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ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ

1. Το ειδικό αυτό πρόγραμμα αποσκοπεί στην προώθηση της υπεροχής της ευρωπαϊκής 
έρευνας μέσω της στενότερης συνεργασίας μεταξύ ερευνητικών κέντρων, 
πανεπιστημίων, δημόσιων φορέων και βιομηχανίας, περιλαμβανομένων των ΜΜΕ. Η 
συνεργασία , η ανταλλαγή πληροφοριών και γνώσεων είναι θεμελιώδη στοιχεία 
προκειμένου να εξασφαλισθεί για την έρευνα η δημιουργικότητα, η ελευθερία και η 
ανάπτυξη, που είναι απαραίτητες για τις ανακαλύψεις. Έχει ιδιαίτερη σημασία τα 
προγράμματα συνεργασίας μεταξύ βιομηχανιών και πανεπιστημίων να μην έχουν 
έντονα κερδοσκοπικό χαρακτήρα. Πρέπει να εξασφαλισθεί για τα πανεπιστήμια η 
αυτονομία στο επίπεδο της επιλογής των προτεραιοτήτων της έρευνας και να μην 
εξαρτάται από τις απαιτήσεις της βιομηχανίας.

2. Η βασική έρευνα, συχνά υποτιμάται από τις επιχειρήσεις -χωρίς αυτήν όμως δεν είναι 
δυνατόν να υπάρξει εφηρμοσμένη έρευνα-, πρέπει να προωθηθεί και στο επίπεδο των 
εταιρικών σχέσεων με τις βιομηχανίες και τις ΜΜΕ, και πρέπει να είναι 
προσπελάσιμη και επωφελής για όλους τους πολίτες.

3. Μολονότι αναγνωρίζουμε ότι για τα διπλώματα ευρεσιτεχνίας μπορούν να επιτρέψουν 
επενδύσεις στην έρευνα και τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας μπορούν να 
συμβάλλουν στην χρηματοδότηση της έρευνας, είναι απολύτως απαραίτητο να 
αποφευχθούν μονοπώλια σε ορισμένους τομείς, να περιοριστεί ο πληθωρισμός στην 
έκδοση διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας, να περιοριστεί η περίοδος κατά την οποία μία 
ανακάλυψη υπόκειται στην έκδοση διπλώματος ευρεσιτεχνίας. Είναι επίσης 
απαραίτητο να δεσμευθεί η Ευρώπη σε διεθνές επίπεδο προκειμένου να θέσει όρια 
στο είδος των ανακαλύψεων που μπορεί να κατοχυρώνονται με δίπλωμα 
ευρεσιτεχνίας (ζώντα όντα, DNA και ανθρώπινο γένωμα). Στο επίπεδο της 
φαρμακολογίας, τα διπλώματα ευρεσιτεχνίας και οι τιμές δεν πρέπει να εμποδίζουν 
την δικαιότερη πρόσβαση στην περίθαλψη και, σε περίπτωση σοβαρών επιδημιών 
πρέπει να σταματούν να ισχύουν, όπως ήδη απεφασίσθη για ασθένειες όπως το AIDS, 
βάσει συμφωνιών του ΠΟΕ.

4. Η έρευνα που χρηματοδοτείται από το 7ο πρόγραμμα πλαίσιο, η έρευνα που γίνεται 
στα πανεπιστήμια ή με δημόσια χρηματοδότηση, πρέπει να έχουν τα χαρακτηριστικά 
της προσπελασιμότητας και της διάδοσης της γνώσης και των πληροφοριών. Η 
ευρωπαϊκή έρευνα πρέπει να επιδιώκει την αύξηση της γνώσης και το κοινό καλό.

5. Στο πλαίσιο των προγραμμάτων διεθνούς συνεργασίας που προβλέπονται από το 7ο 
πρόγραμμα πλαίσιο η προστιθέμενη αξία που απορρέει από την ανταλλαγή των 
εμπειριών και την αμοιβαία γνώση και ο σχεδιασμός και η υλοποίηση κοινών 
ερευνητικών προγραμμάτων πρέπει να αποτελούν βασικά κριτήρια της επιστημονικής 
συνεργασίας.

6. Οι νέες τεχνολογίες επικοινωνίας και πληροφοριών μπορούν να αποτελέσουν άριστο 
όργανο για την προώθηση του δικαιώματος της επικοινωνίας, της συμμετοχής και της 
πρόσβασης στις πληροφορίες. Τα προγράμματα TIC του 7ου προγράμματος πλαισίου 
πρέπει να συμβάλουν στη μείωση του χάσματος της ψηφιακής υστέρησης, που 
συνδέεται με διάφορες δυνατότητες πρόσβασης, μεταξύ διάφορων χωρών και εντός 
της ίδιας χώρας, μεταξύ Βορρά και Νότου, στις τεχνολογίες και τις γνώσεις που 
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επιτρέπουν την χρήση τους.

