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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογίες του Κοινοβουλίου

Τροπολογία: Pilar del Castillo Vera

Τροπολογία 176
Αιτιολογική σκέψη 9α (νέα)

(9 α) Το ειδικό πρόγραμμα θα πρέπει να 
λαμβάνει υπόψη τον σημαντικό ρόλο των 
πανεπιστημίων στη διασφάλιση μιας 
πραγματικά εξαιρετικής αριστείας στην 
επιστήμη και την τεχνολογία και μοχλών 
προώθησης του Ευρωπαϊκού Χώρου 
Έρευνας, όπως αναγνωρίζεται στην 
ανακοίνωση της Επιτροπής με τίτλο "Ο 
ρόλος των πανεπιστημίων στην Ευρώπη 
της γνώσης" (COM(2003)0058) και τη 
συμβολή στην ανάπτυξη μιας κοινωνίας 
της γνώσης.

Or. en
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Τροπολογία: Νικόλαος Βακάλης

Τροπολογία 177
Άρθρο 2, παράγραφος 6

(στ) περιβάλλον (συμπεριλαμβανομένης της 
αλλαγής του κλίματος)·

(στ) περιβάλλον (συμπεριλαμβανομένων 
των φυσικών κινδύνων και της αλλαγής του 
κλίματος)·

Or. en

Αιτιολόγηση

Είναι σημαντικό να δίδεται ιδιαίτερη έμφαση στο ζήτημα των φυσικών καταστροφών στο 
πλαίσιο της θεματικής "περιβάλλον" του ειδικού προγράμματος συνεργασίας, λαμβανομένης 
υπόψη της αύξησης των φαινομένων φυσικών καταστροφών και της συνεπαγόμενης ανάγκης 
εξεύρεσης λύσεων και αποτελεσματικών απαντήσεων. 

Τροπολογία: Jan Christian Ehler, Angelika Niebler

Τροπολογία 178
Άρθρο 2, παράγραφος 9

(α) Ασφάλεια και διάστημα. (θ) Ασφάλεια·

Or. de

Αιτιολόγηση

Παρά τις διασυνδέσεις μεταξύ διαστήματος και ασφάλειας, τα δύο αυτά θέματα πρέπει να 
αντιμετωπιστούν ως δύο χωριστές και σαφώς προσδιορισμένες προτεραιότητες.

Τροπολογία: Angelika Niebler, Jan Christian Ehler

Τροπολογία: 179
Άρθρο 2, παράγραφος 9 α (νέα)

(θα) διάστημα.

Or. de

Αιτιολόγηση

Παρά τις διασυνδέσεις μεταξύ διαστήματος και ασφάλειας, τα δύο αυτά θέματα πρέπει να 
αντιμετωπιστούν ως δύο χωριστές και σαφώς προσδιορισμένες προτεραιότητες.
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Τροπολογία: Hiltrud Breyer

Τροπολογία 180
Άρθρο 4, παράγραφος 1

1. Όλες οι ερευνητικές δραστηριότητες στο 
πλαίσιο του ειδικού προγράμματος 
διεξάγονται σύμφωνα με τις θεμελιώδεις 
αρχές δεοντολογίας.

1. Όλες οι ερευνητικές δραστηριότητες στο 
πλαίσιο του ειδικού προγράμματος 
διεξάγονται σύμφωνα με τις θεμελιώδεις 
αρχές δεοντολογίας. Δεν χρηματοδοτούνται 
προγράμματα έρευνας σχετικά με το 
έμβρυο και τα εμβρυϊκά βλαστικά κύτταρα, 
δεδομένου ότι τέτοια προγράμματα 
απαγορεύονται σε διάφορα κράτη μέλη για 
λόγους θεμελιωδών ανθρωπίνων 
δικαιωμάτων και συνταγματικών αρχών.

Or. en

Τροπολογία: Cristina Gutiérrez-Cortines

Τροπολογία: 181
Άρθρο 4, παράγραφος 1

1. Όλες οι ερευνητικές δραστηριότητες στο 
πλαίσιο του ειδικού προγράμματος 
διεξάγονται σύμφωνα με τις θεμελιώδεις 
αρχές δεοντολογίας.

1. Όλες οι ερευνητικές δραστηριότητες στο 
πλαίσιο του ειδικού προγράμματος 
διεξάγονται σύμφωνα με τις θεμελιώδεις 
αρχές δεοντολογίας, λαμβάνοντας υπόψη 
τις επιστημονικές διασφαλίσεις που 
απαιτούνται όσον αφορά τον τομέα της 
γνώσης και τον τύπο της ενεχομένης 
έρευνας.

Τροπολογία: Angelika Niebler, Herbert Reul, Jan Christian Ehler

Τροπολογία 182
Άρθρο 4, παράγραφος 2

2. Οι ακόλουθοι τομείς έρευνας δεν 
χρηματοδοτούνται από το παρόν 
πρόγραμμα:

2. Στην περίπτωση ευαίσθητων από 
δεοντολογική άποψη σχεδίων έρευνας, οι 
συμμετέχοντες πρέπει να λαμβάνουν την 
έγκριση ή εξουσιοδότηση των εθνικών ή 
τοπικών επιτροπών επί δεοντολογικών
ζητημάτων πριν από την έναρξη των 
σχεδίων τους. Επιπροσθέτως, η Επιτροπή 
εξετάζει συστηματικά τα σχέδια και 
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διαβιβάζει ετησίως σχετική έκθεση στο 
Συμβούλιο και στο Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο. Σε ειδικές περιστάσεις, η 
δεοντολογική εξέταση μπορεί να 
διενεργείται κατά τη διάρκεια της 
υλοποίησης του σχεδίου.

– ερευνητικές δραστηριότητες που 
αποσκοπούν στην κλωνοποίηση του 
ανθρώπου για λόγους αναπαραγωγής,
– ερευνητικές δραστηριότητες που 
αποσκοπούν στην τροποποίηση της 
γενετικής κληρονομιάς των ανθρώπινων 
όντων και θα μπορούσαν να καταστήσουν 
την τροποποίηση αυτή κληρονομική·
– ερευνητικές δραστηριότητες που 
αποσκοπούν στη δημιουργία ανθρώπινων 
εμβρύων αποκλειστικά για σκοπούς 
έρευνας ή για την προμήθεια βλαστικών 
κυττάρων, μεταξύ άλλων μέσω μεταφοράς 
πυρήνων σωματικών κυττάρων. 

Or. en

Αιτιολόγηση

Η παρούσα τροπολογία κατατέθηκε με την ίδια διατύπωση στο Πρόγραμμα Πλαίσιο. Το θέμα 
να ρυθμιστεί στο Πρόγραμμα Πλαίσιο, αλλά για λόγους συνέπειας η τροπολογία κατατίθεται 
επίσης για τα ειδικά προγράμματα.

Τροπολογία: Peter Liese, Vittorio Prodi, Patrizia Toia, Umberto Pirilli, Paul Rübig

Τροπολογία 183
Άρθρο 4, παράγραφος 2

2. Δεν χρηματοδοτούνται στο πλαίσιο του 
παρόντος προγράμματος τα ακόλουθα 
ερευνητικά πεδία: 

2. Οι ακόλουθοι τομείς έρευνας δεν 
χρηματοδοτούνται από το παρόν 
πρόγραμμα:

– ερευνητικές δραστηριότητες που 
αποσκοπούν στην κλωνοποίηση του 
ανθρώπου για λόγους αναπαραγωγής,

- ερευνητικές δραστηριότητες που 
αποσκοπούν στην κλωνοποίηση 
ανθρώπινων εμβρύων,

– ερευνητικές δραστηριότητες που 
αποσκοπούν στην τροποποίηση της 
γενετικής κληρονομιάς των ανθρώπινων 
όντων και θα μπορούσαν να καταστήσουν 
την τροποποίηση αυτή κληρονομική·

– ερευνητικές δραστηριότητες που 
αποσκοπούν στην τροποποίηση της 
γενετικής κληρονομιάς των ανθρώπινων 
όντων και θα μπορούσαν να καταστήσουν 
την τροποποίηση αυτή κληρονομική·



AM\614619EL.doc 5/104 PE 374.083v01-00

EL

– ερευνητικές δραστηριότητες που 
αποσκοπούν στη δημιουργία ανθρώπινων 
εμβρύων αποκλειστικά για σκοπούς έρευνας 
ή για την προμήθεια βλαστικών κυττάρων, 
μεταξύ άλλων μέσω μεταφοράς πυρήνων 
σωματικών κυττάρων. 

- ερευνητικές δραστηριότητες που 
αποσκοπούν στη δημιουργία ανθρώπινων 
εμβρύων αποκλειστικά για σκοπούς έρευνας 
ή για την προμήθεια βλαστικών κυττάρων, 
και ερευνητικές δραστηριότητες στις 
οποίες χρησιμοποιούνται κύτταρα τέτοιων 
εμβρύων·

- ερευνητικές δραστηριότητες που 
συνεπάγονται καταστροφή ανθρώπινων 
εμβρύων ή χρήση ανθρώπινων εμβρυϊκών 
βλαστικών κυττάρων.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η παρούσα τροπολογία κατατέθηκε με την ίδια διατύπωση στο Πρόγραμμα Πλαίσιο. Το θέμα 
να ρυθμιστεί στο Πρόγραμμα Πλαίσιο, αλλά για λόγους συνέπειας η τροπολογία κατατίθεται 
επίσης για τα ειδικά προγράμματα.

Τροπολογία: Hiltrud Breyer

Τροπολογία: 184
Άρθρο 4, παράγραφος 2 α (νέα)

2 α. Δεν χρηματοδοτούνται από το παρόν 
πρόγραμμα:
- ερευνητικά έργα που απαγορεύονται σε 
κράτη μέλη για λόγους θεμελιωδών 
ανθρωπίνων δικαιωμάτων και 
καταστατικών αρχών,
- ερευνητικά έργα που θέτουν σε κίνδυνο 
τις βασικές αρχές της ανθρώπινης 
αξιοπρέπειας,
- μέθοδοι κλωνοποίησης ανθρώπινων 
εμβρύων,
- επεμβάσεις στη βλαστική σειρά του 
ανθρώπου·
-η χρήση και η δημιουργία εμβρύων και 
εμβρυακών βλαστοκυττάρων για σκοπούς 
επιστημονικής έρευνας, δεδομένου ότι τα 
ανθρώπινα όντα αποτελούν καθαυτά 
σκοπό, το δε ανθρώπινο σώμα, και 
ιδιαίτερα το γυναικείο, δεν θα πρέπει να 
εμπορευματοποιείται.
Δεν επιτρέπεται να χρηματοδοτείται, ούτε 
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άμεσα ούτε έμμεσα, έρευνα για χίμαιρες.

Τροπολογία: Angelika Niebler, Herbert Reul, Jan Christian Ehler

Τροπολογία 185
Άρθρο 4, παράγραφος 3

3. Δεν χρηματοδοτείται στο πλαίσιο του 
παρόντος προγράμματος η παρακάτω 
έρευνα: 

3. Στο πλαίσιο του παρόντος προγράμματος 
δεν χρηματοδοτούνται ερευνητικές 
δραστηριότητες στα παρακάτω ερευνητικά
πεδία: 

ερευνητικές δραστηριότητες απαγορευμένες 
σε όλα τα κράτη μέλη,

- ερευνητικές δραστηριότητες που 
αποσκοπούν στην κλωνοποίηση 
ανθρώπινων εμβρύων,

- οι ερευνητικές δραστηριότητες που 
πρόκειται να διεξαχθούν σε κράτος μέλος 
στο οποίο τέτοιου είδους έρευνα 
απαγορεύεται.

– οι ερευνητικές δραστηριότητες που 
αποσκοπούν στην τροποποίηση της 
γενετικής κληρονομιάς των ανθρώπινων 
όντων και θα μπορούσαν να καταστήσουν 
την τροποποίηση αυτή κληρονομική,

- ερευνητικές δραστηριότητες που 
αποσκοπούν στη δημιουργία ανθρώπινων 
εμβρύων αποκλειστικά για σκοπούς 
έρευνας ή για την προμήθεια βλαστικών 
κυττάρων, και ερευνητικές 
δραστηριότητες στις οποίες 
χρησιμοποιούνται κύτταρα τέτοιων 
εμβρύων·
- σχέδια έρευνας που οδηγούν άμεσα ή 
έμμεσα στην καταστροφή ανθρώπινων 
εμβρύων.
Στον τομέα της έρευνας επί εμβρυϊκών 
βλαστικών κυττάρων, θα χρησιμοποιείται 
η εμπειρία των εθνικών ιδρυμάτων υγείας 
και η χρηματοδότηση της έρευνας θα 
περιορίζεται σε σειρές εμβρυϊκών 
βλαστικών κυττάρων που δημιουργήθηκαν 
πριν από τον Αύγουστο 2001.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η παρούσα τροπολογία κατατέθηκε με την ίδια διατύπωση στο Πρόγραμμα Πλαίσιο. Το θέμα 
να ρυθμιστεί στο Πρόγραμμα Πλαίσιο, αλλά για λόγους συνέπειας η τροπολογία κατατίθεται 
επίσης για τα ειδικά προγράμματα.
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Τροπολογία: Vittorio Prodi, Angelika Niebler, Patrizia Toia, Peter Liese, Jan Christian Ehler

Τροπολογία: 186
Άρθρο 4, παράγραφος 3

3. Δεν χρηματοδοτείται στο πλαίσιο του 
παρόντος προγράμματος η παρακάτω 
έρευνα: 

3. Στις περιπτώσεις που η τεχνολογία είναι 
αμφιλεγόμενη από δεοντολογική άποψη 
(π.χ. έρευνα με εμβρυϊκά βλαστικά 
κύτταρα, υπεράριθμα έμβρυα από 
γονιμοποίηση in vitro, ζητήματα σε σχέση 
με τη χρήση γενετικών δεδομένων ελλείψει 
θεραπείας), η Κοινότητα δίδει 
προτεραιότητα σε ερευνητικά έργα που 
προσφέρουν εναλλακτική λύση στις εν 
λόγω δεοντολογικά αμφιλεγόμενες 
τεχνολογίες, π.χ. έρευνα με βλαστικά 
κύτταρα ενηλίκων ή βλαστικά κύτταρα 
από ομφάλιο λώρο, θεραπεία προβλημάτων 
στειρότητας χωρίς τη δημιουργία 
υπεράριθμων εμβρύων, γενετικές εξετάσεις 
στο πλαίσιο θεραπείας.

ερευνητικές δραστηριότητες 
απαγορευμένες σε όλα τα κράτη μέλη,
- οι ερευνητικές δραστηριότητες που 
πρόκειται να διεξαχθούν σε κράτος μέλος 
στο οποίο τέτοιου είδους έρευνα 
απαγορεύεται.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η παρούσα τροπολογία κατατέθηκε με την ίδια διατύπωση στο Πρόγραμμα Πλαίσιο. Το θέμα 
να ρυθμιστεί στο Πρόγραμμα Πλαίσιο, αλλά για λόγους συνέπειας η τροπολογία κατατίθεται 
επίσης για τα ειδικά προγράμματα.

Τροπολογία: Hiltrud Breyer

Τροπολογία: 187
Άρθρο 4, παράγραφος 3, περίπτωση 1 α (νέα)

- έρευνα σχετικά με το έμβρυο και τα 
εμβρυϊκά βλαστικά κύτταρα, που 
απαγορεύεται σε διάφορα κράτη μέλη για 
λόγους θεμελιωδών ανθρωπίνων 
δικαιωμάτων και συνταγματικών αρχών
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Or. en

Τροπολογία: Hiltrud Breyer

Τροπολογία: 188
Άρθρο 4, παράγραφος 3, δεύτερη περίπτωση

- οι ερευνητικές δραστηριότητες που 
πρόκειται να διεξαχθούν σε κράτος μέλος 
στο οποίο τέτοιου είδους έρευνα 
απαγορεύεται.

- τα ερευνητικά έργα που υπονομεύουν την 
αρχή της επικουρικότητας και τις αξίες 
της ανθρώπινης αξιοπρέπειας, και 
απειλούν τη μη εμπορευματοποίηση του 
ανθρώπινου σώματος, ιδιαίτερα δε του 
γυναικείου σώματος·

Τροπολογία: Cristina Gutiérrez-Cortines

Τροπολογία: 189
Άρθρο 6, παράγραφος 3

3. Το πρόγραμμα εργασίας προσδιορίζει τα 
κριτήρια βάσει των οποίων θα αξιολογηθούν 
οι προτάσεις για έμμεσες δράσεις στο 
πλαίσιο των καθεστώτων χρηματοδότησης 
και θα επιλεγούν τα έργα. Ως κριτήρια 
λαμβάνονται η αριστεία, οι επιπτώσεις και η 
εκτέλεση· σε αυτό το πλαίσιο, οι επιπλέον 
απαιτήσεις, οι συντελεστές στάθμισης και τα 
κατώφλια διευκρινίζονται περαιτέρω ή 
συμπληρώνονται στο πρόγραμμα εργασίας.

3. Το πρόγραμμα εργασίας προσδιορίζει τα 
κριτήρια βάσει των οποίων θα αξιολογηθούν 
οι προτάσεις για έμμεσες δράσεις στο 
πλαίσιο των καθεστώτων χρηματοδότησης 
και θα επιλεγούν τα έργα, αναγνωρίζοντας 
τη συμβατότητα της συμμετοχής 
ερευνητών και ομάδων σε εθνικά και 
ευρωπαϊκά προγράμματα ταυτόχρονα.Ως 
κριτήρια λαμβάνονται η αριστεία, οι 
επιπτώσεις και η εκτέλεση· σε αυτό το 
πλαίσιο, οι επιπλέον απαιτήσεις, οι 
συντελεστές στάθμισης και τα κατώφλια 
διευκρινίζονται περαιτέρω ή 
συμπληρώνονται στο πρόγραμμα εργασίας.

Or. es

Αιτιολόγηση

Οι ερευνητικές ομάδες πρέπει να έχουν τη δυνατότητα να υποβάλουν ταυτόχρονα έργα σε 
εθνικό και διεθνές επίπεδο, χωρίς αυτό να αποτελεί αιτία αποκλεισμού, καθόσον αυτό στην 
ουσία βελτιώνει τον Ευρωπαϊκό Χώρο Έρευνας.
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Τροπολογία: Teresa Riera Madurell

Τροπολογία: 190
Άρθρο 6, παράγραφος 3

3. Το πρόγραμμα εργασίας προσδιορίζει τα 
κριτήρια βάσει των οποίων θα αξιολογηθούν 
οι προτάσεις για έμμεσες δράσεις στο 
πλαίσιο των καθεστώτων χρηματοδότησης 
και θα επιλεγούν τα έργα. Ως κριτήρια 
λαμβάνονται η αριστεία, οι επιπτώσεις και η 
εκτέλεση· σε αυτό το πλαίσιο, οι επιπλέον 
απαιτήσεις, οι συντελεστές στάθμισης και τα 
κατώφλια διευκρινίζονται περαιτέρω ή 
συμπληρώνονται στο πρόγραμμα εργασίας.

3. Το πρόγραμμα εργασίας προσδιορίζει τα 
κριτήρια βάσει των οποίων θα αξιολογηθούν 
οι προτάσεις για έμμεσες δράσεις στο 
πλαίσιο των καθεστώτων χρηματοδότησης 
και θα επιλεγούν τα έργα. Ως κριτήρια 
λαμβάνονται η επιστημονική και 
τεχνολογική αριστεία, οι επιπτώσεις στην 
οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη και η 
ποιότητα και αποδοτικότητα στην 
εκτέλεση, περιλαμβανόμενης της 
αποδοτικότητας στη χρήση των πόρων· σε 
αυτό το πλαίσιο, οι επιπλέον απαιτήσεις, οι 
συντελεστές στάθμισης και τα κατώφλια 
διευκρινίζονται περαιτέρω ή 
συμπληρώνονται στο πρόγραμμα εργασίας.

Or. es

Αιτιολόγηση

Για λόγους σαφήνειας. Η αρχική τροπολογία (αριθ. 17) αναφερόταν στην «επιστημονική» και 
«τεχνική» αριστεία αντί της «τεχνολογικής».

Τροπολογία: Hiltrud Breyer

Τροπολογία 191
Άρθρο 7, παράγραφος 2

2. Η διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 
8 παράγραφος 2 εφαρμόζεται για την 
έγκριση: 

2. Η διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 
8 παράγραφος 2 εφαρμόζεται για την 
έγκριση των κάτωθι μέτρων:

α) το πρόγραμμα εργασίας που αναφέρεται 
στο άρθρο 6 παράγραφος 1· 

(α) η εκπόνηση και η επικαιροποίηση του 
προγράμματος εργασίας που αναφέρεται 
στο άρθρο 6 παράγραφος 1, 
συμπεριλαμβανομένων και των μέσων που 
θα χρησιμοποιηθούν κατά προτεραιότητα, 
κάθε μεταγενέστερη προσαρμογή στη 
χρήση τους, το περιεχόμενο των 
προσκλήσεων υποβολής προτάσεων και τα 
κριτήρια επιλογής που θα εφαρμοστούν· 

β) οποιαδήποτε προσαρμογή της 
ενδεικτικής ανάλυσης του ποσού που 

(β) η έγκριση της χρηματοδότησης:
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παρατίθεται στο παράρτημα II. (i) δράσεων ΕΤΑ που εμπλέκουν δίκτυα 
αριστείας και ολοκληρωμένα σχέδια·
(ii) δράσεις ΕΤΑ στο πλαίσιο των κάτωθι 
θεμάτων:
- Υγεία
- τρόφιμα, γεωργία και βιοτεχνολογία·
- Νανοεπιστήμες, νανοτεχνολογίες,
τεχνολογίες
(βα) η κατάρτιση των γενικών όρων για 
την εξωτερική αξιολόγηση που 
προβλέπεται στο άρθρο 7 του 
προγράμματος πλαισίου.
ββ) οποιαδήποτε προσαρμογή της 
ενδεικτικής ανάλυσης του ποσού που 
παρατίθεται στο παράρτημα II.

Τροπολογία: Teresa Riera Madurell

Τροπολογία 192
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 λαμβάνει υπόψη την άποψη 
της επιτροπής κατά την έγκριση των 
διαφόρων σχεδίων και, εν συνεχεία, την 
ενημερώνει σε τακτά διαστήματα 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.

Or. es

Αιτιολόγηση

Είναι αναγκαίο να αναφερθούμε στον ρόλο των επιτροπών διαχείρισης όσον αφορά την  
έγκριση των σχεδίων. Τα κράτη μέλη πρέπει να αισθάνονται ότι μοιράζονται την ευθύνη της 
επιτυχίας των προγραμμάτων, πράγμα που, κατ’ ανάγκη, τα εμπλέκει και στη διαδικασία 
έγκρισης. 

Τροπολογία: Νικόλαος Βακάλης

Τροπολογία: 193
Παράρτημα Ι, παράγραφος 3, σημείο (6)
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(6) περιβάλλον (συμπεριλαμβανομένης της 
αλλαγής του κλίματος)·

(στ) περιβάλλον (συμπεριλαμβανομένων 
των φυσικών κινδύνων και της αλλαγής του 
κλίματος και των φυσικών καταστροφών)·

Or. en

Αιτιολόγηση

Είναι σημαντικό να δίδεται ιδιαίτερη έμφαση στο ζήτημα των φυσικών καταστροφών στο 
πλαίσιο της θεματικής "περιβάλλον" του ειδικού προγράμματος «περιβάλλον», λαμβανομένης 
υπόψη της αύξησης των φαινομένων φυσικών καταστροφών και της συνεπαγόμενης ανάγκης 
εξεύρεσης λύσεων και αποτελεσματικών απαντήσεων. 

Τροπολογία: Angelika Niebler, Jan Christian Ehler

Τροπολογία: 194
Παράρτημα Ι, παράγραφος 3, σημείο (9) και (9α) (νέο)

(9) Ασφάλεια και διάστημα. (9) Ασφάλεια·

(9α) Διάστημα

Or. de

Αιτιολόγηση

Παρά τις διασυνδέσεις μεταξύ διαστήματος και ασφάλειας, τα δύο αυτά θέματα πρέπει να 
αντιμετωπιστούν ως δύο χωριστές και σαφώς προσδιορισμένες προτεραιότητες.

Τροπολογία: Pilar del Castillo Vera

Τροπολογία 195
Παράρτημα I, παράγραφος 5

Κατά την υλοποίηση του παρόντος ειδικού 
προγράμματος θα λαμβάνονται δεόντως 
υπόψη η αρχή της αειφόρου ανάπτυξης και 
η παράμετρος της ισότιμης μεταχείρισης 
των φύλων· επιπλέον, θα λαμβάνονται 
υπόψη, κατά περίπτωση, οι δεοντολογικές, 
κοινωνικές, νομικές και ευρύτερες 
πολιτισμικές πτυχές της έρευνας που 
πρόκειται να αναληφθεί και των δυνητικών 
εφαρμογών της, καθώς και οι 
κοινωνικοοικονομικές συνέπειες της 
επιστημονικής και τεχνολογικής εξέλιξης 

Η υλοποίηση του έβδομου προγράμματος 
πλαισίου θα διέπεται από την επιστημονική 
και τεχνολογική αριστεία.  Επιπλέον, θα 
λαμβάνονται υπόψη, κατά περίπτωση, οι 
δεοντολογικές, κοινωνικές, νομικές και 
ευρύτερες πολιτισμικές πτυχές της έρευνας 
που πρόκειται να αναληφθεί και των 
δυνητικών εφαρμογών της, καθώς και οι 
κοινωνικοοικονομικές συνέπειες της 
επιστημονικής και τεχνολογικής εξέλιξης 
και οι επιστημονικές και τεχνολογικές 
προοπτικές.
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και οι επιστημονικές και τεχνολογικές 
προοπτικές.

Τροπολογία: Νικόλαος Βακάλης

Τροπολογία: 196
Παράρτημα I, παράγραφος 5

Κατά την υλοποίηση του παρόντος ειδικού 
προγράμματος θα λαμβάνονται δεόντως 
υπόψη η αρχή της αειφόρου ανάπτυξης και 
η παράμετρος της ισότιμης μεταχείρισης 
των φύλων· επιπλέον, θα λαμβάνονται 
υπόψη, κατά περίπτωση, οι δεοντολογικές, 
κοινωνικές, νομικές και ευρύτερες 
πολιτισμικές πτυχές της έρευνας που 
πρόκειται να αναληφθεί και των δυνητικών 
εφαρμογών της, καθώς και οι 
κοινωνικοοικονομικές συνέπειες της 
επιστημονικής και τεχνολογικής εξέλιξης 
και οι επιστημονικές και τεχνολογικές 
προοπτικές.

Κατά την υλοποίηση του παρόντος ειδικού 
προγράμματος θα λαμβάνονται δεόντως 
υπόψη η αρχή της αειφόρου ανάπτυξης, η 
προσβασιμότητα και η παράμετρος της 
ισότιμης μεταχείρισης των φύλων· επιπλέον, 
θα λαμβάνονται υπόψη, κατά περίπτωση, οι 
δεοντολογικές, κοινωνικές, νομικές και 
ευρύτερες πολιτισμικές πτυχές της έρευνας 
που πρόκειται να αναληφθεί και των 
δυνητικών εφαρμογών της, καθώς και οι 
κοινωνικοοικονομικές συνέπειες της 
επιστημονικής και τεχνολογικής εξέλιξης 
και οι επιστημονικές και τεχνολογικές 
προοπτικές.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η δυνατότητα πρόσβασης πρέπει να αποτελέσει οριζόντιο ζήτημα στη Συνεργασία, όπως τα 
ζητήματα δεοντολογίας και φύλου, προκειμένου να υποστηριχτεί η έρευνα που επικεντρώνεται 
από την αρχή στις ανάγκες όλων των κατηγοριών ανθρώπων με προβλήματα πρόσβασης (π.χ. 
ηλικιωμένοι, ανάπηροι, μητέρες με καροτσάκια, τουρίστες, κ.λπ.).

Τροπολογία: David Hammerstein Mintz, Caroline Lucas

Τροπολογία: 197
Παράρτημα Ι, θέμα "Πολυεπιστημονικότητα και διαθεματική έρευνα, συμπεριλαμβανομένων 

των κοινών προσκλήσεων", παράγραφος 1, εισαγωγικό εδάφιο

Θα δοθεί ιδιαίτερη προσοχή σε 
επιστημονικά πεδία προτεραιότητας που 
άπτονται περισσότερων του ενός θεματικών 
τομέων, όπως π.χ. οι επιστήμες και 
τεχνολογίες της θάλασσας. Θα ενθαρρυνθεί 
η πολυεπιστημονικότητα, και 
συγκεκριμένα η συνδυασμένη 
πολυθεματική προσέγγιση αντικειμένων 
έρευνας και τεχνολογικής ανάπτυξης που 
άπτονται περισσότερων του ενός 

Θα δοθεί ιδιαίτερη προσοχή σε 
επιστημονικά πεδία προτεραιότητας που 
άπτονται περισσότερων του ενός θεματικών 
τομέων, όπως π.χ. οι επιστήμες και 
τεχνολογίες της θάλασσας, η 
περιβαλλοντική υγεία, η πράσινη μηχανική 
και χημεία, η έρευνα για συμμετοχικές 
διαδικασίες και η έρευνα για ειρηνικούς 
σκοπούς.
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θεματικών τομέων. Τέτοιου είδους 
διαθεματικές προσεγγίσεις θα 
εφαρμοστούν, μεταξύ άλλων, μέσω:

Τροπολογία: Eluned Morgan

Τροπολογία: 198
Παράρτημα Ι, θέμα "Πολυεπιστημονικότητα και διαθεματική έρευνα, συμπεριλαμβανομένων 

των κοινών προσκλήσεων", παράγραφος 1, εισαγωγικό εδάφιο

Θα δοθεί ιδιαίτερη προσοχή σε 
επιστημονικά πεδία προτεραιότητας που 
άπτονται περισσότερων του ενός θεματικών 
τομέων, όπως π.χ. οι επιστήμες και 
τεχνολογίες της θάλασσας. Θα ενθαρρυνθεί 
η πολυεπιστημονικότητα, και συγκεκριμένα 
η συνδυασμένη πολυθεματική προσέγγιση 
αντικειμένων έρευνας και τεχνολογικής 
ανάπτυξης που άπτονται περισσότερων του 
ενός θεματικών τομέων. Τέτοιου είδους 
διαθεματικές προσεγγίσεις θα εφαρμοστούν, 
μεταξύ άλλων, μέσω:

Θα δοθεί ιδιαίτερη προσοχή σε 
επιστημονικά πεδία προτεραιότητας που 
άπτονται περισσότερων του ενός θεματικών 
τομέων, όπως π.χ. οι επιστήμες και 
τεχνολογίες της θάλασσας. Θα ενθαρρυνθεί 
η πολυεπιστημονικότητα, και συγκεκριμένα 
η συνδυασμένη πολυθεματική προσέγγιση 
αντικειμένων έρευνας και τεχνολογικής 
ανάπτυξης που άπτονται περισσότερων του 
ενός θεματικών τομέων και, όπου είναι 
δυνατόν, το παρόν πρόγραμμα θα επιτρέπει 
ευελιξία για σχέδια προσανατολισμένα σε 
αποστολές με διασταυρούμενες και 
θεματικές προτεραιότητες. Τέτοιου είδους 
διαθεματικές προσεγγίσεις θα εφαρμοστούν, 
μεταξύ άλλων, μέσω:

Or. en

Αιτιολόγηση

Το πρόγραμμα συνεργασίας πρέπει να είναι ελαστικότερο ώστε να επιτρέπει έργα που 
καλύπτουν διάφορους τομείς και να διευκολύνει την πρόσβαση στη χρηματοδότηση. Για 
παράδειγμα η ανάπτυξη οικολογικού αυτοκινήτου άπτεται όλων των θεματικών τομέων, της 
μεταφοράς, της ενέργειας, των τεχνολογιών της πληροφορίας και της επικοινωνίας και των 
νέων τεχνολογιών παραγωγής. Πρέπει να ενθαρρυνθεί ενεργά αυτός ο τύπος πολυτομεακής 
έρευνας. 

Τροπολογία: Cristina Gutiérrez-Cortines

Τροπολογία 199
Παράρτημα Ι, θέμα "Πολυεπιστημονικότητα και διαθεματική έρευνα, συμπεριλαμβανομένων 

των κοινών προσκλήσεων", παράγραφος 1

Θα δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στα 
επιστημονικά πεδία προτεραιότητας, τα 

Θα δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στα 
επιστημονικά πεδία προτεραιότητας, τα 
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οποία επικαλύπτονται με τους θεματικούς 
τομείς, όπως οι επιστήμες και οι 
τεχνολογίες της θάλασσας. Η 
πολυεπιστημονικότητα θα ενθαρρυνθεί 
μέσω κοινών διαθεματικών προσεγγίσεων 
των αντικειμένων της έρευνας και της 
τεχνολογίας, τα οποία παρουσιάζουν 
ενδιαφέρον για πολλούς θεματικούς τομείς. 
Τέτοιου είδους διαθεματικές προσεγγίσεις 
θα εφαρμοστούν, μεταξύ άλλων, μέσω:

οποία επικαλύπτονται με τους θεματικούς 
τομείς. Η πολυεπιστημονικότητα θα 
ενθαρρυνθεί μέσω κοινών διαθεματικών 
προσεγγίσεων των αντικειμένων της 
έρευνας και της τεχνολογίας, τα οποία 
παρουσιάζουν ενδιαφέρον για πολλούς 
θεματικούς τομείς. Τέτοιου είδους 
διαθεματικές προσεγγίσεις θα εφαρμοστούν, 
μεταξύ άλλων, μέσω:

Της χρήσης κοινών προσκλήσεων για τους 
θεματικούς τομείς, στην περίπτωση που ένα 
ερευνητικό θέμα είναι σαφώς σχετικό με τις 
δραστηριότητες που διεξάγονται στο 
πλαίσιο των αντίστοιχων θεματικών 
τομέων· 

Της χρήσης κοινών προσκλήσεων για τους 
θεματικούς τομείς, στην περίπτωση που ένα 
ερευνητικό θέμα είναι σαφώς σχετικό με τις 
δραστηριότητες που διεξάγονται στο 
πλαίσιο οιουδήποτε από τους άλλους 
θεματικούς τομείς·

Της ιδιαίτερης έμφασης που θα δοθεί στη 
διεπιστημονική έρευνα στο πλαίσιο της 
δραστηριότητας “νεοεμφανιζόμενες 
ανάγκες”· 

Της ιδιαίτερης έμφασης που θα δοθεί στη 
διεπιστημονική έρευνα στο πλαίσιο της
δραστηριότητας “νεοεμφανιζόμενες 
ανάγκες”·

Της προσφυγής στην αξιοποίηση 
εξωτερικών συμβουλών που θα 
προέρχονται από ένα ευρύ φάσμα 
επιστημών και κλάδων για την εκπόνηση 
του προγράμματος εργασίας·

Της προσφυγής στην αξιοποίηση 
συμβούλων αναγνωρισμένου κύρους που θα 
προέρχονται από ένα ευρύ φάσμα 
επιστημών και κλάδων για την εκπόνηση 
του προγράμματος εργασίας·

Της διασφάλισης της συνοχής με τις 
πολιτικές της ΕΕ, για την έρευνα που έχει 
αντικείμενο τις πολιτικές·

Της διασφάλισης της συνοχής με τις 
πολιτικές της ΕΕ, για την έρευνα που έχει 
αντικείμενο τις πολιτικές·

Or. es

Αιτιολόγηση

Η ενθάρρυνση της διεπιστημονικότητας πρέπει να προωθείται μέσω κοινών προσκλήσεων, που 
δεν χρειάζονται τη στήριξη όλων των θεματικών τομέων. Η εξωτερική εμπειρογνωμοσύνη για 
την κατάρτιση του προγράμματος εργασίας πρέπει να προέρχεται από εμπειρογνώμονες διεθνώς 
αναγνωρισμένου κύρους στους εν λόγω τομείς.

Τροπολογία: Cristina Gutiérrez-Cortines

Τροπολογία 200
Παράρτημα Ι, θέμα "Προσαρμογή στις εξελισσόμενες ανάγκες και δυνατότητες", 

παράγραφος 1

Η διαρκής σημασία των θεματικών τομέων 
για τη βιομηχανία διασφαλίζεται βάσει, 

Η διαρκής σημασία των θεματικών τομέων 
για τη βιομηχανία, και η συνεχής 
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μεταξύ άλλων πηγών, των εργασιών των 
διαφόρων “Eυρωπαϊκών Τεχνολογικών 
Πλατφορμών”. Tο παρόν ειδικό πρόγραμμα 
θα συμβάλει συνεπώς στην εκτέλεση των 
Στρατηγικών Σχεδίων Έρευνας που 
εκπονήθηκαν και αναπτύχθηκαν από τις 
Ευρωπαϊκές Τεχνολογικές Πλατφόρμες, 
όπου τα εν λόγω Σχέδια παράγουν 
πραγματική ευρωπαϊκή προστιθέμενη αξία. 
Οι μεγάλες ερευνητικές ανάγκες που 
προσδιορίστηκαν στα διαθέσιμα Στρατηγικά 
Σχέδια Έρευνας λαμβάνονται ήδη υπόψη 
από τους εννέα θεματικούς τομείς που 
προσδιορίζονται παρακάτω. Η 
λεπτομερέστερη ενσωμάτωση του τεχνικού 
τους περιεχομένου θα πραγματοποιηθεί σε 
μεταγενέστερο στάδιο, κατά την 
διαμόρφωση του λεπτομερούς 
προγράμματος εργασίας για τις ειδικές 
προσκλήσεις υποβολής προτάσεων.

συμμετοχής της βιομηχανίας σε αυτούς, 
διασφαλίζεται βάσει, μεταξύ άλλων πηγών, 
των εργασιών των διαφόρων “Eυρωπαϊκών 
Τεχνολογικών Πλατφορμών”. Tο παρόν 
ειδικό πρόγραμμα, από κοινού με τη 
βιομηχανία, θα συμβάλει συνεπώς στην 
εκτέλεση των Στρατηγικών Σχεδίων 
Έρευνας που εκπονήθηκαν και 
αναπτύχθηκαν από τις Ευρωπαϊκές 
Τεχνολογικές Πλατφόρμες, όπου τα εν λόγω 
Σχέδια παράγουν πραγματική ευρωπαϊκή 
προστιθέμενη αξία. Οι μεγάλες ερευνητικές 
ανάγκες που προσδιορίστηκαν στα 
διαθέσιμα Στρατηγικά Σχέδια Έρευνας 
λαμβάνονται ήδη υπόψη από τους εννέα 
θεματικούς τομείς που προσδιορίζονται 
παρακάτω. Η λεπτομερέστερη ενσωμάτωση 
του τεχνικού τους περιεχομένου θα 
πραγματοποιηθεί σε μεταγενέστερο στάδιο, 
κατά την διαμόρφωση του λεπτομερούς 
προγράμματος εργασίας για τις ειδικές 
προσκλήσεις υποβολής προτάσεων.

Or. es

Αιτιολόγηση

Η αξία των Ευρωπαϊκών Πλατφορμών Τεχνολογίας έγκειται στη δυνατότητα που παρέχει για 
συγκέντρωση των δυνάμεων. 

Τροπολογία: David Hammerstein Mintz

Τροπολογία 201
Παράρτημα Ι, θέμα "Προσαρμογή στις εξελισσόμενες ανάγκες και δυνατότητες", 

παράγραφος 1

Η διαρκής σημασία των θεματικών τομέων 
για τη βιομηχανία διασφαλίζεται βάσει, 
μεταξύ άλλων πηγών, των εργασιών των 
διαφόρων “Eυρωπαϊκών Τεχνολογικών 
Πλατφορμών”. Tο παρόν ειδικό πρόγραμμα 
θα συμβάλει συνεπώς στην εκτέλεση των 
Στρατηγικών Σχεδίων Έρευνας που 
εκπονήθηκαν και αναπτύχθηκαν από τις 
Ευρωπαϊκές Τεχνολογικές Πλατφόρμες, 
όπου τα εν λόγω Σχέδια παράγουν 
πραγματική ευρωπαϊκή προστιθέμενη αξία. 

Η διαρκής σημασία των θεματικών τομέων 
για τη βιομηχανία διασφαλίζεται βάσει, 
μεταξύ άλλων πηγών, των εργασιών των 
διαφόρων “Eυρωπαϊκών Τεχνολογικών 
Πλατφορμών”. Tο παρόν ειδικό πρόγραμμα 
θα συμβάλει συνεπώς στην εκτέλεση των 
Στρατηγικών Σχεδίων Έρευνας που 
εκπονήθηκαν και αναπτύχθηκαν από τις 
Ευρωπαϊκές Τεχνολογικές Πλατφόρμες, 
όπου τα εν λόγω Σχέδια παράγουν 
πραγματική ευρωπαϊκή προστιθέμενη αξία.
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Οι μεγάλες ερευνητικές ανάγκες που 
προσδιορίστηκαν στα διαθέσιμα Στρατηγικά 
Σχέδια Έρευνας λαμβάνονται ήδη υπόψη 
από τους εννέα θεματικούς τομείς που 
προσδιορίζονται παρακάτω. Η 
λεπτομερέστερη ενσωμάτωση του τεχνικού 
τους περιεχομένου θα πραγματοποιηθεί σε 
μεταγενέστερο στάδιο, κατά την 
διαμόρφωση του λεπτομερούς 
προγράμματος εργασίας για τις ειδικές 
προσκλήσεις υποβολής προτάσεων.

Οι μεγάλες ερευνητικές ανάγκες που 
προσδιορίστηκαν στα διαθέσιμα Στρατηγικά 
Σχέδια Έρευνας λαμβάνονται ήδη υπόψη 
από τους εννέα θεματικούς τομείς που 
προσδιορίζονται παρακάτω. Η 
λεπτομερέστερη ενσωμάτωση του τεχνικού 
τους περιεχομένου θα πραγματοποιηθεί σε 
μεταγενέστερο στάδιο, κατά την 
διαμόρφωση του λεπτομερούς 
προγράμματος εργασίας για τις ειδικές 
προσκλήσεις υποβολής προτάσεων. Σε 
σχέση με αυτό, θα ζητηθεί η γνώμη μη 
κυβερνητικών οργανώσεων (ΜΚΟ) και 
άλλων φορέων εκτός βιομηχανίας.  Σε 
συμπλήρωση των υφισταμένων 
ευρωπαϊκών πλατφορμών τεχνολογίας, η 
Επιτροπή δημιουργεί μια ευρωπαϊκή 
πλατφόρμα κοινωνικής καινοτομίας που 
συγκεντρώνει, υπό την πρωτοκαθεδρία 
ΜΚΟ, οργανώσεις της κοινωνίας των 
πολιτών, ερευνητικούς οργανισμούς και 
ρυθμιστικές αρχές σε ευρωπαϊκό επίπεδο, 
προκειμένου να καθοριστεί η ερευνητική 
ατζέντα και να συμβάλει στην ανάδυση 
των συμμετοχικών διαδικασιών. 

Or. en

Αιτιολόγηση

Η συμμετοχή οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών αποτελεί μέσο για καλύτερη θέσπιση 
νομοθεσίας.

