταση χρησιμεύει 
επίσης για να ελέγχεται αν τηρούνται στις προτάσεις οι κανόνες των χωρών όπου θα 
διεξαχθεί η έρευνα.  

(7) Σε ειδικές περιπτώσεις, είναι δυνατόν να διενεργηθεί δεοντολογική εξέταση κατά τη 
διάρκεια του έργου.  

(8) Για κάθε έργο στο οποίο προτείνεται η χρήση ανθρώπινων εμβρυϊκών 
βλαστοκυττάρων πρέπει να ζητείται έγκριση από την αρμόδια εθνική ή τοπική 
επιτροπή δεοντολογίας, πριν από την έναρξή του. Πρέπει να τηρούνται όλοι οι εθνικοί 
κανόνες και όλες οι εθνικές διαδικασίες, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που αφορούν 
ζητήματα όπως η γονική συναίνεση, η απουσία οικονομικών κινήτρων κ.λπ.. Θα 
εξακριβώνεται κατά πόσον το έργο περιλαμβάνει αναφορά σε μέτρα αδειοδότησης και 
ελέγχου που πρόκειται να ληφθούν από τις αρμόδιες αρχές του κράτους μέλους όπου 
θα διεξαχθεί η έρευνα.  

(9) Οι προτάσεις που υφίστανται με επιτυχία την επιστημονική αξιολόγηση, καθώς και τις 
δεοντολογικές εξετάσεις σε εθνικό ή τοπικό και σε ευρωπαϊκό επίπεδο, θα 
υποβάλλονται προς έγκριση, κατά περίπτωση, στα κράτη μέλη, τα οποία θα 
συνέρχονται ως κανονιστική επιτροπή. Κανένα έργο που περιλαμβάνει τη χρήση 
ανθρώπινων εμβρυϊκών βλαστοκυττάρων δεν θα χρηματοδοτείται, εάν δεν έχει λάβει 
έγκριση από τα κράτη μέλη.  

(10) Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα συνεχίσει να καταβάλλει προσπάθειες για να έχουν όλοι οι 
ερευνητές ευρεία πρόσβαση στα αποτελέσματα της χρηματοδοτούμενης από την 
Κοινότητα έρευνας με αντικείμενο τα βλαστοκύτταρα, προς όφελος τελικά των 
ασθενών σε όλες τις χώρες.  

(11) Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα στηρίξει τις δραστηριότητες και τις πρωτοβουλίες που 
συμβάλλουν στο συντονισμό και στον εξορθολογισμό της έρευνας για τα ανθρώπινα 
εμβρυϊκά βλαστοκύτταρα στο πλαίσιο δεοντολογικής προσέγγισης με υπευθυνότητα. 
Ειδικότερα, θα στηρίξει τη δημιουργία ευρωπαϊκού μητρώου σειρών ανθρώπινων 
εμβρυϊκών βλαστοκυττάρων. Η στήριξη του μητρώου αυτού θα επιτρέψει την 
παρακολούθηση των υφιστάμενων ανθρώπινων εμβρυϊκών βλαστοκυττάρων στην 
Ευρώπη, θα συντελέσει στη μεγιστοποίηση της χρήσης τους από τους επιστήμονες και 
μπορεί να βοηθήσει να αποφευχθεί η άσκοπη λήψη νέων σειρών βλαστοκυττάρων. 

(12) Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα εξακολουθήσει να εφαρμόζει την τρέχουσα πρακτική και 
δεν θα υποβάλει στην κανονιστική επιτροπή προτάσεις έργων που θα περιλαμβάνουν 
ερευνητικές δραστηριότητες με τις οποίες καταστρέφονται ανθρώπινα έμβρυα, μεταξύ 
άλλων για την εξασφάλιση βλαστοκυττάρων. Η εξαίρεση της χρηματοδότησης αυτού 
του σταδίου της έρευνας δεν εμποδίζει την κοινοτική χρηματοδότηση μεταγενέστερων 
σταδίων στα οποία χρησιμοποιούνται ανθρώπινα εμβρυϊκά βλαστοκύτταρα. 
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