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ

Η Επιτροπή Πολιτισμού και Παιδείας 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 Επιτροπή1 Τροπολογίες του Κοινοβουλίου

Τροπολογία 1
Αιτιολογική σκέψη 4

(4) Το πρόγραμμα πλαίσιο πρέπει να 
συμπληρώνει τις δραστηριότητες που 
διεξάγονται στα κράτη μέλη, καθώς και τις 
άλλες κοινοτικές δράσεις που είναι 
αναγκαίες για τη συνολική στρατηγική 
προσπάθεια υλοποίησης των στόχων της 
Λισαβόνας, παράλληλα ιδίως με τις δράσεις 
που αφορούν τα διαρθρωτικά ταμεία, τη 
γεωργία, την εκπαίδευση, την επιμόρφωση, 
την ανταγωνιστικότητα και την καινοτομία, 
τη βιομηχανία, την υγεία, την προστασία 
των καταναλωτών, την απασχόληση, την 
ενέργεια, τις μεταφορές και το περιβάλλον.

(4) Το πρόγραμμα πλαίσιο πρέπει να 
συμπληρώνει τις δραστηριότητες που 
διεξάγονται στα κράτη μέλη, καθώς και τις 
άλλες κοινοτικές δράσεις που είναι 
αναγκαίες για τη συνολική στρατηγική 
προσπάθεια υλοποίησης των στόχων της 
Λισαβόνας, παράλληλα ιδίως με τις δράσεις 
που αφορούν τα διαρθρωτικά ταμεία, τη 
γεωργία, την εκπαίδευση, την επιμόρφωση, 
τον πολιτισμό, την ανταγωνιστικότητα και 
την καινοτομία, τη βιομηχανία, την υγεία, 
την προστασία των καταναλωτών, την 
απασχόληση, την ενέργεια, τις μεταφορές 
και το περιβάλλον.

Τροπολογία 2
Αιτιολογική σκέψη 8

(8) Όπως προβλέπεται στο άρθρο 170 της 
συνθήκης, η Κοινότητα έχει συνάψει 
ορισμένες διεθνείς συμφωνίες στον τομέα 
της έρευνας, και πρέπει να καταβληθούν 
προσπάθειες προκειμένου να ενισχυθεί η 
διεθνής συνεργασία στην έρευνα με σκοπό 
την περαιτέρω ενσωμάτωση της Κοινότητας 
στην παγκόσμια ερευνητική κοινότητα. Ως 
εκ τούτου, το παρόν ειδικό πρόγραμμα 
πρέπει να είναι ανοικτό στη συμμετοχή 
χωρών που έχουν συνάψει συμφωνίες για το 

(8) Όπως προβλέπεται στο άρθρο 170 της 
συνθήκης, η Κοινότητα έχει συνάψει 
ορισμένες διεθνείς συμφωνίες στον τομέα 
της έρευνας, και πρέπει να καταβληθούν 
προσπάθειες προκειμένου να ενισχυθεί η 
διεθνής συνεργασία στην έρευνα με σκοπό 
την περαιτέρω ενσωμάτωση της Κοινότητας 
στην παγκόσμια ερευνητική κοινότητα. Ως 
εκ τούτου, το παρόν ειδικό πρόγραμμα 
πρέπει να είναι ανοικτό στη συμμετοχή 
χωρών που έχουν συνάψει συμφωνίες για το 

  
1 Δεν έχει δημοσιευθεί ακόμη στην ΕΕ.
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σκοπό αυτό, πρέπει επίσης να είναι ανοικτό 
σε επίπεδο έργου και, με βάση το αμοιβαίο 
όφελος, στη συμμετοχή φορέων τρίτων 
χωρών και διεθνών οργανισμών για 
επιστημονική συνεργασία.

σκοπό αυτό και να επιτρέπει ακόμη την 
συνεργασία και με χώρες που δεν έχουν 
προσυπογράψει συμφωνίες προς τον σκοπό 
αυτό, προβλέποντας να είναι ανοικτό σε 
επίπεδο έργου και, με βάση το κοινό καλό 
και το αμοιβαίο όφελος, στη συμμετοχή 
φορέων τρίτων χωρών και διεθνών 
οργανισμών για επιστημονική συνεργασία.

Τροπολογία 3
Αιτιολογική σκέψη 9

(9) Οι ερευνητικές δραστηριότητες που 
διεξάγονται στο πλαίσιο του παρόντος 
προγράμματος πρέπει να τηρούν τις 
θεμελιώδεις δεοντολογικές αρχές, 
συμπεριλαμβανομένων των αρχών που 
διατυπώνονται στο Χάρτη Θεμελιωδών 
Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

(9) Οι ερευνητικές δραστηριότητες που 
διεξάγονται στο πλαίσιο του παρόντος 
προγράμματος πρέπει να τηρούν τις 
θεμελιώδεις δεοντολογικές αρχές, 
συμπεριλαμβανομένων των αρχών που 
διατυπώνονται στο Χάρτη Θεμελιωδών 
Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και 
να υπογραμμίζουν την ανθρωπιστική 
διάσταση της έρευνας, με σεβασμό της 
ηθικής και πολιτισμικής ποικιλίας..

Αιτιολόγηση

Περισσότερο από ποτέ, η έρευνα διέρχεται περίοδο έντασης, άλλοτε γόνιμης και άλλοτε στείρας, 
μεταξύ των εντυπωσιακών επιτευγμάτων της και της κοινωνίας, την οικονομική, πολιτική και 
πολιτισμική διάστασή της. Πρέπει να εξετάσουμε τα θέματα που η ηθική και η πολυμέρεια των 
πολιτισμικών απόψεων θέτουν στον κόσμο της έρευνας.