Τροπολογία: David Hammerstein Mintz

Τροπολογία: 202
Παράρτημα Ι, θέμα "Προσαρμογή στις εξελισσόμενες ανάγκες και δυνατότητες", 

παράγραφος 2

Θα διασφαλιστεί επίσης η διαρκής σημασία 
των θεματικών τομέων για τη διαμόρφωση, 
την εφαρμογή και την αξιολόγηση των 
πολιτικών της ΕΕ και των κανονιστικών 
ρυθμίσεων. Αυτό αφορά τομείς πολιτικής 
όπως ο τομέας της υγείας, της ασφάλειας, 
της προστασίας του καταναλωτή, της 
ενέργειας, του περιβάλλοντος, της 

Θα διασφαλιστεί επίσης η διαρκής σημασία 
των θεματικών τομέων για τη διαμόρφωση, 
την εφαρμογή και την αξιολόγηση των 
πολιτικών της ΕΕ και των κανονιστικών 
ρυθμίσεων. Αυτό αφορά τομείς πολιτικής 
όπως ο τομέας της υγείας, της ασφάλειας, 
της προστασίας του καταναλωτή, της 
ενέργειας, του περιβάλλοντος, της 
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αναπτυξιακής βοήθειας, της αλιείας, της 
ναυτιλίας, της γεωργίας, της υγείας και της 
σωστής διαβίωσης των ζώων, των 
μεταφορών, της εκπαίδευσης και της 
επιμόρφωσης, της κοινωνίας των 
πληροφοριών και των μέσων μαζικής 
επικοινωνίας, της απασχόλησης, των 
κοινωνικών υποθέσεων, της συνοχής, της 
δικαιοσύνης και των εσωτερικών 
υποθέσεων, καθώς και την προτυποποιητική 
και την συντυποποιητική έρευνα σχετικά με 
τη βελτίωση της ποιότητας των προτύπων 
και της εφαρμογής τους. Σε αυτό το πλαίσιο, 
είναι δυνατόν να διαδραματίσουν ρόλο οι 
πλατφόρμες που συνενώνουν τους άμεσα 
ενδιαφερόμενους φορείς με την ερευνητική 
κοινότητα, προκειμένου να εξεταστούν 
Στρατηγικά Σχέδια Έρευνας που αφορούν 
τους κοινωνικούς, περιβαλλοντικούς ή 
άλλους τομείς πολιτικής.

αναπτυξιακής βοήθειας, της αλιείας, της 
ναυτιλίας, της γεωργίας, της υγείας και της 
σωστής διαβίωσης των ζώων, των 
μεταφορών, της εκπαίδευσης και της 
επιμόρφωσης, της κοινωνίας των 
πληροφοριών και των μέσων μαζικής 
επικοινωνίας, της απασχόλησης, των 
κοινωνικών υποθέσεων, της συνοχής, της 
δικαιοσύνης και των εσωτερικών 
υποθέσεων, καθώς και την προτυποποιητική 
και την συντυποποιητική έρευνα σχετικά με 
τη διαλειτουργικότητα και τον 
ανταγωνισμό για τη βελτίωση της ποιότητας 
των προτύπων και της εφαρμογής τους. Σε 
αυτό το πλαίσιο, είναι δυνατόν να 
διαδραματίσουν ρόλο οι πλατφόρμες που 
συνενώνουν τους άμεσα ενδιαφερόμενους 
φορείς με την ερευνητική κοινότητα, 
προκειμένου να εξεταστούν Στρατηγικά 
Σχέδια Έρευνας που αφορούν τους 
κοινωνικούς, περιβαλλοντικούς ή άλλους 
τομείς πολιτικής.

Or. en

Αιτιολόγηση

Τα πρότυπα πρέπει να είναι διαλειτουργικά προκειμένου να ενταθεί ο ανταγωνισμός.

Τροπολογία: Νικόλαος Βακάλης

Τροπολογία: 203
Παράρτημα Ι, θέμα "Προσαρμογή στις εξελισσόμενες ανάγκες και δυνατότητες", 

παράγραφος 1, εισαγωγικό τμήμα

Νεοεμφανιζόμενες ανάγκες: παροχή ειδικής 
ενίσχυσης σε ερευνητικές προτάσεις που 
αποσκοπούν στον προσδιορισμό ή την 
περαιτέρω διερεύνηση, σε δεδομένο πεδίο 
ή/και στο σημείο τομής περισσοτέρων 
επιστημονικών κλάδων, νέων 
επιστημονικών και τεχνολογικών 
προοπτικών, ιδίως προοπτικών που ανοίγουν 
το δρόμο σε κορυφαία επιτεύγματα. Η εν 
λόγω ενίσχυση υλοποιείται μέσω:

Νεοεμφανιζόμενες ανάγκες: παροχή ειδικής 
ενίσχυσης σε ερευνητικές προτάσεις που 
αποσκοπούν στον προσδιορισμό ή την 
περαιτέρω διερεύνηση, σε δεδομένο πεδίο 
ή/και στο σημείο τομής περισσοτέρων 
επιστημονικών κλάδων, νέων 
επιστημονικών και τεχνολογικών 
προοπτικών, ιδίως προοπτικών που ανοίγουν 
το δρόμο σε κορυφαία επιτεύγματα ή 
άμεσες εφαρμογές. Η εν λόγω ενίσχυση 
υλοποιείται μέσω:

Or. en
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Αιτιολόγηση

Πρέπει να διασφαλίσουμε ότι θα αξιοποιηθεί αμέσως το δυναμικό για καινοτόμες εφαρμογές 
επιστημονικών και τεχνολογικών ευκαιριών, μόλις αυτό αναδυθεί από τη διεξαγόμενη έρευνα  
χωρίς κατ’ ανάγκη να αναμένουμε την ολοκλήρωση του ερευνητικού έργου.

Τροπολογία: Νικόλαος Βακάλης

Τροπολογία: 204
Παράρτημα Ι, θέμα "Προσαρμογή στις εξελισσόμενες ανάγκες και δυνατότητες", 

παράγραφος 1, εδάφιο 1

Της ανοικτής έρευνας “από τη βάση προς 
την κορυφή” επί θεμάτων που 
προσδιορίζονται από τους ίδιους τους 
ερευνητές προκειμένου να αναπτυχθούν νέες 
επιστημονικές και τεχνολογικές δυνατότητες 
(δράσεις ‘‘Περιπέτεια”) ή να αξιολογηθούν 
νέες ανακαλύψεις ή προσφάτως 
παρατηρηθέντα φαινόμενα, τα οποία μπορεί 
να ενέχουν κινδύνους ή προβλήματα για την 
κοινωνία (δράσεις ‘Διορατικότητα”)·

Της ανοικτής έρευνας “από τη βάση προς 
την κορυφή” επί θεμάτων που 
προσδιορίζονται από τους ίδιους τους 
ερευνητές προκειμένου να αναπτυχθούν νέες 
επιστημονικές και τεχνολογικές δυνατότητες 
(δράσεις ‘‘Περιπέτεια”), ή να εντοπιστούν 
σε προγενέστερο στάδιο εξελίξεις και 
τάσεις με σημαντικές προοπτικές 
εφαρμογής (δράσεις «πρόβλεψη») ή να 
αξιολογηθούν νέες ανακαλύψεις ή 
προσφάτως παρατηρηθέντα φαινόμενα, τα 
οποία μπορεί να ενέχουν κινδύνους ή 
προβλήματα για την κοινωνία (δράσεις 
‘Διορατικότητα”)·

Or. en

Αιτιολόγηση

Οι δράσεις πρόβλεψης κερδίζουν έδαφος λόγω του ότι οι ερευνητές νοιώθουν όλο και 
περισσότερο υποχρεωμένοι να εξετάζουν τις ευρύτερες πτυχές καθώς και τους ενδεχόμενους 
κινδύνους και τις επιπτώσεις της έρευνάς τους. Πρέπει να ενθαρρυνθεί η στρατηγική σκέψη των
ερευνητών σε επίπεδο από τα κάτω προς τα άνω, καθόσον η έγκαιρη πρόβλεψη των 
μελλοντικών επιστημονικών και τεχνολογικών επιτευγμάτων και των ενδεχομένων εφαρμογών 
θα δώσει τεράστιο ανταγωνιστικό πλεονέκτημα στην ΕΕ.

Τροπολογία: Cristina Gutiérrez-Cortines

Τροπολογία: 205
Παράρτημα Ι, θέμα "Διάδοση, μεταφορά γνώσεων και ευρύτερη συμμετοχή", παράγραφος 1, 

τρίτη παύλα

Των ειδικών δράσεων διάδοσης οι οποίες 
υιοθετούν μία προενεργό προσέγγιση της 

Των ειδικών δράσεων διάδοσης οι οποίες 
υιοθετούν μία προενεργό προσέγγιση της 
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διάδοσης των αποτελεσμάτων, μέσω μιας 
σειράς έργων, στα οποία 
συμπεριλαμβάνονται τα έργα των 
προηγούμενων προγραμμάτων πλαισίων και 
άλλα ερευνητικά προγράμματα, και οι 
οποίες στοχεύουν ειδικούς τομείς ή ομάδες 
άμεσα ενδιαφερόμενων συντελεστών, όπως 
οι δυνητικοί χρήστες·

διάδοσης των αποτελεσμάτων, μέσω μιας 
σειράς έργων, στα οποία 
συμπεριλαμβάνονται τα έργα των 
προηγούμενων προγραμμάτων πλαισίων και 
άλλα ερευνητικά προγράμματα, και οι 
οποίες στοχεύουν ειδικούς τομείς ή ομάδες 
άμεσα ενδιαφερόμενων συντελεστών, όπως 
οι δυνητικοί χρήστες με ιδιαίτερη έμφαση 
στους δυνητικούς χρήστες και το 
προπανεπιστημιακό προσωπικό·

Or. es

Αιτιολόγηση

Για να ενθαρρυνθεί η επιστημονική σταδιοδρομία, σκόπιμο είναι τα επιστημονικά 
αποτελέσματα να συγκρίνονται με αυτούς που συμβάλλουν σε αυτά ή τα παρεμποδίζουν: Το 
διδακτικό προσωπικό της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.

Τροπολογία: Cristina Gutiérrez-Cortines

Τροπολογία: 206
Παράρτημα Ι, θέμα "Διάδοση, μεταφορά γνώσεων και ευρύτερη συμμετοχή", παράγραφος 1, 

πέμπτη παύλα

Των υπηρεσιών της CORDIS για την 
προώθηση της διάδοσης των γνώσεων και 
της αξιοποίησης των ερευνητικών 
αποτελεσμάτων·

Των υπηρεσιών της CORDIS για την 
προώθηση της διάδοσης των γνώσεων, κατά 
τρόπο προσιτό στον χρήστη, και της 
αξιοποίησης των ερευνητικών 
αποτελεσμάτων·

Or. es

Αιτιολόγηση

Η δικτυακή πύλη για τις ανακοινώσεις του Cordis της Επιτροπής πρέπει να είναι προσιτή στους 
χρήστες.

Τροπολογία: David Hammerstein Mintz, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Τροπολογία: 207
Παράρτημα Ι, θέμα "Διάδοση, μεταφορά γνώσεων και ευρύτερη συμμετοχή", παράγραφος 1, 

έκτη παύλα

Των πρωτοβουλιών για την προώθηση του 
διαλόγου και της ανταλλαγής απόψεων επί 

Των πρωτοβουλιών για την προώθηση του 
διαλόγου και της ανταλλαγής απόψεων επί 



PE 374.083v01-00 20/104 AM\614619EL.doc

EL

επιστημονικών θεμάτων και επί 
ερευνητικών αποτελεσμάτων με το ευρύ 
κοινό πέραν της ερευνητικής κοινότητας.

επιστημονικών θεμάτων και επί 
ερευνητικών αποτελεσμάτων με το ευρύ 
κοινό πέραν της ερευνητικής κοινότητας
ακόμη και μέσω της χρήσης της έρευνας 
προς όφελος των ΟΚΠ.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η δυνατότητα πρόσβασης των οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών (ΟΚΠ) στην 
επιστημονική γνώση θα συμβάλει στη διευκόλυνση της αποδοχής και της κατανόησης των νέων 
τεχνολογιών από την κοινή γνώμη.

Τροπολογία: Teresa Riera Madurell

Τροπολογία: 208
Παράρτημα Ι, θέμα "Συμμετοχή των ΜΜΕ"

Θα διευκολυνθεί η βέλτιστη συμμετοχή των 
μικρομεσαίων επιχειρήσεων (ΜΜΕ) στους 
διαφόρους θεματικούς τομείς, ιδίως μέσω 
της βελτίωσης των χρηματοδοτικών και 
διοικητικών διαδικασιών και της 
μεγαλύτερης ευελιξίας κατά την επιλογή του 
κατάλληλου χρηματοδοτικού καθεστώτος. 
Επιπροσθέτως, οι ερευνητικές ανάγκες και 
το δυναμικό των μικρομεσαίων 
επιχειρήσεων λαμβάνονται δεόντως υπόψη 
κατά την εκπόνηση του περιεχομένου των 
θεματικών τομέων του παρόντος 
προγράμματος πλαισίου και οι τομείς οι 
οποίοι παρουσιάζουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον 
για τις ΜΜΕ θα προσδιοριστούν στο 
πρόγραμμα εργασίας. Ειδικές δράσεις για 
την ενίσχυση της έρευνας προς όφελος των 
ΜΜΕ ή των ενώσεων ΜΜΕ 
συμπεριλαμβάνονται στο ειδικό πρόγραμμα 
«Ικανότητες», και οι δράσεις για την 
προώθηση της συμμετοχής των ΜΜΕ στο 
πρόγραμμα πλαίσιο θα χρηματοδοτηθούν 
στο πλαίσιο του Προγράμματος για την 
Ανταγωνιστικότητα και την Καινοτομία.

Θα διευκολυνθεί η βέλτιστη συμμετοχή των 
μικρομεσαίων επιχειρήσεων (ΜΜΕ) στους 
διαφόρους θεματικούς τομείς, ιδίως μέσω 
της βελτίωσης των χρηματοδοτικών και 
διοικητικών διαδικασιών και της 
μεγαλύτερης ευελιξίας κατά την επιλογή του 
κατάλληλου χρηματοδοτικού καθεστώτος, 
καθώς και μέσω ειδικών μέτρων για την 
παροχή κινήτρων με στόχο την ουσιαστική 
συμμετοχή τους. Επιπροσθέτως, οι 
ερευνητικές ανάγκες και το δυναμικό των 
μικρομεσαίων επιχειρήσεων λαμβάνονται 
δεόντως υπόψη κατά την εκπόνηση του 
περιεχομένου των θεματικών τομέων του 
παρόντος προγράμματος πλαισίου και οι 
τομείς οι οποίοι παρουσιάζουν ιδιαίτερο 
ενδιαφέρον για τις ΜΜΕ θα προσδιοριστούν 
στο πρόγραμμα εργασίας, 
συμπεριλαμβανομένων των ΜΜΕ με τη 
μεγαλύτερη ένταση τεχνολογίας και στους 
παραδοσιακούς τομείς. Στο πλαίσιο μιας 
ολοκληρωμένης στρατηγικής για την 
προώθηση της συμμετοχής των ΜΜΕ, τα 
συγκεκριμένα μέτρα προς την κατεύθυνση 
αυτή, περιλαμβανομένης της δημοσίευσης 
προσκλήσεων προσαρμοσμένων στις 
ειδικές ανάγκες τους, καθώς και οι τομείς οι 
οποίοι παρουσιάζουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον 
για τις ΜΜΕ, θα προσδιοριστούν στο 
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πρόγραμμα εργασίας. Ειδικές δράσεις για 
την ενίσχυση της έρευνας προς όφελος των 
ΜΜΕ ή των ενώσεων ΜΜΕ 
συμπεριλαμβάνονται στο ειδικό πρόγραμμα 
«Ικανότητες». Για την προώθηση της 
συμμετοχής των ΜΜΕ στο πρόγραμμα 
πλαίσιο, οι δράσεις αυτές θα 
συμπληρώνονται και θα συντονίζονται με 
εκείνες που προβλέπονται στο πλαίσιο του 
Προγράμματος για την Ανταγωνιστικότητα 
και την Καινοτομία.

Or. es

Αιτιολόγηση

Τροποποιεί την παλαιά τροπολογία 30, προσθέτοντας τους παραδοσιακούς τομείς.

Τροπολογία: Philippe Busquin, Pia Elda Locatelli, Teresa Riera Madurell, Catherine 
Trautmann, Britta Thomsen, Eluned Morgan

209
Παράρτημα Ι, θέμα "Συμμετοχή των ΜΜΕ" παράγραφος 1α (νέα)

Θα δοθεί ιδιαίτερη έμφαση στη συμμετοχή 
των ΜΜΕ, ιδιαίτερα με τη διάθεση 
τουλάχιστον του 15% του προϋπολογισμού 
του παρόντος ειδικού προγράμματος για 
τις ΜΜΕ. Για την επίτευξη αυτού του 
στόχου, η συμμετοχή των ΜΜΕ θα 
διευκολυνθεί με στρατηγικά προγράμματα 
ή συσπειρώσεις σε συνδυασμό με 
θεματικούς τομείς προτεραιότητας ή 
τεχνολογικές πλατφόρμες.  Στο πλαίσιο της 
χρηματοδότησης έργων στα οποία 
συμμετέχουν ΜΜΕ, θα επιδιώκεται η 
μεγιστοποίησήη της από όλα τα θεσμικά 
όργανα, συμπεριλαμβανομένων της 
Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων 
(ΕΤΕπ) και του Ευρωπαϊκού Ταμείου 
Επενδύσεων (ΕΤΕ).

Or. en

Η παρούσα τροπολογία αντικαθιστά την τροπολογία 368 στο σχέδιο έκθεσης Jerzy Buzek 
σχετικά με το 7ο Πρόγραμμα Πλαίσιο.
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Τροπολογία: Hiltrud Breyer εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Τροπολογία: 210
Παράρτημα, Δεοντολογικές πτυχές, παράγραφος 1

Κατά την υλοποίηση του παρόντος ειδικού 
προγράμματος και των ερευνητικών 
δραστηριοτήτων που θα αναληφθούν στο 
πλαίσιο αυτού, πρέπει να τηρούνται οι 
θεμελιώδεις αρχές ηθικής δεοντολογίας. Σε 
αυτές περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, οι 
αρχές που διατυπώνονται στο Χάρτη 
Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της ΕΈ, όπου 
συμπεριλαμβάνονται: προστασία της 
ανθρώπινης αξιοπρέπειας και ζωής, 
προστασία προσωπικών δεδομένων και 
ιδιωτικής ζωής, προστασία των ζώων και 
του περιβάλλοντος σύμφωνα με το 
κοινοτικό δίκαιο και συναφείς διεθνείς 
συμβάσεις και κώδικες δεοντολογίας, όπως 
η Δήλωση του Ελσίνκι, η Σύμβαση του 
Συμβουλίου της Ευρώπης για τα Ανθρώπινα 
Δικαιώματα και τη Βιοϊατρική που 
υπεγράφη στο Οβιέδο στις 4 Απριλίου 1997 
και το Πρόσθετο Πρωτόκολλο για την 
Απαγόρευση της Κλωνοποίησης 
Ανθρώπινων Όντων που υπεγράφη στο 
Παρίσι στις 12 Ιανουαρίου 1998, η Σύμβαση 
του ΟΗΕ για τα Δικαιώματα του Παιδιού, η 
Οικουμενική Διακήρυξη της UNESCO για 
το Ανθρώπινο Γονιδίωμα και τα Ανθρώπινα 
Δικαιώματα, τέλος δε συναφή ψηφίσματα 
της Παγκόσμιας Οργάνωσης Υγείας (ΠΟΫ).

Κατά την υλοποίηση του παρόντος ειδικού 
προγράμματος και των ερευνητικών 
δραστηριοτήτων που θα αναληφθούν στο 
πλαίσιο αυτού, πρέπει να τηρούνται οι 
θεμελιώδεις αρχές ηθικής δεοντολογίας. Σε 
αυτές περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, οι 
αρχές που διατυπώνονται στο Χάρτη 
Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της ΕΈ, όπου 
συμπεριλαμβάνονται: προστασία της 
ανθρώπινης αξιοπρέπειας και ζωής, 
προστασία προσωπικών δεδομένων και 
ιδιωτικής ζωής, προστασία των ζώων και 
του περιβάλλοντος σύμφωνα με το 
κοινοτικό δίκαιο και συναφείς διεθνείς 
συμβάσεις και κώδικες δεοντολογίας, όπως 
η Δήλωση του Ελσίνκι, η Σύμβαση του 
Συμβουλίου της Ευρώπης για τα Ανθρώπινα 
Δικαιώματα και τη Βιοϊατρική που 
υπεγράφη στο Οβιέδο στις 4 Απριλίου 1997 
και το Πρόσθετο Πρωτόκολλο για την 
Απαγόρευση της Κλωνοποίησης 
Ανθρώπινων Όντων που υπεγράφη στο 
Παρίσι στις 12 Ιανουαρίου 1998, η Σύμβαση 
του ΟΗΕ για τα Δικαιώματα του Παιδιού, η 
Οικουμενική Διακήρυξη της UNESCO για 
το Ανθρώπινο Γονιδίωμα και τα Ανθρώπινα 
Δικαιώματα, τέλος δε συναφή ψηφίσματα 
της Παγκόσμιας Οργάνωσης Υγείας (ΠΟΫ), 
τα ψηφίσματα του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου της 10ης Μαρτίου 2005 
σχετικά με το εμπόριο ανθρώπινων ωαρίων1, 
και της 26ης Οκτωβρίου 2005 σχετικά με 
τα διπλώματα ευρεσιτεχνίας για 
βιοτεχνολογικές εφευρέσεις2, καθώς και τη 
νομοθεσία και τις κανονιστικές διατάξεις 
που ισχύουν στα κράτη στα οποία 
διεξάγονται τα σχετικά ερευνητικά έργα.
______________________________
1 ΕΕ C 320 E, 15.12.2005, σ. 251.
2 Εγκριθέντα κείμενα, P6_TA(2005)0407.
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Or. en

Τροπολογία: Hiltrud Breyer εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Τροπολογία: 211
Παράρτημα, Δεοντολογικές πτυχές, παράγραφος 2

Λαμβάνονται επίσης υπόψη οι 
γνωμοδοτήσεις της Ευρωπαϊκής Ομάδας 
Συμβούλων για τις ηθικές επιπτώσεις της 
βιοτεχνολογίας (1991-1997) και οι 
γνωμοδοτήσεις της Ευρωπαϊκής Ομάδας 
για τη δεοντολογία στις επιστήμες και στις 
νέες τεχνολογίες (από το 1998 και εφεξής).

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία: Angelika Niebler, Jan Christian Ehler, Herbert Reul

Τροπολογία: 212
Παράρτημα, Δεοντολογικές πτυχές, παράγραφος 2

Λαμβάνονται επίσης υπόψη οι 
γνωμοδοτήσεις της Ευρωπαϊκής Ομάδας 
Συμβούλων για τις ηθικές επιπτώσεις της 
βιοτεχνολογίας (1991-1997) και οι 
γνωμοδοτήσεις της Ευρωπαϊκής Ομάδας 
για τη δεοντολογία στις επιστήμες και στις 
νέες τεχνολογίες (από το 1998 και εφεξής).

διαγράφεται

Or. en

Αιτιολόγηση

Η διατύπωση που προτείνει η Επιτροπή είναι πολύ αόριστη σε ένα σημείο, πρέπει δε να 
προβλεφθί και καθήκον υποβολής εκθέσεων στο Κοινοβούλιο.

Τροπολογία: Angelika Niebler, Jan Christian Ehler, Herbert Reul

Τροπολογία: 213
Παράρτημα, Δεοντολογικές πτυχές, παράγραφος 3

Σύμφωνα με την αρχή της επικουρικότητας 
και ενόψει της πολλαπλότητας των 

Σύμφωνα με την αρχή της επικουρικότητας 
και ενόψει της πολλαπλότητας των 
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προσεγγίσεων που καταγράφονται στην 
Ευρώπη, οι συμμετέχοντες σε ερευνητικά 
έργα πρέπει να συμμορφώνονται με την 
υφιστάμενη νομοθεσία, τις κανονιστικές 
διατάξεις και τους δεοντολογικούς κανόνες 
των χωρών στις οποίες διεξάγεται η έρευνα.
Σε κάθε περίπτωση έχουν εφαρμογή οι 
εθνικές διατάξεις, δεν υποστηρίζεται δε με 
κοινοτική χρηματοδότηση έρευνα που 
απαγορεύεται σε κράτος μέλος ή άλλη 
χώρα, αν η έρευνα αυτή πρόκειται να
διεξαχθεί στο συγκεκριμένο κράτος μέλος 
ή χώρα.

προσεγγίσεων που καταγράφονται στην 
Ευρώπη, οι συμμετέχοντες σε ερευνητικά 
έργα πρέπει να συμμορφώνονται με την 
υφιστάμενη νομοθεσία, τις κανονιστικές 
διατάξεις και τους δεοντολογικούς κανόνες 
των χωρών στις οποίες διεξάγεται η έρευνα.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η διατύπωση που προτείνει η Επιτροπή είναι πολύ αόριστη σε ένα σημείο, πρέπει δε να 
προβλεφθεί και καθήκον υποβολής εκθέσεων στο Κοινοβούλιο.

Τροπολογία: Angelika Niebler, Jan Christian Ehler, Herbert Reul

Τροπολογία 214
Παράρτημα Ι, Δεοντολογικές πτυχές, παράγραφος 4

Όπου κρίνεται σκόπιμο, όσοι διεξάγουν 
ερευνητικά έργα πρέπει να επιδιώκουν 
έγκριση εκ μέρους των σχετικών εθνικών ή 
τοπικών επιτροπών δεοντολογίας πριν από 
την έναρξη των δραστηριοτήτων ΕΤΑ. 
Επίσης, η Επιτροπή διεξάγει συστηματική 
αναθεώρηση των προτάσεων που αφορούν 
δεοντολογικώς λεπτά θέματα ή των 
περιπτώσεων στις οποίες δεν καλύπτονται 
επαρκώς οι δεοντολογικές πτυχές. Σε 
ειδικές περιπτώσεις είναι δυνατόν να 
πραγματοποιηθεί δεοντολογική εξέταση 
κατά τη διάρκεια εκτέλεσης ενός έργου.

Όσοι εκτελούν ή συμμετέχουν σε 
ερευνητικά έργα που θίγουν ευαίσθητα 
δεοντολογικά ζητήματα, π.χ. ανάλυση DNA 
σε ανθρώπους, έρευνα σε πρόσωπα που δεν 
είναι σε θέση να συγκατατεθούν με 
συνείδηση της κατάστασης, έρευνα που 
συνεπάγεται οδύνες για σπονδυλωτά ζώα, 
κ.λπ., πρέπει πριν αρχίσουν τις ερευνητικές 
τους δραστηριότητες να ζητούν έγκριση από 
τις αρμόδιες εθνικές ή τοπικές επιτροπές 
δεοντολογίας. Η Επιτροπή θα εφαρμόζει 
επίσης συστηματικά δεοντολογικούς 
ελέγχους. Σε ειδικές περιπτώσεις είναι 
δυνατόν να πραγματοποιηθεί δεοντολογική 
εξέταση κατά τη διάρκεια εκτέλεσης ενός 
έργου.

Or. en
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Αιτιολόγηση

Η διατύπωση που προτείνει η Επιτροπή είναι πολύ αόριστη σε ένα σημείο, πρέπει δε να 
προβλεφθεί και καθήκον υποβολής εκθέσεων στο Κοινοβούλιο.

Τροπολογία: Angelika Niebler, Jan Christian Ehler, Herbert Reul

Τροπολογία: 215
Παράρτημα Ι, Δεοντολογικές πτυχές, παράγραφος 5

Σύμφωνα με το άρθρο 4 παράγραφος 3 της 
παρούσας απόφασης, δεν πρόκειται να 
χρηματοδοτηθούν ερευνητικές 
δραστηριότητες απαγορευμένες σε όλα τα 
κράτη μέλη. 

Κάθε χρόνο, η Επιτροπή ενημερώνει το 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο 
σχετικά με τις δραστηριότητες στον τομέα 
αυτό και, επί πλέον, παρέχει, όποτε της 
ζητηθεί, στο Συμβούλιο και το Κοινοβούλιο 
πληροφορίες. 

Or. en

Αιτιολόγηση

Η διατύπωση που προτείνει η Επιτροπή είναι πολύ αόριστη σε ένα σημείο, πρέπει δε να 
προβλεφθεί και καθήκον υποβολής εκθέσεων στο Κοινοβούλιο.

Τροπολογία: Cristina Gutiérrez-Cortines

Τροπολογία: 216
Παράρτημα Ι, θέμα "Συμμετοχή των ΜΜΕ" παράγραφος 5α (νέα)

Είναι αναγκαίο να επαναπροσδιοριστούν 
και να δημοσιοποιηθούν τα βασικά 
κριτήρια για τις επιστημονικές 
διασφαλίσεις.

Or. es

Αιτιολόγηση

Η οικονομική δέσμευση της κοινωνίας στην έρευνα εξαρτάται από την εμπιστοσύνη στην 
ακρίβεια των αποτελεσμάτων.
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Τροπολογία: Teresa Riera Madurell

Τροπολογία 217
Παράρτημα Ι - θέμα "Κοινές τεχνολογικές πρωτοβουλίες" - παράγραφος 1

Σε περιορισμένο αριθμό περιπτώσεων, η 
εμβέλεια ενός στόχου ΕΤΑ και το εύρος των 
αναγκαίων πόρων δικαιολογούν τη 
συγκρότηση μακροπρόθεσμων εταιρικών 
συνεργασιών μεταξύ δημοσίου και 
ιδιωτικού τομέα, υπό μορφή Κοινών 
Τεχνολογικών Πρωτοβουλιών. Οι εν λόγω 
πρωτοβουλίες, οι οποίες απορρέουν κυρίως 
από τις εργασίες των Ευρωπαϊκών 
Τεχνολογικών Πλατφορμών και καλύπτουν 
μία επιλεγμένη πτυχή ή μικρό αριθμό 
επιλεγμένων πτυχών της έρευνας στον 
αντίστοιχο τομέα, συνδυάζουν τις 
επενδύσεις του ιδιωτικού τομέα και την 
εθνική και ευρωπαϊκή δημόσια 
χρηματοδότηση, όπου συμπεριλαμβάνονται 
οι επιχορηγήσεις του προγράμματος 
πλαισίου για την έρευνα και η 
χρηματοδότηση δανείων της Ευρωπαϊκής 
Τράπεζας Επενδύσεων. Οι Κοινές 
Τεχνολογικές Πρωτοβουλίες θα 
αποφασιστούν βάσει χωριστών προτάσεων 
(π.χ. βάσει του άρθρου 171 της Συνθήκης).

Σε περιορισμένο αριθμό περιπτώσεων, η 
εμβέλεια ενός στόχου ΕΤΑ και το εύρος των 
αναγκαίων πόρων μπορούν να 
δικαιολογήσουν τη συγκρότηση 
μακροπρόθεσμων εταιρικών συνεργασιών 
μεταξύ δημοσίου και ιδιωτικού τομέα, υπό 
μορφή Κοινών Τεχνολογικών 
Πρωτοβουλιών. Οι εν λόγω πρωτοβουλίες, 
οι οποίες είναι κατά βάση το αποτέλεσμα 
του έργου των Ευρωπαϊκών Τεχνολογικών 
Πλατφορμών και καλύπτουν μία επιλεγμένη 
πτυχή ή μικρό αριθμό επιλεγμένων πτυχών 
της έρευνας στον αντίστοιχο τομέα, πρέπει 
να συνδυάζουν τις επενδύσεις του ιδιωτικού 
τομέα και την εθνική και ευρωπαϊκή 
δημόσια χρηματοδότηση, όπου 
συμπεριλαμβάνονται οι συνεισφορές σε 
κεφάλαιο και οι επιχορηγήσεις του 
προγράμματος πλαισίου για την έρευνα. Οι 
μηχανισμοί του 7ου ΠΠ και των δανείων 
της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων 
πρέπει να διαρθρωθούν κατά τρόπον ώστε 
να κάνουν δυνατή τη συμμετοχή της ΕΤΕπ 
στις κοινές επιχειρήσεις που είναι 
υπέυθυνες για την εκτέλεση των Κοινών 
Τεχνολογικών Πρωτοβουλιών. Οι Κοινές 
Τεχνολογικές Πρωτοβουλίες θα 
αποφασιστούν βάσει χωριστών προτάσεων 
(π.χ. βάσει του άρθρου 171 της Συνθήκης).

Or. es

Αιτιολόγηση

Η χρήση της υποθετικής πρότασης προσθέτει διάσταση προσοχής στη διατύπωση της παλαιάς 
τροπολογίας 34.

Τροπολογία: Cristina Gutiérrez-Cortines

Τροπολογία 218
Παράρτημα Ι - θέμα "Κοινές τεχνολογικές πρωτοβουλίες" - παράγραφος 1

Σε περιορισμένο αριθμό περιπτώσεων, η Σε περιορισμένο αριθμό περιπτώσεων, η 
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εμβέλεια ενός στόχου ΕΤΑ και το εύρος των 
αναγκαίων πόρων δικαιολογούν τη 
συγκρότηση μακροπρόθεσμων εταιρικών 
συνεργασιών μεταξύ δημοσίου και 
ιδιωτικού τομέα, υπό μορφή Κοινών 
Τεχνολογικών Πρωτοβουλιών. Οι εν λόγω 
πρωτοβουλίες, οι οποίες απορρέουν κυρίως 
από τις εργασίες των Ευρωπαϊκών 
Τεχνολογικών Πλατφορμών και καλύπτουν 
μία επιλεγμένη πτυχή ή μικρό αριθμό 
επιλεγμένων πτυχών της έρευνας στον 
αντίστοιχο τομέα, συνδυάζουν τις 
επενδύσεις του ιδιωτικού τομέα και την 
εθνική και ευρωπαϊκή δημόσια 
χρηματοδότηση, όπου συμπεριλαμβάνονται 
οι επιχορηγήσεις του προγράμματος 
πλαισίου για την έρευνα και η 
χρηματοδότηση δανείων της Ευρωπαϊκής 
Τράπεζας Επενδύσεων. Οι Κοινές 
Τεχνολογικές Πρωτοβουλίες θα 
αποφασιστούν βάσει χωριστών προτάσεων 
(π.χ. βάσει του άρθρου 171 της Συνθήκης).

εμβέλεια ενός στόχου ΕΤΑ και το εύρος των 
αναγκαίων πόρων δικαιολογούν τη 
συγκρότηση μακροπρόθεσμων εταιρικών 
συνεργασιών μεταξύ δημοσίου και 
ιδιωτικού τομέα, υπό μορφή Κοινών 
Τεχνολογικών Πρωτοβουλιών. Οι εν λόγω 
πρωτοβουλίες, οι οποίες απορρέουν κυρίως 
από τις εργασίες των Ευρωπαϊκών 
Τεχνολογικών Πλατφορμών και καλύπτουν 
μία επιλεγμένη πτυχή ή μικρό αριθμό 
επιλεγμένων πτυχών της έρευνας στον 
αντίστοιχο τομέα, συνδυάζουν τις 
επενδύσεις του ιδιωτικού τομέα και την 
εθνική και ευρωπαϊκή δημόσια 
χρηματοδότηση, όπου συμπεριλαμβάνονται 
οι επιχορηγήσεις του προγράμματος 
πλαισίου για την έρευνα και η 
χρηματοδότηση δανείων της Ευρωπαϊκής 
Τράπεζας Επενδύσεων. Οι Κοινές 
Τεχνολογικές Πρωτοβουλίες θα 
αποφασιστούν, κατά περίπτωση, βάσει 
χωριστών προτάσεων (π.χ. βάσει του 
άρθρου 171 της Συνθήκης).

Or. es

Αιτιολόγηση

Οι πλατφόρμες που πρέπει να επιλεγούν πρέπει να απορρέουν από ανεξάρτητη ανάλυση της 
ανάγκης ύπαρξης κάθε πλατφόρμας. 

Τροπολογία: Cristina Gutiérrez-Cortines

Τροπολογία 219
Παράρτημα Ι - θέμα "Κοινές τεχνολογικές πρωτοβουλίες" - παράγραφος 2

Οι Κοινές Τεχνολογικές Πρωτοβουλίες 
καθορίζονται βάσει μιας σειράς κριτηρίων, 
όπου συμπεριλαμβάνονται τα εξής:

Οι Κοινές Τεχνολογικές Πρωτοβουλίες 
καθορίζονται, με ανοικτό και διαφανή 
τρόπο, μέσω αξιολόγησης, βάσει μιας 
σειράς κριτηρίων, όπου 
συμπεριλαμβάνονται τα εξής:

Αδυναμία επίτευξης του στόχου με τα 
υπάρχοντα μέσα.

Προστιθέμενη αξία της παρέμβασης σε 
ευρωπαϊκό επίπεδο·

Προστιθέμενη αξία της παρέμβασης σε 
ευρωπαϊκό επίπεδο, σύμφωνα με την 
αριστεία και τις συνέργειες που μπορούν να 
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δημιουργηθούν·
Βαθμός σαφήνειας όσον αφορά τον ορισμό 
του επιδιωκόμενου στόχου·

Βαθμός σαφήνειας όσον αφορά τον ορισμό 
του επιδιωκόμενου στόχου·

Βαθμός συμμετοχής της βιομηχανίας, από 
άποψη κεφαλαίων και πόρων·

Βαθμός συμμετοχής της βιομηχανίας, από 
άποψη κεφαλαίων και πόρων·

Εύρος των επιπτώσεων στη βιομηχανική 
ανταγωνιστικότητα και στην οικονομική 
ανάπτυξη·

Εύρος των επιπτώσεων στη βιομηχανική 
ανταγωνιστικότητα και στην οικονομική 
ανάπτυξη, συμπεριλαμβανομένης και της 
συμμετοχής των ΜΜΕ·

Σημασία της συμβολής στην επίτευξη 
ευρύτερων πολιτικών στόχων·

Σημασία της συμβολής στην επίτευξη 
ευρύτερων πολιτικών στόχων·

Εκπόνηση προγράμματος και 
χρονοδιαγράμματος για την κατάρτιση των 
συμμετεχόντων ερευνητών·

- ικανότητα προσέλκυσης πρόσθετης 
εθνικής ενίσχυσης και παρότρυνσης της 
σημερινής ή μελλοντικής χρηματοδότησης 
εκ μέρους της βιομηχανίας·

- ικανότητα προσέλκυσης πρόσθετης 
εθνικής ενίσχυσης και παρότρυνσης της 
σημερινής ή μελλοντικής χρηματοδότησης 
εκ μέρους της βιομηχανίας·

Αδυναμία επίτευξης του στόχου με τα 
υπάρχοντα μέσα.

Or. es

Αιτιολόγηση

Οι κοινές τεχνολογικές πρωτοβουλίες αποτελούν τεράστια ευκαιρία για συνεργασία μεταξύ της 
βιομηχανίας και του δημόσιου τομέα.

Τροπολογία: David Hammerstein Mintz in name of the Green/Efa Group

Τροπολογία 220
Παράρτημα Ι - θέμα "Κοινές τεχνολογικές πρωτοβουλίες" - παράγραφος 2, παύλα 1 α (νέα)

- σημασία για την κοινωνία των πολιτών

Or. en

Αιτιολόγηση

Η συμμετοχή οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών αποτελεί μέσο για καλύτερη θέσπιση 
νομοθεσίας.
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Τροπολογία: Pia Elda Locatelli

Τροπολογία: 221
Παράρτημα Ι - θέμα "Κοινές τεχνολογικές πρωτοβουλίες" - παράγραφος 4 α (νέα)

Για την αύξηση της διαφάνειας και της 
συμμετοχής όλων των ενδιαφερομένων, 
ιδιαίτερα δε των ΜΜΕ, οι δραστηριότητες 
σε σχέση με τις τεχνολογικές πλατφόρμες 
(ΤΠ) και τις κοινές τεχνολογικές 
πρωτοβουλίες (ΚΤΠ) πρέπει να 
συνοδεύονται από διαρθρωμένες ενέργειες 
διάδοσης. Η εν λόγω διάδοση πρέπει να 
συντονίζεται από αντίστοιχη γραμματεία 
σε ευρωπαϊκό επίπεδο και να λαμβάνει 
χώρα σε όλα τα κράτη μέλη με τη χρήση 
της τεχνικής γνώσης και των μέσων 
διάδοσης των ανεξάρτητων, 
αναγνωρισμένων, μη κερδοσκοπικών, 
επιστημονικών και τεχνικών φορέων που 
λειτουργούν σε εθνικό επίπεδο·

Or. en

Αιτιολόγηση

Οι ΤΠ και οι ΚΤΠ, που αφορούν πολύπλοκες και καινοτόμες ιδέες, δεν είναι αρκετά γνωστές σε 
όλους τους παράγοντες που δραστηριοποιούνται στο συγκεκριμένο τομέα, οι οποίοι δεν 
μπορούν ακόμη να βασιστούν σε μια κατάλληλη διάρθρωση για την ενημέρωσή τους. 
Προκειμένου να αποφευχθεί η υπονόμευση των ευκαιριών που προσφέρουν οι ΤΟ και οι ΚΤΠ 
από την κατάσταση αυτή, είναι αναγκαίο οι ενέργειες να συνοδεύονται από μια ειδική 
διάρθρωση πληροφόρησης και βοήθειας βασιζόμενη στην υπάρχουσα γνώση των εθνικών 
φορέων.

Τροπολογία: Lambert van Nistelrooij, Avril Doyle

222
Παράρτημα Ι, Μέρος Ι, "Συντονισμός μη κοινοτικών ερευνητικών προγραμμάτων", 

παράγραφος 1

Για τον συντονισμό των μη κοινοτικών 
ερευνητικών προγραμμάτων θα 
χρησιμοποιηθούν κυρίως δύο μέσα: ο 
μηχανισμός ERA-NET και η συμμετοχή της 
Κοινότητας σε εθνικά ερευνητικά 
προγράμματα που αναλαμβάνονται από 
περισσότερα του ενός κράτη μέλη (άρθρο 
169 της συνθήκης). Η δράση θα 

Για τον συντονισμό των μη κοινοτικών 
ερευνητικών προγραμμάτων θα 
χρησιμοποιηθούν κυρίως δύο μέσα: ο 
μηχανισμός ERA-NET και η συμμετοχή της 
Κοινότητας σε εθνικά ερευνητικά 
προγράμματα που αναλαμβάνονται από 
περισσότερα του ενός κράτη μέλη (άρθρο 
169 της συνθήκης). Η δράση θα 
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χρησιμοποιηθεί επίσης προκειμένου να 
αυξηθεί η συμπληρωματικότητα και η 
συνέργεια μεταξύ του προγράμματος 
πλαισίου και των δραστηριοτήτων που 
διεξάγονται στο πλαίσιο διακυβερνητικών 
δομών όπως το EUREKA, το EIROforum 
και το COST. Θα παρασχεθεί 
χρηματοδοτική ενίσχυση για τις 
δραστηριότητες διοίκησης και συντονισμού 
του COST, ούτως ώστε το COST να 
μπορέσει να συνεχίσει να συμβάλει στον 
συντονισμό και στις ανταλλαγές μεταξύ των 
ερευνητικών ομάδων που χρηματοδοτούνται 
σε εθνικό επίπεδο. 

χρησιμοποιηθεί επίσης προκειμένου να 
αυξηθεί η συμπληρωματικότητα και η 
συνέργεια μεταξύ του προγράμματος 
πλαισίου και των δραστηριοτήτων που 
διεξάγονται στο πλαίσιο διακυβερνητικών 
δομών όπως το EUREKA, το EIROforum 
και το COST. Δεδομένης της σημασίας που 
έχει η ανάπτυξη των ΜΜΕ για την 
ανταγωνιστικότητα της ΕΕ, απαιτείται 
ιδιαίτερη προσοχή στην προώθηση της 
πρόσβασης των ΜΜΕ υψηλής τεχνολογίας 
στην έρευνα, όπως ορίζεται με βάση το 
άρθρο 169 της Συνθήκης, στο πρόγραμμα 
EUREKA “EUROSTARS” της Επιτροπής.
Θα παρασχεθεί χρηματοδοτική ενίσχυση για 
τις δραστηριότητες διοίκησης και 
συντονισμού του COST, ούτως ώστε το 
COST να μπορέσει να συνεχίσει να 
συμβάλει στον συντονισμό και στις 
ανταλλαγές μεταξύ των ερευνητικών 
ομάδων που χρηματοδοτούνται σε εθνικό 
επίπεδο. 

Or. en

Η παρούσα τροπολογία αντικαθιστά την τροπολογία 401 στο σχέδιο έκθεσης Jerzy Buzek 
σχετικά με το 7ο Πρόγραμμα Πλαίσιο.

Τροπολογία: Cristina Gutiérrez-Cortines

Τροπολογία: 223
Παράρτημα Ι, Μέρος Ι, "Συντονισμός μη κοινοτικών ερευνητικών προγραμμάτων", 

παράγραφος 4, πρώτη παύλα

Θα προσφέρει στους υπεύθυνους για την 
εκτέλεση δημόσιων ερευνητικών 
προγραμμάτων ένα πλαίσιο ώστε να 
εντατικοποιήσουν τον συντονισμό των 
δραστηριοτήτων τους. Στο πλαίσιο αυτό 
συμπεριλαμβάνεται η ενίσχυση νέων 
δράσεων ERA-NET, καθώς και η διεύρυνση 
και η εμβάθυνση του πεδίου των 
υφιστάμενων δράσεων ERA-NET, π.χ. με τη 
διεύρυνση των εταιρικών συνεργασιών και 
το αμοιβαίο άνοιγμα των προγραμμάτων 
τους· 

- Θα προσφέρει στους υπεύθυνους για την 
εκτέλεση δημόσιων ερευνητικών 
προγραμμάτων ένα πλαίσιο ώστε να 
εντατικοποιήσουν τον συντονισμό των 
δραστηριοτήτων τους. Στο πλαίσιο αυτό 
συμπεριλαμβάνεται η ενίσχυση νέων 
δράσεων ERA-NET, καθώς και η διεύρυνση 
και η εμβάθυνση του πεδίου των 
υφιστάμενων δράσεων ERA-NET, π.χ. με τη 
βελτίωση της διάδοσής τους, και το 
αμοιβαίο άνοιγμα των προγραμμάτων τους·

Or. es
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Αιτιολόγηση

Η εξάλειψη των διοικητικών εμποδίων μπορεί, με την κατάλληλη κατάρτιση των ατόμων που 
διαχειρίζονται τα ερευνητικά προγράμματα, να συμβάλει στη βελτίωση της 
αποτελεσματικότητας της εφαρμογής τους.

Τροπολογία: Cristina Gutiérrez-Cortines

Τροπολογία 224
Παράρτημα Ι, Μέρος Ι, "Συντονισμός μη κοινοτικών ερευνητικών προγραμμάτων", 

παράγραφος 4, παύλα 2 α (νέα)

- Θα βοηθήσει στην απλοποίηση των 
διοικητικών εμποδίων και θα εκπαιδεύσει 
τους αρμόδιους εθνικούς, περιφερειακούς 
και τοπικούς διοικητικούς υπαλλήλους· 

Or. es

Αιτιολόγηση

Η εξάλειψη των διοικητικών εμποδίων μπορεί, με την κατάλληλη κατάρτιση των ατόμων που 
διαχειρίζονται τα ερευνητικά προγράμματα, να συμβάλει στη βελτίωση της
αποτελεσματικότητας της εφαρμογής τους.

Τροπολογία: David Hammerstein Mintz εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Τροπολογία: 225
Παράρτημα Ι, Μέρος Ι, "Συντονισμός μη κοινοτικών ερευνητικών προγραμμάτων", 

παράγραφος 5

Η συμμετοχή της Κοινότητας σε από κοινού 
εκτελούμενα εθνικά ερευνητικά 
προγράμματα βάσει του άρθρου 169 της 
συνθήκης ενδείκνυται ιδιαίτερα για την 
υποστήριξη της ευρωπαϊκής συνεργασίας 
μεγάλης κλίμακας και "μεταβλητής 
γεωμετρίας" μεταξύ κρατών μελών που 
έχουν κοινές ανάγκες ή/και κοινά 
ενδιαφέροντα. Τέτοιου είδους πρωτοβουλίες 
δυνάμει του άρθρου 169 θα δρομολογηθούν 
σε συγκεκριμένους τομείς σε στενή 
συνεργασία με τα κράτη μέλη, 
συμπεριλαμβανομένης της ενδεχόμενης 
συνεργασίας με διακυβερνητικά 
προγράμματα, βάσει των κριτηρίων που 

Η συμμετοχή της Κοινότητας σε από κοινού 
εκτελούμενα εθνικά ερευνητικά 
προγράμματα βάσει του άρθρου 169 της 
συνθήκης ενδείκνυται ιδιαίτερα για την 
υποστήριξη της ευρωπαϊκής συνεργασίας 
μεγάλης κλίμακας και "μεταβλητής 
γεωμετρίας" μεταξύ κρατών μελών που 
έχουν κοινές ανάγκες ή/και κοινά 
ενδιαφέροντα. Τέτοιου είδους πρωτοβουλίες 
δυνάμει του άρθρου 169 θα δρομολογηθούν 
σε συγκεκριμένους τομείς σε στενή 
συνεργασία με τα κράτη μέλη, 
συμπεριλαμβανομένης της ενδεχόμενης 
συνεργασίας με διακυβερνητικά 
προγράμματα, βάσει των κριτηρίων που 
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ορίζονται στην απόφαση θέσπισης του 7ου 
προγράμματος πλαισίου.

ορίζονται στην απόφαση θέσπισης του 7ου 
προγράμματος πλαισίου
συμπεριλαμβανομένης και της κοινωνικής 
και περιβαλλοντικής προστιθέμενης αξίας.

Or. en

Τροπολογία: Cristina Gutiérrez-Cortines

Τροπολογία 226
Παράρτημα Ι, Θέμα «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:

Να δημιουργήσει τη βάση των 
ερευνητικών δράσεων και ικανοτήτων στις 
αναπτυσσόμενες χώρες και να παγιώσει 
και να ενισχύσει τα αρμόδια όργανα:  
πανεπιστήμια και δημόσια και ιδιωτικά 
κέντρα κατάρτισης ερευνητών·

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 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.

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, με 
βάση το αμοιβαίο συμφέρον και το αμοιβαίο 
όφελος.

Or. es

Αιτιολόγηση

Είναι αναγκαίο να παγιωθούν και να βελτιωθούν τα όργανα που είναι αρμόδια για την έρευνα 
ώστε να δημιουργηθεί ευνοϊκό κλίμα για τους ερευνητές και τις επενδύσεις.
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Τροπολογία: David Hammerstein Mintz και Caroline Lucas εξ ονόματος της Ομάδας 
Verts/ALE

Τροπολογία: 227
Παράρτημα Ι, Θέμα «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 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. Ωστόσο, τρίτες χώρες που 
παραβιάζουν τη νομοθεσία της ΕΕ ή 
συμβάσεις του ΟΗΕ για τα ανθρώπινα 
δικαιώματα, δεν έχουν δικαίωμα 
συμμετοχής στον ευρωπαϊκό χώρο έρευνας 
και σε χρηματοδότηση από το Πρόγραμμα 
Πλαίσιο. 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.

Or. en
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Αιτιολόγηση

Δεν είναι σωστό τα ερευνητικά κονδύλια της ΕΕ να χρησιμοποιούνται για τεχνική και 
επιστημονική στήριξη χωρών που παραβιάζουν τα ανθρώπινα δικαιώματα. Επιστήμονες και 
ερευνητές από διάφορα κράτη μέλη έχουν επανειλημμένως ζητήσει η ΕΕ να αναλάβει τέτοια 
δέσμευση.

Τροπολογία: David Hammerstein Mintz, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Τροπολογία: 228
Παράρτημα Ι, Θέμα «διεθνής συνεργασία», παράγραφος 2, εδάφιο 2

Ειδικές δράσεις συνεργασίας με τρίτες 
χώρες στο πλαίσιο κάθε θεματικού τομέα, 
σε περίπτωση που η συνεργασία επί ειδικών 
ερευνητικών αντικειμένων παρουσιάζει 
αμοιβαίο ενδιαφέρον. Ο προσδιορισμός των 
ειδικών αναγκών και προτεραιοτήτων θα 
συνδέεται στενά με τις σχετικές διμερείς 
συμφωνίες συνεργασίας και με τον εν 
εξελίξει πολυμερή και διαπεριφερειακό 
διάλογο μεταξύ της ΕΕ και των εν λόγω 
χωρών ή ομάδων χωρών. Οι προτεραιότητες 
θα προσδιοριστούν με βάση τις ιδιαίτερες 
ανάγκες, το δυναμικό και το επίπεδο της 
οικονομικής ανάπτυξης της περιφέρειας ή 
της χώρας. Για τον σκοπό αυτό θα 
εκπονηθεί ένα στρατηγικό σχέδιο 
εφαρμογής της διεθνούς συνεργασίας, με 
ειδικές στοχοθετημένες δράσεις εντός ή 
μεταξύ των θεματικών τομέων, π.χ. στην 
υγεία, στη γεωργία, στις υποδομές 
αποχέτευσης, στην ύδρευση, στην ασφάλεια 
των τροφίμων, στην κοινωνική συνοχή, στην 
ενέργεια, στο περιβάλλον, στην αλιεία, στην 
υδατοκαλλιέργεια και στους φυσικούς 
πόρους, στην αειφόρο οικονομική πολιτική 
και στις τεχνολογίες των πληροφοριών και 
των επικοινωνιών. Οι εν λόγω δράσεις 
χρησιμεύουν ως προνομιούχα εργαλεία για 
την εφαρμογή της συνεργασίας μεταξύ της 
ΕΕ και των εν λόγω χωρών. Τέτοιες δράσεις 
είναι κυρίως οι δράσεις που αποσκοπούν 
στην ενίσχυση των ερευνητικών ικανοτήτων 
και των συνεργατικών ικανοτήτων των 
υποψηφίων για ένταξη χωρών, των 
γειτονικών, των αναπτυσσόμενων και των 

Ειδικές δράσεις συνεργασίας με τρίτες 
χώρες στο πλαίσιο κάθε θεματικού τομέα, 
σε περίπτωση που η συνεργασία επί ειδικών 
ερευνητικών αντικειμένων παρουσιάζει 
αμοιβαίο ενδιαφέρον. Ο προσδιορισμός των 
ειδικών αναγκών και προτεραιοτήτων θα 
συνδέεται στενά με τις σχετικές διμερείς 
συμφωνίες συνεργασίας και με τον εν 
εξελίξει πολυμερή και διαπεριφερειακό 
διάλογο μεταξύ της ΕΕ και των εν λόγω 
χωρών ή ομάδων χωρών. Οι προτεραιότητες 
θα προσδιοριστούν με βάση τις ιδιαίτερες 
ανάγκες, το δυναμικό και το επίπεδο της 
οικονομικής ανάπτυξης της περιφέρειας ή 
της χώρας. Για τον σκοπό αυτό θα 
εκπονηθεί ένα στρατηγικό σχέδιο 
εφαρμογής της διεθνούς συνεργασίας, με 
ειδικές στοχοθετημένες δράσεις εντός ή 
μεταξύ των θεματικών τομέων, π.χ. στην 
υγεία, και ιδίως στις παραμελημένες
ασθένειες, στη γεωργία, στις υποδομές 
αποχέτευσης, στην ύδρευση, στην ασφάλεια 
των τροφίμων, στην κοινωνική συνοχή, στην 
ενέργεια, στο περιβάλλον, στην αλιεία, στην 
υδατοκαλλιέργεια και στους φυσικούς 
πόρους, στην αειφόρο οικονομική πολιτική 
και στις τεχνολογίες των πληροφοριών και 
των επικοινωνιών. Οι εν λόγω δράσεις 
χρησιμεύουν ως προνομιούχα εργαλεία για 
την εφαρμογή της συνεργασίας μεταξύ της 
ΕΕ και των εν λόγω χωρών. Τέτοιες δράσεις 
είναι κυρίως οι δράσεις που αποσκοπούν 
στην ενίσχυση των ερευνητικών ικανοτήτων 
και των συνεργατικών ικανοτήτων των 
υποψηφίων για ένταξη χωρών, των 
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αναδυόμενων χωρών. Οι δράσεις θα 
αποτελέσουν αντικείμενο στοχοθετημένων 
προσκλήσεων και θα δοθεί ιδιαίτερη 
προσοχή στη διευκόλυνση της πρόσβασης 
στις δράσεις των ενδιαφερόμενων τρίτων 
χωρών, κυρίως των αναπτυσσόμενων 
χωρών.

γειτονικών, των αναπτυσσόμενων και των 
αναδυόμενων χωρών. Οι δράσεις θα 
αποτελέσουν αντικείμενο στοχοθετημένων 
προσκλήσεων και θα δοθεί ιδιαίτερη 
προσοχή στη διευκόλυνση της πρόσβασης 
στις δράσεις των ενδιαφερόμενων τρίτων 
χωρών, κυρίως των αναπτυσσόμενων 
χωρών.

Or. en

Τροπολογία: Νικόλαος Βακάλης

Τροπολογία: 229
Παράρτημα Ι, Θέμα «διεθνής συνεργασία», παράγραφος 3, εδάφιο 2

Ειδικές δράσεις συνεργασίας με τρίτες 
χώρες στο πλαίσιο κάθε θεματικού τομέα, 
σε περίπτωση που η συνεργασία επί ειδικών 
ερευνητικών αντικειμένων παρουσιάζει 
αμοιβαίο ενδιαφέρον. Ο προσδιορισμός των 
ειδικών αναγκών και προτεραιοτήτων θα 
συνδέεται στενά με τις σχετικές διμερείς 
συμφωνίες συνεργασίας και με τον εν 
εξελίξει πολυμερή και διαπεριφερειακό 
διάλογο μεταξύ της ΕΕ και των εν λόγω 
χωρών ή ομάδων χωρών. Οι προτεραιότητες 
θα προσδιοριστούν με βάση τις ιδιαίτερες 
ανάγκες, το δυναμικό και το επίπεδο της 
οικονομικής ανάπτυξης της περιφέρειας ή 
της χώρας. Για τον σκοπό αυτό θα 
εκπονηθεί ένα στρατηγικό σχέδιο 
εφαρμογής της διεθνούς συνεργασίας, με 
ειδικές στοχοθετημένες δράσεις εντός ή 
μεταξύ των θεματικών τομέων, π.χ. στην 
υγεία, στη γεωργία, στις υποδομές 
αποχέτευσης, στην ύδρευση, στην ασφάλεια 
των τροφίμων, στην κοινωνική συνοχή, στην 
ενέργεια, στο περιβάλλον, στην αλιεία, στην 
υδατοκαλλιέργεια και στους φυσικούς 
πόρους, στην αειφόρο οικονομική πολιτική 
και στις τεχνολογίες των πληροφοριών και 
των επικοινωνιών. Οι εν λόγω δράσεις 
χρησιμεύουν ως προνομιούχα εργαλεία για 
την εφαρμογή της συνεργασίας μεταξύ της 
ΕΕ και των εν λόγω χωρών. Τέτοιες δράσεις 
είναι κυρίως οι δράσεις που αποσκοπούν 

Ειδικές δράσεις συνεργασίας με τρίτες 
χώρες στο πλαίσιο κάθε θεματικού τομέα, 
σε περίπτωση που η συνεργασία επί ειδικών 
ερευνητικών αντικειμένων παρουσιάζει 
αμοιβαίο ενδιαφέρον. Ο προσδιορισμός των 
ειδικών αναγκών και προτεραιοτήτων θα 
συνδέεται στενά με τις σχετικές διμερείς 
συμφωνίες συνεργασίας και με τον εν 
εξελίξει πολυμερή και διαπεριφερειακό 
διάλογο μεταξύ της ΕΕ και των εν λόγω 
χωρών ή ομάδων χωρών. Οι προτεραιότητες 
θα προσδιοριστούν με βάση το αμοιβαίο 
συμφέρον και το αμοιβαίο όφελος και τις 
ιδιαίτερες ανάγκες, το δυναμικό και το 
επίπεδο της οικονομικής ανάπτυξης της 
περιφέρειας ή της χώρας. Για τον σκοπό 
αυτό θα εκπονηθεί ένα στρατηγικό σχέδιο 
εφαρμογής της διεθνούς συνεργασίας, με 
ειδικές στοχοθετημένες δράσεις εντός ή 
μεταξύ των θεματικών τομέων, π.χ. στην 
υγεία, στη γεωργία, στις υποδομές 
αποχέτευσης, στην ύδρευση, στην ασφάλεια 
των τροφίμων, στην κοινωνική συνοχή, στην 
ενέργεια, στο περιβάλλον, στην αλιεία, στην 
υδατοκαλλιέργεια και στους φυσικούς 
πόρους, στην αειφόρο οικονομική πολιτική 
και στις τεχνολογίες των πληροφοριών και 
των επικοινωνιών. Οι εν λόγω δράσεις 
χρησιμεύουν ως προνομιούχα εργαλεία για 
την εφαρμογή της συνεργασίας μεταξύ της 
ΕΕ και των εν λόγω χωρών. Εκτός από την 
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στην ενίσχυση των ερευνητικών ικανοτήτων 
και των συνεργατικών ικανοτήτων των 
υποψηφίων για ένταξη χωρών, των 
γειτονικών, των αναπτυσσόμενων και των 
αναδυόμενων χωρών. Οι δράσεις θα 
αποτελέσουν αντικείμενο στοχοθετημένων 
προσκλήσεων και θα δοθεί ιδιαίτερη 
προσοχή στη διευκόλυνση της πρόσβασης 
στις δράσεις των ενδιαφερόμενων τρίτων 
χωρών, κυρίως των αναπτυσσόμενων 
χωρών.

εξυπηρέτηση τομέων αμοιβαίου 
ενδιαφέροντος, οι δράσεις αυτές 
περιλαμβάνουν επίσης: δράσεις που 
αποσκοπούν στην ενίσχυση των 
ερευνητικών ικανοτήτων και των 
συνεργατικών ικανοτήτων των υποψηφίων 
για ένταξη χωρών, των γειτονικών, των 
αναπτυσσόμενων και των αναδυόμενων 
χωρών. Οι δράσεις θα αποτελέσουν 
αντικείμενο στοχοθετημένων προσκλήσεων 
και θα δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στη 
διευκόλυνση της πρόσβασης στις δράσεις 
των ενδιαφερόμενων τρίτων χωρών, κυρίως 
των αναπτυσσόμενων χωρών.

Or. en

Αιτιολόγηση

Πρέπει να είναι σαφές ότι ειδικές δράσεις διεθνούς συνεργασίας του ειδικού  προγράμματος 
συνεργασίας θα καλύπτουν ιδίως τομείς έρευνας αμοιβαίου ενδιαφέροντος για την ΕΕ και τις 
τρίτες χώρες.

Τροπολογία: Anne Laperrouze

Τροπολογία: 230
Παράρτημα Ι, Θέμα «διεθνής συνεργασία», παράγραφος 3, εδάφιο 2

Ειδικές δράσεις συνεργασίας με τρίτες 
χώρες στο πλαίσιο κάθε θεματικού τομέα, 
σε περίπτωση που η συνεργασία επί ειδικών 
ερευνητικών αντικειμένων παρουσιάζει 
αμοιβαίο ενδιαφέρον.Ο προσδιορισμός των 
ειδικών αναγκών και προτεραιοτήτων θα 
συνδέεται στενά με τις σχετικές διμερείς 
συμφωνίες συνεργασίας και με τον εν 
εξελίξει πολυμερή και διαπεριφερειακό 
διάλογο μεταξύ της ΕΕ και των εν λόγω 
χωρών ή ομάδων χωρών.Οι προτεραιότητες 
θα προσδιοριστούν με βάση τις ιδιαίτερες 
ανάγκες, το δυναμικό και το επίπεδο της 
οικονομικής ανάπτυξης της περιφέρειας ή 
της χώρας.Για τον σκοπό αυτό θα εκπονηθεί 
ένα στρατηγικό σχέδιο εφαρμογής της 
διεθνούς συνεργασίας, με ειδικές 
στοχοθετημένες δράσεις εντός ή μεταξύ των 
θεματικών τομέων, π.χ. στην υγεία, στη 

Ειδικές δράσεις συνεργασίας με τρίτες 
χώρες στο πλαίσιο κάθε θεματικού τομέα, 
σε περίπτωση που η συνεργασία επί ειδικών 
ερευνητικών αντικειμένων παρουσιάζει 
αμοιβαίο ενδιαφέρον.Ο προσδιορισμός των 
ειδικών αναγκών και προτεραιοτήτων θα 
συνδέεται στενά με τις σχετικές διμερείς 
συμφωνίες συνεργασίας και με τον εν 
εξελίξει πολυμερή και διαπεριφερειακό 
διάλογο μεταξύ της ΕΕ και των εν λόγω 
χωρών ή ομάδων χωρών.Οι προτεραιότητες 
θα προσδιοριστούν με βάση τις ιδιαίτερες 
ανάγκες, το δυναμικό και το επίπεδο της 
οικονομικής ανάπτυξης της περιφέρειας ή 
της χώρας. Για τον σκοπό αυτό θα 
εκπονηθεί ένα στρατηγικό σχέδιο 
εφαρμογής της διεθνούς συνεργασίας, 
συμπεριλαμβανομένου και του καθορισμού 
περιφερειακών προτεραιοτήτων, με ειδικές 
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γεωργία, στις υποδομές αποχέτευσης, στην 
ύδρευση, στην ασφάλεια των τροφίμων, 
στην κοινωνική συνοχή, στην ενέργεια, στο 
περιβάλλον, στην αλιεία, στην 
υδατοκαλλιέργεια και στους φυσικούς 
πόρους, στην αειφόρο οικονομική πολιτική 
και στις τεχνολογίες των πληροφοριών και 
των επικοινωνιών.Οι εν λόγω δράσεις 
χρησιμεύουν ως προνομιούχα εργαλεία για 
την εφαρμογή της συνεργασίας μεταξύ της 
ΕΕ και των εν λόγω χωρών.Τέτοιες δράσεις 
είναι κυρίως οι δράσεις που αποσκοπούν 
στην ενίσχυση των ερευνητικών ικανοτήτων 
και των συνεργατικών ικανοτήτων των 
υποψηφίων για ένταξη χωρών, των 
γειτονικών, των αναπτυσσόμενων και των 
αναδυόμενων χωρών.Οι δράσεις θα 
αποτελέσουν αντικείμενο στοχοθετημένων 
προσκλήσεων και θα δοθεί ιδιαίτερη 
προσοχή στη διευκόλυνση της πρόσβασης 
στις δράσεις των ενδιαφερόμενων τρίτων 
χωρών, κυρίως των αναπτυσσόμενων 
χωρών.

στοχοθετημένες δράσεις εντός ή μεταξύ των 
θεματικών τομέων, π.χ. στην υγεία, στη 
γεωργία, στις υποδομές αποχέτευσης, στην 
ύδρευση, στην ασφάλεια των τροφίμων, 
στην κοινωνική συνοχή, στην ενέργεια, στο 
περιβάλλον, στην αλιεία, στην 
υδατοκαλλιέργεια και στους φυσικούς 
πόρους, στην αειφόρο οικονομική πολιτική 
και στις τεχνολογίες των πληροφοριών και 
των επικοινωνιών. Οι εν λόγω δράσεις 
χρησιμεύουν ως προνομιούχα εργαλεία για 
την εφαρμογή της συνεργασίας μεταξύ της 
ΕΕ και των εν λόγω χωρών. Τέτοιες δράσεις 
είναι κυρίως οι δράσεις που αποσκοπούν 
στην ενίσχυση των ερευνητικών ικανοτήτων 
και των συνεργατικών ικανοτήτων των 
υποψηφίων για ένταξη χωρών, των 
γειτονικών, των αναπτυσσόμενων και των 
αναδυόμενων χωρών. Οι δράσεις θα 
αποτελέσουν αντικείμενο στοχοθετημένων 
προσκλήσεων και θα δοθεί ιδιαίτερη 
προσοχή στη διευκόλυνση της πρόσβασης 
στις δράσεις των ενδιαφερόμενων τρίτων 
χωρών, κυρίως των αναπτυσσόμενων 
χωρών.

Or. fr

Αιτιολόγηση

Πρέπει να δημιουργηθεί ένας ευρωπαϊκός χώρος έρευνας, ανοικτός στον κόσμο. Στο πλαίσιο 
αυτό, ο καθορισμός προτεραιοτήτων που θα δίνει βάρος στο περιφερειακό επίπεδο θα δώσει τη 
δυνατότητα να δημιουργηθούν εξειδικευμένοι περιφερειακοί χώροι συνεργασίας που θα 
επιτρέπουν την προσαρμογή της θεματολογίας στις επιστημονικές ικανότητες.

Τροπολογία: Teresa Riera Madurell

Τροπολογία: 231
Παράρτημα Ι, Θέμα «διεθνής συνεργασία», παράγραφος 4 α (νέα)

Ειδικές δραστηριότητες θα καλύπτουν τη 
χρηματοδότηση δράσεων που προέρχονται 
από διαπεριφερειακούς και διμερείς 
διαλόγους στον ερευνητικό τομέα προς 
αμοιβαίο συμφέρον και όφελος. Ειδικό 
πρόγραμμα, που θα συντονίζεται με το 
ειδικό πρόγραμμα "Άνθρωποι". Θα 
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αφορούν γενικής ερευνητικές 
δραστηριότητες χαμηλού, χαμηλομεσαίου 
και μεσαίου εισοδηματικού επιπέδου, με 
σκοπό να αντικατοπτριστεί η δέσμευση του 
Έβδομου Προγράμματος Πλαισίου στη 
διεθνή συνεργασία. Τα κονδύλια που δεν 
θα χρησιμοποιούνται στο ειδικό 
πρόγραμμα «Συνεργασία» θα 
διοχετεύονται για την ενίσχυση 
δραστηριοτήτων στο ειδικό πρόγραμμα 
«ικανότητες».
Κατά τον σχεδιασμό των πρώτων σταδίων 
του Έβδομου Προγράμματος Πλαισίου, 
είναι αναγκαίο να εντοπιστούν 
δραστηριότητες Ε&Α στο πλαίσιο της 
διεθνούς συνεργασίας και το περιφερειακό 
τους πλαίσιο.

Or. es

Αιτιολόγηση

Η διεθνής συνεργασία προσδιορίζεται με σαφήνεια στις συμφωνίες Ε&Α και τις υποχρεώσεις 
της Συνθήκης (άρθρα 130στ και 130ζ). Η διεθνής συνεργασία εμφανίζεται ως οριζόντιος 
θεματικός τομέας στο ειδικό πρόγραμμα «συνεργασία» αλλά έχει καθαυτού στόχους. Συνεπώς η 
δέσμευση της για διεθνή συνεργασία με τρίτες χώρες (κυρίως αναπτυσσόμενες) πρέπει να είναι 
ορατή και αισθητή στο 7ΠΠ. Αυτό μπορεί να επιτευχθεί με ρητή συμφωνία στο ειδικό 
πρόγραμμα για τη διασφάλιση/χορήγηση τουλάχιστον 5% της χρηματοδότησης για τον σκοπό 
αυτό. Θα αποδειχθεί η πρόθεσή μας για συνεργασία με συνδεδεμένες, γειτονικές και 
αναπτυσσόμενες χώρες κατά τρόπο παρεμφερή με αυτό του προηγούμενου 6ΠΠ που 
υλοποιήθηκαν με δράσεις τύπου διεθνούς συνεργασίας (που αναγνωρίστηκαν από τη διεθνή 
κοινότητα).

Τροπολογία: David Hammerstein Mintz, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Τροπολογία: 232
Παράρτημα Ι, Μέρος «Θέματα», θέμα «Υγεία», κεφάλαιο «Στόχος»

Βελτίωση της υγείας των ευρωπαίων 
πολιτών και ενίσχυση της 
ανταγωνιστικότητας των ευρωπαϊκών 
κλάδων και επιχειρήσεων του χώρου της 
υγείας, και παράλληλα αντιμετώπιση 
παγκόσμιων προβλημάτων υγείας, 
συμπεριλαμβανομένων των αναδυόμενων 
επιδημιών. Θα δοθεί έμφαση στη 
μεταγραφική έρευνα (που "μεταγράφει" τις 

Βελτίωση της υγείας των ευρωπαίων 
πολιτών και συμβολή στην αποδοτικότητα 
του ευρωπαϊκού τομέα υγείας, ταυτόχρονα 
με την αύξηση της ανταγωνιστικότητάς 
του, και παράλληλα αντιμετώπιση 
παγκόσμιων προβλημάτων υγείας, 
συμπεριλαμβανομένων των αναδυόμενων 
επιδημιών και των παραμελημένων 
ασθενειών. Η έρευνα θα αποσκοπεί τόσο 
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βασικές ανακαλύψεις σε κλινικές 
εφαρμογές) και στην ανάπτυξη και 
επικύρωση νέων μεθόδων θεραπείας, 
μεθόδων προαγωγής της υγείας και 
πρόληψης των ασθενειών, διαγνωστικών 
εργαλείων και τεχνολογιών, καθώς και 
αειφόρων και αποτελεσματικών 
συστημάτων ιατροφαρμακευτικής 
περίθαλψης. 

στην πρόληψη των ασθενειών και στην 
ανάπτυξη αποτελεσματικών αγωγών και 
φαρμάκων όσο και στη διασφάλιση της επί 
ίσοις όροις προσβάσεως στα πορίσματα 
της έρευνας που λαμβάνει δημόσια 
χρηματοδότηση. Θα δοθεί έμφαση στη 
μεταγραφική έρευνα (που "μεταγράφει" τις 
βασικές ανακαλύψεις σε κλινικές 
εφαρμογές) και στην ανάπτυξη και 
επικύρωση νέων μεθόδων θεραπείας, 
μεθόδων προαγωγής της υγείας και 
πρόληψης των ασθενειών, διαγνωστικών 
εργαλείων και τεχνολογιών, καθώς και 
αειφόρων και αποτελεσματικών 
συστημάτων ιατροφαρμακευτικής 
περίθαλψης.

Or. en

Αιτιολόγηση

Το πρόγραμμα πρέπει να στοχεύσει στην αύξηση της αποδοτικότητας του ευρωπαϊκού τομέα 
υγείας και όχι μόνο στην αύξηση της ανταγωνιστικότητας των σχετικών βιομηχανιών. Ιδιαίτερη 
έμφαση πρέπει να δίνεται στην έρευνα για το δημόσιο συμφέρον, όπως οι αναδυόμενες 
επιδημίες και οι παραμελημένες ασθένειες (ασθένειες που πλήττουν κυρίως ανθρώπους σε 
φτωχές χώρες, επομένως αποκλείονται από το πεδίο ερευνών και τις αναπτυξιακές προσπάθειες
της φαρμακοβιομηχανίας). Είναι ανάγκη να επέλθει ισορροπία μεταξύ της έρευνας γύρω από 
την πρόληψη των ασθενειών και της αναπτύξεως αποτελεσματικών αγωγών και φαρμάκων. 

Τροπολογία: David Hammerstein Mintz

Τροπολογία: 233
Παράρτημα Ι, Μέρος «Θέματα», θέμα «Υγεία», κεφάλαιο «Προσέγγιση», παράγραφος 1

Η εν λόγω έρευνα θα διευρύνει την 
κατανόηση του τρόπου με τον οποίο μπορεί 
να προαχθεί αποδοτικότερα η καλή υγεία, να 
προληφθούν και να αντιμετωπιστούν 
σοβαρές ασθένειες και να παρασχεθεί 
ιατροφαρμακευτική περίθαλψη. Θα 
βοηθήσει να ενσωματωθεί ένας τεράστιος 
όγκος δεδομένων γονιδιωματικής, ώστε να 
δημιουργηθούν νέες γνώσεις και εφαρμογές 
στην ιατρική και τη βιοτεχνολογία. Θα 
προωθήσει τη μεταγραφική έρευνα στον 
τομέα της υγείας, η οποία είναι ουσιαστική 
προκειμένου να διασφαλιστούν πρακτικά 

Η εν λόγω έρευνα θα διευρύνει την 
κατανόηση του τρόπου με τον οποίο μπορεί 
να προαχθεί αποδοτικότερα η καλή υγεία, να 
προληφθούν και να αντιμετωπιστούν 
σοβαρές ασθένειες και να παρασχεθεί 
ιατροφαρμακευτική περίθαλψη. Υπάρχει μια 
ιδιαίτερη ανάγκη να αντιμετωπισθούν και 
να διερευνηθούν οι ανάγκες των επιμέρους 
ομάδων, συμπεριλαμβανομένων των 
αναπήρων, των μειονοτικών ομάδων και 
των ομάδων που μειονεκτούν.
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οφέλη από την βιοϊατρική έρευνα. Θα 
δώσει τη δυνατότητα στην Ευρώπη να 
συμβάλει αποτελεσματικότερα στις 
διεθνείς προσπάθειες για την 
καταπολέμηση ασθενειών παγκόσμιας 
εμβέλειας, όπως συμβαίνει στο πλαίσιο του 
εν εξελίξει προγράμματος “Σύμπραξη 
ευρωπαϊκών και αναπτυσσόμενων χωρών 
για τις κλινικές δοκιμές” (ΣΕΑΧΚΔ) για 
την καταπολέμηση του ιού HIV/AIDS, της 
ελονοσίας και της φυματίωσης (άρθρο 
169). Θα ενισχύσει την έρευνα με άξονα την 
πολιτική υγείας σε ευρωπαϊκό επίπεδο και 
ιδίως τις συγκρίσεις των μοντέλων, των 
συστημάτων και των δεδομένων των 
εθνικών βάσεων δεδομένων.

Τροπολογία: David Hammerstein Mintz

Τροπολογία: 234
Παράρτημα Ι, Μέρος «Θέματα», θέμα «Υγεία», κεφάλαιο «Προσέγγιση», παράγραφος 2

Η εν λόγω έρευνα θα συνδράμει στη 
βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των 
ευρωπαϊκών τομέων ιατροφαρμακευτικής 
περίθαλψης, βιοτεχνολογίας και ιατρικής 
τεχνολογίας, όπου οι ΜΜΕ αποτελούν τον 
κύριο οικονομικό μοχλό, καθώς και των 
φαρμακευτικών βιομηχανιών. Ειδικότερα, 
προβλέπεται να υποστηριχθεί μια 
Ευρωπαϊκή Τεχνολογική Πλατφόρμα για 
καινοτόμα φάρμακα, με σκοπό να 
υπερκερασθούν οι ανασχετικοί παράγοντες 
στην έρευνα, κατά τη διαδικασία ανάπτυξης 
φαρμάκων. Θα δοθεί ιδιαίτερη προσοχή 
στη γεφύρωση του χάσματος μεταξύ των 
ερευνητικών δραστηριοτήτων και της 
αξιοποίησης των αποτελεσμάτων τους, 
παρέχοντας υποστήριξη στην επίδειξη της 
ορθότητας των αρχών και στην κλινική 
επικύρωση. Η εν λόγω έρευνα θα συμβάλει 
επίσης στην ανάπτυξη προδιαγραφών και 
προτύπων για νέες προηγμένες μεθόδους 
θεραπείας (π.χ. αναγεννητική ιατρική) οι 
οποίες χρειάζονται για να βοηθηθεί η 
βιομηχανία της ΕΕ να αντιμετωπίσει τον 
παγκόσμιο ανταγωνισμό.

Η εν λόγω έρευνα θα συνδράμει στη 
βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των 
ευρωπαϊκών τομέων ιατροφαρμακευτικής 
περίθαλψης, βιοτεχνολογίας και ιατρικής 
τεχνολογίας, όπου οι ΜΜΕ αποτελούν τον 
κύριο οικονομικό μοχλό, καθώς και των 
φαρμακευτικών βιομηχανιών. Ειδικότερα, 
προβλέπεται να υποστηριχθεί μια 
Ευρωπαϊκή Τεχνολογική Πλατφόρμα για 
καινοτόμα φάρμακα, στον βαθμό που 
ανταποκρίνεται στις δημόσιες ανάγκες και 
προτεραιότητες, με σκοπό να 
υπερκερασθούν οι ανασχετικοί παράγοντες 
στην έρευνα, κατά τη διαδικασία ανάπτυξης 
φαρμάκων. 
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Or. en

Τροπολογία: Teresa Riera Madurell
Τροπολογία: 235

Παράρτημα Ι, Μέρος «Θέματα», θέμα «Υγεία», κεφάλαιο «Προσέγγιση», παράγραφος 3 α 
(νέα)

Θα ληφθούν υπόψη και θα ενσωματωθούν 
στα έργα, όπου αυτό κρίνεται σκόπιμο, τα 
θέματα που αφορούν τη διάσταση του 
φύλου. Οι παράγοντες κινδύνου, οι 
βιολογικοί μηχανισμοί, οι αιτίες, η κλινική 
εκδήλωση, οι συνέπειες και η θεραπεία της 
ασθένειας και των διαταραχών διαφέρουν 
συχνά μεταξύ ανδρών και γυναικών. Επί 
πλέον, υπάρχουν ασθένειες που πλήττουν 
ιδιαίτερα ή συχνότερα γυναίκες ή άνδρες 
(όπως π.χ. η ινομυαλγία και η χρόνια 
κόπωση, που πλήττει πολύ μεγαλύτερο 
αριθμό γυναικών απ’ ό, τι ανδρών). Ως εκ 
τούτου, όλες οι δραστηριότητες που 
χρηματοδοτούνται στο πλαίσιο του 
παρόντος θεματικού τομέα πρέπει να 
αντικατοπτρίζουν την πιθανότητα τέτοιων 
διαφορών στα ερευνητικά πρωτόκολλα, 
στις μεθοδολογίες και στην ανάλυση των 
αποτελεσμάτων.

Or. en

Η παρούσα τροπολογία αντικαθιστά την τροπολογία 465 στο σχέδιο έκθεσης Jerzy Buzek 
σχετικά με το 7ο Πρόγραμμα Πλαίσιο.

Τροπολογία: David Hammerstein Mintz

Τροπολογία: 236
Παράρτημα Ι, Μέρος «Θέματα», θέμα «Υγεία», κεφάλαιο «Προσέγγιση», παράγραφος 4

Δύο στρατηγικά θέματα, η υγεία των 
παιδιών και η υγεία του γηράσκοντος 
πληθυσμού θα καλυφθούν από τους τρεις 
κύριους άξονες δραστηριοτήτων που 
παρουσιάζονται στη συνέχεια, ενώ στο 
πρόγραμμα εργασίας δίνεται έμφαση στις 
προτεραιότητες. Θα συμπεριληφθούν 
επίσης και άλλοι πολυεπιστημονικοί τομείς. 
Με τον τρόπο αυτό διασφαλίζεται η απτή 
και συνεκτική προσέγγιση των εν λόγω 

Τρία στρατηγικά θέματα, η υγεία των 
παιδιών, η υγεία των γυναικών και η υγεία 
του γηράσκοντος πληθυσμού θα καλυφθούν 
από τους τρεις κύριους άξονες 
δραστηριοτήτων που παρουσιάζονται στη 
συνέχεια, ενώ στο πρόγραμμα εργασίας 
δίνεται έμφαση στις προτεραιότητες.
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θεμάτων στο πλαίσιο του θεματικού τομέα, 
ενώ παράλληλα δεν καταβάλλεται διπλός 
κόπος.

Or. en

Τροπολογία: David Hammerstein Mintz, Hiltrud Breyer

Τροπολογία: 237
Παράρτημα Ι, "Θεματικοί τομείς", σημείο 1 "Υγεία", υπότιτλος "Δραστηριότητες", εδάφιο 1 

"Bιοτεχνολογία, εργαλεία και τεχνολογίες γενικής χρήσης στην υπηρεσία της ανθρώπινης 
υγείας", παράγραφος 1

Η εν λόγω δραστηριότητα αποσκοπεί στην 
ανάπτυξη και επικύρωση των αναγκαίων 
εργαλείων και τεχνολογιών, τα οποία 
καθιστούν δυνατή την παραγωγή νέων 
γνώσεων και τη μεταγραφή αυτών σε 
πρακτικές εφαρμογές στον τομέα της υγείας 
και της ιατρικής.

Η εν λόγω δραστηριότητα αποσκοπεί στην 
ανάπτυξη και επικύρωση των αναγκαίων 
εργαλείων και τεχνολογιών, τα οποία 
καθιστούν δυνατή την παραγωγή νέων 
γνώσεων και τη μεταγραφή αυτών σε 
πρακτικές εφαρμογές στον τομέα της υγείας 
και της ιατρικής. Τα άτομα αποτελούν 
αφεαυτά σκοπό και δεν θα 
χρησιμοποιούνται ως μέσο. 
Υπογραμμίζεται περαιτέρω ότι η έρευνα 
της ΕΕ θα τηρεί την αρχή της πρόληψης 
αξιολογώντας διαρκώς τους πιθανούς 
κινδύνους από τη μη προβλέψιμη 
επίπτωση των νέων τεχνολογιών.

Or. en

Τροπολογία: David Hammerstein Mintz, Caroline Lucas, Hiltrud Breyer

Τροπολογία: 238
Παράρτημα Ι, "Θεματικοί τομείς", σημείο 1 "Υγεία", υπότιτλος "Δραστηριότητες", εδάφιο 1 

"Bιοτεχνολογία, εργαλεία και τεχνολογίες γενικής χρήσης στην υπηρεσία της ανθρώπινης 
υγείας", πρώτη παύλα

– Έρευνα υψηλής απόδοσης. ανάπτυξη νέων 
ερευνητικών εργαλείων σύγχρονης 
βιολογίας τα οποία θα αυξήσουν σημαντικά 
την παραγωγή δεδομένων και θα 
βελτιώσουν την τυποποίηση, την απόκτηση 
και ανάλυση δεδομένων και δειγμάτων 
(βιοτράπεζες). Θα δοθεί έμφαση στις νέες 
τεχνολογίες  για τον προσδιορισμό της 

– Έρευνα υψηλής απόδοσης. ανάπτυξη νέων 
ερευνητικών εργαλείων σύγχρονης 
βιολογίας τα οποία θα αυξήσουν σημαντικά 
την παραγωγή δεδομένων και θα 
βελτιώσουν την τυποποίηση, την απόκτηση 
και ανάλυση δεδομένων και δειγμάτων 
(βιοτράπεζες), δημόσιες τράπεζες 
βλαστικών κυττάρων ομφαλικού αίματος. 
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αλληλουχίας του γονιδιώματος, την 
έκφραση των γονιδίων, την γονοτυπική και 
την φαινοτυπική ανάλυση, τη δομική 
γονιδιωματική, τη βιοπληροφορική και τη 
συστημική βιολογία, καθώς και σε άλλα 
νεοεμφανιζόμενα πεδία της έρευνας στον 
τομέα της βιοτεχνολογίας.

Θα δοθεί έμφαση στις νέες τεχνολογίες  για 
τον προσδιορισμό της αλληλουχίας του 
γονιδιώματος, την έκφραση των γονιδίων, 
την γονοτυπική και την φαινοτυπική 
ανάλυση, τη δομική γονιδιωματική, τη 
βιοπληροφορική και τη συστημική βιολογία, 
συμπεριλαμβανομένης και της χρήσης 
υπερυπολογιστών για δομική 
προτυποποίηση· καθώς και σε άλλα 
νεοεμφανιζόμενα πεδία της έρευνας στον 
τομέα της βιοτεχνολογίας.