Τροπολογία 4
Αιτιολογική σκέψη 10

(10) Το πρόγραμμα πλαίσιο πρέπει να 
συμβάλει στην προώθηση της αειφόρου 
ανάπτυξης. 

(10) Το πρόγραμμα πλαίσιο πρέπει να 
συμβάλει στην προώθηση της αειφόρου 
ανάπτυξης. 

Τροπολογία 5
Αιτιολογική σκέψη 11α (νέα)

(11α) Για την απλούστευση και τη μείωση 
του κόστους στους διαγωνισμούς θα 
έπρεπε η Επιτροπή να επιβάλει την 
προϋπόθεση της καταγραφής των 
συμμετεχόντων στο διαγωνισμό σε μια 
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βάση δεδομένων.

Αιτιολόγηση

Διευκόλυνση της πρόσβασης στο πρόγραμμα για τα ευρωπαϊκή ερευνητικά ιδρύματα και για 
τους ενδιαφερόμενους για το διαγωνισμό.

Τροπολογία 6
Άρθρο 7, παράγραφος 3α (νέα)

3α. Η Επιτροπή εξασφαλίζει την 
αξιολόγηση των αποτελεσμάτων της 
έρευνας και υποβάλλει έκθεση σχετικά με 
τη συμβολή τους για μια δυναμική 
κοινωνία της γνώσης στην Ευρώπη.

Αιτιολόγηση

Η Επιτροπή πρέπει να καταδείξει ότι έχει πράγματι επιτευχθεί ο στόχος του προγράμματος για 
τη δημιουργίας μιας δυναμικής κοινωνίας της γνώσης στην Ευρώπη.

Τροπολογία 7
Άρθρο 8, παράγραφος 5

5. Η Επιτροπή ενημερώνει σε τακτά 
διαστήματα την επιτροπή για τη συνολική 
πρόοδο που σημειώθηκε κατά την εκτέλεση 
του ειδικού προγράμματος και της παρέχει 
πληροφορίες σχετικά με όλες τις δράσεις 
ΕΤΑ που χρηματοδοτούνται στο πλαίσιο του 
παρόντος προγράμματος.

5. Η Επιτροπή ενημερώνει σε τακτά 
διαστήματα την επιτροπή και την αρμόδια 
επιτροπή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
για τη συνολική πρόοδο που σημειώθηκε 
κατά την εκτέλεση του ειδικού 
προγράμματος και της παρέχει πληροφορίες 
σχετικά με όλες τις δράσεις ΕΤΑ που 
χρηματοδοτούνται στο πλαίσιο του 
παρόντος προγράμματος.

Αιτιολόγηση

Η Επιτροπή προβάλλει εδώ διατάξεις για διαδικασία επιτροπολογίας στο πλαίσιο της 
συνεργασίας με το Συμβούλιο. Ενδείκνυται και η ενημέρωση του δεύτερου σκέλους της αρχής 
του προϋπολογισμού σχετικά με την εκτέλεση του προγράμματος.

Τροπολογία 8
Άρθρο 8, παράγραφος 5α (νέα)

5α. Η Επιτροπή υποβάλλει στα αρμόδια 
όργανα αυτή τη νομική πράξη καθώς και 
έκθεση για την εκτέλεση του ειδικού 
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προγράμματος προς επανεξέταση εγκαίρως 
ούτως ώστε να ολοκληρωθεί η διαδικασία 
για την τροποποίηση αυτής της 
νομοθετικής πράξης μέχρι το τέλος του 
έτους 2010.

Αιτιολόγηση

Με την εξέταση της νομικής πράξης κατά τη διάρκεια της περιόδου εφαρμογής του (Mid-term 
Review) παρέχεται η δυνατότητα με μια αξιολόγηση και ενδεχομένως διορθωτική παρέμβαση, 
να αντιμετωπισθούν εμπόδια στην εφαρμογή καθώς και άλλες ανεπιθύμητες εξελίξεις. Η 
χρονική περίοδος της επανεξέτασης πρέπει να είναι λόγω της αναγκαίας περιόδου εκκίνησης 
του προγράμματος, ο ένας χρόνος μετά το μέσον του χρόνου εφαρμογής του προγράμματος. Με 
τον τρόπο αυτό θα εξασφαλιστεί αξιόπιστη αποτίμηση.

Τροπολογία 9
Παράρτημα Ι, Επιστημονικοί και τεχνολογικοί στόχοι, γενικές γραμμές των θεματικών 

τομέων και δραστηριότητες, παράγραφος 2

Πρωταρχικός σκοπός είναι η συμβολή στην 
αειφόρο ανάπτυξη στο πλαίσιο της 
προώθησης της έρευνας στο πλέον υψηλό 
επίπεδο αριστείας.

Η έρευνα πρέπει πρωταρχικά να 
αποσκοπεί στην διεύρυνση της γνώσης. 
Πρωταρχικός σκοπός είναι η συμβολή στην 
διεύρυνση της γνώσης αλλά και στην 
αειφόρο ανάπτυξη στο πλαίσιο της 
προώθησης της έρευνας στο πλέον υψηλό 
επίπεδο αριστείας. Η έρευνα αποτελεί 
θεμελιώδες όργανο για την διευκόλυνση 
της κοινωνικής ένταξης, τη συμμετοχή και 
την δραστηριοποίηση των ενεργών 
πολιτών, την οικονομική ανάπτυξη, την 
ανταγωνιστικότητα, την υγεία και την 
ποιότητα ζωής.

Αιτιολόγηση

Η έρευνα και η επιστήμη συνδέονται ολοένα και περισσότερο με την ανταγωνιστικότητα, την 
οικονομία ή με τα οφέλη και τα κέρδη της βιομηχανίας. Η επιστημονική έρευνα πρέπει να 
αποσκοπεί κυρίως στην διεύρυνση της γνώσης.

Τροπολογία 10
Παράρτημα Ι, Παράρτημα Ι, Επιστημονικοί και τεχνολογικοί στόχοι, γενικές γραμμές των 

θεματικών τομέων και δραστηριότητες, παράγραφος 2 (νέα)

Σε περίπτωση εταιρικών σχέσεων 
πανεπιστημίων-βιομηχανίας, η Επιτροπή 
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αναλαμβάνει να ανακοινώσει τα 
αποτελέσματα τόσο της βασικής όσο και 
της εφηρμοσμένης έρευνας, όταν αυτά 
έχουν δημόσιο ενδιαφέρον και αποσκοπούν 
στο κοινό καλό.

Αιτιολόγηση

Προκειμένου η ευρωπαϊκή έρευνα να τιμήσει τις υποχρεώσεις που ανελήφθησαν με την Ατζέντα 
της Λισαβόνας πρέπει να έχει ως προτεραιότητα την διάδοση και τον εκδημοκρατισμό της 
γνώσης. Στα προγράμματα που χρηματοδοτούνται από το 7ο πρόγραμμα πλαίσιο, τα οποία
προβλέπουν τη συνεργασία μεταξύ βιομηχανίας και πανεπιστημίων, θα πρέπει να εξασφαλίζεται 
τόσο η έρευνα επί θεμάτων που δεν έχουν άμεσες βιομηχανικές εφαρμογές όσο και η 
προσπελασιμότητα και η χρησιμοποίηση των αποτελεσμάτων της έρευνας, ιδίως εάν τα 
αποτελέσματα αυτά συμβάλλουν πράγματι στη βελτίωση και την ανάπτυξη της κοινωνίας 

Τροπολογία 11
Παράρτημα Ι, Επιστημονικοί και τεχνολογικοί στόχοι, γενικές γραμμές των θεματικών 
τομέων και δραστηριότητες, Διάδοση, μεταφορά γνώσεων και ευρύτερη συμμετοχή, 

παράγραφος 4 α (νέα)

-ειδικές διδακτικές πρωτοβουλίες που 
οργανώνονται σε συνεργασία με 
υφιστάμενα δίκτυα ενδιαφερομένων 
(δημόσιες αρχές, χρήστες, βιομηχανία, 
κοινωνία των πολιτών) με σκοπό τη 
συλλογή και την αναφορά τόσο των 
θετικών εμπειριών όσο και των αποτυχιών, 
ως φυσικοί συμμέτοχοι της εφαρμογής 
ενός προγράμματος από την οποία είναι 
ιδιαίτερα σημαντικό να αντλήσουμε 
πληροφορίες·

Τροπολογία 12
Παράρτημα Ι, Επιστημονικοί και τεχνολογικοί στόχοι, γενικές γραμμές των θεματικών 

τομέων και δραστηριότητες, Διεθνής συνεργασία, παράγραφος 1

Οι δράσεις διεθνούς συνεργασίας θα 
ενισχύσουν την διεθνή πολιτική σε θέματα 
επιστήμης και τεχνολογίας, η οποία έχει δύο 
αλληλεξαρτώμενους στόχους:

Οι δράσεις διεθνούς συνεργασίας θα 
ενισχύσουν την διεθνή πολιτική σε θέματα 
επιστήμης και τεχνολογίας, η οποία έχει 
τρεις αλληλεξαρτώμενους στόχους:

Τροπολογία 13
Παράρτημα Ι, Επιστημονικοί και τεχνολογικοί στόχοι, γενικές γραμμές των θεματικών 



AD\607167EL.doc 9/15 PE 367.942v03-00

EL

τομέων και δραστηριότητες, Διεθνής συνεργασία, παράγραφος 1, 1η παύλα

Να ενισχύσει και να προάγει την ευρωπαϊκή 
ανταγωνιστικότητα μέσω στρατηγικών 
ερευνητικών εταιρικών συνεργασιών με 
τρίτες χώρες, στις οποίες 
συμπεριλαμβάνονται οι άκρως 
βιομηχανοποιημένες οικονομίες και οι 
αναδυόμενες οικονομίες στην επιστήμη και 
την τεχνολογία, καλώντας τους 
λαμπρότερους επιστήμονες τρίτων χωρών 
να εργαστούν στην Ευρώπη ή να 
συνεργαστούν με αυτήν.