Or. en

Τροπολογία: Pia Elda Locatelli

Τροπολογία: 239
Παράρτημα Ι, "Θεματικοί τομείς", σημείο 1 "Υγεία", υπότιτλος "Δραστηριότητες", εδάφιο 1 

"Bιοτεχνολογία, εργαλεία και τεχνολογίες γενικής χρήσης στην υπηρεσία της ανθρώπινης 
υγείας", πρώτη παύλα

– Έρευνα υψηλής απόδοσης. ανάπτυξη νέων 
ερευνητικών εργαλείων σύγχρονης 
βιολογίας τα οποία θα αυξήσουν σημαντικά 
την παραγωγή δεδομένων και θα 
βελτιώσουν την τυποποίηση, την απόκτηση 
και ανάλυση δεδομένων και δειγμάτων 
(βιοτράπεζες). Θα δοθεί έμφαση στις νέες 
τεχνολογίες  για τον προσδιορισμό της 
αλληλουχίας του γονιδιώματος, την 
έκφραση των γονιδίων, την γονοτυπική και 
την φαινοτυπική ανάλυση, τη δομική 
γονιδιωματική, τη βιοπληροφορική και τη 
συστημική βιολογία, καθώς και σε άλλα 
νεοεμφανιζόμενα πεδία της έρευνας στον 
τομέα της βιοτεχνολογίας.

– Έρευνα υψηλής απόδοσης. ανάπτυξη νέων 
ερευνητικών εργαλείων σύγχρονης 
βιολογίας τα οποία θα αυξήσουν σημαντικά 
την παραγωγή δεδομένων και θα 
βελτιώσουν την τυποποίηση, την απόκτηση 
και ανάλυση δεδομένων και δειγμάτων 
(βιοτράπεζες). Θα δοθεί έμφαση στις νέες 
τεχνολογίες  για τον προσδιορισμό της 
αλληλουχίας του γονιδιώματος, την 
έκφραση των γονιδίων, την γονοτυπική και 
την φαινοτυπική ανάλυση, τη δομική 
γονιδιωματική, τη βιοπληροφορική και τη 
συστημική βιολογία, συμπεριλαμβανομένης 
και της χρήσης υπερυπολογιστών για 
δομική προτυποποίηση· καθώς και σε άλλα 
νεοεμφανιζόμενα πεδία της έρευνας στον 
τομέα της βιοτεχνολογίας.

Or. en

Αιτιολόγηση

Μέχρι τούδε η δομική βιολογία έχει εν πολλοίς ασχοληθεί με "στατικές εικόνες" βιολογικών 
μορίων. Όμως τα βιολογικά μόρια είναι άκρως δυναμικά, στην δε εσωτερική κινητικότητά τους
οφείλονται σε μεγάλο βαθμό οι βιολογικές λειτουργίες τους. Η ανάπτυξη προτύπων 
μακρομοριακής δυναμικής απαιτεί τεράστια υπολογιστική ισχύ και μόνον μέσω υπερ-
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υπολογιστών και εκτεταμένης χρήσεως υπολογισμών εν παραλλήλω μπορεί να επιτευχθεί. 

Τροπολογία: Αντώνιος Τρακατέλλης

Τροπολογία: 240
Παράρτημα Ι, "Θεματικοί τομείς", σημείο 1 "Υγεία", υπότιτλος "Δραστηριότητες", εδάφιο 1 

"Bιοτεχνολογία, εργαλεία και τεχνολογίες γενικής χρήσης στην υπηρεσία της ανθρώπινης 
υγείας", πρώτη παύλα

– Έρευνα υψηλής απόδοσης: ανάπτυξη νέων 
ερευνητικών εργαλείων σύγχρονης 
βιολογίας τα οποία θα αυξήσουν σημαντικά 
την παραγωγή δεδομένων και θα 
βελτιώσουν την τυποποίηση, την απόκτηση 
και ανάλυση δεδομένων και δειγμάτων 
(βιοτράπεζες). Θα δοθεί έμφαση στις νέες 
τεχνολογίες για τον προσδιορισμό της 
αλληλουχίας του γονιδιώματος, την 
έκφραση των γονιδίων, την γονοτυπική και 
την φαινοτυπική ανάλυση, τη δομική 
γονιδιωματική, τη βιοπληροφορική και τη 
συστημική βιολογία, καθώς και σε άλλα 
νεοεμφανιζόμενα πεδία της έρευνας στον 
τομέα της βιοτεχνολογίας.

– Έρευνα υψηλής απόδοσης: ανάπτυξη νέων 
ερευνητικών εργαλείων σύγχρονης 
βιολογίας τα οποία θα αυξήσουν σημαντικά 
την παραγωγή δεδομένων και θα 
βελτιώσουν την τυποποίηση, την απόκτηση 
και ανάλυση δεδομένων και δειγμάτων 
(βιοτράπεζες). Θα δοθεί έμφαση στις νέες 
τεχνολογίες για τον προσδιορισμό της 
αλληλουχίας του γονιδιώματος με ταχείες, 
οικονομικά αποδοτικές και ευρέως 
προσιτές μεθόδους, την έκφραση των 
γονιδίων, την γονοτυπική και την 
φαινοτυπική ανάλυση, τη δομική 
γονιδιωματική, τη βιοπληροφορική και τη 
συστημική βιολογία, καθώς και σε άλλα 
νεοεμφανιζόμενα πεδία της έρευνας στον 
τομέα της βιοτεχνολογίας.

Or. el

Αιτιολόγηση

Το πλήρες δυναμικό της βιοτεχνολογίας δύναται να αξιοποιηθεί μόνο όταν τα εργαλεία που 
τίθενται στη διάθεσή της, δεν είναι οικονομικά επαχθή και είναι προσιτά στην ανάπτυξη της 
έρευνας. Νέες προσεγγίσεις με στόχο την ταχεία ανάγνωση του DNA θα μειώσουν το κόστος 
χαρτογράφησης εκατομμύριων μορίων αποδίδοντας πολύτιμα δεδομένα για την καταπολέμηση 
νόσων ιδίως σε προσωπικό επίπεδο. Κατά συνέπεια  η έρευνα αυτή επιβάλλεται να ξεκινήσει 
άμεσα.

Τροπολογία: Pia Elda Locatelli

Τροπολογία 241
Παράρτημα Ι, "Θεματικοί τομείς", σημείο 1 "Υγεία", υπότιτλος "Δραστηριότητες", εδάφιο 2 

"Bιοτεχνολογία, εργαλεία και τεχνολογίες γενικής χρήσης στην υπηρεσία της ανθρώπινης 
υγείας", δεύτερη παύλα

Ανίχνευση, διάγνωση και παρακολούθηση: 
ανάπτυξη της οπτικοποίησης, της 
απεικόνισης, της ανίχνευσης και των 

Ανίχνευση, διάγνωση και παρακολούθηση: 
ανάπτυξη της οπτικοποίησης, της 
απεικόνισης, της ανίχνευσης και των 
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αναλυτικών εργαλείων και τεχνολογιών 
βιοϊατρικής έρευνας, για την πρόβλεψη, τη 
διάγνωση, την παρακολούθηση και την 
πρόγνωση ασθενειών, καθώς και για την 
ενίσχυση και καθοδήγηση θεραπευτικών 
παρεμβάσεων. Θα δοθεί έμφαση σε μια 
πολυεπιστημονική προσέγγιση η οποία 
ενσωματώνει τομείς όπως  η μοριακή και η 
κυτταρική βιολογία, η φυσιολογία, η 
γενετική, η φυσική, η χημεία, οι 
νανοτεχνολογίες, τα μικροσυστήματα, οι 
διατάξεις και οι τεχνολογίες πληροφοριών. 
Θα δοθεί έμφαση στις μη επεμβατικές, στις 
ελάχιστα επεμβατικές και στις ποσοτικές 
μεθόδους, καθώς και στις πτυχές 
διασφάλισης της ποιότητας.

αναλυτικών εργαλείων και τεχνολογιών 
βιοϊατρικής έρευνας, για την πρόβλεψη, τη 
διάγνωση, την παρακολούθηση και την 
πρόγνωση ασθενειών, καθώς και για την 
ενίσχυση και καθοδήγηση θεραπευτικών 
παρεμβάσεων. Θα δοθεί έμφαση σε μια 
πολυεπιστημονική προσέγγιση η οποία 
ενσωματώνει τομείς όπως  η μοριακή και η 
κυτταρική βιολογία, η φυσιολογία, η 
γενετική, η φυσική, η χημεία, οι 
νανοτεχνολογίες, τα μικροσυστήματα, οι 
διατάξεις και οι τεχνολογίες πληροφοριών. 
Θα δοθεί έμφαση στις μη επεμβατικές, στις 
ελάχιστα επεμβατικές και στις ποσοτικές 
μεθόδους, καθώς και στις πτυχές 
διασφάλισης της ποιότητας, με ιδιαίτερη 
έμφαση στην in vivo, μη επεμβατική, 
μοριακή απεικόνιση, την απεικόνιση 
υψηλής ευκρίνειας, τη δομική απεικόνιση 
με τη διάδοση τεχνικών απεικόνισης 
μαγνητικού συντονισμού (MRI) και 
μεταβολικής απεικόνισης.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η βιολογική απεικόνιση σε πολλαπλές κλίμακες και ευκρίνεια είναι μείζονος σημασίας τόσο για 
τη βασική βιολογία όσο και για τις ιατρικές επιστήμες, περιλαμβανομένων της διαγνώσεως και 
της θεραπείας. Ο μη επεμβατικός εντοπισμός και ο ποσοτικός προσδιορισμός μοριακών in vivo 
διεργασιών που σχετίζονται με ανθρώπινη νόσο και ζωικά πρότυπα ανθρωπίνης νόσου 
αποτελούν ανεκτίμητα εργαλεία για την ιατρική έρευνα.

Τροπολογία: Dominique Vlasto

Τροπολογία 242
Παράρτημα Ι, "Θεματικοί τομείς", σημείο 1 "Υγεία", υπότιτλος "Δραστηριότητες", εδάφιο 3 

"Bιοτεχνολογία, εργαλεία και τεχνολογίες γενικής χρήσης στην υπηρεσία της ανθρώπινης 
υγείας", τρίτη παύλα

Καινοτόμες θεραπευτικές προσεγγίσεις και 
παρεμβάσεις. παγίωση και διασφάλιση της 
περαιτέρω ανάπτυξης προηγμένων 
θεραπευτικών μεθόδων και τεχνολογιών με 
ευρείες δυνητικές εφαρμογές. Θα δοθεί 
έμφαση στην γονιδιακή θεραπεία και στην 
κυτταροθεραπεία, στην αναγεννητική 

Καινοτόμες θεραπευτικές προσεγγίσεις και 
παρεμβάσεις. παγίωση και διασφάλιση της 
περαιτέρω ανάπτυξης προηγμένων 
θεραπευτικών μεθόδων και τεχνολογιών με 
ευρείες δυνητικές εφαρμογές. Θα δοθεί 
έμφαση στην γονιδιακή θεραπεία και στην 
κυτταροθεραπεία, τη βιολογική παραγωγή, 



PE 374.083v01-00 46/104 AM\614619EL.doc

EL

ιατρική, στη μεταμόσχευση, στην 
ανοσοθεραπεία και στα εμβόλια, καθώς και 
σε άλλα φάρμακα. Καλύπτονται επίσης οι 
συναφείς τεχνολογίες, όπως προηγμένα 
στοχοθετημένα συστήματα χορήγησης 
φαρμάκων, προηγμένα εμφυτεύματα και 
είδη προθετικής, και οι χειρουργικές 
επεμβάσεις με τη βοήθεια μη επεμβατικών ή 
ελάχιστα επεμβατικών τεχνολογιών.

όπου περιλαμβάνεται και η ανυσματική 
διακοπή (βελτιστοποίηση των διαδικασιών 
παραγωγής νέων μορίων), στην 
αναγεννητική ιατρική, στη μεταμόσχευση, 
στην ανοσοθεραπεία και στα εμβόλια, 
καθώς και σε άλλα φάρμακα. Καλύπτονται 
επίσης οι συναφείς τεχνολογίες, όπως 
προηγμένα στοχοθετημένα συστήματα 
χορήγησης φαρμάκων, προηγμένα 
εμφυτεύματα και είδη προθετικής, και οι 
χειρουργικές επεμβάσεις με τη βοήθεια μη 
επεμβατικών ή ελάχιστα επεμβατικών 
τεχνολογιών.

Or. fr

Αιτιολόγηση

Η προβληματική αυτή, που αφορά τόσο την παραγωγή όσο και τον έλεγχο, έχει ζωτική σημασία 
για τις ΜΜΕ, που έχουν μεγάλη ανάμειξη στη διαμόρφωση των διαδικασιών παραγωγής. Η 
πτυχή της ανυσματικής διακοπής πρέπει να ληφθεί υπόψη καθόσον τα νέα βιολογικά φάρμακα 
χορηγούνται δι’ ενέσεως.  Πρέπει να διασφαλιστεί ότι οι ουσίες αυτές χορηγούνται στο σωστό 
μέρος του σώματος. Αυτό το είδος φαρμάκων χρησιμοποιείται πολύ στις «ορφανές ασθένειες» 
και τις βαριές περιπτώσεις ασθενειών όπως ο καρκίνος και το AIDS.

Τροπολογία: Αντώνιος Τρακατέλλης

Τροπολογία: 243
Παράρτημα Ι, "Θεματικοί τομείς", σημείο 1 "Υγεία", υπότιτλος "Δραστηριότητες", εδάφιο 3 

"Bιοτεχνολογία, εργαλεία και τεχνολογίες γενικής χρήσης στην υπηρεσία της ανθρώπινης 
υγείας", τρίτη παύλα

– Καινοτόμες θεραπευτικές προσεγγίσεις 
και παρεμβάσεις: παγίωση και διασφάλιση 
της περαιτέρω ανάπτυξης προηγμένων 
θεραπευτικών μεθόδων και τεχνολογιών με 
ευρείες δυνητικές εφαρμογές. Θα δοθεί 
έμφαση στην γονιδιακή θεραπεία και στην 
κυτταροθεραπεία, στην αναγεννητική 
ιατρική, στη μεταμόσχευση, στην 
ανοσοθεραπεία και στα εμβόλια, καθώς και 
σε άλλα φάρμακα. Καλύπτονται επίσης οι 
συναφείς τεχνολογίες, όπως προηγμένα 
στοχοθετημένα συστήματα χορήγησης 
φαρμάκων, προηγμένα εμφυτεύματα και 
είδη προθετικής, και οι χειρουργικές 
επεμβάσεις με τη βοήθεια μη επεμβατικών ή 
ελάχιστα επεμβατικών τεχνολογιών.

– Καινοτόμες θεραπευτικές προσεγγίσεις 
και παρεμβάσεις: παγίωση και διασφάλιση 
της περαιτέρω ανάπτυξης προηγμένων 
θεραπευτικών μεθόδων και τεχνολογιών με 
ευρείες δυνητικές εφαρμογές. Θα δοθεί 
έμφαση στην γονιδιακή θεραπεία και στην 
κυτταροθεραπεία, στην αναγεννητική 
ιατρική, στη μεταμόσχευση, στην 
ανοσοθεραπεία, συμπεριλαμβανομένης 
αυτής για τον καρκίνο, και στα εμβόλια, 
(διαγράφεται) συμπεριλαμβανομένων 
αυτών για την πρόληψη ορισμένων 
καρκίνων. Έμφαση θα δοθεί επίσης  στην 
ανεύρεση καινοτόμων φαρμάκων όπως 
αυτά  τα οποία δρουν στους υποδοχείς 
GPCR (G protein coupled receptors ) της 
επιφάνειας κυττάρων και έχουν ευεργετικά 
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αποτελέσματα σε νοσήματα και 
συμπτώματα αλλεργικά, πόνου, 
κυκλοφορικής συμφόρησης, ψύχωσης κλπ. 
Καλύπτονται επίσης οι συναφείς 
τεχνολογίες, όπως προηγμένα 
στοχοθετημένα συστήματα χορήγησης 
φαρμάκων, προηγμένα εμφυτεύματα και 
είδη προθετικής, και οι χειρουργικές 
επεμβάσεις με τη βοήθεια μη επεμβατικών ή 
ελάχιστα επεμβατικών τεχνολογιών.

Or. el

Αιτιολόγηση

Έχουμε ήδη κάνει μεγάλη πρόοδο στον τομέα της ανάπτυξης εμβολίων για τον καρκίνο όπως 
για παράδειγμα  αυτό που δημιουργήθηκε για την  πρόληψη του καρκίνου του τραχήλου της 
μήτρας που έχει σχέση με τον ιό HPV. Επίσης  όσον αφόρα την ανοσοθεραπεία του καρκίνου 
έχουν ήδη αναπτυχτεί διάφορα  κλινικά πρωτόκολλα για  κάποιους καρκίνους όπως για 
παράδειγμα το μελάνωμα που δεν απαντά ικανοποιητικά στις "κλασσικές θεραπείες" 
(χημειοθεραπεία , ακτινοθεραπεία)με ενθαρρυντικά αποτελέσματα που δικαιολογούν περαιτέρω 
ερεύνα στον τομέα αυτό.

Ήδη έχουν κυκλοφορήσει μερικά  φάρμακα που δρούν στους υποδοχείς GPCR (G protein 
coupled receptors) δίνοντας εξαιρετικά αποτελέσματα και κατά τους επιστήμονες φάρμακα που 
δρουν στους GPCR υποδοχείς μπορούν να αναπτυχτούν για ένα ευρύ πεδίο παθήσεων από 
φάρμακα για τον HIV έως φάρμακα για την παχυσαρκία.

Τροπολογία: Romana Jordan Cizelj

Τροπολογία 244
Παράρτημα Ι, "Θεματικοί τομείς", σημείο 1 "Υγεία", υπότιτλος "Δραστηριότητες", εδάφιο 3 

"Bιοτεχνολογία, εργαλεία και τεχνολογίες γενικής χρήσης στην υπηρεσία της ανθρώπινης 
υγείας", τρίτη παύλα

- Καινοτόμες θεραπευτικές προσεγγίσεις και 
παρεμβάσεις: παγίωση και διασφάλιση της 
περαιτέρω ανάπτυξης προηγμένων 
θεραπευτικών μεθόδων και τεχνολογιών με 
ευρείες δυνητικές εφαρμογές. Θα δοθεί 
έμφαση στην γονιδιακή θεραπεία και στην 
κυτταροθεραπεία, στην αναγεννητική 
ιατρική, στη μεταμόσχευση, στην 
ανοσοθεραπεία και στα εμβόλια, καθώς και 
σε άλλα φάρμακα. Καλύπτονται επίσης οι 
συναφείς τεχνολογίες, όπως προηγμένα 
στοχοθετημένα συστήματα χορήγησης 

- Καινοτόμες θεραπευτικές προσεγγίσεις και 
παρεμβάσεις: παγίωση και διασφάλιση της 
περαιτέρω ανάπτυξης προηγμένων 
θεραπευτικών μεθόδων και τεχνολογιών με 
ευρείες δυνητικές εφαρμογές, 
συμπεριλαμβανομένης και της 
παρακολούθησης και διασφάλισης της 
ποιότητας των συνθηκών και των μεθόδων 
θεραπείας. Θα δοθεί έμφαση στην 
γονιδιακή θεραπεία και στην 
κυτταροθεραπεία, στην αναγεννητική 
ιατρική, στη μεταμόσχευση, στην 
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φαρμάκων, προηγμένα εμφυτεύματα και 
είδη προθετικής, και οι χειρουργικές 
επεμβάσεις με τη βοήθεια μη επεμβατικών ή 
ελάχιστα επεμβατικών τεχνολογιών. 

ανοσοθεραπεία και στα εμβόλια, καθώς και 
σε άλλα φάρμακα. Καλύπτονται επίσης οι 
συναφείς τεχνολογίες, όπως προηγμένα 
στοχοθετημένα συστήματα χορήγησης 
φαρμάκων, προηγμένα εμφυτεύματα και 
είδη προθετικής, και οι χειρουργικές 
επεμβάσεις με τη βοήθεια μη επεμβατικών ή 
ελάχιστα επεμβατικών τεχνολογιών. 

Or. en

Η παρούσα τροπολογία αντικαθιστά την τροπολογία 573 στο σχέδιο έκθεσης Jerzy Buzek 
σχετικά με το 7ο Πρόγραμμα Πλαίσιο.

Τροπολογία: Pia Elda Locatelli

Τροπολογία: 245
Παράρτημα Ι, "Θεματικοί τομείς", σημείο 1 "Υγεία", υπότιτλος "Δραστηριότητες", εδάφιο 4 

"Bιοτεχνολογία, εργαλεία και τεχνολογίες γενικής χρήσης στην υπηρεσία της ανθρώπινης 
υγείας", τέταρτη παύλα

Πρόβλεψη της καταλληλότητας, της 
ασφάλειας και της αποτελεσματικότητας 
των θεραπευτικών μεθόδων: ανάπτυξη και 
επικύρωση των παραμέτρων, των 
εργαλείων, των μεθόδων και των προτύπων 
που χρειάζονται για να διασφαλιστούν στους 
ασθενείς ασφαλή και αποτελεσματικά νέα 
βιοφάρμακα (για τα συμβατικά φάρμακα τα 
θέματα αυτά εξετάζονται στο πλαίσιο της 
προτεινόμενης Κοινής Τεχνολογικής 
Πρωτοβουλίας για τα Καινοτόμα Φάρμακα). 
Θα δοθεί έμφαση σε προσεγγίσεις όπως η 
φαρμακογονιδιωματική, και οι μέθοδοι και 
τα μοντέλα in silico (με τη βοήθεια Η/Υ), in 
vitro (εξωσωματικά) (συμπεριλαμβάνονται 
οι εναλλακτικές μέθοδοι για την διεξαγωγή 
πειραμάτων σε ζώα) και in vivo (σε ζώντα 
οργανισμό).

Πρόβλεψη της καταλληλότητας, της 
ασφάλειας και της αποτελεσματικότητας 
των θεραπευτικών μεθόδων: ανάπτυξη και 
επικύρωση των παραμέτρων, των 
εργαλείων, των μεθόδων και των προτύπων 
που χρειάζονται για να διασφαλιστούν στους 
ασθενείς ασφαλή και αποτελεσματικά νέα 
βιοφάρμακα (για τα συμβατικά φάρμακα τα 
θέματα αυτά εξετάζονται στο πλαίσιο της 
προτεινόμενης Κοινής Τεχνολογικής 
Πρωτοβουλίας για τα Καινοτόμα Φάρμακα). 
Θα δοθεί έμφαση σε προσεγγίσεις όπως η 
φαρμακογονιδιωματική, και οι μέθοδοι και 
τα μοντέλα in silico (με τη βοήθεια Η/Υ), in 
vitro (εξωσωματικά) (συμπεριλαμβάνονται 
οι εναλλακτικές μέθοδοι για την διεξαγωγή 
πειραμάτων σε ζώα) και in vivo (σε ζώντα 
οργανισμό) (συμπεριλαμβανομένης και της 
κλινικής και προκλινικής μοριακής 
απεικόνισης και αναπαραγωγικών ιστών).

Or. en

Αιτιολόγηση

Η βιολογική απεικόνιση σε πολλαπλές κλίμακες και ευκρίνεια είναι μείζονος σημασίας τόσο για 
τη βασική βιολογία όσο και για τις ιατρικές επιστήμες, περιλαμβανομένων της διαγνώσεως και 
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της θεραπείας. Ο μη επεμβατικός εντοπισμός και ο ποσοτικός προσδιορισμός μοριακών in vivo 
διεργασιών που σχετίζονται με ανθρώπινη νόσο και ζωικά πρότυπα ανθρωπίνης νόσου 
αποτελούν ανεκτίμητα εργαλεία για την ιατρική έρευνα.

Τροπολογία: Dagmar Roth-Behrendt

Παράρτημα Ι, "Θεματικοί τομείς", σημείο 1 "Υγεία", υπότιτλος "Δραστηριότητες", εδάφιο 4 
"Bιοτεχνολογία, εργαλεία και τεχνολογίες γενικής χρήσης στην υπηρεσία της ανθρώπινης 

υγείας", τέταρτη παύλα 

Πρόβλεψη της καταλληλότητας, της 
ασφάλειας και της αποτελεσματικότητας 
των θεραπευτικών μεθόδων: ανάπτυξη και 
επικύρωση των παραμέτρων, των 
εργαλείων, των μεθόδων και των προτύπων 
που χρειάζονται για να διασφαλιστούν στους 
ασθενείς ασφαλή και αποτελεσματικά νέα 
βιοφάρμακα (για τα συμβατικά φάρμακα τα 
θέματα αυτά εξετάζονται στο πλαίσιο της 
προτεινόμενης Κοινής Τεχνολογικής 
Πρωτοβουλίας για τα Καινοτόμα Φάρμακα). 
Θα δοθεί έμφαση σε προσεγγίσεις όπως η 
φαρμακογονιδιωματική, και οι μέθοδοι και 
τα μοντέλα in silico (με τη βοήθεια Η/Υ), in 
vitro (εξωσωματικά) (συμπεριλαμβάνονται 
οι εναλλακτικές μέθοδοι για την διεξαγωγή 
πειραμάτων σε ζώα) και in vivo (σε ζώντα 
οργανισμό).

Πρόβλεψη της καταλληλότητας, της 
ασφάλειας και της αποτελεσματικότητας 
των θεραπευτικών μεθόδων: ανάπτυξη και 
επικύρωση των παραμέτρων, των 
εργαλείων, των μεθόδων και των προτύπων 
που χρειάζονται για να διασφαλιστούν στους 
ασθενείς ασφαλή και αποτελεσματικά νέα 
βιοφάρμακα (για τα συμβατικά φάρμακα τα 
θέματα αυτά εξετάζονται στο πλαίσιο της
προτεινόμενης Κοινής Τεχνολογικής 
Πρωτοβουλίας για τα Καινοτόμα Φάρμακα). 
Θα δοθεί έμφαση σε προσεγγίσεις όπως η 
φαρμακογονιδιωματική, και οι μέθοδοι και 
τα μοντέλα in silico (με τη βοήθεια Η/Υ), in 
vitro (εξωσωματικά) (συμπεριλαμβάνονται 
οι εναλλακτικές μέθοδοι για την διεξαγωγή 
πειραμάτων σε ζώα) και in vivo (σε ζώντα 
οργανισμό), λαμβάνοντας υπόψη τις 
ιδιαιτερότητες των γυναικών και των 
ηλικιωμένων.

Or. en

Η παρούσα τροπολογία αντικαθιστά την τροπολογία 493 στο σχέδιο έκθεσης Jerzy Buzek 
σχετικά με το 7ο Πρόγραμμα Πλαίσιο.

Τροπολογία: Dominique Vlasto

Τροπολογία: 247
Παράρτημα Ι, "Θεματικοί τομείς", σημείο 1 "Υγεία", υπότιτλος "Δραστηριότητες", εδάφιο 4 

"Bιοτεχνολογία, εργαλεία και τεχνολογίες γενικής χρήσης στην υπηρεσία της ανθρώπινης 
υγείας", τέταρτη παύλα

- Πρόβλεψη της καταλληλότητας, της 
ασφάλειας και της αποτελεσματικότητας 

- Πρόβλεψη της καταλληλότητας, της 
ασφάλειας και της αποτελεσματικότητας 
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των μεθόδων θεραπείας: ανάπτυξη και 
επικύρωση των παραμέτρων, των 
εργαλείων, των μεθόδων και των προτύπων 
που χρειάζονται για να διασφαλιστούν στους 
ασθενείς ασφαλή και αποτελεσματικά νέα 
βιοφάρμακα (για τα συμβατικά φάρμακα τα 
θέματα αυτά εξετάζονται στο πλαίσιο της 
προτεινόμενης Κοινής Τεχνολογικής 
Πρωτοβουλίας για τα Καινοτόμα Φάρμακα).  
Θα δοθεί έμφαση σε προσεγγίσεις όπως η 
φαρμακογονιδιωματική, και οι μέθοδοι και 
τα μοντέλα in silico (με τη βοήθεια Η/Υ), in 
vitro (εξωσωματικά) (συμπεριλαμβάνονται 
οι εναλλακτικές μέθοδοι για την διεξαγωγή 
πειραμάτων σε ζώα) και in vivo (σε ζώντα 
οργανισμό).

των μεθόδων θεραπείας. ανάπτυξη και 
επικύρωση των παραμέτρων, των 
εργαλείων, των μεθόδων και των προτύπων 
που χρειάζονται για να διασφαλιστούν στους 
ασθενείς ασφαλή και αποτελεσματικά νέα 
βιοφάρμακα (για τα συμβατικά φάρμακα τα 
θέματα αυτά εξετάζονται στο πλαίσιο της 
προτεινόμενης Κοινής Τεχνολογικής 
Πρωτοβουλίας για τα Καινοτόμα Φάρμακα). 
Θα δοθεί έμφαση σε προσεγγίσεις όπως η 
φαρμακογονιδιωματική, και οι μέθοδοι και 
τα μοντέλα in silico (με τη βοήθεια Η/Υ), in 
vitro (εξωσωματικά) (συμπεριλαμβάνονται 
οι εναλλακτικές μέθοδοι για την διεξαγωγή 
πειραμάτων σε ζώα) και in vivo (σε ζώντα 
οργανισμό), και η ανοσολογική 
παρακολούθηση.

Or. fr

Αιτιολόγηση

Η φάση αυτή είναι απαραίτητη για τη μέτρηση των αποτελεσμάτων των θεραπειών στο 
ανοσοποιητικό σύστημα. Σταθμίζει την αποτελεσματικότητα των θεραπειών στο πλαίσιο 
αυτοάνοσων ασθενειών και αυτών που πλήττουν το ανοσοποιητικό σύστημα. Επί πλέον, 
επιτρέπει τη μέτρηση του βαθμού ασφαλείας των φαρμάκων όσον αφορά το ανοσοποιητικό 
σύστημα. 

Τροπολογία: Patrizia Toia

Τροπολογία: 248
Παράρτημα Ι, "Θεματικοί τομείς", σημείο 1 "Υγεία", υπότιτλος "Δραστηριότητες", εδάφιο 2 

"Μεταγραφική έρευνα στην υπηρεσία της ανθρώπινης υγείας", πρώτη παύλα

Συλλογή δεδομένων σε μεγάλη κλίμακα: 
χρησιμοποίηση τεχνολογιών υψηλής 
απόδοσης για την παραγωγή δεδομένων με 
σκοπό τη διευκρίνιση της λειτουργίας των 
γονιδίων και των γονιδιακών προϊόντων, 
καθώς και των αλληλεπιδράσεών τους σε 
πολύπλοκα δίκτυα. Θα δοθεί έμφαση στα 
εξής: στη γονιδιωματική, στην 
πρωτεϊνωματική, στη γενετική του 
πληθυσμού, στη συγκριτική και στη 
λειτουργική γονιδιωματική.

Συλλογή δεδομένων σε μεγάλη κλίμακα: 
χρησιμοποίηση τεχνολογιών υψηλής 
απόδοσης για την παραγωγή δεδομένων με 
σκοπό τη διευκρίνιση της λειτουργίας των 
γονιδίων και των γονιδιακών προϊόντων και 
κυτταρικών συστημάτων και των 
αλληλεπιδράσεών τους σε πολύπλοκα 
δίκτυα και ο ρόλος που διαδραματίζουν σε 
σημαντικές βιολογικές διεργασίες (π.χ. 
συνάψεις και κυτταρική αναδιοργάνωση).
Θα δοθεί έμφαση στα εξής: στη 
γονιδιωματική, στην πρωτεϊνωματική, στη 
γενετική του πληθυσμού, στη συγκριτική 
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και στη λειτουργική γονιδιωματική.

Or. it

Αιτιολόγηση

Από τις μελέτες και τα πρώτα αποτελέσματα του έκτου προγράμματος πλαισίου προκύπτει 
ιδιαίτερα μεγάλος αριθμός πληροφοριών για το γονιδίωμα και το μόριο. Για να υπάρχει 
πράγματι η δυνατότητα αξιοποίησης των αποτελεσμάτων του έκτου προγράμματος πλαισίου και 
μεταφοράς των γενετικών και μοριακών δεδομένων στην εφαρμογή για τη θεραπεία παθήσεων 
απαιτείται η ενσωμάτωση των αποτελεσμάτων αυτών σε επίπεδο συναπτικών κυκλωμάτων και 
σύνθετων κυτταρικών συστημάτων.

Τροπολογία: Αντώνιος Τρακατέλλης

Τροπολογία: 249
Παράρτημα Ι, "Θεματικοί τομείς", σημείο 1 "Υγεία", υπότιτλος "Δραστηριότητες", εδάφιο 2 

"Μεταγραφική έρευνα στην υπηρεσία της ανθρώπινης υγείας", πρώτη παύλα

Συλλογή δεδομένων σε μεγάλη κλίμακα: 
χρησιμοποίηση τεχνολογιών υψηλής 
απόδοσης για την παραγωγή δεδομένων με 
σκοπό τη διευκρίνιση της λειτουργίας των 
γονιδίων και των γονιδιακών προϊόντων, 
καθώς και των αλληλεπιδράσεών τους σε 
πολύπλοκα δίκτυα. Δίνεται έμφαση στη 
γονιδιωματική, στην πρωτεϊνωματική, στη 
γενετική του πληθυσμού, στη συγκριτική 
και στη λειτουργική γονιδιωματική.

Συλλογή δεδομένων σε μεγάλη κλίμακα: 
χρησιμοποίηση τεχνολογιών υψηλής 
απόδοσης για την παραγωγή δεδομένων με 
σκοπό τη διευκρίνιση της λειτουργίας των 
γονιδίων και των γονιδιακών προϊόντων, 
καθώς και των αλληλεπιδράσεών τους σε 
πολύπλοκα δίκτυα και έρευνα στις 
μεταλλάξεις με έμφαση στις πρωτογενείς ή 
ιδρυτικές μεταλλάξεις (founder mutations).
Δίνεται έμφαση στη γονιδιωματική, στην 
πρωτεϊνωματική, στη γενετική του 
πληθυσμού, στη συγκριτική και στη 
λειτουργική γονιδιωματική.

Or. el

Justification

Είναι σημαντικό να συμπεριληφθεί η  έρευνα στις μεταλλάξεις  (mutations) που αποτελούν το 
υπόβαθρο πολλών γενετικών διαταραχών.

Τροπολογία: Pia Elda Locatelli

Τροπολογία 250
Παράρτημα Ι, "Θεματικοί τομείς", σημείο 1 "Υγεία", υπότιτλος "Δραστηριότητες", εδάφιο 2 

"Μεταγραφική έρευνα στην υπηρεσία της ανθρώπινης υγείας", πρώτη παύλα

Συλλογή δεδομένων σε μεγάλη κλίμακα: 
χρησιμοποίηση τεχνολογιών υψηλής 

Συλλογή δεδομένων σε μεγάλη κλίμακα: 
χρησιμοποίηση τεχνολογιών υψηλής 



PE 374.083v01-00 52/104 AM\614619EL.doc

EL

απόδοσης για την παραγωγή δεδομένων με 
σκοπό τη διευκρίνιση της λειτουργίας των 
γονιδίων και των γονιδιακών προϊόντων, 
καθώς και των αλληλεπιδράσεών τους σε 
πολύπλοκα δίκτυα. Θα δοθεί έμφαση στα 
εξής: στη γονιδιωματική, στην 
πρωτεϊνωματική, στη γενετική του 
πληθυσμού, στη συγκριτική και στη 
λειτουργική γονιδιωματική.

απόδοσης για την παραγωγή δεδομένων με 
σκοπό τη διευκρίνιση της λειτουργίας των 
γονιδίων και των γονιδιακών προϊόντων, 
καθώς και των αλληλεπιδράσεών τους σε 
πολύπλοκα δίκτυα. Θα δοθεί έμφαση στα 
εξής: στη γονιδιωματική, στον κόσμο του  
RNA, στην πρωτεϊνωματική, στη γενετική 
του πληθυσμού, στη συγκριτική και στη 
λειτουργική γονιδιωματική.

Or. en

Αιτιολόγηση

Ta miRNA είναι μια θεμελιώδης και αναδυόμενη τάξη εξειδικευμένων σε ιστούς ρυθμιστικών 
γονιδίων που ρυθμίζουν αρνητικά την έκφραση των γονιδίων σε μετα-μεταγραφικό επίπεδο και 
προξενούν περιορισμένη έκφραση των πρωτεϊνών που κωδικοποιούνται με τα στοχοθετημένα 
γονίδια miRNA. Πολλά miRNA εντοπίζονται σε εύθραυστες περιοχές και σε άλλες 
χρωμοσωμικές περιοχές που ενέχονται σε κακοήθειες. Επί πλέον, σε ορισμένους όγκους, το 
συγκεκριμένο miRNA ούτε απαλείφεται ούτε μεταλλάσσεται. Η παρατήρηση αυτή οδήγησε στο 
συμπέρασμα ότι τα miRNA παίζουν σημαντικό ρόλο στην ανάπτυξη καρκίνου και μπορούν να 
αποτελέσουν κομβικό στόχο για την ανάπτυξη καινοτόμων θεραπειών στην ογκολογία.

Τροπολογία: Pia Elda Locatelli

Τροπολογία: 251
Παράρτημα Ι, "Θεματικοί τομείς", σημείο 3 "Υγεία", υπότιτλος "Δραστηριότητες", εδάφιο 2 

"Μεταγραφική έρευνα στην υπηρεσία της ανθρώπινης υγείας", τρίτη παύλα

Εγκέφαλος και παθήσεις του εγκεφάλου: 
καλύτερη κατανόηση της ολοκληρωμένης 
δομής και δυναμικής του εγκεφάλου, καθώς 
και μελέτη των παθήσεων του εγκεφάλου 
και αναζήτηση νέων θεραπειών. Επίκεντρο 
θα αποτελέσει η διερεύνηση των 
λειτουργιών του εγκεφάλου, από το μοριακό 
επίπεδο έως τη γνωστική λειτουργία, καθώς 
και η αντιμετώπιση των νευρολογικών και 
των ψυχιατρικών ασθενειών και 
διαταραχών, στις οποίες 
συμπεριλαμβάνονται οι αναγεννητικές και 
επανορθωτικές θεραπευτικές προσεγγίσεις.

Εγκέφαλος και παθήσεις του εγκεφάλου: 
καλύτερη κατανόηση της ολοκληρωμένης 
δομής και δυναμικής του εγκεφάλου, καθώς 
και μελέτη των παθήσεων του εγκεφάλου 
και αναζήτηση νέων θεραπειών. Επίκεντρο 
θα αποτελέσει η διερεύνηση των 
λειτουργιών του εγκεφάλου, από το μοριακό 
επίπεδο έως τη γνωστική λειτουργία, και η 
εγκεφαλική δυσλειτουργία, από τη 
δραστηριότητα των συνάψεων μέχρι τον 
εκφυλισμό των νευρικών κυττάρων, με τη 
χρήση κλινικών ή προκλινικών 
λειτουργικών ή μοριακών προσεγγίσεων 
απεικόνισης, καθώς και η αντιμετώπιση των 
νευρολογικών και των ψυχιατρικών 
ασθενειών και διαταραχών, στις οποίες 
συμπεριλαμβάνονται οι αναγεννητικές και 
επανορθωτικές θεραπευτικές προσεγγίσεις.



AM\614619EL.doc 53/104 PE 374.083v01-00

EL

Or. en

Αιτιολόγηση

Βελτίωση της υγείας των ευρωπαίων πολιτών και ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των 
ευρωπαϊκών κλάδων και επιχειρήσεων του χώρου της υγείας, και παράλληλα αντιμετώπιση 
παγκόσμιων προβλημάτων υγείας, συμπεριλαμβανομένων των αναδυόμενων επιδημιών. Θα 
δοθεί έμφαση στη μεταγραφική έρευνα (που "μεταγράφει" τις βασικές ανακαλύψεις σε κλινικές 
εφαρμογές) και στην ανάπτυξη και επικύρωση νέων μεθόδων θεραπείας, μεθόδων προαγωγής 
της υγείας και πρόληψης των ασθενειών, διαγνωστικών εργαλείων και τεχνολογιών, καθώς και 
αειφόρων και αποτελεσματικών συστημάτων ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης.

Τροπολογία: Αντώνιος Τρακατέλλης

Τροπολογία: 252
Παράρτημα Ι, "Θεματικοί τομείς", σημείο 3 "Υγεία", υπότιτλος "Δραστηριότητες", εδάφιο 2 

"Μεταγραφική έρευνα στην υπηρεσία της ανθρώπινης υγείας", τρίτη παύλα

Εγκέφαλος και παθήσεις του εγκεφάλου: 
καλύτερη κατανόηση της ολοκληρωμένης 
δομής και δυναμικής του εγκεφάλου, καθώς 
και μελέτη των παθήσεων του εγκεφάλου 
και αναζήτηση νέων θεραπειών. Επίκεντρο 
θα αποτελέσει η διερεύνηση των 
λειτουργιών του εγκεφάλου, από το μοριακό 
επίπεδο έως τη γνωστική λειτουργία, καθώς 
και η αντιμετώπιση των νευρολογικών και 
των ψυχιατρικών ασθενειών και 
διαταραχών, στις οποίες 
συμπεριλαμβάνονται οι αναγεννητικές και 
επανορθωτικές θεραπευτικές προσεγγίσεις.

Εγκέφαλος και παθήσεις του εγκεφάλου: 
καλύτερη κατανόηση της ολοκληρωμένης 
δομής και δυναμικής του εγκεφάλου, καθώς 
και μελέτη των παθήσεων του εγκεφάλου 
και αναζήτηση νέων θεραπειών. Έρευνα για 
τις παραλλαγές στη δομή και  τη 
δραστηριότητα μεταξύ των εγκεφάλων 
ανδρών και γυναικών, ούτως ώστε να 
αναπτυχθούν θεραπείες με βάση το φύλο 
για διαταραχές όπως η κατάθλιψη, ο 
εθισμός και η σχιζοφρένεια. Έρευνα σε 
συνεπτυγμένα και αποδοτικά ηλεκτρονικά 
συστήματα βασιζόμενα στο νευρικό 
σύστημα του εγκεφάλου τα οποία δύναται 
να παράγουν τεχνητά εμφυτεύματα 
αμφιβληστροειδή, ούτως ώστε να 
ανακτηθεί η όραση καθώς επίσης και 
ρομποτικοί οφθαλμοί και άλλοι έξυπνοι 
αισθητήρες.  Επίκεντρο θα αποτελέσει η 
διερεύνηση των λειτουργιών του εγκεφάλου, 
από το μοριακό επίπεδο έως τη γνωστική 
λειτουργία, καθώς και η αντιμετώπιση των 
νευρολογικών και των ψυχιατρικών 
ασθενειών και διαταραχών, στις οποίες 
συμπεριλαμβάνονται οι αναγεννητικές και 
επανορθωτικές θεραπευτικές προσεγγίσεις.