Να ενισχύσει και να προάγει ερευνητικά 
προγράμματα παγκόσμιας αξίας μέσω 
στρατηγικών ερευνητικών εταιρικών 
συνεργασιών με τρίτες χώρες, στις οποίες 
συμπεριλαμβάνονται οι άκρως 
βιομηχανοποιημένες οικονομίες και οι 
αναδυόμενες οικονομίες στην επιστήμη και 
την τεχνολογία, , υποστηρίζοντας την 
κινητικότητα επιστημόνων τρίτων χωρών 
για να δημιουργηθούν οι καλύτερες 
προϋποθέσεις ώστε να μπορούν να 
εργαστούν στην Ευρώπη ή να συνεργαστούν 
με αυτήν και να είναι δυνατή στη συνέχεια 
η επιστροφή στην πατρίδα τους.

Αιτιολόγηση

Είναι ανάγκη να δημιουργηθούν συνθήκες κατάλληλες ώστε να προσέρχονται στο ευρωπαϊκό 
ερευνητικό σύστημα ξένοι ερευνητές, οι οποίοι να μπορούν, όταν επιστρέφουν στην χώρα 
προέλευσής τους, να συνεχίζουν τη συνεργασία τους με την Ευρώπη και να επωφελούνται από 
τα αποτελέσματα των κοινών ερευνών. Πρέπει επίσης, στα προγράμματα διεθνούς συνεργασίας, 
τόσο μεταξύ χωρών όσο και μεταξύ μεικτών ερευνητικών ομάδων, να λαμβάνονται υπόψη με 
δίκαιο και ισόρροπο τρόπο οι προτεραιότητες των μεν και των δε.

Τροπολογία 14
Παράρτημα Ι, Επιστημονικοί και τεχνολογικοί στόχοι, γενικές γραμμές των θεματικών 

τομέων και δραστηριότητες, Διεθνής συνεργασία, παράγραφος 1, 1 α παύλα (νέα)

- να προβλέπεται τα αποτελέσματα της 
έρευνας και πλεονεκτήματά της σε 
παγκόσμιο επίπεδο να είναι προσπελάσιμα 
και εκμεταλλεύσιμα σε ευρεία κλίμακα.

Τροπολογία 15
Παράρτημα Ι, Επιστημονικοί και τεχνολογικοί στόχοι, γενικές γραμμές των θεματικών 

τομέων και δραστηριότητες, Διεθνής συνεργασία, παράγραφος 1, 2η παύλα

- Επίλυση των ειδικών προβλημάτων που 
αντιμετωπίζουν οι τρίτες χώρες ή 
προβλημάτων παγκόσμιας διάστασης, με 
βάση το αμοιβαίο συμφέρον και το 
αμοιβαίο όφελος.

- Επίλυση των ειδικών προβλημάτων που 
αντιμετωπίζουν οι τρίτες χώρες ή 
προβλημάτων παγκόσμιας διάστασης, 
ενισχύοντας την έννοια της παγκόσμιας 
συνεργασίας, της χρήσης της γνώσης και 
των πληροφοριών από όλους.
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Τροπολογία 16
Παράρτημα Ι, Επιστημονικοί και τεχνολογικοί στόχοι, γενικές γραμμές των θεματικών 

τομέων και δραστηριότητες, Διεθνής συνεργασία, παράγραφος 2

Η διεθνής πολιτική για την επιστημονική 
συνεργασία της ΕΕ θα δώσει έμφαση και θα 
αναπτύξει τη συνεργασία ούτως ώστε να 
δημιουργηθούν, να χρησιμοποιηθούν από 
κοινού και να αξιοποιηθούν γνώσεις μέσω 
ισότιμων ερευνητικών εταιρικών 
συνεργασιών, λαμβάνοντας υπόψη το 
εθνικό, το περιφερειακό και το 
κοινωνικοοικονομικό πλαίσιο, καθώς και τη 
βάση γνώσεων των χωρών εταίρων. Η 
στρατηγική προσέγγιση συνίσταται στην 
ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της ΕΕ 
και της παγκόσμιας αειφόρου ανάπτυξης 
μέσω τέτοιου είδους εταιρικών συνεργασιών 
μεταξύ της ΕΕ και τρίτων χωρών σε διμερές, 
περιφερειακό και παγκόσμιο επίπεδο, με 
βάση το αμοιβαίο συμφέρον και το 
αμοιβαίο όφελος. Για το σκοπό αυτό, ο 
ρόλος της ΕΕ ως παγκόσμιου παράγοντα θα 
πρέπει επίσης να προωθηθεί μέσω 
πολυμερών διεθνών ερευνητικών 
προγραμμάτων. Οι ενισχυόμενες δράσεις 
διεθνούς συνεργασίας θα συνδεθούν με 
καθιερωμένα πολιτικά θέματα, προκειμένου 
να υποστηριχθεί η τήρηση των διεθνών 
δεσμεύσεων της ΕΕ και να διασφαλιστεί η 
συμβολή στην κοινή υιοθέτηση των 
ευρωπαϊκών αξιών, της 
ανταγωνιστικότητας, της 
κοινωνικοοικονομικής προόδου, της 
περιβαλλοντικής προστασίας και της καλής 
διαβίωσης υπό το πρίσμα της παγκόσμιας 
αειφόρου ανάπτυξης. Η διεθνής συνεργασία 
θα εφαρμοστεί στο παρόν πρόγραμμα 
πλαίσιο εντός εκάστου θεματικού τομέα και 
μεταξύ των διαφόρων θεματικών τομέων, 
χρησιμοποιώντας τα ακόλουθα μέσα:

Η διεθνής πολιτική για την επιστημονική 
συνεργασία της ΕΕ θα δώσει έμφαση και θα 
αναπτύξει τη συνεργασία ούτως ώστε να 
δημιουργηθούν, να χρησιμοποιηθούν από 
κοινού και να αξιοποιηθούν γνώσεις μέσω 
ισότιμων ερευνητικών εταιρικών 
συνεργασιών, λαμβάνοντας υπόψη το 
διεθνές, το εθνικό, το περιφερειακό και το 
κοινωνικοοικονομικό πλαίσιο, καθώς και τη 
βάση γνώσεων και των προτεραιοτήτων 
της Ευρώπης και των χωρών εταίρων. Η 
στρατηγική προσέγγιση συνίσταται στην 
ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της ΕΕ 
και της παγκόσμιας αειφόρου ανάπτυξης 
μέσω τέτοιου είδους εταιρικών συνεργασιών 
μεταξύ της ΕΕ και τρίτων χωρών σε διμερές, 
περιφερειακό και παγκόσμιο επίπεδο, με 
βάση το δημόσιο και συλλογικό συμφέρον. 
Για το σκοπό αυτό, ο ρόλος της ΕΕ ως 
παγκόσμιου παράγοντα θα πρέπει επίσης να 
προωθηθεί μέσω πολυμερών διεθνών 
ερευνητικών προγραμμάτων. Οι 
ενισχυόμενες δράσεις διεθνούς συνεργασίας 
θα συνδεθούν με καθιερωμένα πολιτικά 
θέματα, προκειμένου να υποστηριχθεί η 
τήρηση των διεθνών δεσμεύσεων της ΕΕ και 
να διασφαλιστεί η συμβολή στην κοινή 
υιοθέτηση των αποτελεσμάτων για την 
βελτίωση της ανταγωνιστικότητας, της 
κοινωνικοοικονομικής προόδου, της 
περιβαλλοντικής προστασίας και της καλής 
διαβίωσης υπό το πρίσμα της παγκόσμιας 
αειφόρου ανάπτυξης. Η διεθνής συνεργασία 
θα εφαρμοστεί στο παρόν πρόγραμμα 
πλαίσιο εντός εκάστου θεματικού τομέα και 
μεταξύ των διαφόρων θεματικών τομέων, 
χρησιμοποιώντας τα ακόλουθα μέσα:

Τροπολογία 17
Παράρτημα Ι, Θεματικοί τομείς, Σημείο 1, Στρατηγική, παράγραφος 4 α (νέα)
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Η πρόληψη και η ενημέρωση σχετικά με  
τα θέματα που αφορούν την υγεία των 
πολιτών, δεν πρέπει να ανήκουν μόνον 
στην αρμοδιότητα των υπουργείων Υγείας, 
των ερευνητικών κέντρων και των 
νοσοκομείων, πρέπει όμως να 
δημιουργηθούν δομές συνεργασίες με τον 
εκπαιδευτικό τομέα για παρεμβάσεις 
(μαθήματα, προβολές, εγχειρίδια) υγιεινής 
αγωγής και πρόληψης των ασθενειών.

Τροπολογία 18
Παράρτημα Ι, Θεματικοί τομείς, Σημείο 3, Στόχος

Βελτίωση της ανταγωνιστικότητας της 
ευρωπαϊκής βιομηχανίας και διασφάλιση 
της ικανότητας της Ευρώπης να έχει τον 
έλεγχο και να διαμορφώνει τις μελλοντικές 
εξελίξεις στον τομέα των τεχνολογιών των 
πληροφοριών και των επικοινωνιών 
(ΤΠΕ), ούτως ώστε να διασφαλιστεί η 
ανταπόκριση στα αιτήματα της κοινωνίας 
και της οικονομίας της. Οι δραστηριότητες 
θα ενισχύσουν την επιστημονική και 
τεχνολογική βάση της Ευρώπης και θα 
διασφαλίσουν τον παγκόσμιο ηγετικό της 
ρόλο στον τομέα των ΤΠΕ, θα βοηθήσουν 
να καθοδηγηθεί και να τονωθεί η καινοτομία 
μέσω της χρήσης των ΤΠΕ και θα 
διασφαλίσουν ότι η πρόοδος στον τομέα των 
ΤΠΕ μετασχηματίζεται ταχύτατα σε οφέλη 
για τους πολίτες, τις επιχειρήσεις, τη 
βιομηχανία και τις κυβερνήσεις της 
Ευρώπης.