Or. el
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Αιτιολόγηση

Οι νευροεπιστήμονες έχουν ανακαλύψει ανατομικές, χημικές και λειτουργικές διαφορές μεταξύ 
εγκεφάλων ανδρών και γυναικών. Αυτές οι παραλλαγές εμφανίζονται σε κάποιες  περιοχές του 
εγκεφάλου που σχετίζονται με τη γλώσσα, τη μνήμη, το συναίσθημα, τη χωροταξική αντίληψη, 
την όραση, τη θερμότητα και τις αντιδράσεις στο στρες. Σε αυτές τις παραλλαγές μπορεί να 
οφείλονται οι διαφορές ανάμεσα στη συμπεριφορά αρρένων και θηλέων και επομένως έρευνα 
σε αυτές τις περιοχές μπορούν να οδηγήσουν σε θεραπείες προσαρμοσμένες στο φύλο για άτομα 
που πάσχουν από νευρολογικές νόσους  όπως η σχιζοφρένεια, η κατάθλιψη, ο εθισμός και οι 
μετα-τραυματικές διαταραχές.

Οι σημερινοί ηλεκτρονικοί υπολογιστές μπορούν να εκτελέσουν δισεκατομμύριa λειτουργίες ανά 
δευτερόλεπτο, αλλά δεν είναι σε θέση να συναγωνιστούν ακόμη και ένα παιδί όσον αφορά τις 
ικανότητες όπως η αναγνώριση ενός σχεδίου ή μιας οπτικής διαδικασίας. Νευρομορφικοί 
μικροεπεξεργαστές, οι οποίοι λαμβάνουν ενδείξεις και ερεθίσματα της νευρικής φύσης έχουν 
ήδη καταδείξει εντυπωσιακά αποτελέσματα. Η απόδοσή τους καθιστά δυνατή την πλήρη 
ανάπτυξη της εμφύτευσης τεχνητών αμφιβληστροειδών σε άτομα που πάσχουν από ορισμένες 
μορφές τύφλωσης.

Τροπολογία: Herbert Reul, Angelika Niebler
253

Παράρτημα Ι, "Θεματικοί τομείς", σημείο 4 "Υγεία", υπότιτλος "Δραστηριότητες", εδάφιο 2 
"Μεταγραφική έρευνα στην υπηρεσία της ανθρώπινης υγείας", τέταρτη παύλα

Ανθρώπινη ανάπτυξη και γήρανση: 
καλύτερη κατανόηση της διεργασίας της δια 
βίου ανάπτυξης και της υγιούς γήρανσης. 
Θα δοθεί έμφαση στη μελέτη των 
ανθρωπίνων και των προτύπων 
συστημάτων, όπου συμπεριλαμβάνονται οι 
αλληλεπιδράσεις με παράγοντες όπως το 
περιβάλλον, η συμπεριφορά και το φύλο.

Ανθρώπινη ανάπτυξη και γήρανση 
καλύτερη κατανόηση της διεργασίας της δια 
βίου ανάπτυξης και της υγιούς γήρανσης. 
Θα δοθεί έμφαση στη μελέτη των 
ανθρωπίνων και των προτύπων 
συστημάτων, όπου συμπεριλαμβάνονται οι 
αλληλεπιδράσεις με παράγοντες όπως το 
περιβάλλον, η συμπεριφορά και το φύλο
καθώς και πρακτικές λύσεις στα 
προβλήματα της καθημερινής ζωής των 
ηλικιωμένων.

Or. en

Η παρούσα τροπολογία αντικαθιστά την τροπολογία 572 στο σχέδιο έκθεσης Jerzy Buzek 
σχετικά με το 7ο Πρόγραμμα Πλαίσιο.

Τροπολογία: Zbigniew Zaleski

254
Παράρτημα Ι, "Θεματικοί τομείς", σημείο 4 "Υγεία", υπότιτλος "Δραστηριότητες", εδάφιο 2 

"Μεταγραφική έρευνα στην υπηρεσία της ανθρώπινης υγείας", τέταρτη παύλα 

Ανθρώπινη ανάπτυξη και γήρανση: Ανθρώπινη ανάπτυξη και γήρανση: 
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καλύτερη κατανόηση της διεργασίας της δια 
βίου ανάπτυξης και της υγιούς γήρανσης. 
Θα δοθεί έμφαση στη μελέτη των 
ανθρωπίνων και των προτύπων 
συστημάτων, όπου συμπεριλαμβάνονται οι 
αλληλεπιδράσεις με παράγοντες όπως το 
περιβάλλον, η συμπεριφορά και το φύλο.  

καλύτερη κατανόηση της διεργασίας της δια 
βίου ανάπτυξης και της υγιούς γήρανσης. 
Θα δοθεί έμφαση στη μελέτη των 
ανθρωπίνων και των προτύπων 
συστημάτων, όπου συμπεριλαμβάνονται οι 
αλληλεπιδράσεις με παράγοντες όπως το 
περιβάλλον, η συμπεριφορά και το φύλο, 
ανάλυση της κοινωνικής συμπεριφοράς 
από την σκοπιά της νευροεπιστήμης.

Or. en

Η παρούσα τροπολογία αντικαθιστά την τροπολογία 511 στο σχέδιο έκθεσης Jerzy Buzek 
σχετικά με το 7ο Πρόγραμμα Πλαίσιο.

Τροπολογία: Cristina Gutiérrez-Cortines

Τροπολογία: 255
Παράρτημα Ι, "Θεματικοί τομείς", σημείο 4 "Υγεία", υπότιτλος "Δραστηριότητες", εδάφιο 2 

"Μεταγραφική έρευνα στην υπηρεσία της ανθρώπινης υγείας", τέταρτη παύλα

Ανθρώπινη ανάπτυξη και 
γήρανση:καλύτερη κατανόηση της 
διεργασίας της δια βίου ανάπτυξης και της 
υγιούς γήρανσης. Θα δοθεί έμφαση στη 
μελέτη των ανθρωπίνων και των προτύπων 
συστημάτων, όπου συμπεριλαμβάνονται οι 
αλληλεπιδράσεις με παράγοντες όπως το 
περιβάλλον, η συμπεριφορά και το φύλο.

Ανθρώπινη ανάπτυξη και γήρανση: 
καλύτερη κατανόηση της διεργασίας της δια 
βίου ανάπτυξης και της υγιούς γήρανσης. 
Θα δοθεί έμφαση στη μελέτη των 
ανθρωπίνων και των προτύπων 
συστημάτων, όπου συμπεριλαμβάνονται οι 
αλληλεπιδράσεις με παράγοντες 
περιβαλλοντικούς, αστικούς και φυσικούς, 
ο πολιτιστικός περίγυρος, η συμπεριφορά 
και το φύλο.

Or. es

Αιτιολόγηση

Η ανθρώπινη ανάπτυξη πρέπει να αναλυθεί στο πλαίσιο του περιβάλλοντος στο οποίο ζουν τα 
άτομα και λαμβάνοντας υπόψη την ιστορική κληρονομιά, τόσο την υλική όσο και την άυλη που 
τον περιβάλλει.

Τροπολογία: Pia Elda Locatelli

Τροπολογία 256
Παράρτημα Ι, "Θεματικοί τομείς", σημείο 4 "Υγεία", υπότιτλος "Δραστηριότητες", εδάφιο 2 

"Μεταγραφική έρευνα στην υπηρεσία της ανθρώπινης υγείας", τέταρτη παύλα

Ανθρώπινη ανάπτυξη και Ανθρώπινη ανάπτυξη και 
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γήρανση:καλύτερη κατανόηση της 
διεργασίας της δια βίου ανάπτυξης και της 
υγιούς γήρανσης. Θα δοθεί έμφαση στη 
μελέτη των ανθρωπίνων και των προτύπων 
συστημάτων, όπου συμπεριλαμβάνονται οι 
αλληλεπιδράσεις με παράγοντες όπως το 
περιβάλλον, η συμπεριφορά και το φύλο.

γήρανση:καλύτερη κατανόηση της 
διεργασίας της δια βίου ανάπτυξης και της 
υγιούς γήρανσης. Θα δοθεί έμφαση στη 
μελέτη των ανθρωπίνων και κυτταρικών
προτύπων συστημάτων, όπου 
συμπεριλαμβάνονται οι αλληλεπιδράσεις με 
παράγοντες όπως το περιβάλλον, η 
συμπεριφορά και το φύλο, από τη 
δραστηριότητα των συνάψεων μέχρι τον 
εκφυλισμό των νευρικών κυττάρων, με τη 
χρήση κλινικών ή προκλινικών 
λειτουργικών ή μοριακών προσεγγίσεων 
απεικόνισης.

Or. en

Η παρούσα τροπολογία αντικαθιστά την τροπολογία 514 στο σχέδιο έκθεσης Jerzy Buzek 
σχετικά με το 7ο Πρόγραμμα Πλαίσιο.

Αιτιολόγηση

Τα κυτταρικά πρότυπα είναι πιο σταθερή πλατφόρμα για τα γονιδιακά στοιχεία. Η ΕΚ έχει 
ζητήσει κυτταρικά συστήματα για τον περιορισμό της χρήσης ζωικών προτύπων όπου αυτό είναι 
δυνατόν. 

Τροπολογία: Dominique Vlasto

Τροπολογία 257
Παράρτημα Ι, "Θεματικοί τομείς", σημείο 3 "Υγεία", υπότιτλος "Δραστηριότητες", εδάφιο 2 

"Μεταγραφική έρευνα στην υπηρεσία της ανθρώπινης υγείας", παύλα 5 α (νέα)

Μυκητιάσεις: Το επίκεντρο, ιδίως όσον 
αφορά την κυστική ίνωση, θα δοθεί στην 
επιδημιολογία, την κλινική 
παρακολούθηση, τη διάγνωση, καθώς 
επίσης και στη βασική έρευνα στη 
φυσιοπαθολογία των μυκητιάσεων και των 
νέων θεραπευτικών στόχων (συγκόλληση 
ιστών και μηχανισμοί επέμβασης για να 
αποτραπεί η ανοσολογική αντίδραση του 
ξενιστή). Ιδιαίτερη έμφαση θα δοθεί στη 
θεραπεία των μυκητιάσεων, στην έρευνα 
των φυσικώς εμφανιζομένων ουσιών ή των 
δομικών αναλόγων με δυνητικές 
αντιμυκητιακές ιδιότητες και τη μελέτη 
των μηχανισμών αντίστασης των 
παθογόνων μυκήτων στα υπάρχοντα 
αντιμυκητιακά φάρμακα.



AM\614619EL.doc 57/104 PE 374.083v01-00

EL

Or. fr

Αιτιολόγηση

Οι μολυσματικές νόσοι δεν περιορίζονται σε ορισμένους παθογενείς παράγοντες. Οι 
μυκητιάσεις πρέπει να περιληφθούν στο πρόγραμμα πλαίσιο εξίσου με τα βακτήρια ή τις 
ιογενείς μολύνσεις, με ιδιαίτερη έμφαση στην κυστική ίνωση και τις παθογένειες που συνδέονται 
με την ανοσοκαταστολή.

Τροπολογία: David Hammerstein Mintz, Hiltrud Breyer

Τροπολογία 258
Παράρτημα Ι, "Θεματικοί τομείς", σημείο 6 "Υγεία", υπότιτλος "Δραστηριότητες", εδάφιο 2 

"Μεταγραφική έρευνα στην υπηρεσία της ανθρώπινης υγείας", έκτη παύλα, εισαγωγικό 
μέρος

Ιός HIV/AIDS, ελονοσία και φυματίωση: Ιός HIV/AIDS, συμπεριλαμβανομένης και 
της έρευνας στα μικροβιοκτόνα, ελονοσία 
και φυματίωση

Τροπολογία: Αντώνιος Τρακατέλλης

Τροπολογία: 259
Παράρτημα Ι, "Θεματικοί τομείς", σημείο 6 "Υγεία", υπότιτλος "Δραστηριότητες", εδάφιο 2 

"Μεταγραφική έρευνα στην υπηρεσία της ανθρώπινης υγείας", έκτη παύλα

Ιός HIV/AIDS, ελονοσία και φυματίωση: θα 
δοθεί έμφαση στην ανάπτυξη νέων 
θεραπειών, διαγνωστικών εργαλείων, 
προληπτικών εμβολίων και χημικών 
φραγμών μεταβίβασης, όπως τα 
μικροβιοκτόνα κατά του ιού HIV. Οι 
ερευνητικές προσπάθειες θα αντιμετωπίσουν 
τις τρεις ασθένειες σε παγκόσμιο επίπεδο, 
αλλά και τις πτυχές που είναι αμιγώς 
ευρωπαϊκές. Θα δοθεί έμφαση στις 
προκλινικές και στις πρώιμες κλινικές 
ερευνητικές δραστηριότητες και, όπου 
κρίνεται σκόπιμο (π.χ. για τα εμβόλια κατά 
του ιού HIV/AIDS), θα προβλεφθεί 
συνεργασία στο πλαίσιο πρωτοβουλιών 
παγκοσμίου επιπέδου.

Ιός HIV/AIDS, ελονοσία και φυματίωση,
καθώς και άλλες εν δυνάμει σοβαρές 
λοιμωδείς νόσοι όπως για παράδειγμα οι 
σεξουαλικά μεταδιδόμενες νόσοι: θα δοθεί 
έμφαση στην ανάπτυξη στρατηγικών 
προληψης και νέων θεραπειών, 
διαγνωστικών εργαλείων, προληπτικών 
εμβολίων και χημικών φραγμών 
μεταβίβασης, όπως τα μικροβιοκτόνα κατά 
του ιού HIV. Οι ερευνητικές προσπάθειες θα
αντιμετωπίσουν τις τρεις ασθένειες σε 
παγκόσμιο επίπεδο, αλλά και τις πτυχές που 
είναι αμιγώς ευρωπαϊκές. Θα δοθεί έμφαση 
στις προκλινικές και στις πρώιμες κλινικές 
ερευνητικές δραστηριότητες και, όπου 
κρίνεται σκόπιμο (π.χ. για τα εμβόλια κατά 
του ιού HIV/AIDS), θα προβλεφθεί 
συνεργασία στο πλαίσιο πρωτοβουλιών 
παγκοσμίου επιπέδου.

Or. el
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Αιτιολόγηση

Υπάρχουν  σεξουαλικά μεταδιδόμενες νόσοι που αποτελούν εν δυνάμει σοβαρές λοιμώδεις 
νόσους όπως για παράδειγμα τα χλαμύδια, τα οποία όχι μονό προκαλούν στειρότητα και 
έκτοπες κυήσεις, αλλά αποτελούν και παγκοσμίως το πρώτο αίτιο τύφλωσης που μπορεί να 
αποφευχθεί καθώς και πιθανό παράγοντα καρδιακής νόσου.

Τροπολογία: David Hammerstein Mintz, Hiltrud Breyer

Τροπολογία 260
Παράρτημα Ι, "Θεματικοί τομείς", σημείο 3 "Υγεία", υπότιτλος "Δραστηριότητες", εδάφιο 2 

"Μεταγραφική έρευνα στην υπηρεσία της ανθρώπινης υγείας", παύλα 7 α (νέα)

- Μεταγραφική έρευνα σε ανδρικά 
αντισυλληπτικά.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η επιστήμη και η έρευνα μπορεί να συμβάλουν στην ισότητα των φύλων. Επ' αυτού ζωτικής 
σημασίας είναι να υπάρξει συμβολή στην ανάπτυξη αντισυλληπτικών για άνδρες. Μέχρι τούδε 
την ευθύνη για την αντισύλληψη τη φέρουν τις περισσότερες φορές οι γυναίκες – και οι γυναίκες 
πλήττονται επίσης από τους κινδύνους υγείας που συνδέονται με την αντισύλληψη. Συχνά οι 
γυναίκες δεν μπορούν να αποφασίσουν επί ίσοις όροις με τον σεξουαλικό σύντροφό τους για 
μεθόδους αντισύλληψης, επί παραδείγματι τη χρήση προφυλακτικών.

Τροπολογία: Νικόλαος Βακάλης

Τροπολογία: 261
Παράρτημα Ι, "Θεματικοί τομείς", σημείο 3 "Υγεία", υπότιτλος "Δραστηριότητες", εδάφιο 2 

"Μεταγραφική έρευνα στην υπηρεσία της ανθρώπινης υγείας", παύλα 7 β (νέα)

Αυτοάνοσα νοσήματα: Εστίαση θα υπάρξει 
στην αιτιολογία ασθενειών (κυρίως της 
ρευματοειδούς αρθρίτιδας, του συνδρόμου 
Sjögren, της σκλήρυνσης κατά πλάκας, του 
ινσουλινοεξαρτώμενου διαβήτη και του 
συστημικού ερυθρωματώδη λύκου), 
συμπεριλαμβανομένων και των 
περιβαλλοντικών και γενετικών αιτίων, 
καθώς και η διάγνωση, πρόληψη και 
θεραπεία τους. 

Or. en
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Αιτιολόγηση

Τα αυτοάνοσα νοσήματα καθίστανται σημαντική απειλή για τη δημόσια υγεία στην Ευρώπη, με 
το 5% του πληθυσμού (κυρίως γυναίκες) να πλήττεται από τέτοιου είδους ασθένειες. Μολονότι 
η ιατρική έρευνα έχει σημειώσει τελευταία προόδους, δεν έχουν ακόμη φωτιστεί οι αιτίες της 
δυσλειτουργίας ορισμένων ανθρωπίνων συστημάτων αυτοανοσίας. Έχουμε φτάσει σε κρίσιμο 
σημείο όπου η έρευνα στον τομέα της αιτιολογίας των αυτοάνοσων νοσημάτων πρέπει να 
ενθαρρυνθεί περαιτέρω, προκειμένου να αναχαιτιστεί η οδυνηρή αυτή κατάσταση.

Τροπολογία: David Hammerstein Mintz

Τροπολογία: 262
Παράρτημα Ι, "Θεματικοί τομείς", σημείο 8 "Υγεία", υπότιτλος "Δραστηριότητες", εδάφιο 2 

"Μεταγραφική έρευνα στην υπηρεσία της ανθρώπινης υγείας", όγδοη παύλα

Καρκίνος: θα δοθεί έμφαση στην αιτιολογία 
της ασθένειας· στον προσδιορισμό και στην 
επικύρωση φαρμακευτικών στόχων και 
βιολογικών δεικτών που αποσκοπούν στην 
πρόληψη, στην πρόωρη διάγνωση και 
θεραπεία· και στην αξιολόγηση της 
αποτελεσματικότητας των προγνωστικών, 
διαγνωστικών και θεραπευτικών 
επεμβάσεων.

Καρκίνος: θα δοθεί έμφαση στην αιτιολογία 
της ασθένειας καθώς και στην 
επιδημιολογική έρευνα, στον προσδιορισμό 
και στην επικύρωση φαρμακευτικών στόχων 
και βιολογικών δεικτών που αποσκοπούν 
στην πρόληψη, στην πρόωρη διάγνωση και 
θεραπεία· και στην αξιολόγηση της 
αποτελεσματικότητας των προγνωστικών, 
διαγνωστικών και θεραπευτικών 
επεμβάσεων.

Or. en

Τροπολογία: Pia Elda Locatelli

Τροπολογία 263
Παράρτημα Ι, "Θεματικοί τομείς", σημείο 3 "Υγεία", υπότιτλος "Δραστηριότητες", εδάφιο 2 
"Μεταγραφική έρευνα στην υπηρεσία της ανθρώπινης υγείας", όγδοη παύλα και παύλα 8 α 

(νέα)

Καρκίνος: θα δοθεί έμφαση στην αιτιολογία 
της ασθένειας· στον προσδιορισμό και στην 
επικύρωση φαρμακευτικών στόχων και 
βιολογικών δεικτών που αποσκοπούν στην 
πρόληψη, στην πρόωρη διάγνωση και 
θεραπεία· και στην αξιολόγηση της 
αποτελεσματικότητας των προγνωστικών, 
διαγνωστικών και θεραπευτικών 
επεμβάσεων.

Καρκίνος: θα δοθεί έμφαση στην αιτιολογία 
της ασθένειας· στον προσδιορισμό και στην 
επικύρωση φαρμακευτικών στόχων και 
βιολογικών δεικτών με τη χρήση in vivo μη 
επεμβατικών μεθόδων που αποσκοπούν 
στην πρόληψη, στην πρόωρη διάγνωση και 
θεραπεία· και στην αξιολόγηση της 
αποτελεσματικότητας των προγνωστικών, 
διαγνωστικών και θεραπευτικών 
επεμβάσεων.
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Εκφυλιστικές δυσλειτουργίες οφειλόμενες 
στη γήρανση: Οι δράσεις θα εστιάσουν 
στους μοριακούς μηχανισμούς που διέπουν 
τις όλο και συχνότερα εμφανιζόμενες 
εκφυλιστικές ασθένειες, με ιδιαίτερη 
έμφαση στη δομή και τη λειτουργία των 
ενεχομένων πρωτεϊνών, του κυτταρικού 
στρες και της τοξικότητας των πρωτεϊνών.

Or. en

Αιτιολόγηση

Εκφυλιστικές δυσλειτουργίες οφειλόμενες στη γήρανση:

Λόγω της αύξησης του προσδόκιμου ζωής στις δυτικές χώρες, οι εκφυλιστικές νόσοι, όπως η 
νόσος του Alzheimer, η νόσος του Parkinson και η συστημική αμυλοΐδοση, προξενούν μεγάλη 
ανησυχία. Η αργή και σταδιακή εξέλιξή τους προξενεί τεράστιο κοινωνικό πρόβλημα και 
επηρεάζει δραματικά την ποιότητα ζωής των ασθενών και των συγγενών. Ένα διακριτικό, 
κοινό χαρακτηριστικό των παθολογιών αυτών είναι η παρουσία πρωτεϊνών με κακή 
αναδίπλωση, καθώς και μεταλλαγμένων πρωτεϊνών. Έτσι λοιπόν, πρωταρχικός σκοπός της 
βιοϊατρικής έρευνας είναι να καθορίσει τον παθογενή ρόλο των μεταλλαγμένων πρωτεϊνών για 
την κατανόηση της ασθένειας και την ανάπτυξη θεραπευτικών στρατηγικών.

Τροπολογία: Pia Elda Locatelli

Τροπολογία: 264
Παράρτημα Ι, "Θεματικοί τομείς", σημείο 9 "Υγεία", υπότιτλος "Δραστηριότητες", εδάφιο 2 

"Μεταγραφική έρευνα στην υπηρεσία της ανθρώπινης υγείας", ένατη παύλα

Καρδιαγγειακές παθήσεις: θα δοθεί έμφαση 
στη διάγνωση, την πρόληψη, τη θεραπεία 
και την παρακολούθηση των καρδιοπαθειών 
και των παθήσεων των αιμοφόρων αγγείων 
(συμπεριλαμβανομένου του ρόλου των 
αγγείων στην εγκεφαλική συμφόρηση) 
χρησιμοποιώντας μια ευρεία 
πολυεπιστημονική προσέγγιση.

Καρδιαγγειακές παθήσεις: θα δοθεί έμφαση 
στη διάγνωση, την πρόληψη, τη θεραπεία 
και την παρακολούθηση των καρδιοπαθειών 
και των παθήσεων των αιμοφόρων αγγείων 
(συμπεριλαμβανομένου του ρόλου των 
αγγείων στην εγκεφαλική συμφόρηση) 
χρησιμοποιώντας μια ευρεία 
πολυεπιστημονική προσέγγιση. Ιδιαίτερη 
έμφαση θα δοθεί στις καρδιαγγειακές 
αλλοιώσεις κατά τη γήρανση.

Or. en

Αιτιολόγηση

Οι καρδιαγγειακές παθήσεις συνεχίζουν να αντιπροσωπεύουν ένα των μειζόνων αιτίων 
νοσηρότητας και θνησιμότητας στα κράτη της Δύσεως. Παρά την ανάπτυξη δραστικών μεθόδων 
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θεραπείας για τα βαρέα περιστατικά, χρόνιες παθήσεις όπως είναι η αρτηριοσκλήρωση και η 
καρδιακή ανεπάρκεια αναμένουν ακόμη να τύχουν επιτυχούς αντιμετωπίσεως. Η ανάπτυξη 
νέων μεθόδων διάγνωσης, νέων δοκιμών οι οποίες να μπορούν να προλέγουν τον κίνδυνο σε 
δοθέντα πληθυσμό και νέων θεραπευτικών αγωγών που προέρχονται από έρευνα στους 
μοριακούς μηχανισμούς αυτών των νόσων πρέπει να οδηγήσουν σε σημαντική βελτίωση αυτού 
του μείζονος προβλήματος υγείας με το συνακόλουθο κοινωνικό και οικονομικό όφελος. 

Τροπολογία: Pia Elda Locatelli

Τροπολογία: 265
Παράρτημα Ι, "Θεματικοί τομείς", σημείο 10 "Υγεία", υπότιτλος "Δραστηριότητες", εδάφιο 2 

"Μεταγραφική έρευνα στην υπηρεσία της ανθρώπινης υγείας", δέκατη παύλα

Διαβήτης και παχυσαρκία: για τον διαβήτη, 
θα δοθεί έμφαση στην αιτιολογία των 
διαφόρων ειδών διαβήτη, και στη σχετική 
πρόληψη και θεραπεία αυτών. Για την 
παχυσαρκία, θα δοθεί έμφαση στην 
πολυεπιστημονική προσέγγιση, όπου 
συμπεριλαμβάνονται η γενετική, ο τρόπος 
ζωής και η επιδημιολογία.

Διαβήτης παχυσαρκία και νεφροπάθεια: για 
τον διαβήτη, θα δοθεί έμφαση στην 
αιτιολογία των διαφόρων ειδών διαβήτη, και 
στη σχετική πρόληψη και θεραπεία αυτών. 
Για την παχυσαρκία, θα δοθεί έμφαση στην 
πολυεπιστημονική προσέγγιση, όπου 
συμπεριλαμβάνονται η γενετική, ο τρόπος 
ζωής και η επιδημιολογία. Όσον αφορά τη 
διαβητική νεφροπάθεια, η εστίαση θα 
αφορά την έγκαιρη διάγνωση και την 
πρόληψη της εξέλιξης της νεφροπάθειας, 
με θεραπευτικές στρατηγικές που θα 
χρησιμοποιούν καινοτόμα φάρμακα και 
μοριακές προσεγγίσεις.

Or. it

Αιτιολόγηση

Η παχυσαρκία, ο διαβήτης και η νεφροπάθεια αποτελούν στενότατα συνδεδεμένες ιατρικές 
καταστάσεις η εμφάνιση των οποίων αυξάνει με εκθετική ταχύτητα. Επί πλέον, η διαβητική 
νεφροπάθεια συνδέεται και με καρδιαγγειακά νοσήματα. Σήμερα είναι δυνατή η πρόληψη της 
νεφροπάθειας με οφέλη για τους ασθενείς και μπορεί να περιοριστεί και το κόστος υγειονομικής 
περίθαλψης σε ολόκληρο τον κόσμο.

Τροπολογία: Pia Elda Locatelli

Τροπολογία 266
Παράρτημα Ι, "Θεματικοί τομείς", σημείο 10 "Υγεία", υπότιτλος "Δραστηριότητες", εδάφιο 2 

"Μεταγραφική έρευνα στην υπηρεσία της ανθρώπινης υγείας", δέκατη παύλα

Διαβήτης και παχυσαρκία: για τον διαβήτη, 
θα δοθεί έμφαση στην αιτιολογία των 

Διαβήτης και παχυσαρκία: για τον διαβήτη, 
θα δοθεί έμφαση στην αιτιολογία των 
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διαφόρων ειδών διαβήτη, και στη σχετική 
πρόληψη και θεραπεία αυτών. Για την 
παχυσαρκία, θα δοθεί έμφαση στην 
πολυεπιστημονική προσέγγιση, όπου 
συμπεριλαμβάνονται η γενετική, ο τρόπος 
ζωής και η επιδημιολογία.

διαφόρων ειδών διαβήτη, και στη σχετική 
πρόληψη και θεραπεία αυτών που 
περιλαμβάνει και την θεραπεία κυτταρικής 
αντικατάστασης. Για την παχυσαρκία, θα 
δοθεί έμφαση στην πολυεπιστημονική 
προσέγγιση, όπου συμπεριλαμβάνονται η 
γενετική, η βιοχημεία και η φυσιολογία 
(που θα αξιολογούνται με μη επεμβατικές 
μεθόδους όπως η μοριακή και η 
λειτουργική απεικόνιση) ο τρόπος ζωής και 
η επιδημιολογία. Για τον διαβήτη και την 
παχυσαρκία θα δοθεί έμφαση στις νεανικές 
ασθένειες και τους παράγοντες που 
λειτουργούν κατά την παιδική ηλικία.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η κυτταρική απεικόνιση με την αυστηρή παρακολούθηση της τύχης και της λειτουργικότητας 
των κυττάρων, αποτελεί κορυφαία προτεραιότητα στον τομέα της κυτταρικής (βλαστικών 
κυττάρων) μεταμόσχευσης και στην προκλινική φάση πολλών ασθενειών.

Η κυτταρική αντικατάσταση αποτελεί επί του παρόντος τη μοναδική προσέγγιση που οδηγεί σε 
πλήρη ανεξαρτησία από την ινσουλίνη στις περιπτώσεις του διαβήτη τύπου 1. Η ανάπτυξη 
παρεμβατικών δοκιμών κατά την παιδική ηλικία, που αποσκοπούν στην πρόληψη/θεραπεία του 
διαβήτη του τύπου 1, αποτελεί κορυφαία προτεραιότητα της έρευνας στον τομέα του διαβήτη 
του τύπου 1.

Τροπολογία: Pia Elda Locatelli

Τροπολογία: 267
Παράρτημα Ι, "Θεματικοί τομείς", σημείο 12 "Υγεία", υπότιτλος "Δραστηριότητες", εδάφιο 2 

"Μεταγραφική έρευνα στην υπηρεσία της ανθρώπινης υγείας", δωδέκατη παύλα

Άλλες χρόνιες παθήσεις: θα δοθεί έμφαση 
στις μη θανατηφόρες ασθένειες με 
σημαντικές επιπτώσεις στην ποιότητα ζωής 
κατά την περίοδο του γήρατος, όπως οι 
λειτουργικές και αισθητηριακές διαταραχές 
και άλλες χρόνιες παθήσεις (π.χ. 
ρευματοπάθειες). 

Άλλες χρόνιες παθήσεις: θα δοθεί έμφαση 
στις μη θανατηφόρες ασθένειες με 
σημαντικές επιπτώσεις στην ποιότητα ζωής 
κατά την περίοδο του γήρατος, όπως οι 
λειτουργικές και αισθητηριακές διαταραχές 
και άλλες χρόνιες παθήσεις (π.χ. 
ρευματοπάθειες, άνοια και εκφυλιστικές 
ασθένειες του νευρικού συστήματος.). 

Or. en
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Αιτιολόγηση

Η Ευρώπη εισέρχεται σε μια περίοδο επιταχυνόμενης γήρανσης του πληθυσμού.

Καθόσον όλο και περισσότερα άτομα ζουν περισσότερο, ο αριθμός των ατόμων που πλήττονται 
από ασθένειες που συνδέονται με το γήρας, συμπεριλαμβανομένης της νόσου Alzheimer, θα 
συνεχίσει να αυξάνει και επί του παρόντος εκτιμάται ότι περίπου το ήμισυ του πληθυσμού των 
ατόμων άνω των 85 ετών πάσχει από κάποια μορφή άνοιας. Με δεδομένη τη γήρανση του 
πληθυσμού μας, το μέγεθος του προβλήματος της νόσου Alzheimer ως ευρωπαϊκού 
προβλήματος εντείνεται συνεχώς. Αυτό καθιστά τη νόσο αυτή επείγουσα ερευνητική 
προτεραιότητα. 

Οι παρεμβάσεις που θα μπορούσαν να ανακόψουν την ανάπτυξη της νόσου Alzheimer και 
άλλων μορφών άνοιας θα είχαν τεράστια θετική επίδραση στη δημόσια υγεία επειδή θα μείωναν 
πολύ τον αριθμό των ατόμων που θα έπασχαν από τη νόσο. Αυτό, με τη σειρά του, θα μείωνε το 
κοινωνικό, προσωπικό και οικονομικό κόστος που συνδέεται με την περίθαλψη των ασθενών 
αυτών. 

Τροπολογία: Angelika Niebler

Τροπολογία: 268
Παράρτημα Ι, "Θεματικοί τομείς", σημείο 12 "Υγεία", υπότιτλος "Δραστηριότητες", εδάφιο 2 

"Μεταγραφική έρευνα στην υπηρεσία της ανθρώπινης υγείας", δωδέκατη παύλα

Άλλες χρόνιες παθήσεις: θα δοθεί έμφαση 
στις μη θανατηφόρες ασθένειες με 
σημαντικές επιπτώσεις στην ποιότητα ζωής 
κατά την περίοδο του γήρατος, όπως οι 
λειτουργικές και αισθητηριακές διαταραχές 
και άλλες χρόνιες παθήσεις (π.χ. 
ρευματοπάθειες). 

Άλλες χρόνιες παθήσεις: θα δοθεί έμφαση 
στις μη θανατηφόρες ασθένειες με 
σημαντικές επιπτώσεις στην ποιότητα ζωής 
κατά την περίοδο του γήρατος, όπως οι 
λειτουργικές και αισθητηριακές διαταραχές 
και άλλες χρόνιες παθήσεις (π.χ. 
ρευματοπάθειες και οστεοπόρωση). 

Or. de

Αιτιολόγηση

Η οστεοπόρωση έχει λάβει διαστάσεις επιδημίας όπως αποδεικνύεται και από το γεγονός ότι, 
στις ημέρες μας, μια στις τρεις γυναίκες – και ένας στους πέντε άνδρες – άνω των 50 έχει 
υποστεί κατά τη διάρκεια της ζωής του(της) τουλάχιστον ένα κάταγμα που συνδέεται με την 
οστεοπόρωση.  Συνεπώς είναι αναγκαία και αντίστοιχη αύξηση της έρευνας.

Τροπολογία: Eluned Morgan

Τροπολογία: 269
Παράρτημα Ι, "Θεματικοί τομείς", σημείο 12 "Υγεία", υπότιτλος "Δραστηριότητες", εδάφιο 2 

"Μεταγραφική έρευνα στην υπηρεσία της ανθρώπινης υγείας", δωδέκατη παύλα
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Άλλες χρόνιες παθήσεις: θα δοθεί έμφαση 
στις μη θανατηφόρες ασθένειες με 
σημαντικές επιπτώσεις στην ποιότητα ζωής
κατά την περίοδο του γήρατος, όπως οι 
λειτουργικές και αισθητηριακές διαταραχές 
και άλλες χρόνιες παθήσεις (π.χ. 
ρευματοπάθειες). 

Άλλες χρόνιες παθήσεις: θα δοθεί έμφαση 
στις μη θανατηφόρες ασθένειες με 
σημαντικές επιπτώσεις στην ποιότητα ζωής 
κατά την περίοδο του γήρατος, όπως οι 
λειτουργικές και αισθητηριακές διαταραχές 
και άλλες χρόνιες παθήσεις (π.χ. 
ρευματοπάθειες) όπως η ρευματοειδής 
αρθρίτιδα. 

Or. en

Αιτιολόγηση

Είναι σημαντικό οι ρευματοειδείς ασθένειες, όπως η ρευματοειδής αρθρίτιδα, να περιληφθούν 
στο πρόγραμμα πλαίσιο. Η σημασία της έρευνας επί των ρευματικών νόσων υπογραμμίσθηκε με 
την έγκριση γραπτής δήλωσης στις 13.102005 αριθ. 389 (διαδικασία βάσει του άρθρου 116 του 
Κανονισμού).

Τροπολογία: Dominique Vlasto

Τροπολογία: 270
Παράρτημα Ι, "Θεματικοί τομείς", σημείο 12 "Υγεία", υπότιτλος "Δραστηριότητες", εδάφιο 2 

"Μεταγραφική έρευνα στην υπηρεσία της ανθρώπινης υγείας", δωδέκατη παύλα

Άλλες χρόνιες παθήσεις: θα δοθεί έμφαση 
στις μη θανατηφόρες ασθένειες με 
σημαντικές επιπτώσεις στην ποιότητα ζωής 
κατά την περίοδο του γήρατος, όπως οι 
λειτουργικές και αισθητηριακές διαταραχές 
και άλλες χρόνιες παθήσεις (π.χ. 
ρευματοπάθειες).

Άλλες χρόνιες παθήσεις: θα δοθεί έμφαση 
στις μη θανατηφόρες ασθένειες με 
σημαντικές επιπτώσεις στην ποιότητα ζωής 
κατά την περίοδο του γήρατος, όπως οι 
λειτουργικές και αισθητηριακές διαταραχές 
και άλλες χρόνιες και ιδίως φλεγμονώδεις 
παθήσεις (π.χ. ρευματοπάθειες).

Or. fr

Αιτιολόγηση

Έχει ζωτική σημασία να περιληφθεί μνεία στις φλεγμονώδεις ασθένειες. Πολλές σημαντικές 
ασθένειες έχουν φλεγμονώδη συνιστώσα, όπως π.χ. η αθηροσκλήρωση, η χρόνια βογχίτιδα και 
τα αυτοάνοσα νοσήματα.

Τροπολογία: David Hammerstein Mintz, Hiltrud Breyer

Τροπολογία: 271
Παράρτημα Ι, "Θεματικοί τομείς", σημείο 3 "Υγεία", υπότιτλος "Δραστηριότητες", εδάφιο 2 

"Μεταγραφική έρευνα στην υπηρεσία της ανθρώπινης υγείας", παύλα 12 α (νέα)
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- Παρηγορητική ιατρική: θεραπεία πόνου 
και συμπτωματική αγωγή σε ανίατες προς 
το παρόν ασθένειες, για να 
καταπολεμηθούν όσο το δυνατόν πιο 
αποτελεσματικά τα συμπτώματα των 
ασθενών.

Or. en

Αιτιολόγηση

Πολλές ασθένειες θα παραμείνουν ανίατες κατά τα προσεχή επτά ή οκτώ έτη. Επίσης θα 
εξακολουθούν να πεθαίνουν από ασθένειες οι άνθρωποι και μετά τη λήξη του έβδομου 
προγράμματος πλαισίου για την έρευνα. Στόχος της παρηγορητικής ιατρικής είναι να 
καταπολεμήσει τις οδύνες, κυρίως τον πόνο, καθώς και άλλα συμπτώματα όπως είναι η δίψα, ο 
κνησμός ή η ναυτία, όταν δεν δυνατόν να καταπολεμηθεί πλέον η αιτία της ίδια της ασθένειας.

Τροπολογία: David Hammerstein Mintz

Τροπολογία: 272
Παράρτημα Ι, "Θεματικοί τομείς", σημείο 3 "Υγεία", υπότιτλος "Δραστηριότητες", εδάφιο 2 

"Μεταγραφική έρευνα στην υπηρεσία της ανθρώπινης υγείας", παύλα 12 β (νέα)

Λοιπές ασθένειες: Νόσοι του 
αναπνευστικού συστήματος, 
παραμελημένες ασθένειες και μελέτες σε 
πληθυσμούς για τη διερεύνηση 
αναδυομένων παραγόντων κινδύνου.

Τροπολογία: Pia Elda Locatelli

Τροπολογία: 273
Παράρτημα Ι, "Θεματικοί τομείς", σημείο 3 "Υγεία", υπότιτλος "Δραστηριότητες", εδάφιο 2 

"Μεταγραφική έρευνα στην υπηρεσία της ανθρώπινης υγείας", παύλα 12 γ (νέα)

- Έρευνα στην αναγέννηση ιστών. 
Ιδιαίτερη προσοχή θα δοθεί στην έρευνα 
στην αναγέννηση ιστών, όπως είναι η 
αναγέννηση ιστού του δέρματος και της 
καρδιάς, με σκοπό την κατανόηση των 
μηχανισμών που διέπουν τις διεργασίες 
αναγεννήσεως και τον προσδιορισμό 
καινοτόμων προσεγγίσεων για μεθόδους 
γονιδιακής θεραπείας και 
κυτταροθεραπείας.



PE 374.083v01-00 66/104 AM\614619EL.doc

EL

Or. en

Αιτιολόγηση

Τα τελευταία χρόνια έχουν συσσωρευτεί πειραματικά δεδομένα που δείχνουν την εμφάνιση 
βλαστικών κυττάρων και αναγέννησης ιστών (έστω και περιορισμένη) σε ιστούς που 
προηγουμένως δεν διέθεταν την ιδιότητα αυτή, όπως ο εγκέφαλος και η καρδιά. 

Θα έχει τεράστια σημασία να τροφοδοτηθεί η έρευνα προς την κατεύθυνση αυτή, για να 
διατηρηθεί η αιχμή που διαθέτει επί του παρόντος η Ευρώπη έναντι ανταγωνιστικών χωρών. Αν 
κατανοήσουμε τον μοριακό μηχανισμό της κυτταρικής αναγέννησης στα θηλαστικά, σύντομα θα 
οδηγηθούμε σε νέα πρωτόκολλα κυτταρικής θεραπείας για κοινές ασθένειες που εξακολουθούν 
να έχουν υψηλή θνησιμότητα και νοσηρότητα και συνεπακόλουθο υψηλό κοινωνικό και 
οικονομικό κόστος. Επί πλέον, η έρευνα στον τομέα αυτό θα ωθήσει την ανάπτυξη νέων 
βιολογικών υλικών που αποτελούν επίσης κομβικής σημασίας ερευνητικό τομέα στην 
βιοϊατρική.

Τροπολογία: Vittorio Prodi

274
Παράρτημα Ι, "Θεματικοί τομείς", σημείο 12 "Υγεία", υπότιτλος "Δραστηριότητες", εδάφιο 2 

"Μεταγραφική έρευνα στην υπηρεσία της ανθρώπινης υγείας", παύλα 12 δ (νέα)

- Πλατφόρμες μέριμνας για την υγεία. 
Διάδοση βελτίστων πρακτικών και 
ανταλλαγή επαγγελματιών.

Or. en

Η παρούσα τροπολογία αντικαθιστά την τροπολογία 581 στο σχέδιο έκθεσης Jerzy Buzek 
σχετικά με το 7ο Πρόγραμμα Πλαίσιο.

Τροπολογία: Lena Ek

275
Παράρτημα Ι, Μέρος «Θέματα», θέμα «Υγεία», κεφάλαιο «Δραστηριότητες», παύλα 12 ε 

(νέα)

Στρατηγικές εναλλακτικών δοκιμών και 
μέθοδοι χωρίς τη χρήση ζώων
- Αύξηση της έρευνας για την ανάπτυξη 
και επικύρωση εναλλακτικών μεθόδων 
αντί των δοκιμών επί ζώων. Ανάπτυξη και 
επικύρωση εναλλακτικών στρατηγικών 
δοκιμών και ιδιαίτερα μεθόδων χωρίς τη 
χρήση ζώων για δοκιμές εμβολίων για 
ανθρώπινη και κτηνιατρική χρήση, 
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τοξικολογικές και φαρμακευτικές δοκιμές 
ασφάλειας και άλλους τομείς έρευνας. 
Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δοθεί στην 
αντικατάσταση της χρήσης πρωτευόντων 
θηλαστικών.

Or. en

Η παρούσα τροπολογία αντικαθιστά την τροπολογία 583 της επιτροπής ENVI στο σχέδιο 
έκθεσης Jerzy Buzek σχετικά με το 7ο Πρόγραμμα Πλαίσιο.

Τροπολογία: Peter Liese

276
Παράρτημα Ι, Μέρος «Θέματα», θέμα «Υγεία», κεφάλαιο «Δραστηριότητες», παύλα 12 στ 

(νέα) 

- Παιδιατρικά φάρμακα

Παροχή κινήτρων προς στήριξη της 
έρευνας στα παιδιατρικά φάρμακα και της 
ανάπτυξης και διάθεσης αυτών με εστίαση 
στις ουσίες για τις οποίες το δίπλωμα 
ευρεσιτεχνίας ή η προστασία δεδομένων 
έχει λήξει.