Βελτίωση της ανταγωνιστικότητας του 
ευρωπαϊκού τομέα των τεχνολογιών των 
πληροφοριών και των επικοινωνιών (ΤΠΕ)
και διασφάλιση της ικανότητας της 
Ευρώπης να δημιουργήσει μία κοινωνία 
της πληροφόρησης, ανοιχτή χωρίς 
αποκλεισμούς, η οποία θα σέβεται τα 
ανθρώπινα δικαιώματα και της ελευθερίας 
έκφρασης, του πολιτισμικού και γλωσσικού 
πλουραλισμού, όπως ορίζεται στην Διεθνή 
Διάσκεψη της Τύνιδας για τις ΤΠΕ, 
συμβάλλοντας ταυτόχρονα στην απάλειψη 
των μεγάλων ανισοτήτων όσον αφορά την 
ανάπτυξη των ΤΠΕ μεταξύ διάφορων 
χωρών και στο εσωτερικό της ίδιας χώρας.
Οι δραστηριότητες θα ενισχύσουν την 
επιστημονική και τεχνολογική βάση της 
Ευρώπης και θα διασφαλίσουν τον 
παγκόσμιο ηγετικό της ρόλο στον τομέα των 
ΤΠΕ, θα βοηθήσουν να καθοδηγηθεί και να 
τονωθεί η καινοτομία και η ανάπτυξη μέσω 
της χρήσης των ΤΠΕ και θα διασφαλίσουν 
ότι η πρόοδος στον τομέα των ΤΠΕ 
μετασχηματίζεται ταχύτατα σε οφέλη για 
τους πολίτες, τα πανεπιστήμια και τα 
ερευνητικά κέντρα, τις επιχειρήσεις, τη 
βιομηχανία και τις κυβερνήσεις της 
Ευρώπης και των χωρών αναδυόμενης 
οικονομίας, των αναπτυσσόμενων χωρών 
και με τις οποίες υπάρχουν ήδη 
προγράμματα δικτυακής συνεργασίας 
(EUMEDIS και EUMEDCONTACT για 
την Μεσόγειο, @LIS για την Λατινική 



PE 367.942v03-00 12/15 AD\607167EL.doc

EL

Αμερική, ASI@ITC για την Ασία)..

Αιτιολόγηση

Οι νέες τεχνολογίες επικοινωνίας και πληροφοριών διαδραματίζουν έναν ολοένα και 
σημαντικότερο ρόλο στην σύγχρονη κοινωνία. Έχουν εφαρμογές στη διοίκηση, την εκπαίδευση, 
την ενημέρωση, την βιομηχανική ανάπτυξη, το περιβάλλον, την καθημερινή ζωή 
δισεκατομμυρίων ατόμων. Η Ευρωπαϊκή Ένωση οφείλει να συμβάλει στη δημιουργία μιας 
κοινωνίας της πληροφορίας στην οποία οι τεχνολογίες, οι υποδομές και οι υπηρεσίες θα είναι 
όργανα στην υπηρεσία των πολιτών. Κοινωνία της πληροφορίας ανοιχτή και χωρίς 
αποκλεισμούς σημαίνει γεφύρωση του ψηφιακού χάσματος μεταξύ περιφερειών (αγροτικές 
περιοχές), κοινωνικών στρωμάτων (μειονεκτούσες κατηγορίες) και μεταξύ Βορρά και Νότου σε 
πλανητικό επίπεδο.

Τροπολογία 19
Παράρτημα Ι, Θεματικοί τομείς, Σημείο 3, Εισαγωγή, παράγραφος 1

Οι τεχνολογίες των πληροφοριών και των 
επικοινωνιών (ΤΠΕ) διαδραματίζουν έναν 
μοναδικό αποδεδειγμένα ρόλο στην 
προώθηση της καινοτομίας, της 
δημιουργικότητας και της 
ανταγωνιστικότητας όλων των τομέων της 
βιομηχανίας και των υπηρεσιών. Είναι 
ουσιαστικές για την αντιμετώπιση των 
σημαντικών κοινωνικών προκλήσεων και 
τον εκσυγχρονισμό των δημοσίων 
υπηρεσιών και υποστηρίζουν την πρόοδο σε 
όλους τους τομείς της επιστήμης και της 
τεχνολογίας. Ως εκ τούτου, η Ευρώπη 
πρέπει να κυριαρχήσει και να διαμορφώσει
τις μελλοντικές εξελίξεις στον τομέα των 
ΤΠΕ και να διασφαλίσει ότι οι υπηρεσίες 
και τα προϊόντα που βασίζονται στις ΤΠΕ 
υιοθετούνται και χρησιμοποιούνται 
προκειμένου να διασφαλιστούν τα μέγιστα 
δυνατά οφέλη για τους πολίτες και τις 
επιχειρήσεις.

Οι τεχνολογίες των πληροφοριών και των 
επικοινωνιών (ΤΠΕ) διαδραματίζουν έναν 
μοναδικό αποδεδειγμένα ρόλο στην 
προώθηση της καινοτομίας, της 
δημιουργικότητας και της 
ανταγωνιστικότητας όλων των τομέων της 
βιομηχανίας και των υπηρεσιών. Οι ΤΠΕ 
μπορούν εξάλλου να διαδραματίσουν 
σημαντικό ρόλο στην διάδοση και την 
πρόσβαση στη γνώση και τα αποτελέσματα 
της έρευνας. Είναι ουσιαστικές για την 
αντιμετώπιση των σημαντικών κοινωνικών 
προκλήσεων και τον εκσυγχρονισμό των 
δημοσίων υπηρεσιών και υποστηρίζουν την 
πρόοδο σε όλους τους τομείς της επιστήμης 
και της τεχνολογίας. Συμβάλλουν στην  
βελτίωση και την διαφοροποίηση της 
πρόσβασης στις πληροφορίες και οφείλουν 
να παρακινήσουν τους πολίτες να 
συμμετέχουν δραστήρια. Ως εκ τούτου, η 
Ευρώπη πρέπει να δημιουργήσει κίνητρα 
για τις μελλοντικές εξελίξεις στον τομέα των 
ΤΠΕ με στόχο την ανοιχτή και χωρίς 
αποκλεισμούς κοινωνία και να διασφαλίσει 
ότι οι υπηρεσίες και τα προϊόντα που 
βασίζονται στις ΤΠΕ υιοθετούνται και 
χρησιμοποιούνται προκειμένου να 
διασφαλιστούν τα μέγιστα δυνατά οφέλη για 
τους πολίτες και τις επιχειρήσεις.
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Τροπολογία 20
Παράρτημα Ι, Θεματικοί τομείς, Σημείο 3, Εφαρμογές της έρευνας, παράγραφος 2

- Όσον αφορά τις κυβερνήσεις: χρήση των 
ΤΠΕ στο πλαίσιο μιας διεπιστημονικής 
προσέγγισης τις δημόσιας διοίκησης σε 
συνδυασμό με οργανωτικές αλλαγές και 
νέες δεξιότητες, προκειμένου να 
παρασχεθούν καινοτόμες υπηρεσίες για 
όλους με επίκεντρο τον πολίτη· προηγμένη 
έρευνα και λύσεις με βάση τις ΤΠΕ με 
σκοπό τη βελτίωση των δημοκρατικών και 
συμμετοχικών διαδικασιών, των επιδόσεων 
και τις ποιότητας των υπηρεσιών του 
δημοσίου τομέα, διάδραση με τις διοικήσεις 
και τις κυβερνήσεις και μεταξύ αυτών, 
καθώς και υποστήριξη των νομοθετικών 
διαδικασιών και των διαδικασιών ανάπτυξης 
πολιτικής σε όλα τα επίπεδα τις
δημοκρατίας.

- Όσον αφορά τις κυβερνήσεις: χρήση των 
ΤΠΕ στο πλαίσιο μιας διεπιστημονικής 
προσέγγισης της δημόσιας διοίκησης σε 
συνδυασμό με οργανωτικές αλλαγές, 
ανασχεδιασμό της επιχειρηματικής 
διαδικασίας και νέες δεξιότητες, 
προκειμένου να παρασχεθούν καινοτόμες 
υπηρεσίες για όλους με επίκεντρο τον 
πολίτη· προηγμένη έρευνα και λύσεις με 
βάση τις ΤΠΕ με σκοπό τη βελτίωση των 
δημοκρατικών και συμμετοχικών 
διαδικασιών, των επιδόσεων και της 
ποιότητας των υπηρεσιών του δημοσίου 
τομέα, διάδραση με τις διοικήσεις και τις 
κυβερνήσεις και μεταξύ αυτών, καθώς και 
υποστήριξη των νομοθετικών διαδικασιών 
και των διαδικασιών ανάπτυξης πολιτικής 
σε όλα τα επίπεδα της δημοκρατίας.

Τροπολογία 21
Παράρτημα Ι, Θεματικοί τομείς, Σημείο 3, Έρευνα εφαρμογών, Οι ΤΠΕ στην υπηρεσία του 
περιεχομένου, της δημιουργικότητας και της προσωπικής ανάπτυξης, παράγραφος 2 α (νέα)

-προστασία, διατήρηση και εμπλουτισμός 
της πολιτιστικής κληρονομιάς, 
περιλαμβανομένου και του ανθρώπινου 
περιβάλλοντος :τεχνολογίες στην υπηρεσία 
μιας βιώσιμης και οικολογικής διαχείρισης 
του ανθρώπινου περιβάλλοντος, 
περιλαμβανομένου και του κτιστού 
περιβάλλοντος, των αστικών ζωνών, του 
τοπίου καθώς και στην υπηρεσία της 
προστασίας, της διατήρησης, της 
ενσωμάτωσης και της ορθής χρήσης της 
πολιτιστικής κληρονομιάς, η αξιολόγηση 
των επιπτώσεων στο περιβάλλον, τα 
πρότυπα και τις μεθόδους αξιολόγησης 
των κινδύνων, οι ήπιες, μη καταστροφικές, 
τεχνικές αιχμής διάγνωσης των ζημιών, τα 
νέα προϊόντα και οι νέες μεθοδολογίες 
αποκατάστασης, οι στρατηγικές ήπιας 
προσέγγισης και προσαρμογής με σκοπό 
την βιώσιμη διαχείριση της πολιτιστικής 
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κληρονομιάς κινητής και ακίνητης.
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