Or. en

Η παρούσα τροπολογία αντικαθιστά την τροπολογία 529 στο σχέδιο έκθεσης Jerzy Buzek 
σχετικά με το 7ο Πρόγραμμα Πλαίσιο.

Τροπολογία: Pia Elda Locatelli

Τροπολογία: 277
Παράρτημα Ι, "Θεματικοί τομείς", σημείο 1 "Υγεία", υπότιτλος "Δραστηριότητες", εδάφιο 3 
"Βελτιστοποίηση της παροχής ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης στους Ευρωπαίους πολίτες", 

1η παύλα

Eνισχυμένη προώθηση της υγείας και 
πρόληψη ασθενειών: παροχή αποδείξεων 
για τα βέλτιστα μέτρα δημόσιας υγείας, 
όσον αφορά τους τρόπους ζωής και τις 
παρεμβάσεις σε διαφορετικά επίπεδα και 
σε διαφορετικά πλαίσια. Θα δοθεί έμφαση 
σε ευρύτερους καθοριστικούς παράγοντες 
της υγείας και στον τρόπο που αυτοί 
αλληλεπιδρούν τόσο σε ατομικό επίπεδο, 
όσο και σε επίπεδο ανθρώπινης κοινότητας 

Eνισχυμένη προώθηση της υγείας και 
πρόληψη ασθενειών: Ενδεχομένως, στο 
πλαίσιο του εν λόγω θεματικού τομέα, 
πρέπει να εφαρμοστούν προγράμματα 
ιατρικής ενημέρωσης για τη βελτίωση της 
κατανόησης των απειλών για την υγεία και 
των ενδεχόμενων ιατρικών παρεμβάσεων 
και στάσεων συμπεριφοράς για τη 
βελτίωση της δημόσιας και ατομικής 
υγείας. Οι δυσκολίες στη σχέση ασθενή –



PE 374.083v01-00 68/104 AM\614619EL.doc

EL

(π.χ. διαιτολόγιο, άγχος, καπνός και άλλες 
ουσίες, φυσική δραστηριότητα, πολιτιστικό 
πλαίσιο, κοινωνικοοικονομικοί και 
περιβαλλοντικοί παράγοντες). Θα 
εξεταστεί ιδίως η διανοητική υγεία με 
προοπτική ολόκληρη τη ζωή.

ιατρού, και ιδίως η ανάγκη του ασθενούς 
να μπορεί να λαμβάνει πληρέστερη και πιο 
κατανοητή ενημέρωση σχετικά με τα 
προβλήματα και τον τρόπο αντιμετώπισής 
τους, εξακολουθεί να αποτελεί ένα από τα 
μεγαλύτερα εμπόδια για μια θετική και 
ανοικτή αντίληψη των θεμάτων που 
σχετίζονται με την υγεία. Η βελτίωση της 
επικοινωνίας και η οικοδόμηση 
εμπιστοσύνης αποτελεί την αναπόφευκτη 
βάση επί της οποίας μπορεί να 
οικοδομηθεί η προαγωγή της υγείας και η 
πρόληψη των ασθενειών. 

Or. en

Αιτιολόγηση

Η ιατρική ενημέρωση καθίσταται εξαιρετικά ισχυρό εργαλείο για τον περιορισμό των ιατρικών 
σφαλμάτων καθώς και του κόστους της ασθένειας. Στην εποχή του Διαδικτύου, κάθε άτομο έχει 
πρόσβαση σε υψηλού τεχνικού επιπέδου ιατρική ενημέρωση, ανεξαρτήτως του κατά πόσον 
αυτός(ή) διαθέτει το κατάλληλο υπόβαθρο για να την αξιοποιήσει καταλλήλως. Ο εντοπισμός 
συστημάτων επικοινωνιακών πρωτοκόλλων για τη βελτίωση της κατανόησης των ιατρικών 
όρων και των ιατρικών προβλημάτων θα συμβάλει τα μέγιστα στη συνολική διαχείριση του 
θέματος της υγείας στην Ευρώπη.

Τροπολογία: David Hammerstein Mintz, Hiltrud Breyer

Τροπολογία: 278
Παράρτημα Ι, "Θεματικοί τομείς", σημείο 1 "Υγεία", υπότιτλος "Δραστηριότητες", εδάφιο 3 
"Βελτιστοποίηση της παροχής ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης στους Ευρωπαίους πολίτες", 

παύλα 1 α (νέα)

Έρευνα σε θέματα κρίσιμης αξιολόγησης 
κινδύνου, όπως: 1) αξιολόγηση της 
έκθεσης σε παραγόμενα νανοσωματίδια: 2) 
Τοξικολογία των παραγομένων 
νανοσωματιδίων· 3) Ικανότητα προβολής 
της τοξικότητας των παραγομένων 
νανοσωματιδίων, με τη χρήση 
υφισταμένων τοξικολογικών βάσεων 
δεδομένων για σωματίδια και ίνες· 4) 
Περιβαλλοντική και βιολογική τύχη, 
μεταφορά, εμμονή, και μετασχηματισμός 
παραχθέντων νανοσωματιδίων· 5) 
Ανακυκλωσιμότητα και συνολική αειφορία 
των παραχθέντων νανοϋλικών.
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Τροπολογία: Angelika Niebler, Jan Christian Ehler

Τροπολογία: 279
Παράρτημα Ι, "Θεματικοί τομείς", σημείο 2 "Υγεία", υπότιτλος "Δραστηριότητες", εδάφιο 3 
"Βελτιστοποίηση της παροχής ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης στους Ευρωπαίους πολίτες", 

δεύτερη παύλα

- Μεταγραφή της κλινικής έρευνας σε 
κλινική πρακτική, στην οποία 
συμπεριλαμβάνεται η καλύτερη χρήση των 
φαρμάκων και η κατάλληλη χρήση των 
συμπεριφορικών και οργανωτικών 
παρεμβάσεων και των θεραπειών και 
τεχνολογιών στην υπηρεσία της υγείας. Θα 
δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στην ασφάλεια των 
ασθενών: προσδιορισμός των βέλτιστων 
κλινικών πρακτικών· κατανόηση των 
αποφάσεων που λαμβάνονται σε κλινικό 
περιβάλλον στην πρωτογενή και 
εξειδικευμένη περίθαλψη· προαγωγή των 
εφαρμογών της ιατρικής κατόπιν 
αποδείξεων και δικαίωμα επιλογής των 
ασθενών όσον αφορά την 
ιατροφαρμακευτική τους περίθαλψη. Θα 
δοθεί έμφαση στη συγκριτική αξιολόγηση 
των στρατηγικών, στη διερεύνηση των 
αποτελεσμάτων των διαφόρων 
παρεμβάσεων, συμπεριλαμβανομένων των 
φαρμάκων, λαμβάνοντας υπόψη τα 
αποδεικτικά στοιχεία στο πλαίσιο της 
φαρμακοεπαγρύπνησης, τις ιδιαιτερότητες 
του ασθενούς (π.χ. γενετική ευαισθησία, 
ηλικία, φύλο και τήρηση των ιατρικών 
εντολών) και τα οφέλη ως προς το κόστος.

- Μεταγραφή της κλινικής έρευνας σε 
κλινική πρακτική, στην οποία 
συμπεριλαμβάνεται η καλύτερη χρήση των 
φαρμάκων (π.χ. με σκοπό να αποφευχθεί η 
ανάπτυξη ανθεκτικότητας στα 
αντιβιοτικά) και η κατάλληλη χρήση των 
συμπεριφορικών και οργανωτικών
παρεμβάσεων και των θεραπειών και 
τεχνολογιών στην υπηρεσία της υγείας. Θα 
δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στην ασφάλεια των 
ασθενών: προσδιορισμός των βέλτιστων 
κλινικών πρακτικών· κατανόηση των 
αποφάσεων που λαμβάνονται σε κλινικό 
περιβάλλον στην πρωτογενή και 
εξειδικευμένη περίθαλψη· προαγωγή των 
εφαρμογών της ιατρικής κατόπιν 
αποδείξεων και δικαίωμα επιλογής των 
ασθενών όσον αφορά την 
ιατροφαρμακευτική τους περίθαλψη. Θα 
δοθεί έμφαση στη συγκριτική αξιολόγηση 
των στρατηγικών, Θα δοθεί έμφαση στη 
συγκριτική αξιολόγηση των στρατηγικών, 
στη διερεύνηση των αποτελεσμάτων των 
διαφόρων παρεμβάσεων, 
συμπεριλαμβανομένων των φαρμάκων, 
λαμβάνοντας υπόψη τα αποδεικτικά 
στοιχεία στο πλαίσιο της 
φαρμακοεπαγρύπνησης, τις ιδιαιτερότητες 
του ασθενούς (π.χ. γενετική ευαισθησία, 
ηλικία, φύλο και τήρηση των ιατρικών 
εντολών) και τα οφέλη ως προς το κόστος.

Or. de

Αιτιολόγηση

Η ανθεκτικότητα στα αντιβιοτικά αποτελεί ένα διαρκώς εντεινόμενο σοβαρό πρόβλημα των 
εκβιομηχανισμένων δυτικών χωρών. Προξενεί πολλούς θανάτους καθώς και συνεπακόλουθο 
κόστος για τις υπηρεσίες υγειονομικής περίθαλψης.
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Τροπολογία: Patrizia Toia

Τροπολογία 280
Παράρτημα Ι, "Θεματικοί τομείς", σημείο 2 "Υγεία", υπότιτλος "Δραστηριότητες", εδάφιο 3 
"Βελτιστοποίηση της παροχής ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης στους Ευρωπαίους πολίτες", 

δεύτερη παύλα

- Μεταγραφή της κλινικής έρευνας σε 
κλινική πρακτική, στην οποία 
συμπεριλαμβάνεται η καλύτερη χρήση των 
φαρμάκων και η κατάλληλη χρήση των 
συμπεριφορικών και οργανωτικών 
παρεμβάσεων και των θεραπειών και 
τεχνολογιών στην υπηρεσία της υγείας. Θα 
δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στην ασφάλεια των 
ασθενών: προσδιορισμός των βέλτιστων 
κλινικών πρακτικών· κατανόηση των 
αποφάσεων που λαμβάνονται σε κλινικό 
περιβάλλον στην πρωτογενή και 
εξειδικευμένη περίθαλψη· προαγωγή των 
εφαρμογών της ιατρικής κατόπιν 
αποδείξεων και δικαίωμα επιλογής των 
ασθενών όσον αφορά την 
ιατροφαρμακευτική τους περίθαλψη. Θα 
δοθεί έμφαση στη συγκριτική αξιολόγηση 
των στρατηγικών, Θα δοθεί έμφαση στη 
συγκριτική αξιολόγηση των στρατηγικών, 
στη διερεύνηση των αποτελεσμάτων των 
διαφόρων παρεμβάσεων, 
συμπεριλαμβανομένων των φαρμάκων, 
λαμβάνοντας υπόψη τα αποδεικτικά 
στοιχεία στο πλαίσιο της 
φαρμακοεπαγρύπνησης, τις ιδιαιτερότητες 
του ασθενούς (π.χ. γενετική ευαισθησία, 
ηλικία, φύλο και τήρηση των ιατρικών 
εντολών) και τα οφέλη ως προς το κόστος.

- Μεταγραφή της κλινικής έρευνας σε 
κλινική πρακτική, στην οποία 
συμπεριλαμβάνεται η καλύτερη χρήση των 
φαρμάκων και η κατάλληλη χρήση των 
συμπεριφορικών και οργανωτικών 
παρεμβάσεων και των θεραπειών και 
τεχνολογιών στην υπηρεσία της υγείας. Θα 
δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στην ασφάλεια των 
ασθενών: προσδιορισμός των βέλτιστων 
κλινικών πρακτικών· κατανόηση των 
αποφάσεων που λαμβάνονται σε κλινικό 
περιβάλλον στην πρωτογενή και 
εξειδικευμένη περίθαλψη· προαγωγή των 
εφαρμογών της ιατρικής κατόπιν 
αποδείξεων και δικαίωμα επιλογής των 
ασθενών όσον αφορά την 
ιατροφαρμακευτική τους περίθαλψη. και 
ανάπτυξη και συστηματική εφαρμογή 
παρεμβάσεων που αποσκοπούν στην 
ενίσχυση της προσωπικής και κοινωνικής 
αυτονομίας των ασθενών. Θα δοθεί έμφαση 
στη συγκριτική αξιολόγηση των 
στρατηγικών, Θα δοθεί έμφαση στη 
συγκριτική αξιολόγηση των στρατηγικών, 
στη διερεύνηση των αποτελεσμάτων των 
διαφόρων παρεμβάσεων, 
συμπεριλαμβανομένων των φαρμάκων, 
λαμβάνοντας υπόψη τα αποδεικτικά 
στοιχεία στο πλαίσιο της 
φαρμακοεπαγρύπνησης, τις ιδιαιτερότητες 
του ασθενούς (π.χ. γενετική ευαισθησία, 
ηλικία, φύλο και τήρηση των ιατρικών 
εντολών) και τα οφέλη ως προς το κόστος.

Or. it

Αιτιολόγηση

Η ποιότητα της ζωής των ασθενών συνδέεται βαθύτατα με το βαθμό αυτονομίας τους ο οποίος, 
για το λόγο αυτό, πρέπει να περιλαμβάνεται μεταξύ των σκοπών της βελτίωσης των υπηρεσιών 
υγειονομικής περίθαλψης για τους ευρωπαίους πολίτες.
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Τροπολογία: David Hammerstein Mintz

Τροπολογία: 281
Παράρτημα Ι, "Θεματικοί τομείς", σημείο 3 "Υγεία", υπότιτλος "Δραστηριότητες", εδάφιο 3 
"Βελτιστοποίηση της παροχής ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης στους Ευρωπαίους πολίτες", 

τρίτη παύλα

Ποιότητα, αλληλεγγύη και βιωσιμότητα των 
συστημάτων υγείας· παροχή στις χώρες της 
βάσης ώστε να προσαρμόσουν τα 
συστήματα υγείας τους υπό το πρίσμα της 
εμπειρίας που αποκτήθηκε σε άλλες χώρες, 
λαμβάνοντας υπόψη τη σημασία του 
εθνικού πλαισίου και των χαρακτηριστικών 
του πληθυσμού (γήρανση, κινητικότητα, 
μετανάστευση, εκπαίδευση, 
κοινωνικοοικονομική θέση και εξελίξεις 
στον τομέα της εργασίας, κλπ). Θα δοθεί 
έμφαση στις οργανωτικές, οικονομικές και 
κανονιστικές πτυχές των συστημάτων 
υγείας, στην εφαρμογή τους και στα 
αποτελέσματά τους, από πλευράς 
αποτελεσματικότητας, αποδοτικότητας και 
δικαιοφροσύνης. Θα δοθεί ιδιαίτερη 
προσοχή σε θέματα επενδύσεων και 
ανθρωπίνων πόρων.

Ποιότητα, αλληλεγγύη και βιωσιμότητα των 
συστημάτων υγείας· παροχή στις χώρες της 
βάσης ώστε να προσαρμόσουν τα 
συστήματα υγείας τους υπό το πρίσμα της 
εμπειρίας που αποκτήθηκε σε άλλες χώρες, 
λαμβάνοντας υπόψη τη σημασία του 
εθνικού πλαισίου και των χαρακτηριστικών 
του πληθυσμού (γήρανση, κινητικότητα, 
μετανάστευση, εκπαίδευση, 
κοινωνικοοικονομική θέση και εξελίξεις 
στον τομέα της εργασίας, κλπ). Πρόσβαση 
των μειονεκτούντων πληθυσμών 
περιλαμβανομένων των αναπήρων στην 
ιατροφαρμακευτική περίθαλψη. Θα δοθεί 
έμφαση στις οργανωτικές, οικονομικές και 
κανονιστικές πτυχές των συστημάτων 
υγείας, στην εφαρμογή τους και στα 
αποτελέσματά τους, από πλευράς 
αποτελεσματικότητας, αποδοτικότητας και 
δικαιοφροσύνης. Θα δοθεί ιδιαίτερη 
προσοχή σε θέματα επενδύσεων και 
ανθρωπίνων πόρων.

Or. en

Αιτιολόγηση

Πρέπει να διερευνηθεί το πώς φθάνει η ιατροφαρμακευτική περίθαλψη στις μειονεκτούσες 
ομάδες.

Τροπολογία: David Hammerstein Mintz

Τροπολογία: 282
Παράρτημα Ι, "Θεματικοί τομείς", σημείο 1 "Υγεία", υπότιτλος "Δραστηριότητες", εδάφιο 3 
"Βελτιστοποίηση της παροχής ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης στους Ευρωπαίους πολίτες", 

παύλα 3 α (νέα)

- Χρήση συμπληρωματικής και 
εναλλακτικής ιατρικής και εν δυνάμει 
όφελος από αυτή: Προσδιορισμός 
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επιτυχών παρεμβάσεων συμπληρωματικής 
και εναλλακτικής ιατρικής προς βελτίωση 
της υγείας των Ευρωπαίων πολιτών.

Or. en

Αιτιολόγηση

Οι πολίτες της ΕΕ χρησιμοποιούν διαρκώς περισσότερες προσεγγίσεις της συμπληρωματικής 
και εναλλακτικής ιατρικής ως τμήμα της μέριμνας για την υγεία τους, όμως οι προσεγγίσεις 
αυτές δεν λαμβάνουν σημαντική χρηματοδότηση για τη διεξαγωγή έρευνας. Οι προσεγγίσεις από 
την συμπληρωματική και εναλλακτική ιατρική πρέπει να αποτελέσουν αντικείμενο συστηματικής 
έρευνας ως δυνάμει εν μέρει απάντηση στο ταχέως οξυνόμενο πρόβλημα της αντοχής στα 
αντιμικροβιακά φάρμακα.

Τροπολογία: David Hammerstein Mintz

Τροπολογία: 283
Παράρτημα Ι, "Θεματικοί τομείς", σημείο 1 "Υγεία", υπότιτλος "Δραστηριότητες", εδάφιο 3 
"Βελτιστοποίηση της παροχής ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης στους Ευρωπαίους πολίτες", 

παύλα 3 β (νέα)

- Μεταγραφική έρευνα σε ασθένειες που 
προκαλούνται από περιβαλλοντικούς 
παράγοντες και παράγοντες που 
συνδέονται με το εργασιακό άγχος (π.χ. 
άσθμα, αλλεργίες).

Τροπολογία: Teresa Riera Madurell

Τροπολογία: 284
Παράρτημα Ι, Μέρος «Θέματα», θέμα «Υγεία», κεφάλαιο «Διεθνής συνεργασία»,

παράγραφος 1

Η διεθνής συνεργασία αποτελεί 
αναπόσπαστο μέρος του θεματικού τομέα 
και έχει ιδιαίτερη σημασία για τους τομείς 
που αφορούν τα παγκόσμια προβλήματα 
υγείας, όπως η αντοχή σε αντιμικροβιακά 
φάρμακα, ο ιός HIV/AIDS, η ελονοσία, η 
φυματίωση και οι νεοεμφανιζόμενες 
πανδημίες. Η διεθνής συνεργασία μπορεί 
επίσης να συμπεριλάβει τον καθορισμό 
προτεραιοτήτων στο πλαίσιο διεθνών 
πρωτοβουλιών, όπως η «Παγκόσμια 
Επιχείρηση για την Ανακάλυψη Εμβολίου 
κατά του Ιού HIV». Υπό τον όρο της 
παγίωσης της μακροπρόθεσμης αειφόρου 

Η διεθνής συνεργασία πρέπει να 
επικεντρωθεί σε δύο άξονες 
προτεραιότητος: στη συνεργασία με 
βιομηχανικές χώρες επί ειδικών θεμάτων 
κοινού ενδιαφέροντος, κατά 
προτεραιότητα συγκαταλεγόμενων στους 
θεματικούς τομείς του παρόντος 
προγράμματος, και στη συνεργασία με 
αναπτυσσόμενες χώρες, για τους τομείς 
που αφορούν τα παγκόσμια προβλήματα 
υγείας, όπως η αντοχή σε αντιμικροβιακά 
φάρμακα, ο ιός HIV/AIDS, η ελονοσία, η 
φυματίωση και οι νεοεμφανιζόμενες 
πανδημίες. Η διεθνής συνεργασία μπορεί 
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εταιρικής συνεργασίας στην κλινική έρευνα 
μεταξύ της Ευρώπης και των 
αναπτυσσόμενων χωρών, θα παρασχεθεί 
περαιτέρω ενίσχυση στη «Σύμπραξη 
Ευρωπαϊκών και Αναπτυσσόμενων Χωρών 
για τις Κλινικές Δοκιμές (ΣΕΑΧΚΔ), ως 
απάντηση στα επιτεύγματά της και στις 
μελλοντικές ανάγκες. Το πρόγραμμα 
ΣΕΑΧΚΔ θα εξακολουθήσει να 
επικεντρώνεται στις προηγμένες κλινικές 
δοκιμές για την ανάπτυξη νέων εμβολίων, 
μικροβιοκτόνων και φαρμάκων κατά των 
τριών ασθενειών της Yποσαχάριας Αφρικής.

επίσης να συμπεριλάβει τον καθορισμό 
προτεραιοτήτων στο πλαίσιο διεθνών 
πρωτοβουλιών, όπως η «Παγκόσμια 
Επιχείρηση για την Ανακάλυψη Εμβολίου 
κατά του Ιού HIV». Με την επιφύλαξη μιας 
εξωτερικής τεχνικής και επιστημονικής 
αξιολόγησης, της σχετικής γνωμοδότησης 
της επιτροπής του προγράμματος και υπό
τον όρο της διενέργειας εξωτερικής 
επιστημονικής και τεχνικής αξιολόγησης 
και γνωμοδότησης επί του προγράμματος 
της επιτροπής και της παγίωσης της 
μακροπρόθεσμης αειφόρου εταιρικής 
συνεργασίας στην κλινική έρευνα μεταξύ 
της Ευρώπης και των αναπτυσσόμενων 
χωρών, θα παρασχεθεί περαιτέρω ενίσχυση 
στη «Σύμπραξη Ευρωπαϊκών και 
Αναπτυσσόμενων Χωρών για τις Κλινικές 
Δοκιμές (ΣΕΑΧΚΔ), ως απάντηση στα 
επιτεύγματά της και στις μελλοντικές 
ανάγκες. Το πρόγραμμα ΣΕΑΧΚΔ θα 
εξακολουθήσει να επικεντρώνεται στις 
προηγμένες κλινικές δοκιμές για την 
ανάπτυξη νέων εμβολίων, μικροβιοκτόνων 
και φαρμάκων κατά των τριών ασθενειών 
της Yποσαχάριας Αφρικής.

Or. es

Αιτιολόγηση

Διευρύνει την πρώην τροπολογία 59. Η πλατφόρμα κλινικών δοκιμών έχει μεγάλη σημασία, 
αλλά ο σημερινός βαθμός αποτελεσματικότητας και ο τρόπος λειτουργίας φαίνεται ότι είναι 
ζητήματα προς συζήτηση. Πρέπει να συνεχίσει το έργο της αλλά μόνο εφόσον επιλυθούν τα 
προβλήματα.

Τροπολογία: David Hammerstein Mintz

Τροπολογία: 285
Παράρτημα I, Θεματικοί Τομείς, σημείο 2 "Τρόφιμα, γεωργία και βιοτεχνολογία", στοιχείο 

"Στόχος"

Δημιουργία μιας ευρωπαϊκής 
γνωσιοκεντρικής βιο-οικονομίας, 
συσπειρώνοντας την επιστημονική 
κοινότητα, τη βιομηχανία, και τα άλλα 
ενδιαφερόμενα μέρη με σκοπό την 

Δημιουργία μιας ευρωπαϊκής 
γνωσιοκεντρικής βιο-οικονομίας, 
συσπειρώνοντας την επιστημονική 
κοινότητα, τη βιομηχανία, και τα άλλα 
ενδιαφερόμενα μέρη με σκοπό την εξέταση 
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αξιοποίηση νέων και αναδυόμενων 
προοπτικών έρευνας οι οποίες 
ανταποκρίνονται στις ακόλουθες κοινωνικές 
και οικονομικές προκλήσεις: την 
αυξανόμενη ζήτηση για ασφαλέστερα, 
υγιεινότερα και καλύτερης ποιότητας 
τρόφιμα, λαμβάνοντας υπόψη την καλή 
διαβίωση των ζώων και το αγροτικό 
περιβάλλον· την αειφόρο παραγωγή και 
χρήση ανανεώσιμων βιοπόρων· στον 
αυξανόμενο κίνδυνο επιζωοτιών και 
ζωοανθρωπονόσων και διαταραχών που 
οφείλονται στη διατροφή· τις απειλές κατά 
της αειφορίας και της ασφάλειας της 
γεωργικής και αλιευτικής παραγωγής που 
οφείλονται ιδίως στην αλλαγή του κλίματος.

του τρόπου με τον οποίο μπορούν να 
πραγματοποιηθούν οι στόχοι ενός 
μελλοντικού βιώσιμου αγροτικού τομέα 
κατά τρόπον ασφαλή, οικονομικά 
αποδοτικό και φιλικό προς το περιβάλλον 
και την αξιοποίηση νέων και αναδυόμενων 
προοπτικών έρευνας οι οποίες 
ανταποκρίνονται στις ακόλουθες κοινωνικές 
και οικονομικές προκλήσεις: την 
αυξανόμενη ζήτηση για ασφαλέστερα, 
υγιεινότερα και καλύτερης ποιότητας 
τρόφιμα, λαμβάνοντας υπόψη την καλή 
διαβίωση των ζώων και το αγροτικό 
περιβάλλον· την αειφόρο παραγωγή και 
χρήση ανανεώσιμων βιοπόρων· στον 
αυξανόμενο κίνδυνο επιζωοτιών και 
ζωοανθρωπονόσων και διαταραχών που 
οφείλονται στη διατροφή· στους κινδύνους 
που απειλούν την αειφορία και την 
ασφάλεια της γεωργικής και της αλιευτικής 
παραγωγής και που οφείλονται ιδίως στην 
αλλαγή του κλίματος· και στην αυξανόμενη 
ζήτηση για τρόφιμα υψηλής ποιότητας, 
λαμβανομένων υπόψη των παραμέτρων 
της ορθής μεταχείρισης των ζώων και της 
αγροτικής ανάπτυξης.

Or. en

Τροπολογία: David Hammerstein Mintz

Τροπολογία: 286
Παράρτημα I, Θεματικοί Τομείς, σημείο 2 "Τρόφιμα, γεωργία και βιοτεχνολογία", στοιχείο 

"Προσέγγιση", παράγραφος 1

Ο εν λόγω θεματικός τομέας θα ενισχύσει τη 
βάση των γνώσεων, θα προσφέρει 
καινοτομίες και θα παράσχει πολιτική 
υποστήριξη στη δημιουργία και την 
ανάπτυξη της Ευρωπαϊκής Γνωσιοκεντρικής 
Βιοοικονομίας (ΕΓB). Η έρευνα θα 
εστιαστεί στην αειφόρο διαχείριση, στην 
παραγωγή και χρήση βιολογικών πόρων, 
ιδίως μέσω των βιοεπιστημών και της 
βιοτεχνολογίας και της σύγκλισης με άλλες 
τεχνολογίες, ούτως ώστε να παρασχεθούν 
νέα, αποδοτικά από οικολογική άποψη και 

Ο εν λόγω θεματικός τομέας θα ενισχύσει τη 
βάση των γνώσεων, θα προσφέρει 
καινοτομίες και θα παράσχει πολιτική 
υποστήριξη στη δημιουργία και την 
ανάπτυξη της Ευρωπαϊκής Γνωσιοκεντρικής 
Βιοοικονομίας (ΕΓB). Η έρευνα θα 
εστιαστεί στην αειφόρο διαχείριση, στην 
παραγωγή και χρήση βιολογικών πόρων, 
ιδίως μέσω των βιοεπιστημών και της 
βιοτεχνολογίας και της σύγκλισης με άλλες 
τεχνολογίες, ούτως ώστε να παρασχεθούν 
νέα, αποδοτικά από οικολογική άποψη και 
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ανταγωνιστικά προϊόντα στους τομείς της 
γεωργίας, της αλιείας, της 
υδατοκαλλιέργειας, των τροφίμων, της 
υγείας, της δασικής βιομηχανίας και στους 
συναφείς τομείς στην Ευρώπη. Η έρευνα θα 
συμβάλει σημαντικά στην εφαρμογή και 
διαμόρφωση των πολιτικών και των 
κανονιστικών ρυθμίσεων της ΕΕ και 
ειδικότερα θα αφορά ή θα υποστηρίζει: της 
Κοινής Γεωργικής Πολιτικής· των 
γεωργικών και εμπορικών ζητημάτων· του 
ρυθμιστικού πλαισίου της ασφάλειας των 
τροφίμων· την Κοινοτική Πολιτική για την 
Υγεία των Ζώων· τον έλεγχο των ασθενειών 
και τα πρότυπα σωστής διαβίωσης των 
ζώων· το περιβάλλον και τη βιοποικιλότητα· 
τη Δασοκομική Στρατηγική της ΕΕ· και την 
Κοινή Αλιευτική Πολιτική που αποσκοπεί 
να διασφαλίσει την αειφόρο ανάπτυξη της 
αλιείας και της υδατοκαλλιέργειας. Η 
έρευνα θα επιδιώξει επίσης να αναπτύξει 
νέους και υφιστάμενους δείκτες για την 
υποστήριξη της ανάλυσης, της ανάπτυξης 
και της παρακολούθησης των εν λόγω 
πολιτικών.

ανταγωνιστικά προϊόντα στους τομείς της 
γεωργίας, της αλιείας, της 
υδατοκαλλιέργειας, των τροφίμων, της 
υγείας, της δασικής βιομηχανίας και στους 
συναφείς τομείς στην Ευρώπη. Η έρευνα 
μπορεί να συμβάλει, αφού προηγηθεί 
διαβούλευση με τους λοιπούς 
ενδιαφερομένους, όπως οργανώσεις 
προστασίας του περιβάλλοντος ή των 
καταναλωτών, και αφού ληφθούν υπόψη οι 
απόψεις τους, σημαντικά στην εφαρμογή 
και διαμόρφωση των πολιτικών και των 
κανονιστικών ρυθμίσεων της ΕΕ και 
ειδικότερα θα αφορά ή θα υποστηρίζει: της 
Κοινής Γεωργικής Πολιτικής· των 
γεωργικών και εμπορικών ζητημάτων· του 
ρυθμιστικού πλαισίου της ασφάλειας των 
τροφίμων· την Κοινοτική Πολιτική για την 
Υγεία των Ζώων· τον έλεγχο των ασθενειών 
και τα πρότυπα σωστής διαβίωσης των 
ζώων· το περιβάλλον και τη βιοποικιλότητα· 
τη Δασοκομική Στρατηγική της ΕΕ· και την 
Κοινή Αλιευτική Πολιτική που αποσκοπεί 
να διασφαλίσει την αειφόρο ανάπτυξη της 
αλιείας και της υδατοκαλλιέργειας. Η 
έρευνα θα επιδιώξει επίσης να αναπτύξει 
νέους και υφιστάμενους δείκτες για την 
υποστήριξη της ανάλυσης, της ανάπτυξης 
και της παρακολούθησης των εν λόγω 
πολιτικών.

Τροπολογία: Eluned Morgan, Glenys Kinnock

Τροπολογία: 287
Παράρτημα I, Θεματικοί Τομείς, σημείο 2 "Τρόφιμα, γεωργία και βιοτεχνολογία", στοιχείο 

"Προσέγγιση", παράγραφος 2

Ο κλάδος των γεωργικών προϊόντων 
διατροφής ο οποίος κατά 90% απαρτίζεται 
από ΜΜΕ, θα επωφεληθεί ιδιαιτέρως από 
ορισμένες ερευνητικές δραστηριότητες, στις 
οποίες συμπεριλαμβάνονται οι 
στοχοθετημένες δραστηριότητες διάδοσης 
και μεταφοράς τεχνολογίας, ιδίως όσον 
αφορά την ενσωμάτωση και την αξιοποίηση 
προηγμένων και αποδοτικών από 
οικολογική άποψη τεχνολογιών, 
μεθοδολογιών και διεργασιών, και ανάπτυξη 

Ο κλάδος των γεωργικών προϊόντων 
διατροφής ο οποίος κατά 90% απαρτίζεται 
από ΜΜΕ, θα επωφεληθεί ιδιαιτέρως από 
ορισμένες ερευνητικές δραστηριότητες, στις 
οποίες συμπεριλαμβάνονται οι 
στοχοθετημένες δραστηριότητες διάδοσης 
και μεταφοράς τεχνολογίας, ιδίως όσον 
αφορά την ενσωμάτωση και την αξιοποίηση 
προηγμένων και αποδοτικών από 
οικολογική άποψη τεχνολογιών, 
μεθοδολογιών και διεργασιών, και ανάπτυξη 
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προτύπων. Οι νεοσύστατες επιχειρήσεις 
υψηλής τεχνολογίας στους τομείς της 
βιοτεχνολογίας, της νανοτεχνολογίας και 
των τεχνολογιών των πληροφοριών και των 
επικοινωνιών αναμένεται να συμβάλουν 
σημαντικά στους τομείς της γενετικής 
βελτίωσης των φυτών, της βελτίωσης των 
καλλιεργειών και της φυτικής προστασίας, 
των προηγμένων τεχνολογιών ανίχνευσης 
και παρακολούθησης για τη διασφάλιση της 
ασφάλειας και της ποιότητας των τροφίμων, 
και στις νέες βιομηχανικές βιοδιεργασίες.

προτύπων. Οι νεοσύστατες επιχειρήσεις 
υψηλής τεχνολογίας στους τομείς της 
βιοτεχνολογίας, της νανοτεχνολογίας και 
των τεχνολογιών των πληροφοριών και των 
επικοινωνιών αναμένεται να συμβάλουν 
σημαντικά στους τομείς της γενετικής 
βελτίωσης των φυτών, της βελτίωσης των 
καλλιεργειών και της φυτικής προστασίας, 
των προηγμένων τεχνολογιών ανίχνευσης 
και παρακολούθησης για τη διασφάλιση της 
ασφάλειας και της ποιότητας των τροφίμων, 
και στις νέες βιομηχανικές βιοδιεργασίες. 
Δεν πρέπει να χορηγείται χρηματοδότηση 
από το πρόγραμμα πλαίσιο για την 
ανάπτυξη γενετικώς τροποποιημένων (ΓΤ) 
καλλιεργειών. 

Or. en

Αιτιολόγηση

Στον βαθμό που οι επιπτώσεις των ΓΤ καλλιεργειών στην ανθρώπινη υγεία παραμένουν 
άγνωστες, δεν πρέπει να υπάρχει κοινοτική χρηματοδότηση για την ανάπτυξη τέτοιου είδους 
καλλιεργειών.

Τροπολογία: Teresa Riera Madurell

288
Παράρτημα I, Θεματικοί Τομείς, σημείο 2 "Τρόφιμα, γεωργία και βιοτεχνολογία", στοιχείο 

"Προσέγγιση", παράγραφος 2

Ο κλάδος των γεωργικών προϊόντων 
διατροφής ο οποίος κατά 90% απαρτίζεται 
από ΜΜΕ, θα επωφεληθεί ιδιαιτέρως από 
ορισμένες ερευνητικές δραστηριότητες, στις 
οποίες συμπεριλαμβάνονται οι 
στοχοθετημένες δραστηριότητες διάδοσης 
και μεταφοράς τεχνολογίας, ιδίως όσον 
αφορά την ενσωμάτωση και την αξιοποίηση 
προηγμένων και αποδοτικών από 
οικολογική άποψη τεχνολογιών, 
μεθοδολογιών και διεργασιών, και ανάπτυξη 
προτύπων. Οι νεοσύστατες επιχειρήσεις 
υψηλής τεχνολογίας στους τομείς της 
βιοτεχνολογίας, της νανοτεχνολογίας και 
των τεχνολογιών των πληροφοριών και των 

Ο ορατός κατά κύριο λόγο στις 
μικρομεσαίες επιχειρήσεις κλάδος των 
γεωργικών προϊόντων διατροφής ο οποίος 
κατά 90% απαρτίζεται από ΜΜΕ, θα 
επωφεληθεί ιδιαιτέρως από ορισμένες 
ερευνητικές δραστηριότητες, στις οποίες 
συμπεριλαμβάνονται οι στοχοθετημένες 
δραστηριότητες διάδοσης και μεταφοράς 
τεχνολογίας, ιδίως όσον αφορά την 
ενσωμάτωση και την αξιοποίηση 
προηγμένων και αποδοτικών από 
οικολογική άποψη τεχνολογιών, 
μεθοδολογιών και διεργασιών, και ανάπτυξη 
προτύπων. Οι νεοσύστατες επιχειρήσεις 
υψηλής τεχνολογίας στους τομείς της 
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επικοινωνιών αναμένεται να συμβάλουν 
σημαντικά στους τομείς της γενετικής 
βελτίωσης των φυτών, της βελτίωσης των 
καλλιεργειών και της φυτικής προστασίας, 
των προηγμένων τεχνολογιών ανίχνευσης 
και παρακολούθησης για τη διασφάλιση της 
ασφάλειας και της ποιότητας των τροφίμων, 
και στις νέες βιομηχανικές βιοδιεργασίες. 

βιοτεχνολογίας, της νανοτεχνολογίας και 
των τεχνολογιών των πληροφοριών και των 
επικοινωνιών αναμένεται να συμβάλουν 
σημαντικά στους τομείς της γενετικής 
βελτίωσης των φυτών, της βελτίωσης των 
καλλιεργειών και της φυτικής προστασίας, 
των προηγμένων τεχνολογιών ανίχνευσης 
και παρακολούθησης για τη διασφάλιση της
ασφάλειας και της ποιότητας των τροφίμων, 
και στις νέες βιομηχανικές βιοδιεργασίες. 

Or. en

Η παρούσα τροπολογία αντικαθιστά την τροπολογία 596 στο σχέδιο έκθεσης Jerzy Buzek 
σχετικά με το 7ο Πρόγραμμα Πλαίσιο.

Τροπολογία: David Hammerstein Mintz, Caroline Lucas

Τροπολογία: 289
Παράρτημα I, Θεματικοί Τομείς, σημείο 2 "Τρόφιμα, γεωργία και βιοτεχνολογία", στοιχείο 

"Προσέγγιση", παράγραφος 3

Ορισμένες Ευρωπαϊκές Τεχνολογικές 
Πλατφόρμες, οι οποίες καλύπτουν τους 
τομείς της γονιδιωματικής των φυτών και 
της βιοτεχνολογίας, της δασοκομίας και των 
δασικών βιομηχανιών, της υγείας των ζώων 
σε παγκόσμια κλίμακα, της εκτροφής 
αγροτικών ζώων, των τροφίμων, της 
υδατοκαλλιέργειας και της βιομηχανικής 
βιοτεχνολογίας, θα συμβάλουν στον 
καθορισμό κοινών ερευνητικών 
προτεραιοτήτων για τον εν λόγω θεματικό 
τομέα, προσδιορίζοντας τις πιθανές 
μελλοντικές πρωτοβουλίες μεγάλης 
κλίμακας, όπως τα έργα επίδειξης για την 
παραγωγή βασικών χημικών ουσιών από 
βιομάζα (δημιουργία χημικών ουσιών από 
φυτικά κυτταρικά τοιχώματα, βιοκαύσιμα, 
βιοπολυμερή) και θα συνδράμουν ώστε να 
διασφαλιστεί η ευρεία συμμετοχή και 
ενσωμάτωση όλων των άμεσα 
ενδιαφερόμενων μερών. Όπου ενδείκνυται 
θα συνεχιστούν οι δράσεις για να ενισχυθεί 
ο συντονισμός των εθνικών ερευνητικών 
προγραμμάτων, σε στενό συντονισμό με τα 
έργα ERA-Net, τις Τεχνολογικές 
Πλατφόρμες και άλλους σχετικούς φορείς, 

Ορισμένες Ευρωπαϊκές Τεχνολογικές 
Πλατφόρμες, οι οποίες καλύπτουν τους 
τομείς της γονιδιωματικής των φυτών και 
της βιοτεχνολογίας, της δασοκομίας και των 
δασικών βιομηχανιών, της υγείας των ζώων 
σε παγκόσμια κλίμακα, της εκτροφής 
αγροτικών ζώων, με ιδιαίτερη έμφαση στη 
γρίπη των πουλερικών και τον αντίκτυπο 
που έχει η πτηνοτροφία σε αυτή, των 
τροφίμων, της υδατοκαλλιέργειας και της 
βιομηχανικής βιοτεχνολογίας, θα 
συμβάλουν στον καθορισμό κοινών 
ερευνητικών προτεραιοτήτων για τον εν 
λόγω θεματικό τομέα, προσδιορίζοντας τις 
πιθανές μελλοντικές πρωτοβουλίες μεγάλης 
κλίμακας, όπως τα έργα επίδειξης για την 
παραγωγή βασικών χημικών ουσιών από 
βιομάζα (δημιουργία χημικών ουσιών από 
φυτικά κυτταρικά τοιχώματα, βιοκαύσιμα, 
βιοπολυμερή) και θα συνδράμουν ώστε να 
διασφαλιστεί η ευρεία συμμετοχή και 
ενσωμάτωση όλων των άμεσα 
ενδιαφερόμενων μερών.
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όπως η Μόνιμη Επιτροπή Γεωργικής 
Έρευνας (ΜΕΓΕ) ή οιοσδήποτε 
μελλοντικός ευρωπαϊκός φορέας για τον 
συντονισμό της θαλάσσιας έρευνας.

Or. en

Αιτιολόγηση

Εντείνεται η ανησυχία ότι η ταχεία διάδοση της γρίπης των πουλερικών σε ορισμένες περιοχές 
του κόσμου δεν οφείλεται αποκλειστικά στη φύση αλλά στο εμπόριο και τις εμπορικές 
δραστηριότητες. Παρά τους εκτεταμένους ελέγχους αγρίων πτηνών όσον αφορά την ασθένεια, 
οι επιστήμονες δεν έχουν εντοπίσει πολλές περιπτώσεις ζώντων πτηνών φορέων της νόσου με 
υψηλή παθογένεια, γεγονός που υποδηλώνει ότι τα πτηνά αυτά δεν είναι αποτελεσματικοί 
φορείς της νόσου, Το πιθανότερο είναι ότι ο ιός διαδίδεται από την κίνηση των πουλερικών, 
των προϊόντων τους ή μολυσμένου υλικού από πτηνοτροφεία, όπως ζωοτροφές και κοπριά. 
Ωστόσο, στον εν λόγω τρόπο μετάδοσης δόθηκε μεγάλη προσοχή από τους διεθνείς 
οργανισμούς. Αυτός είναι και ο λόγος για τον οποίο είναι πολύ σημαντικό να διερευνηθεί ο 
ρόλος της πτηνοτροφίας στη διάδοση της γρίπης των πουλερικών.

Τροπολογία: Pia Elda Locatelli

Τροπολογία: 290
Παράρτημα I, Θεματικοί Τομείς, σημείο 2 "Τρόφιμα, γεωργία και βιοτεχνολογία", στοιχείο 

"Προσέγγιση", παράγραφος 1

Δυνατότητα διεξαγωγής έρευνας επί των 
κύριων μακροπρόθεσμων συντελεστών της 
αειφόρου παραγωγής και διαχείρισης 
βιολογικών πόρων (μικροοργανισμοί, φυτά 
και ζώα), όπου συμπεριλαμβάνεται η 
εκμετάλλευση της βιοποικιλότητας και των 
νέων βιοενεργών μορίων εντός των εν λόγω 
βιολογικών συστημάτων. Η έρευνα θα 
περιλαμβάνει τις τεχνολογίες των 
αναδυόμενων ερευνητικών πεδίων στον 
τομέα της βιοτεχνολογίας, όπως η 
γονιδιωματική, η πρωτεϊνωματική, η 
μεταβολισμική και οι συγκλίνουσες 
τεχνολογίες, την ενσωμάτωσή τους στις 
προσεγγίσεις της συστημικής βιολογίας, 
καθώς επίσης και την ανάπτυξη βασικών 
εργαλείων και τεχνολογιών, όπου 
συμπεριλαμβάνονται η βιοπληροφορική και 
οι σχετικές βάσεις δεδομένων, καθώς και οι 
μεθοδολογίες προσδιορισμού των ποικιλιών 
εντός ομάδων ειδών.

Δυνατότητα διεξαγωγής έρευνας επί των 
κύριων μακροπρόθεσμων συντελεστών της 
αειφόρου παραγωγής και διαχείρισης 
βιολογικών πόρων (μικροοργανισμοί, φυτά 
και ζώα), όπου συμπεριλαμβάνεται η 
εκμετάλλευση της βιοποικιλότητας και των 
νέων βιοενεργών μορίων εντός των εν λόγω 
βιολογικών συστημάτων. Η έρευνα θα 
περιλαμβάνει τις τεχνολογίες των 
αναδυόμενων ερευνητικών πεδίων στον 
τομέα της βιοτεχνολογίας, όπως η 
γονιδιωματική, η πρωτεϊνωματική, η 
μεταβολισμική και οι συγκλίνουσες 
τεχνολογίες, την ενσωμάτωσή τους στις 
προσεγγίσεις της συστημικής βιολογίας, 
καθώς επίσης και την ανάπτυξη βασικών 
εργαλείων και τεχνολογιών, όπου 
συμπεριλαμβάνονται η βιοπληροφορική και 
οι σχετικές βάσεις δεδομένων, καθώς και οι 
μεθοδολογίες προσδιορισμού των ποικιλιών 
εντός ομάδων ειδών.
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Μνημονεύεται η εκμετάλλευση της 
βιοποικιλίας χωρίς να μνημονεύεται η 
προστασία της. Πρέπει να αναφερθεί 
σαφώς ότι η διερεύνηση της βιοποικιλίας 
και των μοριακών χαρακτηριστικών της 
αποσκοπεί στην προστασία της και όχι 
μόνο για την ανακάλυψη νέων τρόπων 
εκμετάλλευσής της. Η περιβαλλοντική 
προστασία και η διατήρηση αποτελούν 
κομβική συνιστώσα της αειφόρου 
διαχείρισης των βιολογικών πόρων. Στο 
πλαίσιο αυτό, πρέπει να περιγραφεί 
καλύτερη ενσωμάτωση στον θεματικό 
τομέα «περιβάλλον».

Or. en

Αιτιολόγηση

Η απώλεια ποικιλίας αυξάνεται με ραγδαίο ρυθμό και τα ανθρώπινα εργοστάσια δεν μπορούν 
να αναπληρώσουν αυτό που χάνεται.

Είναι σημαντικό να αναπτυχθεί και να εφαρμοστεί μια ταξινόμηση του DNA σε εξοπλισμένα 
εργαστήρια με σύγχρονα εργαλεία βιοτεχνολογίας και βιοπληροφορικής που θα επιταχύνουν την 
καταγραφή της βιολογικής ποικιλίας και θα ανοίξουν νέες ευκαιρίες οικολογικής έρευνας και 
προώθησης της προστασίας της βιοποικιλίας.

Τροπολογία: Patrizia Toia

Τροπολογία: 291
Παράρτημα I, Θεματικοί Τομείς, σημείο 2 "Τρόφιμα, γεωργία και βιοτεχνολογία", στοιχείο 

"Προσέγγιση", παράγραφος 1, δεύτερη παύλα

Ενίσχυση της αειφορίας και της 
ανταγωνιστικότητας με παράλληλη μείωση 
των περιβαλλοντικών επιπτώσεων στους 
τομείς της γεωργίας, της δασοκομίας, της 
αλιείας και της υδατοκαλλιέργειας, μέσω 
της ανάπτυξης νέων τεχνολογιών, 
εξοπλισμού, συστημάτων παρακολούθησης, 
νέων φυτών και συστημάτων παραγωγής, 
βελτίωση της επιστημονικής και τεχνικής 
βάσης της διαχείρισης της αλιείας, βελτίωση 
της κατανόησης της διάδρασης μεταξύ 
διαφόρων συστημάτων (γεωργία και 
δασοκομία· αλιεία και υδατοκαλλιέργεια) 
μέσω μιας συνολικής προσέγγισης του 

Ενίσχυση της αειφορίας και της 
ανταγωνιστικότητας με παράλληλη μείωση 
των περιβαλλοντικών επιπτώσεων στους 
τομείς της γεωργίας, της δασοκομίας, της 
αλιείας και της υδατοκαλλιέργειας, μέσω 
της ανάπτυξης νέων τεχνολογιών, 
εξοπλισμού, συστημάτων παρακολούθησης, 
νέων φυτών και συστημάτων παραγωγής, 
βελτίωση της επιστημονικής και τεχνικής 
βάσης της διαχείρισης της αλιείας και των 
συγκομιδών, με την επιλεκτική 
διασταύρωση φυτών, την φυτοϋγειονομία 
και τη βελτιστοποίηση των συστημάτων 
παραγωγής, καθώς και τη βελτίωση της 
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οικοσυστήματος. Όσον αφορά τους 
βιολογικούς πόρους του εδάφους, θα δοθεί 
ιδιαίτερη έμφαση στα βιολογικά συστήματα 
παραγωγής χαμηλών εισροών, στη βελτίωση 
της διαχείρισης των πόρων, σε νέες 
ζωοτροφές και σε νέα φυτά (καλλιέργειες 
και δέντρα) με βελτίωση της σύνθεσης, της 
αντοχής στις πιέσεις, της αποδοτικής χρήσης 
των θρεπτικών ουσιών, και στην φυτική 
αρχιτεκτονική δομή. Οι εν λόγω εργασίες θα 
συμπληρωθούν με την έρευνα στον τομέα 
της βιοασφάλειας, της συνύπαρξης και της 
ιχνηλασιμότητας νέων φυτικών συστημάτων 
και προϊόντων. Η υγεία των φυτών θα 
βελτιωθεί μέσω της καλύτερης κατανόησης 
της οικολογίας, της βιολογίας των 
παρασίτων, των ασθενειών και άλλων 
απειλών και μέσω της υποστήριξης που θα 
παρασχεθεί για τον έλεγχο της έξαρσης 
ασθενειών και της ενίσχυσης αειφόρων 
εργαλείων και τεχνικών καταπολέμησης των 
παρασίτων. Για τους βιολογικούς πόρους 
που προέρχονται από υδάτινα περιβάλλοντα, 
θα δοθεί έμφαση στις θεμελιώδεις 
βιολογικές λειτουργίες, στα συστήματα 
παραγωγής και στις χορτονομές 
καλλιεργούμενων ειδών που είναι ασφαλή 
και φιλικά προς το περιβάλλον, και στην 
αλιευτική βιολογία, στη δυναμική της 
μεικτής αλιείας, στις διαδράσεις μεταξύ των 
αλιευτικών δραστηριοτήτων και του 
θαλάσσιου οικοσυστήματος και στα 
περιφερειακά και πολυετή συστήματα 
διαχείρισης για χρήση από τα αλιευτικά 
σκάφη.

κατανόησης της διάδρασης μεταξύ 
διαφόρων συστημάτων (γεωργία και 
δασοκομία· αλιεία και υδατοκαλλιέργεια) 
μέσω μιας συνολικής προσέγγισης του 
οικοσυστήματος. Όσον αφορά τους 
βιολογικούς πόρους του εδάφους, θα δοθεί 
ιδιαίτερη έμφαση στα βιολογικά συστήματα 
παραγωγής χαμηλών εισροών, στη βελτίωση 
της διαχείρισης των πόρων, σε νέες 
ζωοτροφές και σε νέα φυτά (καλλιέργειες 
και δέντρα) με βελτίωση της σύνθεσης, της 
αντοχής στις πιέσεις, της αποδοτικής χρήσης 
των θρεπτικών ουσιών, και στην φυτική 
αρχιτεκτονική δομή. Οι εν λόγω εργασίες θα 
συμπληρωθούν με την έρευνα στον τομέα 
της βιοασφάλειας, της συνύπαρξης και της 
ιχνηλασιμότητας νέων φυτικών συστημάτων 
και προϊόντων. Η υγεία των φυτών θα 
βελτιωθεί μέσω της καλύτερης κατανόησης 
της οικολογίας, της βιολογίας των 
παρασίτων, των ασθενειών και άλλων 
απειλών και μέσω της υποστήριξης που θα 
παρασχεθεί για τον έλεγχο της έξαρσης 
ασθενειών και της ενίσχυσης αειφόρων 
εργαλείων και τεχνικών καταπολέμησης των 
παρασίτων. Για τους βιολογικούς πόρους 
που προέρχονται από υδάτινα περιβάλλοντα, 
θα δοθεί έμφαση στις θεμελιώδεις 
βιολογικές λειτουργίες, στα συστήματα 
παραγωγής και στις χορτονομές 
καλλιεργούμενων ειδών που είναι ασφαλή 
και φιλικά προς το περιβάλλον, και στην 
αλιευτική βιολογία, στη δυναμική της 
μεικτής αλιείας, στις διαδράσεις μεταξύ των 
αλιευτικών δραστηριοτήτων και του 
θαλάσσιου οικοσυστήματος και στα 
περιφερειακά και πολυετή συστήματα 
διαχείρισης για χρήση από τα αλιευτικά 
σκάφη.

Or. it

Αιτιολόγηση

Οι καλλιέργειες μπορούν  να βελτιωθούν με επιλεκτική διασταύρωση και τη στήριξη της 
φυτοϋγειονομίας και καινοτόμα συστήματα παραγωγής.  Η μεταφορά δεδομένων, γνώσης και 
συμπερασμάτων που απορρέουν από διάφορες μορφές γενετικής έρευνας σε καινοτόμα 
εμπορικά προϊόντα που προέρχονται από παραδοσιακές και βιοτεχνολογικές μεθόδους 
διασταύρωσης φυτικών ποικιλιών, έχει ζωτική σημασία για την ανταγωνιστικότητα της 
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ευρωπαϊκής γεωργίας.

Τροπολογία: Pia Elda Locatelli

Τροπολογία: 292
Παράρτημα I, Θεματικοί Τομείς, σημείο 2 "Τρόφιμα, γεωργία και βιοτεχνολογία", στοιχείο 

"Προσέγγιση", παράγραφος 1, δεύτερη παύλα

Ενίσχυση της αειφορίας και της 
ανταγωνιστικότητας με παράλληλη μείωση 
των περιβαλλοντικών επιπτώσεων στους 
τομείς της γεωργίας, της δασοκομίας, της 
αλιείας και της υδατοκαλλιέργειας, μέσω 
της ανάπτυξης νέων τεχνολογιών, 
εξοπλισμού, συστημάτων παρακολούθησης, 
νέων φυτών και συστημάτων παραγωγής, 
βελτίωση της επιστημονικής και τεχνικής 
βάσης της διαχείρισης της αλιείας, βελτίωση 
της κατανόησης της διάδρασης μεταξύ 
διαφόρων συστημάτων (γεωργία και 
δασοκομία· αλιεία και υδατοκαλλιέργεια) 
μέσω μιας συνολικής προσέγγισης του 
οικοσυστήματος. Όσον αφορά τους 
βιολογικούς πόρους του εδάφους, θα δοθεί 
ιδιαίτερη έμφαση στα βιολογικά συστήματα 
παραγωγής χαμηλών εισροών, στη βελτίωση 
της διαχείρισης των πόρων, σε νέες 
ζωοτροφές και σε νέα φυτά (καλλιέργειες 
και δέντρα) με βελτίωση της σύνθεσης, της 
αντοχής στις πιέσεις, της αποδοτικής χρήσης 
των θρεπτικών ουσιών, και στην φυτική 
αρχιτεκτονική δομή. Οι εν λόγω εργασίες θα 
συμπληρωθούν με την έρευνα στον τομέα 
της βιοασφάλειας, της συνύπαρξης και της 
ιχνηλασιμότητας νέων φυτικών συστημάτων 
και προϊόντων. Η υγεία των φυτών θα 
βελτιωθεί μέσω της καλύτερης κατανόησης 
της οικολογίας, της βιολογίας των 
παρασίτων, των ασθενειών και άλλων 
απειλών και μέσω της υποστήριξης που θα 
παρασχεθεί για τον έλεγχο της έξαρσης 
ασθενειών και της ενίσχυσης αειφόρων 
εργαλείων και τεχνικών καταπολέμησης των 
παρασίτων. Για τους βιολογικούς πόρους 
που προέρχονται από υδάτινα περιβάλλοντα, 
θα δοθεί έμφαση στις θεμελιώδεις 
βιολογικές λειτουργίες, στα συστήματα 

Ενίσχυση της αειφορίας και της 
ανταγωνιστικότητας με παράλληλη μείωση 
των περιβαλλοντικών επιπτώσεων στους 
τομείς της γεωργίας, της δασοκομίας, της 
αλιείας και της υδατοκαλλιέργειας, μέσω 
της ανάπτυξης νέων τεχνολογιών, 
εξοπλισμού, συστημάτων παρακολούθησης, 
νέων φυτών και συστημάτων παραγωγής, 
βελτίωση της επιστημονικής και τεχνικής 
βάσης της διαχείρισης της αλιείας, βελτίωση 
της κατανόησης της διάδρασης μεταξύ 
διαφόρων συστημάτων (γεωργία και 
δασοκομία· αλιεία και υδατοκαλλιέργεια) 
μέσω μιας συνολικής προσέγγισης του 
οικοσυστήματος. Όσον αφορά τους 
βιολογικούς πόρους του εδάφους, θα δοθεί 
ιδιαίτερη έμφαση στα βιολογικά συστήματα 
παραγωγής χαμηλών εισροών, στη βελτίωση 
της διαχείρισης των πόρων, σε νέες 
ζωοτροφές και σε νέα φυτά (καλλιέργειες 
και δέντρα) με βελτίωση της σύνθεσης, της 
αντοχής στις πιέσεις, της αποδοτικής χρήσης 
των θρεπτικών ουσιών, και στην φυτική 
αρχιτεκτονική δομή. Οι εν λόγω εργασίες θα 
συμπληρωθούν με την έρευνα στον τομέα 
της βιοασφάλειας, της συνύπαρξης και της 
ιχνηλασιμότητας νέων φυτικών συστημάτων 
και προϊόντων. Η υγεία των φυτών θα 
βελτιωθεί μέσω της καλύτερης κατανόησης 
της οικολογίας, της βιολογίας των 
παρασίτων, των ασθενειών και άλλων 
απειλών και μέσω της υποστήριξης που θα 
παρασχεθεί για τον έλεγχο της έξαρσης 
ασθενειών και της ενίσχυσης αειφόρων 
εργαλείων και τεχνικών καταπολέμησης των 
παρασίτων. Για τους βιολογικούς πόρους 
που προέρχονται από υδάτινα περιβάλλοντα, 
θα δοθεί έμφαση στις θεμελιώδεις 
βιολογικές λειτουργίες, στα συστήματα 
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παραγωγής και στις χορτονομές 
καλλιεργούμενων ειδών που είναι ασφαλή 
και φιλικά προς το περιβάλλον, και στην 
αλιευτική βιολογία, στη δυναμική της 
μεικτής αλιείας, στις διαδράσεις μεταξύ των 
αλιευτικών δραστηριοτήτων και του 
θαλάσσιου οικοσυστήματος και στα 
περιφερειακά και πολυετή συστήματα 
διαχείρισης για χρήση από τα αλιευτικά 
σκάφη.

παραγωγής και στις χορτονομές 
καλλιεργούμενων ειδών που είναι ασφαλή 
και φιλικά προς το περιβάλλον, και στην 
αλιευτική βιολογία, στη δυναμική της 
μεικτής αλιείας, στις διαδράσεις μεταξύ των 
αλιευτικών δραστηριοτήτων και του 
θαλάσσιου οικοσυστήματος και στα 
περιφερειακά και πολυετή συστήματα 
διαχείρισης για χρήση από τα αλιευτικά 
σκάφη.

Το θέμα αυτό περιλαμβάνει σαφώς τη 
γεωργική βιοτεχνολογία, θέμα που 
εξακολουθεί να εγείρει σοβαρές ενστάσεις 
από την πλειοψηφία της κοινής γνώμης. 
Ενώ η διατύπωση είναι τέτοια που η χρήση 
των βιοτεχνολογιών για τη βελτίωση των 
πόρων και την ενίσχυση της υγείας και του 
περιβάλλοντος μπορεί να γίνει αντιληπτή 
από έναν εξειδικευμένο αναγνώστη, πρέπει 
να υπάρξει σαφέστερη δήλωση ότι η 
τροποποίηση θα αποβλέπει στη βελτίωση 
της υγείας και της ασφάλειας του 
πληθυσμού.

Or. en

Αιτιολόγηση

Το σύνολο του κλάδου της γεωργικής βιοτεχνολογίας πάσχει από μη επιστημονικές 
προκαταλήψεις και εμμονές. Είναι σαφές ότι αυτός ο κλάδος επιστημονικής έρευνας μπορεί να 
συμβάλει τα μέγιστα στην ανθρώπινη υγεία και ασφάλεια. Είναι αναγκαίο να προσδιοριστούν 
πειραματικές συνθήκες και εργαστηριακά πειράματα καθώς και πειράματα ανοικτού πεδίου, 
αλλά η πρόοδος στον τομέα αυτό έχει ζωτική σημασία για την ανταγωνιστικότητα και την 
ευημερία των ευρωπαϊκών λαών. 

Τροπολογία: Eluned Morgan

Τροπολογία: 293
Παράρτημα I, Θεματικοί Τομείς, σημείο 2 "Τρόφιμα, γεωργία και βιοτεχνολογία", στοιχείο 

"Προσέγγιση", παράγραφος 1, δεύτερη παύλα

Ενίσχυση της αειφορίας και της 
ανταγωνιστικότητας με παράλληλη μείωση 
των περιβαλλοντικών επιπτώσεων στους 
τομείς της γεωργίας, της δασοκομίας, της 
αλιείας και της υδατοκαλλιέργειας, μέσω 
της ανάπτυξης νέων τεχνολογιών, 

Ενίσχυση της αειφορίας και της 
ανταγωνιστικότητας με παράλληλη μείωση 
των περιβαλλοντικών επιπτώσεων στους 
τομείς της γεωργίας, της δασοκομίας, της 
αλιείας και της υδατοκαλλιέργειας, μέσω 
της ανάπτυξης νέων τεχνολογιών, 
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εξοπλισμού, συστημάτων παρακολούθησης, 
νέων φυτών και συστημάτων παραγωγής, 
βελτίωση της επιστημονικής και τεχνικής 
βάσης της διαχείρισης της αλιείας, βελτίωση 
της κατανόησης της διάδρασης μεταξύ 
διαφόρων συστημάτων (γεωργία και 
δασοκομία· αλιεία και υδατοκαλλιέργεια) 
μέσω μιας συνολικής προσέγγισης του 
οικοσυστήματος. Όσον αφορά τους 
βιολογικούς πόρους του εδάφους, θα δοθεί 
ιδιαίτερη έμφαση στα βιολογικά συστήματα 
παραγωγής χαμηλών εισροών, στη βελτίωση 
της διαχείρισης των πόρων, σε νέες 
ζωοτροφές και σε νέα φυτά (καλλιέργειες 
και δέντρα) με βελτίωση της σύνθεσης, της 
αντοχής στις πιέσεις, της αποδοτικής χρήσης 
των θρεπτικών ουσιών, και στην φυτική 
αρχιτεκτονική δομή. Οι εν λόγω εργασίες θα 
συμπληρωθούν με την έρευνα στον τομέα 
της βιοασφάλειας, της συνύπαρξης και της 
ιχνηλασιμότητας νέων φυτικών συστημάτων 
και προϊόντων. Η υγεία των φυτών θα 
βελτιωθεί μέσω της καλύτερης κατανόησης 
της οικολογίας, της βιολογίας των 
παρασίτων, των ασθενειών και άλλων 
απειλών και μέσω της υποστήριξης που θα 
παρασχεθεί για τον έλεγχο της έξαρσης 
ασθενειών και της ενίσχυσης αειφόρων 
εργαλείων και τεχνικών καταπολέμησης των 
παρασίτων. Για τους βιολογικούς πόρους 
που προέρχονται από υδάτινα περιβάλλοντα, 
θα δοθεί έμφαση στις θεμελιώδεις 
βιολογικές λειτουργίες, στα συστήματα 
παραγωγής και στις χορτονομές 
καλλιεργούμενων ειδών που είναι ασφαλή 
και φιλικά προς το περιβάλλον, και στην 
αλιευτική βιολογία, στη δυναμική της 
μεικτής αλιείας, στις διαδράσεις μεταξύ των 
αλιευτικών δραστηριοτήτων και του 
θαλάσσιου οικοσυστήματος και στα 
περιφερειακά και πολυετή συστήματα 
διαχείρισης για χρήση από τα αλιευτικά 
σκάφη.

εξοπλισμού, συστημάτων παρακολούθησης, 
νέων φυτών και συστημάτων παραγωγής, 
βελτίωση της επιστημονικής και τεχνικής 
βάσης της διαχείρισης της αλιείας, βελτίωση 
της κατανόησης της διάδρασης μεταξύ 
διαφόρων συστημάτων (γεωργία και 
δασοκομία· αλιεία και υδατοκαλλιέργεια) 
μέσω μιας συνολικής προσέγγισης του 
οικοσυστήματος. Όσον αφορά τους 
βιολογικούς πόρους του εδάφους, θα δοθεί 
ιδιαίτερη έμφαση στα βιολογικά συστήματα 
παραγωγής χαμηλών εισροών, στη βελτίωση 
της διαχείρισης των πόρων, σε νέες 
ζωοτροφές και σε νέα φυτά (καλλιέργειες 
και δέντρα) με βελτίωση της σύνθεσης, της 
αντοχής στις πιέσεις, της αποδοτικής χρήσης 
των θρεπτικών ουσιών, και στην φυτική 
αρχιτεκτονική δομή.  Οι εν λόγω εργασίες 
θα συμπληρωθούν με την έρευνα στον 
τομέα της βιοασφάλειας, της συνύπαρξης 
και της ιχνηλασιμότητας νέων φυτικών 
συστημάτων και προϊόντων. Η υγεία των 
φυτών θα βελτιωθεί μέσω της καλύτερης 
κατανόησης της οικολογίας, της βιολογίας 
των παρασίτων, των ασθενειών και άλλων 
απειλών και μέσω της υποστήριξης που θα 
παρασχεθεί για τον έλεγχο της έξαρσης 
ασθενειών και της ενίσχυσης αειφόρων 
εργαλείων και τεχνικών καταπολέμησης των 
παρασίτων. Θα αναπτυχθούν βελτιωμένες 
μέθοδοι για την  παρακολούθηση, τη 
διατήρηση και την ενίσχυση της 
γονιμότητας του εδάφους. Για τους 
βιολογικούς πόρους που προέρχονται από 
υδάτινα περιβάλλοντα, θα δοθεί έμφαση 
στις θεμελιώδεις βιολογικές λειτουργίες, στα 
συστήματα παραγωγής και στις χορτονομές 
καλλιεργούμενων ειδών που είναι ασφαλή 
και φιλικά προς το περιβάλλον, και στην 
αλιευτική βιολογία, στη δυναμική της 
μεικτής αλιείας, στις διαδράσεις μεταξύ των 
αλιευτικών δραστηριοτήτων και του 
θαλάσσιου οικοσυστήματος και στα 
περιφερειακά και πολυετή συστήματα 
διαχείρισης για χρήση από τα αλιευτικά 
σκάφη. 

Or. en
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Αιτιολόγηση

Πρόσφατες μελέτες της γονιμότητας του εδάφους κατέδειξαν ανησυχητική μείωσή της σε 
παγκόσμια κλίμακα, γεγονός που θέτει σε κίνδυνο την μακροπρόθεσμη ικανότητα του 
ανθρώπου να θρέψει τον εαυτό του.  Παρατηρείται ελάττωση των οργανικών συστατικών 
στοιχείων των εδαφών και αύξηση των ποσοστών διάβρωσης λόγω των τεχνικών εντατικής 
γεωργικής παραγωγής, οι οποίες ενδέχεται να μην είναι βιώσιμες σε μακροπρόθεσμη 
προοπτική.

Τροπολογία: Νικόλαος Βακάλης

Τροπολογία: 294
Παράρτημα I, Θεματικοί Τομείς, σημείο 2 "Τρόφιμα, γεωργία και βιοτεχνολογία", στοιχείο 

"Δραστηριότητες", παράγραφος 1, παύλα 4 α (νέα)

Έρευνα σε θέματα πολιτικής του 
αγροτικού τομέα, της θαλάσσης και
των δασών, περιλαμβανομένων των 
οικονομικών, κοινωνικών και 
περιφερειακών αντικτύπων από την 
αναμόρφωση της Κοινής Γεωργικής 
Πολιτικής και τον Γύρο της Ντόχα του 
ΠΟΕ, αντίκτυπος της διευρύνσεως της 
ΕΕ στον αγροτικό τομέα και την 
ανάπτυξη της υπαίθρου των παλαιών 
και των νέων κρατών μελών και οι 
προοπτικές των προϊόντων από τη 
γεωργία, τη θάλασσα και τα δάση στην 
αγορά.

Or. en

Αιτιολόγηση

Το 7ο πρόγραμμα πλαίσιο πρέπει να δίδει ειδική έμφαση στην έρευνα επί θεμάτων πολιτικής 
που σχετίζονται με τον αγροτικό τομέα, διότι η ΕΕ ευρίσκεται επί του παρόντος στο στάδιο του 
πλέον ρηξικέλευθου μετασχηματισμού της κοινής αγροτικής πολιτικής της λόγω των νέων 
τάσεων που παρατηρούνται στην Ευρώπη και σε ολόκληρο τον κόσμο.

Τροπολογία: Angelika Niebler

Τροπολογία: 295
Παράρτημα I, Θεματικοί Τομείς, σημείο 2 "Τρόφιμα, γεωργία και βιοτεχνολογία", στοιχείο 

"Δραστηριότητες", παράγραφος 2, πέμπτη παύλα
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Προστασία τόσο της ανθρώπινης υγείας όσο 
και του περιβάλλοντος μέσω της βελτίωσης 
της κατανόησης των περιβαλλοντικών 
επιπτώσεων στην αλυσίδα 
τροφίμων/ζωοτροφών. Ο στόχος αυτός 
περιλαμβάνει τη μελέτη των μολυσματικών 
προσμείξεων των τροφίμων και των 
αποτελεσμάτων τους στην υγεία, και την 
ανάπτυξη ενισχυμένων εργαλείων και 
μεθόδων για την εκτίμηση των επιπτώσεων 
της ανθρώπινης και της ζωικής τροφικής 
αλυσίδας στο περιβάλλον. Η διασφάλιση της 
ποιότητας και της ακεραιότητας της 
τροφικής αλυσίδας απαιτεί νέα μοντέλα για 
την ανάλυση της αλυσίδας προϊόντων και 
αρχές για τη συνολική διαχείριση της 
τροφικής αλυσίδας, όπου 
συμπεριλαμβάνονται οι πτυχές που αφορούν 
τον καταναλωτή.

Προστασία τόσο της ανθρώπινης υγείας όσο 
και του περιβάλλοντος μέσω της βελτίωσης 
της κατανόησης των περιβαλλοντικών 
επιπτώσεων στην αλυσίδα 
τροφίμων/ζωοτροφών. Ο στόχος αυτός 
περιλαμβάνει τη μελέτη των μολυσματικών 
προσμείξεων των τροφίμων και των 
αποτελεσμάτων τους στην υγεία, και την 
ανάπτυξη ενισχυμένων εργαλείων και 
μεθόδων για την εκτίμηση των επιπτώσεων 
της ανθρώπινης και της ζωικής τροφικής 
αλυσίδας στο περιβάλλον. Η διασφάλιση της 
ποιότητας και της ακεραιότητας της 
τροφικής αλυσίδας απαιτεί νέα μοντέλα για 
την ανάλυση της αλυσίδας προϊόντων και 
αρχές για τη συνολική διαχείριση της 
τροφικής αλυσίδας, όπου 
συμπεριλαμβάνονται οι πτυχές που αφορούν 
τον καταναλωτή: ανάπτυξη νέων μεθόδων 
διασφάλισης της ιχνηλασιμότητας (τόσο 
για γενετικά τροποποιημένους όσον και για 
μη τροποποιημένους οργανισμούς)· 
συνέπειες των ζωοτροφών και των 
κτηνιατρικών φαρμάκων στην ανθρώπινη 
υγεία.

Or. de

Αιτιολόγηση

Είναι αναγκαίο να αναπτυχθούν καινοτόμες μέθοδοι διασφάλισης της ιχνηλασιμότητας 
προκειμένου να προωθηθεί η εμπιστοσύνη των καταναλωτών. Το ίδιο ισχύει και για τις πιθανές 
συνέπειες στην ανθρώπινη υγεία των χρησιμοποιούμενων ζωοτροφών και των κτηνιατρικών 
φαρμάκων. 

Τροπολογία: David Hammerstein Mintz, Hiltrud Breyer εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Τροπολογία: 296
Παράρτημα I, Θεματικοί Τομείς, σημείο 2 "Τρόφιμα, γεωργία και βιοτεχνολογία", στοιχείο 

"δραστηριότητες", παράγραφος 3, πρώτη παύλα

Ενίσχυση της βάσης των γνώσεων και 
ανάπτυξη προηγμένων τεχνολογιών για 
επίγεια ή θαλάσσια παραγωγή βιομάζας για 
εφαρμογές στην ενέργεια και τη βιομηχανία. 
Στον στόχο αυτό συμπεριλαμβάνονται η 
φυτική, ζωική και μικροβιακή 
γονιδιωματική και η μεταβολισμική για τη 
βελτίωση της παραγωγικότητας και τη 

Ενίσχυση της βάσης των γνώσεων και 
ανάπτυξη προηγμένων τεχνολογιών για 
επίγεια ή θαλάσσια παραγωγή βιομάζας για 
εφαρμογές στην ενέργεια και τη βιομηχανία. 
Στον στόχο αυτό συμπεριλαμβάνονται η 
φυτική, ζωική και μικροβιακή 
γονιδιωματική και η μεταβολισμική για τη 
βελτίωση της παραγωγικότητας και τη 
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σύνθεση πρώτων υλών και βιομάζας 
κτηνοτροφικής προέλευσης για τη 
βελτιστοποιημένη μεταστροφή σε υψηλής 
προστιθέμενης αξίας προϊόντα, με 
παράλληλη εκμετάλλευση των φυσικών ή 
των ενισχυμένων χερσαίων και υδρόβιων 
οργανισμών ως νέων πηγών. Στις εν λόγω 
εργασίες ενσωματώνονται πλήρως η 
ανάλυση του κύκλου ζωής των πρακτικών 
γεωργικής εκμετάλλευσης, η μεταφορά και 
η αποθήκευση, καθώς και η εμπορική 
προώθηση των προϊόντων της 
βιοτεχνολογίας. Συνεπώς, θα εξεταστεί η 
εφαρμογή των βιομηχανικών 
βιοτεχνολογιών στο σύνολο της αλυσίδας 
των καλλιεργειών για την πραγμάτωση του 
συνολικού δυναμικού των αρχών της 
βιοδιύλισης, λαμβάνοντας υπόψη τις 
κοινωνικοοικονομικές, τις αγρονομικές και 
τις οικολογικές πτυχές, καθώς και τις πτυχές 
που αφορούν τον καταναλωτή. Οι εργασίες 
αυτές θα ενισχυθούν με την καλύτερη 
κατανόηση και τον έλεγχο του φυτικού και 
μικροβιακού μεταβολισμού σε κυτταρικό 
και υποκυτταρικό επίπεδο, κατά την 
παραγωγή υψηλής αξίας προϊόντων, 
χρησιμοποιώντας βιοδιεργασίες που 
αυξάνουν την απόδοση, την ποιότητα και 
την καθαρότητα των προϊόντων της 
μετατροπής, συμπεριλαμβανομένου του 
σχεδιασμού βιοκαταλυτικών διεργασιών. 
Επιπροσθέτως, θα χρησιμοποιηθούν 
βιοτεχνολογίες για καινοτόμα, βελτιωμένα, 
υψηλής ποιότητας, υψηλής προστιθέμενης 
αξίας και ανανεώσιμα δασικά προϊόντα και 
διεργασίες, ή θα αναπτυχθούν ώστε να 
ενισχυθεί η αειφορία των δασών και της 
παραγωγής ξύλου, όπου 
συμπεριλαμβάνονται η οικοδομήσιμη ξυλεία 
και τα ανανεώσιμα βιοενεργειακά 
αποθέματα. Τέλος, θα μελετηθεί το 
δυναμικό της βιοτεχνολογίας για την 
ανίχνευση, παρακολούθηση, πρόληψη, 
αντιμετώπιση και εξάλειψη της ρύπανσης, 
δίνοντας έμφαση στη μεγιστοποίηση της 
οικονομικής αξίας των αποβλήτων και των 
υποπροϊόντων μέσω νέων βιοδιεργασιών, 
χωριστά ή σε συνδυασμό με φυτικά 

σύνθεση πρώτων υλών και βιομάζας 
κτηνοτροφικής προέλευσης για τη 
βελτιστοποιημένη μεταστροφή σε υψηλής 
προστιθέμενης αξίας προϊόντα, με 
παράλληλη εκμετάλλευση των φυσικών ή 
των ενισχυμένων χερσαίων και υδρόβιων 
οργανισμών ως νέων πηγών. Στις εν λόγω 
εργασίες ενσωματώνονται πλήρως η 
ανάλυση του κύκλου ζωής των πρακτικών 
γεωργικής εκμετάλλευσης, η μεταφορά και 
η αποθήκευση, καθώς και η εμπορική 
προώθηση των προϊόντων της 
βιοτεχνολογίας. Συνεπώς, θα εξεταστεί η 
εφαρμογή των βιομηχανικών 
βιοτεχνολογιών στο σύνολο της αλυσίδας 
των καλλιεργειών για την πραγμάτωση του 
συνολικού δυναμικού των αρχών της 
βιοδιύλισης, λαμβάνοντας υπόψη τις 
κοινωνικοοικονομικές, τις αγρονομικές και 
τις οικολογικές πτυχές, καθώς και τις πτυχές 
που αφορούν τον καταναλωτή. Οι εργασίες 
αυτές θα ενισχυθούν με την καλύτερη 
κατανόηση και τον έλεγχο του φυτικού και 
μικροβιακού μεταβολισμού σε κυτταρικό 
και υποκυτταρικό επίπεδο, κατά την 
παραγωγή υψηλής αξίας προϊόντων, 
χρησιμοποιώντας βιοδιεργασίες που 
αυξάνουν την απόδοση, την ποιότητα και 
την καθαρότητα των προϊόντων της 
μετατροπής, συμπεριλαμβανομένου του 
σχεδιασμού βιοκαταλυτικών διεργασιών. 
Επιπροσθέτως, θα χρησιμοποιηθούν 
βιοτεχνολογίες για καινοτόμα, βελτιωμένα, 
υψηλής ποιότητας, υψηλής προστιθέμενης 
αξίας και ανανεώσιμα δασικά προϊόντα και 
διεργασίες, ή θα αναπτυχθούν ώστε να 
ενισχυθεί η αειφορία των δασών και της 
παραγωγής ξύλου, όπου 
συμπεριλαμβάνονται η οικοδομήσιμη ξυλεία 
και τα ανανεώσιμα βιοενεργειακά 
αποθέματα. Τέλος, θα μελετηθεί το 
δυναμικό της βιοτεχνολογίας για την 
ανίχνευση, παρακολούθηση, πρόληψη, 
αντιμετώπιση και εξάλειψη της ρύπανσης, 
δίνοντας έμφαση στη μεγιστοποίηση της 
οικονομικής αξίας των αποβλήτων και των 
υποπροϊόντων μέσω νέων βιοδιεργασιών, 
χωριστά ή σε συνδυασμό με φυτικά 
συστήματα ή/και χημικούς καταλύτες. Όσον 
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συστήματα ή/και χημικούς καταλύτες. αφορά τα σοβαρότερα γεωργικά 
προβλήματα της Ευρώπης, όπως η 
φυτόφθορα της πατάτας, το φουζάριο του 
σιταριού και του καλαμποκιού, το 
λεπιδόπτερο Hepialus sylvius του 
καλαμποκιού, ο περονόσπορος του 
αμπελιού κτλ. θα πρέπει να 
πραγματοποιηθούν συγκρίσεις μεταξύ 
γενετικά τροποποιημένων, μη γενετικά 
τροποποιημένων και βιολογικών μεθόδων 
επίλυσης, ώστε να καταδειχθεί ποια 
προσέγγιση είναι η πιο κατάλληλη για την 
επίλυση αυτών των προβλημάτων.  

Τροπολογία: David Hammerstein Mintz, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Τροπολογία: 297
Παράρτημα Ι, Μέρος «Θέματα», θέμα «τεχνολογίες των πληροφοριών και των 

επικοινωνιών», κεφάλαιο «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 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 όλους τους πολίτες, και ιδίως τους 
ηλικιωμένους και τα άτομα που 
απειλούνται από τον κοινωνικό 
αποκλεισμό, όπως οι ανάπηροι και αυτοί 
που δεν έχουν εύκολη πρόσβαση στις ΤΠΕ, 
τις επιχειρήσεις, τη βιομηχανία και τις 
κυβερνήσεις της Ευρώπης.
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Τροπολογία: David Hammerstein Mintz, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Τροπολογία: 298
Παράρτημα Ι, Μέρος «Θέματα», θέμα «τεχνολογίες των πληροφοριών και των 

επικοινωνιών», κεφάλαιο «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. 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 
διαλειτουργικές και αξιόπιστες υπηρεσίες 
και τα προϊόντα που βασίζονται στις ΤΠΕ 
υιοθετούνται και χρησιμοποιούνται 
προκειμένου να διασφαλιστούν τα μέγιστα 
δυνατά οφέλη για τους πολίτες και τις 
επιχειρήσεις.

Τροπολογία: Lambert van Nistelrooij

Τροπολογία: 299
Παράρτημα Ι, Μέρος «Θέματα», θέμα «τεχνολογίες των πληροφοριών και των 

επικοινωνιών», κεφάλαιο «Εισαγωγή», παράγραφος 4

Ο θεματικός τομέας ΤΠΕ δίνει 
προτεραιότητα στη στρατηγική έρευνα όσον 
αφορά καίριας σημασίας τεχνολογικούς 
πυλώνες, διασφαλίζει τη διατερματική 
ενσωμάτωση των τεχνολογιών και παρέχει 
τις γνώσεις και τα μέσα για την ανάπτυξη 
ενός ευρέος φάσματος καινοτόμων 
εφαρμογών ΤΠΕ. Οι δραστηριότητες θα 
αποτελέσουν κινητήριο δύναμη για τη 
βιομηχανική και τεχνολογική πρόοδο στον 
τομέα των ΤΠΕ και θα βελτιώσουν την 
ανταγωνιστική θέση σημαντικών τομέων 
που χαρακτηρίζονται από εντατική χρήση 

Ο θεματικός τομέας ΤΠΕ δίνει 
προτεραιότητα στη στρατηγική έρευνα όσον 
αφορά καίριας σημασίας τεχνολογικούς 
πυλώνες, διασφαλίζει τη διατερματική 
ενσωμάτωση των τεχνολογιών και παρέχει 
τις γνώσεις και τα μέσα για την ανάπτυξη 
ενός ευρέος φάσματος καινοτόμων 
εφαρμογών ΤΠΕ. Οι δραστηριότητες θα 
αποτελέσουν κινητήριο δύναμη για τη 
βιομηχανική και τεχνολογική πρόοδο στον 
τομέα των ΤΠΕ και θα βελτιώσουν την 
ανταγωνιστική θέση σημαντικών τομέων 
που χαρακτηρίζονται από εντατική χρήση 



AM\614619EL.doc 89/104 PE 374.083v01-00

EL

των ΤΠΕ -τόσο μέσω καινοτόμων και 
υψηλής αξίας προϊόντων και υπηρεσιών που 
βασίζονται στις τεχνολογίες ΤΠΕ – όσο και 
με βελτιώσεις των οργανωτικών 
διαδικασιών επιχειρήσεων και διοικήσεων. 
Στο πλαίσιο του θεματικού τομέα θα 
υποστηριχθούν επίσης και άλλες πολιτικές 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αξιοποιώντας τις 
τεχνολογίες ΤΠΕ ώστε να ικανοποιηθούν 
δημόσια και κοινωνικά αιτήματα.

των ΤΠΕ -τόσο μέσω καινοτόμων και 
υψηλής αξίας προϊόντων και υπηρεσιών που 
βασίζονται στις τεχνολογίες ΤΠΕ – όσο και 
με νέες ή βελτιωμένες οργανωτικές 
διαδικασίες επιχειρήσεων και διοικήσεων. 
Στο πλαίσιο του θεματικού τομέα θα 
υποστηριχθούν επίσης και άλλες πολιτικές 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αξιοποιώντας τις 
τεχνολογίες ΤΠΕ ώστε να ικανοποιηθούν 
δημόσια και κοινωνικά αιτήματα.

Τροπολογία: David Hammerstein Mintz και Caroline Lucas εξ ονόματος της Ομάδας 
Verts/ALE

Τροπολογία: 300
Παράρτημα Ι, Μέρος «Θέματα», θέμα «τεχνολογίες των πληροφοριών και των 

επικοινωνιών», κεφάλαιο «Εισαγωγή», παράγραφος 4

Ο θεματικός τομέας ΤΠΕ δίνει 
προτεραιότητα στη στρατηγική έρευνα όσον 
αφορά καίριας σημασίας τεχνολογικούς 
πυλώνες, διασφαλίζει τη διατερματική 
ενσωμάτωση των τεχνολογιών και παρέχει 
τις γνώσεις και τα μέσα για την ανάπτυξη 
ενός ευρέος φάσματος καινοτόμων 
εφαρμογών ΤΠΕ. Οι δραστηριότητες θα 
αποτελέσουν κινητήριο δύναμη για τη 
βιομηχανική και τεχνολογική πρόοδο στον 
τομέα των ΤΠΕ και θα βελτιώσουν την 
ανταγωνιστική θέση σημαντικών τομέων 
που χαρακτηρίζονται από εντατική χρήση 
των ΤΠΕ -τόσο μέσω καινοτόμων και 
υψηλής αξίας προϊόντων και υπηρεσιών που 
βασίζονται στις τεχνολογίες ΤΠΕ – όσο και 
με βελτιώσεις των οργανωτικών 
διαδικασιών επιχειρήσεων και διοικήσεων. 
Στο πλαίσιο του θεματικού τομέα θα 
υποστηριχθούν επίσης και άλλες πολιτικές 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αξιοποιώντας τις 
τεχνολογίες ΤΠΕ ώστε να ικανοποιηθούν 
δημόσια και κοινωνικά αιτήματα.

Ο θεματικός τομέας ΤΠΕ δίνει 
προτεραιότητα στη στρατηγική έρευνα όσον 
αφορά καίριας σημασίας τεχνολογικούς 
πυλώνες, διασφαλίζει τη διατερματική 
ενσωμάτωση των τεχνολογιών και παρέχει 
τις γνώσεις και τα μέσα για την ανάπτυξη 
ενός ευρέος φάσματος καινοτόμων 
εφαρμογών ΤΠΕ. Οι δραστηριότητες θα 
αποτελέσουν κινητήριο δύναμη για τη 
βιομηχανική και τεχνολογική πρόοδο στον 
τομέα των ΤΠΕ και θα βελτιώσουν την 
ανταγωνιστική θέση σημαντικών τομέων 
που χαρακτηρίζονται από εντατική χρήση 
των ΤΠΕ -τόσο μέσω καινοτόμων και 
υψηλής αξίας προϊόντων και υπηρεσιών που 
βασίζονται στις τεχνολογίες ΤΠΕ – όσο και 
με βελτιώσεις των οργανωτικών 
διαδικασιών επιχειρήσεων και διοικήσεων. 
Στο πλαίσιο του θεματικού τομέα θα 
υποστηριχθούν επίσης και άλλες πολιτικές 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αξιοποιώντας τις 
τεχνολογίες ΤΠΕ ώστε να ικανοποιηθούν 
δημόσια και κοινωνικά αιτήματα· χρήση 
των ΤΠΕ για βιώσιμη ανάπτυξη, ιδίως στη 
διαχείριση των μεταφορών, στη διατήρηση 
της ενέργειας και στη χρήση των φυσικών 
πόρων, καθώς και στην πρόληψη των 
βίαιων αντιπαραθέσεων· στενή 
παρακολούθηση κάθε ενδεχόμενης 
επίπτωσης των ΤΠΕ στην ανθρώπινη 



PE 374.083v01-00 90/104 AM\614619EL.doc

EL

υγεία και την ευημερία, ιδίως όσον αφορά 
την επίδραση στης ηλεκτρομαγνητικής 
ακτινοβολίας. Ιδιαίτερη έμφαση 
αποδίδεται στην υπερπήδηση των 
εμποδίων της δικαιοδοσίας, της γλώσσας 
και του τόπου εγκατάστασης.

Τροπολογία: Lambert van Nistelrooij

Τροπολογία 301
Παράρτημα Ι, Μέρος «Θέματα», θέμα «τεχνολογίες των πληροφοριών και των 

επικοινωνιών», κεφάλαιο «Εισαγωγή», παράγραφος 5

Οι δραστηριότητες θα καλύψουν τις δράσεις 
συνεργασίας και δικτύωσης, θα 
υποστηρίξουν τις Κοινές Τεχνολογικές 
Πρωτοβουλίες – όπου συμπεριλαμβάνονται 
επιλεγμένες πτυχές της έρευνας στους 
τομείς των τεχνολογιών νανοηλεκτρονικής 
και των ενσωματωμένων συστημάτων 
πληροφορικής – και τις πρωτοβουλίες 
συντονισμού των εθνικών προγραμμάτων –
μεταξύ άλλων στον τομέα της 
υποβοηθούμενης από το περιβάλλον 
αυτόνομης διαβίωσης. Στις προτεραιότητες 
των δραστηριοτήτων συμπεριλαμβάνονται 
θέματα τα οποία βασίζονται, μεταξύ άλλων 
πηγών, στο έργο των Ευρωπαϊκών 
Τεχνολογικών Πλατφορμών. Θα 
αναπτυχθούν επίσης θεματικές συνέργειες 
με συναφείς δραστηριότητες άλλων ειδικών 
προγραμμάτων.

Οι δραστηριότητες θα καλύψουν τις δράσεις 
συνεργασίας και δικτύωσης, και μπορούν να 
στηρίξουν Κοινές Τεχνολογικές 
Πρωτοβουλίες – όπου συμπεριλαμβάνονται 
η νανοτεχνολογία, τα ενσωματωμένα 
συστήματα και το περιβάλλον αυτόνομης 
διαβίωσης. Στις προτεραιότητες των 
δραστηριοτήτων συμπεριλαμβάνονται 
θέματα τα οποία βασίζονται, μεταξύ άλλων 
πηγών, στο έργο των Ευρωπαϊκών 
Τεχνολογικών Πλατφορμών. Θα 
αναπτυχθούν επίσης θεματικές συνέργειες 
με συναφείς δραστηριότητες άλλων ειδικών 
προγραμμάτων.

Τροπολογία: Lambert van Nistelrooij

Τροπολογία 302
Παράρτημα Ι, Μέρος «Θέματα», θέμα «τεχνολογίες των πληροφοριών και των 

επικοινωνιών», κεφάλαιο «Δραστηριότητες», παράγραφος 1, πρώτη παύλα

– Νανοηλεκτρονική, φωτονική και 
ολοκληρωμένα μικρο/νανο-συστήματα: 
τεχνολογίες διεργασιών, διατάξεων και
σχεδιασμού για τη βελτίωση του μεγέθους, 
της πυκνότητας, των επιδόσεων, της 
ενεργειακής αποδοτικότητας· κατασκευή και 
οικονομική αποδοτικότητα των 
κατασκευαστικών στοιχείων, συστήματα επί 

– Νανοηλεκτρονική, φωτονική και 
ολοκληρωμένα μικρο/νανο-συστήματα: 
τεχνολογίες διεργασιών, διατάξεων 
σχεδιασμού και δοκιμών και μεθοδολογίες 
για τη βελτίωση του μεγέθους, της 
πυκνότητας, των επιδόσεων, της 
ενεργειακής αποδοτικότητας· κατασκευή και 
οικονομική αποδοτικότητα των 
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πλινθίου, συστήματα σε συσκευασία και 
ολοκληρωμένα συστήματα· βασικά 
φωτονικά κατασκευαστικά στοιχεία για 
ευρύ φάσμα εφαρμογών· υψηλής 
επίδοσης/υψηλής πυκνότητας συστήματα 
αποθήκευσης δεδομένων· λύσεις οπτικής 
παρουσίασης πολύ μεγάλης 
επιφάνειας/εξαιρετικής ολοκλήρωσης· 
αισθητήρες, ενεργοποιητές, διατάξεις 
οπτικοποίησης και απεικόνισης· συστήματα 
εξαιρετικά χαμηλής ισχύος, εναλλακτικές 
πηγές ενέργειας/εναλλακτική αποθήκευση· 
πηγές και αποθήκευση ενέργειας· 
ετερογενείς τεχνολογίες/συστήματα 
ολοκλήρωσης· πολυλειτουργικά 
ολοκληρωμένα μικρο-νανο-βιο-ινφο 
συστήματα· ηλεκτρονικά συστήματα 
μεγάλης επιφάνειας· ενσωμάτωση σε 
διαφορετικά υλικά/αντικείμενα· διεπαφή με 
ζώντες οργανισμούς· (αυτό)σύνδεση μορίων 
ή ατόμων σε σταθερές δομές.

κατασκευαστικών στοιχείων, συστήματα επί 
πλινθίου, συστήματα σε συσκευασία και 
ολοκληρωμένα συστήματα· βασικά 
φωτονικά στοιχεία για την παραγωγή, 
διαχείριση και ανίχνευση φωτός για ευρύ 
φάσμα εφαρμογών, συμπεριλαμβανομένων 
και των υπερταχέων εξαρτημάτων·
συστήματα ραδιοσυχνοτήτων· υψηλής 
επίδοσης/υψηλής πυκνότητας συστήματα 
αποθήκευσης δεδομένων· λύσεις 
απεικόνισης εξαιρετικά μεγάλης 
έκτασης/υψηλού βαθμού ολοκλήρωσης· 
αισθητήρες, ενεργοποιητές, διατάξεις 
οπτικοποίησης και απεικόνισης· συστήματα 
εξαιρετικά χαμηλής ισχύος, εναλλακτικές 
πηγές ενέργειας/εναλλακτική αποθήκευση· 
πηγές και αποθήκευση ενέργειας· 
ετερογενείς τεχνολογίες/συστήματα 
ολοκλήρωσης· ευφυή συστήματα·
πολυλειτουργικά ολοκληρωμένα μικρο-
νανο-βιο-ινφο συστήματα· ηλεκτρονικά 
συστήματα μεγάλης επιφάνειας· 
ενσωμάτωση σε διαφορετικά 
υλικά/αντικείμενα· διεπαφή με ζώντες 
οργανισμούς· (αυτό)σύνδεση μορίων ή 
ατόμων σε σταθερές δομές.

Τροπολογία: Renato Brunetta

Τροπολογία 303
Παράρτημα Ι, Μέρος «Θέματα», θέμα «τεχνολογίες των πληροφοριών και των 

επικοινωνιών», κεφάλαιο «Δραστηριότητες», παράγραφος 1, πρώτη παύλα

– Νανοηλεκτρονική, φωτονική και 
ολοκληρωμένα μικρο/νανο-συστήματα: 
τεχνολογίες διεργασιών, διατάξεων και 
σχεδιασμού για τη βελτίωση του μεγέθους, 
της πυκνότητας, των επιδόσεων, της 
ενεργειακής αποδοτικότητας και της 
αποτελεσματικότητας από πλευράς κόστους 
των εξαρτημάτων, συστήματα με 
μικροπλακέτα, συστήματα σε πακέτο και 
ολοκληρωμένα συστήματα· κατασκευή και 
οικονομική αποδοτικότητα των 
κατασκευαστικών στοιχείων, συστήματα επί 
πλινθίου, συστήματα σε συσκευασία και 
ολοκληρωμένα συστήματα· βασικά 
φωτονικά κατασκευαστικά στοιχεία για ευρύ 
φάσμα εφαρμογών· υψηλής 

– Νανοηλεκτρονική, φωτονική και 
ολοκληρωμένα μικρο/νανο-συστήματα:
τεχνολογίες επεξεργασίας, διατάξεων και 
σχεδιασμού για τη βελτίωση του μεγέθους, 
της πυκνότητας, των επιδόσεων, της 
επεξεργασίας και της αποτελεσματικότητας 
από πλευράς κόστους των εξαρτημάτων, 
συστήματα με μικροπλακέτα, συστήματα σε 
πακέτο και ολοκληρωμένα συστήματα·
προηγμένα ασύρματα εξαρτήματα και 
υποσυστήματα· βασικά φωτονικά 
εξαρτήματα ευρείας κλίμακας εφαρμογών· 
υψηλής επίδοσης/υψηλής πυκνότητας 
συστήματα αποθήκευσης δεδομένων· λύσεις 
οπτικής παρουσίασης πολύ μεγάλης 
επιφάνειας/εξαιρετικής ολοκλήρωσης·
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επίδοσης/υψηλής πυκνότητας συστήματα 
αποθήκευσης δεδομένων· λύσεις οπτικής 
παρουσίασης πολύ μεγάλης 
επιφάνειας/εξαιρετικής ολοκλήρωσης· 
αισθητήρες, ενεργοποιητές, διατάξεις 
οπτικοποίησης και απεικόνισης· συστήματα 
εξαιρετικά χαμηλής ισχύος, εναλλακτικές
πηγές ενέργειας/εναλλακτική αποθήκευση· 
πηγές και αποθήκευση ενέργειας· 
ετερογενείς τεχνολογίες/συστήματα 
ολοκλήρωσης· πολυλειτουργικά 
ολοκληρωμένα μικρο-νανο-βιο-ινφο 
συστήματα· ηλεκτρονικά συστήματα 
μεγάλης επιφάνειας· ενσωμάτωση σε 
διαφορετικά υλικά/αντικείμενα· διεπαφή με 
ζώντες οργανισμούς· (αυτό)σύνδεση μορίων 
ή ατόμων σε σταθερές δομές.

αισθητήρες, ενεργοποιητές, διατάξεις 
οπτικοποίησης και απεικόνισης· πηγές και 
αποθήκευση ενέργειας· πηγές και 
αποθήκευση ενέργειας· ετερογενείς 
τεχνολογίες/συστήματα ολοκλήρωσης· 
πολυλειτουργικά ολοκληρωμένα μικρο-
νανο-βιο-ινφο συστήματα· ηλεκτρονικά 
συστήματα μεγάλης επιφάνειας· 
ενσωμάτωση σε διαφορετικά υλικά· διεπαφή 
με ζώντες οργανισμούς· (αυτό)σύνδεση 
μορίων ή ατόμων σε σταθερές δομές.

Or. en

Η παρούσα τροπολογία αντικαθιστά την τροπολογία 639 στο σχέδιο έκθεσης Jerzy Buzek 
σχετικά με το 7ο Πρόγραμμα Πλαίσιο.

Τροπολογία: Eluned Morgan

Τροπολογία 304
Παράρτημα Ι, Μέρος «Θέματα», θέμα «τεχνολογίες των πληροφοριών και των 
επικοινωνιών», κεφάλαιο «Δραστηριότητες», παράγραφος 1, παύλα 1 α (νέα)

Κβαντική πληροφορική· Καινοτόμο υλικό 
και λογισμικό υπολογιστών για επεξεργασία 
κβαντικών πληροφοριών, 
συμπεριλαμβανομένων και καινοτόμων 
μεθόδων και εξαρτημάτων για την 
παραγωγή, αποθήκευση και διαβίβαση 
κβαντικών πληροφοριών, σχέδια 
κβαντικών υπολογιστών με δυνατότητα 
κλιμάκωσης, και βελτιωμένοι αλγόριθμοι 
για τη διόρθωση σφαλμάτων και την 
επεξεργασία δεδομένων.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η κβαντική πληροφορική είναι ένας τομέας πιο μακροπρόθεσμης έρευνας που ενδέχεται να 
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χρειαστεί ακόμη μια τουλάχιστον δεκαετία για να αποδώσει πλήρως καρπούς, αλλά που θα 
μπορούσε να φέρει την επανάσταση σε πολλές εκφάνσεις της υψηλού επιπέδου πληροφορικής 
και της επεξεργασίας δεδομένων. Υπάρχει κίνδυνος ο κλάδος αυτός να καταλήξει υπό την 
πλήρη κυριαρχία των ΗΠΑ. Η Ευρώπη έχει μεγάλα αποθέματα στις βασικές επιστημονικές 
πτυχές του εν λόγω τομέα και έχει ζωτική σημασία να υπάρξει συνέχεια και επέκταση της 
ευρωπαϊκής ερευνητικής προσπάθειες, βελτίωση του συντονισμού των ευρωπαίων ερευνητών 
και ενίσχυση της συνεργασίας μεταξύ πανεπιστημίων και βιομηχανίας. Ο κλάδος αυτός 
διαφέρει από αυτόν που παραδοσιακώς περιγράφεται ως νανοηλεκτρονική και, συνεπώς, χρήζει 
χωριστής μνείας στην τεκμηρίωση της συνεργατικής ερευνητικής στρατηγικής της ΕΕ.

Τροπολογία: Lambert van Nistelrooij

Τροπολογία: 305
Παράρτημα Ι, Μέρος «Θέματα», θέμα «τεχνολογίες των πληροφοριών και των 
επικοινωνιών», κεφάλαιο «Δραστηριότητες», παράγραφος 1, δεύτερη παύλα

Δίκτυα επικοινωνιών πανταχού παρουσίας 
και απεριόριστης δυναμικότητας: 
τεχνολογίες και συστήματα κινητών και 
ευρυζωνικών δικτύων αποδοτικών ως προς 
το κόστος, στα οποία συμπεριλαμβάνονται 
τα επίγεια και τα δορυφορικά δίκτυα· 
σύγκλιση διαφορετικών σταθερών, κινητών, 
ασύρματων και ραδιοτηλεοπτικών δικτύων 
τα οποία εκτείνονται από τον προσωπικό 
χώρο έως το περιφερειακό και παγκόσμιο 
επίπεδο· διαλειτουργικότητα συρματωμένων 
και ασύρματων υπηρεσιών και εφαρμογών 
επικοινωνιών, διαχείριση δικτυωμένων 
πόρων, δυνατότητες αναδιάρθρωσης 
υπηρεσίας· πολύπλοκη δικτύωση των ad hoc 
νοημόνων πολυμεσικών διατάξεων, 
αισθητήρων και μικροπλινθίων. 

Δίκτυα επικοινωνιών πανταχού παρουσίας 
και απεριόριστης δυναμικότητας: 
τεχνολογίες και συστήματα κινητών και 
ευρυζωνικών δικτύων και αρχιτεκτονικών
αποδοτικών ως προς το κόστος, 
αναδιαρθρώσιμων και ευέλικτων, στα 
οποία συμπεριλαμβάνονται τα επίγεια και τα 
δορυφορικά δίκτυα· σύγκλιση διαφορετικών 
σταθερών, κινητών, ασύρματων και 
ραδιοτηλεοπτικών δικτύων και υπηρεσιών
που εκτείνονται από τον προσωπικό χώρο 
έως το περιφερειακό και παγκόσμιο επίπεδο· 
διαλειτουργικότητα συρματωμένων και 
ασύρματων υπηρεσιών και εφαρμογών 
επικοινωνιών, διαχείριση δικτυωμένων 
πόρων, δυνατότητες αναδιάρθρωσης 
υπηρεσίας· πολύπλοκη δικτύωση των ad hoc 
νοημόνων πολυμεσικών διατάξεων, 
αισθητήρων και μικροπλινθίων. 

Τροπολογία: Lambert van Nistelrooij

Τροπολογία: 306
Παράρτημα Ι, Μέρος «Θέματα», θέμα «τεχνολογίες των πληροφοριών και των 

επικοινωνιών», κεφάλαιο «Δραστηριότητες», παράγραφος 1, τρίτη παύλα

Eνσωματωμένα συστήματα, υπολογιστική 
και έλεγχος: ισχυρότερα, ασφαλή, 
κατανεμημένα, αξιόπιστα και αποδοτικά 
συστήματα υλισμικού/λογισμικού, τα οποία 

Eνσωματωμένα συστήματα, υπολογιστική 
και έλεγχος: ισχυρότερα, ασφαλή, 
κατανεμημένα, αξιόπιστα και αποδοτικά 
συστήματα υλισμικού/λογισμικού, τα οποία 
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μπορούν να αντιλαμβάνονται, να ελέγχουν 
και να προσαρμόζονται στο περιβάλλον 
τους, βελτιστοποιώντας παράλληλα τη 
χρήση των πόρων· μέθοδοι και εργαλεία 
μοντελοποίησης, σχεδιασμού και
κατασκευής συστημάτων ελέγχου της 
πολυπλοκότητας· ανοικτές αρχιτεκτονικές 
δομές με δυνατότητα σύνθεσης και
πλατφόρμες χωρίς κλίμακα, μεσισμικό και 
κατανεμημένα λειτουργικά συστήματα που 
επιτρέπουν τη δημιουργία πραγματικά 
αρραγών συνεργατικών και νοημόνων 
περιβαλλόντων για ανίχνευση, 
ενεργοποίηση, υπολογιστική, επικοινωνία, 
αποθήκευση και παράδοση υπηρεσιών· 
υπολογιστικές αρχιτεκτονικές που 
ενσωματώνουν ετερογενή, δικτυωμένα και 
αναδιαρθρώσιμα κατασκευαστικά στοιχεία, 
όπου συμπεριλαμβάνονται η εκπόνηση, ο 
προγραμματισμός και η υποστήριξη χρόνου 
εκτέλεσης· έλεγχος μεγάλης κλίμακας 
κατανεμημένων αβέβαιων συστημάτων.

μπορούν να αντιλαμβάνονται, να ελέγχουν 
και να προσαρμόζονται στο περιβάλλον 
τους, βελτιστοποιώντας παράλληλα τη 
χρήση των πόρων· μέθοδοι και εργαλεία 
μοντελοποίησης, ανάλυσης, σχεδιασμού, 
κατασκευής και πιστοποίησης συστημάτων 
ελέγχου της πολυπλοκότητας· ανοικτές 
αρχιτεκτονικές δομές με δυνατότητα 
σύνθεσης και πλατφόρμες χωρίς κλίμακα, 
μεσισμικό και κατανεμημένα λειτουργικά 
συστήματα που επιτρέπουν τη δημιουργία 
πραγματικά αρραγών συνεργατικών και 
νοημόνων περιβαλλόντων για ανίχνευση, 
ενεργοποίηση, υπολογιστική, επικοινωνία, 
αποθήκευση και παράδοση υπηρεσιών· 
υπολογιστικές αρχιτεκτονικές που 
ενσωματώνουν ετερογενή, δικτυωμένα και 
αναδιαρθρώσιμα κατασκευαστικά στοιχεία, 
όπου συμπεριλαμβάνονται η εκπόνηση, ο 
προγραμματισμός και η υποστήριξη χρόνου 
εκτέλεσης· έλεγχος μεγάλης κλίμακας 
κατανεμημένων αβέβαιων συστημάτων.

Τροπολογία: Anne Laperrouze

Τροπολογία: 307
Παράρτημα Ι, Μέρος «Θέματα», θέμα «τεχνολογίες των πληροφοριών και των 

επικοινωνιών», κεφάλαιο «Δραστηριότητες», παράγραφος 1, τρίτη παύλα

Eνσωματωμένα συστήματα, υπολογιστική 
και έλεγχος: ισχυρότερα, ασφαλή, 
κατανεμημένα, αξιόπιστα και αποδοτικά 
συστήματα υλισμικού/λογισμικού, τα οποία 
μπορούν να αντιλαμβάνονται, να ελέγχουν 
και να προσαρμόζονται στο περιβάλλον 
τους, βελτιστοποιώντας παράλληλα τη 
χρήση των πόρων· μέθοδοι και εργαλεία 
μοντελοποίησης, σχεδιασμού και 
κατασκευής συστημάτων ελέγχου της 
πολυπλοκότητας· ανοικτές αρχιτεκτονικές 
δομές με δυνατότητα σύνθεσης και 
πλατφόρμες χωρίς κλίμακα, μεσισμικό και 
κατανεμημένα λειτουργικά συστήματα που 
επιτρέπουν τη δημιουργία πραγματικά 
αρραγών συνεργατικών και νοημόνων 
περιβαλλόντων για ανίχνευση, 
ενεργοποίηση, υπολογιστική, επικοινωνία, 
αποθήκευση και παράδοση υπηρεσιών· 

Eνσωματωμένα συστήματα, υπολογιστική 
και έλεγχος: ισχυρότερα, ασφαλή, 
κατανεμημένα, αξιόπιστα και αποδοτικά 
συστήματα υλισμικού/λογισμικού, τα οποία 
μπορούν να αντιλαμβάνονται, να ελέγχουν 
και να προσαρμόζονται στο περιβάλλον 
τους, βελτιστοποιώντας παράλληλα τη 
χρήση των πόρων· μέθοδοι και εργαλεία 
μοντελοποίησης, σχεδιασμού και 
κατασκευής συστημάτων ελέγχου της 
πολυπλοκότητας· ανοικτές αρχιτεκτονικές 
δομές με δυνατότητα σύνθεσης και 
πλατφόρμες χωρίς κλίμακα, μεσισμικό και 
κατανεμημένα λειτουργικά συστήματα που 
επιτρέπουν τη δημιουργία πραγματικά 
αρραγών συνεργατικών και νοημόνων 
περιβαλλόντων για ανίχνευση, 
ενεργοποίηση, υπολογιστική, επικοινωνία, 
αποθήκευση και παράδοση υπηρεσιών· 
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υπολογιστικές αρχιτεκτονικές που 
ενσωματώνουν ετερογενή, δικτυωμένα και 
αναδιαρθρώσιμα κατασκευαστικά στοιχεία, 
όπου συμπεριλαμβάνονται η εκπόνηση, ο 
προγραμματισμός και η υποστήριξη χρόνου 
εκτέλεσης· έλεγχος μεγάλης κλίμακας 
κατανεμημένων αβέβαιων συστημάτων.

υπολογιστικές αρχιτεκτονικές που 
ενσωματώνουν ετερογενή, δικτυωμένα και 
αναδιαρθρώσιμα κατασκευαστικά στοιχεία, 
όπου συμπεριλαμβάνονται η εκπόνηση, ο 
προγραμματισμός και η υποστήριξη χρόνου 
εκτέλεσης· έλεγχος μεγάλης κλίμακας 
κατανεμημένων αβέβαιων συστημάτων, 
πληροφορική υψηλών επιδόσεων (υλικό 
και λογισμικό).

Τροπολογία: David Hammerstein Mintz, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Τροπολογία: 308
Παράρτημα Ι, Μέρος «Θέματα», θέμα «τεχνολογίες των πληροφοριών και των 
επικοινωνιών», κεφάλαιο «Δραστηριότητες», παράγραφος 1, τέταρτη παύλα

- Λογισμικό, εφαρμογές και υπηρεσίες 
πλέγματος, ασφάλεια και αξιοπιστία: 
τεχνολογίες, εργαλεία και μέθοδοι 
δυναμικού και ασφαλούς λογισμικού, 
αρχιτεκτονικές και συστήματα μεσισμικού 
που υποστηρίζουν υπηρεσίες έντασης 
γνώσης, συμπεριλαμβανομένης της παροχής 
τους ως πόρων κοινής χρήσης· 
διαλειτουργικές υποδομές με γνώμονα την 
παροχή υπηρεσιών χωρίς κλίμακα, εικονική 
παρουσίαση πόρων υπό μορφή πλέγματος, 
δικτυοκεντρικά λειτουργικά συστήματα· 
ανοικτές πλατφόρμες και συνεργατικές 
προσεγγίσεις για την ανάπτυξη λογισμικού, 
υπηρεσιών και συστημάτων· εργαλεία 
σύνθεσης· απόκτηση γνώσεων όσον αφορά 
τις νεοεμφανιζόμενες συμπεριφορές 
πολύπλοκων συστημάτων· βελτίωση της 
αξιοπιστίας και της προσαρμοστικότητας 
των μεγάλης κλίμακας, κατανεμημένων και 
διαλειπόντως συνδεδεμένων συστημάτων 
και υπηρεσιών· ασφαλή και αξιόπιστα 
συστήματα και υπηρεσίες, όπου 
συμπεριλαμβάνεται ο έλεγχος της 
πρόσβασης και η επαλήθευση ταυτότητας με 
σεβασμό στην ιδιωτική ζωή, δυναμικές 
πολιτικές ασφάλειας και εμπιστοσύνης, 
μεταμοντέλα αξιοπιστίας και εμπιστοσύνης.

Λογισμικό, πλέγματα, ασφάλεια και 
αξιοπιστία: τεχνολογίες, εργαλεία και 
μέθοδοι δυναμικού και ασφαλούς 
λογισμικού, αρχιτεκτονικές και συστήματα 
μεσισμικού που υποστηρίζουν υπηρεσίες 
έντασης γνώσης, συμπεριλαμβανομένης της 
παροχής τους ως πόρων κοινής χρήσης· 
διαλειτουργικές υποδομές με γνώμονα την 
παροχή υπηρεσιών χωρίς κλίμακα, εικονική 
παρουσίαση πόρων υπό μορφή πλέγματος, 
δικτυοκεντρικά λειτουργικά συστήματα· 
ανοικτές πλατφόρμες και συνεργατικές 
προσεγγίσεις για την ανάπτυξη λογισμικού, 
συμπεριλαμβανομένου και του ελεύθερου 
λογισμικού και του λογισμικού ανοικτής 
πηγής, υπηρεσιών και συστημάτων εργαλεία 
σύνθεσης· απόκτηση γνώσεων όσον αφορά 
τις νεοεμφανιζόμενες συμπεριφορές 
πολύπλοκων συστημάτων· βελτίωση της 
αξιοπιστίας και της προσαρμοστικότητας 
των μεγάλης κλίμακας, κατανεμημένων και 
διαλειπόντως συνδεδεμένων συστημάτων 
και υπηρεσιών· ασφαλή και αξιόπιστα 
συστήματα και υπηρεσίες, όπου 
συμπεριλαμβάνεται ο έλεγχος της 
πρόσβασης και η επαλήθευση ταυτότητας με 
σεβασμό στην ιδιωτική ζωή, δυναμικές 
πολιτικές ασφάλειας και εμπιστοσύνης, 
μεταμοντέλα αξιοπιστίας και εμπιστοσύνης.

Or. en
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Αιτιολόγηση

Οι επιχειρήσεις της ΕΕ ηγούνται σε παγκόσμιο επίπεδο στην ανάπτυξη και τη συντήρηση 
λογισμικού ανοικτής πηγής (αποκαλούμενου συχνά και FLOSS)· η συνέχιση της στήριξης από 
το πρόγραμμα πλαίσιο έχει αποφασιστική σημασία, προκειμένου ο συγκεκριμένος τομέας να 
διατηρήσει την ηγεμονική του θέση.

Τροπολογία: Lambert van Nistelrooij

Τροπολογία: 309
Παράρτημα Ι, Μέρος «Θέματα», θέμα «τεχνολογίες των πληροφοριών και των 
επικοινωνιών», κεφάλαιο «Δραστηριότητες», παράγραφος 1, τέταρτη παύλα

- Λογισμικό, εφαρμογές και υπηρεσίες 
πλέγματος, ασφάλεια και αξιοπιστία: 
τεχνολογίες, εργαλεία και μέθοδοι 
δυναμικού και ασφαλούς λογισμικού, 
αρχιτεκτονικές και συστήματα μεσισμικού 
που υποστηρίζουν υπηρεσίες έντασης 
γνώσης, συμπεριλαμβανομένης της παροχής 
τους ως πόρων κοινής χρήσης· 
διαλειτουργικές υποδομές με γνώμονα την 
παροχή υπηρεσιών χωρίς κλίμακα, εικονική 
παρουσίαση πόρων υπό μορφή πλέγματος, 
δικτυοκεντρικά λειτουργικά συστήματα· 
ανοικτές πλατφόρμες και συνεργατικές 
προσεγγίσεις για την ανάπτυξη λογισμικού, 
υπηρεσιών και συστημάτων· εργαλεία 
σύνθεσης· απόκτηση γνώσεων όσον αφορά 
τις νεοεμφανιζόμενες συμπεριφορές 
πολύπλοκων συστημάτων· βελτίωση της 
αξιοπιστίας και της προσαρμοστικότητας 
των μεγάλης κλίμακας, κατανεμημένων και 
διαλειπόντως συνδεδεμένων συστημάτων 
και υπηρεσιών· ασφαλή και αξιόπιστα 
συστήματα και υπηρεσίες, όπου 
συμπεριλαμβάνεται ο έλεγχος της 
πρόσβασης και η επαλήθευση ταυτότητας με 
σεβασμό στην ιδιωτική ζωή, δυναμικές 
πολιτικές ασφάλειας και εμπιστοσύνης, 
μεταμοντέλα αξιοπιστίας και εμπιστοσύνης.

- Λογισμικό, εφαρμογές και υπηρεσίες 
πλέγματος, ασφάλεια και αξιοπιστία: 
τεχνολογίες, εργαλεία και μέθοδοι 
δυναμικού και ασφαλούς λογισμικού, 
αρχιτεκτονικές και συστήματα μεσισμικού 
που υποστηρίζουν υπηρεσίες έντασης 
γνώσης, συμπεριλαμβανομένης της παροχής 
τους ως πόρων κοινής χρήσης· 
διαλειτουργικές υποδομές με γνώμονα την 
παροχή υπηρεσιών χωρίς κλίμακα, εικονική 
παρουσίαση πόρων υπό μορφή πλέγματος,
συμπεριλαμβανομένων και των 
πλατφορμών εξειδικευμένου πεδίου, 
δικτυοκεντρικά λειτουργικά συστήματα· 
λογισμικό ανοικτής πηγής· ανοικτές 
πλατφόρμες και συνεργατικές προσεγγίσεις 
για την ανάπτυξη λογισμικού, υπηρεσιών 
και συστημάτων· εργαλεία σύνθεσης 
συμπεριλαμβανομένων και των γλωσσών 
προγραμματισμού· απόκτηση γνώσεων 
όσον αφορά τις νεοεμφανιζόμενες 
συμπεριφορές πολύπλοκων συστημάτων· 
βελτίωση της αξιοπιστίας και της 
προσαρμοστικότητας των μεγάλης 
κλίμακας, κατανεμημένων και διαλειπόντως 
συνδεδεμένων συστημάτων και υπηρεσιών· 
ασφαλή και αξιόπιστα συστήματα και 
υπηρεσίες, όπου συμπεριλαμβάνεται ο 
έλεγχος της πρόσβασης και η επαλήθευση 
ταυτότητας με σεβασμό στην ιδιωτική ζωή, 
δυναμικές πολιτικές ασφάλειας και 
εμπιστοσύνης, μεταμοντέλα αξιοπιστίας και 
εμπιστοσύνης.
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Τροπολογία: Lambert van Nistelrooij

Τροπολογία: 310
Παράρτημα Ι, Μέρος «Θέματα», θέμα «τεχνολογίες των πληροφοριών και των 

επικοινωνιών», κεφάλαιο «Δραστηριότητες», παράγραφος 1, έκτη παύλα

Προσομοίωση, απεικόνιση, διάδραση και 
μεικτή πραγματικότητα: εργαλεία 
μοντελοποίησης, προσομοίωσης, 
απεικόνισης, διάδρασης, εικονικής, 
επαυξημένης και μεικτής πραγματικότητας 
και ενσωμάτωση αυτών σε διατερματικά 
περιβάλλοντα· εργαλεία για τον καινοτόμο 
σχεδιασμό και τη δημιουργικότητα όσον 
αφορά προϊόντα, υπηρεσίες και ψηφιακά 
οπτικοακουστικά μέσα μαζικής 
επικοινωνίας· περισσότερο φυσικές, 
διαισθητικές και εύχρηστες διεπαφές και 
νέοι τρόποι διάδρασης με την τεχνολογία, 
τις μηχανές, τις διατάξεις και άλλα 
τεχνουργήματα· συστήματα πολυγλωσσικής 
και αυτόματης μηχανικής μετάφρασης.

Προσομοίωση, απεικόνιση, διάδραση και 
μεικτή πραγματικότητα: εργαλεία 
μοντελοποίησης, προσομοίωσης, 
απεικόνισης, διάδρασης, εικονικής, 
επαυξημένης και μεικτής πραγματικότητας 
και ενσωμάτωση αυτών σε διατερματικά 
περιβάλλοντα· εργαλεία για τον καινοτόμο 
σχεδιασμό και τη δημιουργικότητα όσον 
αφορά προϊόντα, υπηρεσίες και ψηφιακά 
οπτικοακουστικά μέσα μαζικής 
επικοινωνίας· περισσότερο φυσικές, 
διαισθητικές και εύχρηστες διεπαφές και 
νέοι τρόποι διάδρασης με την τεχνολογία, 
τις μηχανές, τις διατάξεις και άλλα 
τεχνουργήματα· τεχνολογία γλώσσας, όπου 
συμπεριλαμβάνονται συστήματα 
πολυγλωσσικής και αυτόματης μηχανικής 
μετάφρασης.

Τροπολογία: Patrizia Toia

Τροπολογία: 311
Παράρτημα Ι, Μέρος «Θέματα», θέμα «τεχνολογίες των πληροφοριών και των 
επικοινωνιών», κεφάλαιο «Δραστηριότητες», παράγραφος 1, παύλα 6 α (νέα)

- η μετάβαση προς τα κινητά συστήματα 
τέταρτης γενεάς και άνω, και οι συναφείς 
προηγμένες τεχνολογίες στον τομέα των 
ψηφιακών μεταδόσεων και των κεραιών. 

Or. it

Αιτιολόγηση

Τα συστήματα τέταρτης γενεάς έχουν φθάσει σε ικανοποιητικό επίπεδο μελέτης και ορισμού 
στην Ιαπωνία ενώ η Ευρώπη παρουσιάζει καθυστέρηση στον τομέα αυτό.

Τροπολογία: Teresa Riera Madurell

312
Παράρτημα Ι, Μέρος «Θέματα», θέμα «τεχνολογίες των πληροφοριών και των 
επικοινωνιών», κεφάλαιο «Δραστηριότητες», παράγραφος 1, παύλα 6 β (νέα)
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-Ατομική ποιότητα ζωής: Καλύτερη 
ενημέρωση και πρόσβαση στην 
επιστημονική γνώση, πρόσβαση στις 
βασικές δημόσιες υπηρεσίες (όπως το 
φορολογικό σύστημα, κλπ.) και σε 
ιδιωτικές συχνής χρήσεως (κλάδος της 
αναψυχής, τράπεζες, κλπ.)

Or. en

Η παρούσα τροπολογία αντικαθιστά την τροπολογία 642 στο σχέδιο έκθεσης Jerzy Buzek 
σχετικά με το 7ο Πρόγραμμα Πλαίσιο.

Τροπολογία: Patrizia Toia

Τροπολογία: 313
Παράρτημα Ι, Μέρος «Θέματα», θέμα «τεχνολογίες των πληροφοριών και των 
επικοινωνιών», κεφάλαιο «Δραστηριότητες», παράγραφος 2, παύλα 1 α (νέα)

- Στήριξη για την ανάπτυξη καινοτόμων 
πόλεων: πολιτικές και στρατηγικές που θα 
παροτρύνουν τις τοπικές αρχές, από κοινού 
με τα πανεπιστήμια και τους ιδιωτικούς 
φορείς παροχής γνώσης, στη χρήση ΤΠΕ 
και θα συμβάλουν στον εκσυγχρονισμό των 
υπηρεσιών για πολίτες και επιχειρήσεις.

Or. it

Αιτιολόγηση

Οι πόλεις και οι κωμοπόλεις παίζουν καθοριστικό ρόλο στην επίτευξη των στόχων των ΤΠΕ, 
ιδίως όσον αφορά την προαγωγή της καινοτομίας μέσω της χρήσης ΤΠΕ, διασφαλίζοντας ότι η 
πρόοδος στον τομέα αυτό θα μεταφραστεί σύντομα σε οφέλη για τους ευρωπαίους πολίτες και 
τις επιχειρήσεις και θα εξασφαλίσει ασφαλείς, αξιόπιστες και προσαρμοζόμενες εφαρμογές, 
λύσεις και υπηρεσίες, με βάση ΤΠΕ.

Τροπολογία: Teresa Riera Madurell

Τροπολογία: 314
Παράρτημα Ι, Μέρος «Θέματα», θέμα «τεχνολογίες των πληροφοριών και των 
επικοινωνιών», κεφάλαιο «Δραστηριότητες», παράγραφος 2, δεύτερη παύλα

Οικιακά περιβάλλοντα: επικοινωνία, 
παρακολούθηση, έλεγχος και υποβοήθηση 

Οικιακά περιβάλλοντα: επικοινωνία, 
παρακολούθηση, έλεγχος και υποβοήθηση 
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κατ’ οίκον, εντός κτιρίων και σε δημόσιους 
χώρους· αδιάλειπτη διαλειτουργικότητα και 
χρήση όλων των διατάξεων λαμβάνοντας 
υπόψη την αποδοτικότητα ως προς το 
κόστος, την οικονομική προσιτότητα και τη 
χρηστικότητα· νέες υπηρεσίες και νέες 
μορφές διαδραστικού ψηφιακού 
περιεχομένου και υπηρεσιών· πρόσβαση σε 
πληροφορίες και διαχείριση γνώσεων.

κατ’ οίκον, εντός κτιρίων και σε δημόσιους 
χώρους· αδιάλειπτη διαλειτουργικότητα και 
χρήση όλων των διατάξεων λαμβάνοντας 
υπόψη την αποδοτικότητα ως προς το 
κόστος, την οικονομική προσιτότητα και τη 
χρηστικότητα· νέες υπηρεσίες, 
περιλαμβανομένων των σχετικών με την 
διασκέδαση, και νέες μορφές διαδραστικού 
ψηφιακού περιεχομένου και υπηρεσιών· 
πρόσβαση σε πληροφορίες και διαχείριση 
γνώσεων.

Or. es

Αιτιολόγηση

(Η πρώτη προσθήκη δεν αφορά το ελληνικό κείμενο)

Διόρθωση στην παλαιά τροπολογία 85, που περιορίζει το πεδίο εφαρμογής της έννοιας της 
διασκέδασης, που αναμφίβολα περιλαμβάνει και την ψυχαγωγία.

Τροπολογία: Lambert van Nistelrooij

Τροπολογία: 315
Παράρτημα Ι, Μέρος «Θέματα», θέμα «τεχνολογίες των πληροφοριών και των 
επικοινωνιών», κεφάλαιο «Δραστηριότητες», παράγραφος 2, δεύτερη παύλα

Οικιακά περιβάλλοντα: επικοινωνία, 
παρακολούθηση, έλεγχος και υποβοήθηση 
κατ’ οίκον, εντός κτιρίων και σε δημόσιους 
χώρους· αδιάλειπτη διαλειτουργικότητα και 
χρήση όλων των διατάξεων λαμβάνοντας 
υπόψη την αποδοτικότητα ως προς το 
κόστος, την οικονομική προσιτότητα και τη 
χρηστικότητα· νέες υπηρεσίες και νέες 
μορφές διαδραστικού ψηφιακού 
περιεχομένου και υπηρεσιών· πρόσβαση σε 
πληροφορίες και διαχείριση γνώσεων.

Οικιακά περιβάλλοντα: επικοινωνία, 
παρακολούθηση, έλεγχος και υποβοήθηση 
κατ’ οίκον, εντός κτιρίων και σε δημόσιους 
χώρους· αδιάλειπτη διαλειτουργικότητα και 
χρήση όλων των διατάξεων λαμβάνοντας 
υπόψη την αποδοτικότητα ως προς το 
κόστος, την οικονομική προσιτότητα, τη 
χρηστικότητα και την ασφάλεια· νέες 
υπηρεσίες και νέες μορφές διαδραστικού 
ψηφιακού περιεχομένου και υπηρεσιών
συμπεριλαμβανομένης και της 
ψυχαγωγίας· πρόσβαση σε πληροφορίες και 
διαχείριση γνώσεων.

Or. en
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Τροπολογία: Lambert van Nistelrooij

Τροπολογία: 316
Παράρτημα Ι, Μέρος «Θέματα», θέμα «τεχνολογίες των πληροφοριών και των 

επικοινωνιών», κεφάλαιο «Δραστηριότητες», παράγραφος 2, τρίτη παύλα

– Ρομποτικά συστήματα: ευέλικτα και 
αξιόπιστα ρομποτικά συστήματα τα οποία 
λειτουργούν σε ανθρώπινα και αδόμητα 
περιβάλλοντα και συνεργάζονται με τον 
άνθρωπο· δικτυωμένα και συνεργαζόμενα 
ρομπότ· ρομπότ σε μικρογραφία· 
δομοστοιχειωτός σχεδιασμός και 
μοντελοποίηση ολοκληρωμένων 
ρομποτικών συστημάτων.

– Ρομποτικά συστήματα: ευέλικτα και 
αξιόπιστα ρομποτικά συστήματα τα οποία 
λειτουργούν σε ανθρώπινα και αδόμητα 
περιβάλλοντα και συνεργάζονται με τον 
άνθρωπο· ΄δικτυωμένα και συνεργαζόμενα 
ρομπότ· ρομπότ σε μικρογραφία· 
τεχνολογίες «ανθρωποειδών»·
δομοστοιχειωτός σχεδιασμός και 
μοντελοποίηση ολοκληρωμένων 
ρομποτικών συστημάτων.

Or. en

Τροπολογία: Lambert van Nistelrooij

Τροπολογία 317
Παράρτημα Ι, Μέρος «Θέματα», θέμα «τεχνολογίες των πληροφοριών και των 

επικοινωνιών», κεφάλαιο «Δραστηριότητες», παράγραφος 1, πρώτη παύλα, πρώτο εδάφιο

- ΤΠΕ όσον αφορά τον τομέα της υγείας: 
προσωπικά μη οχληρά συστήματα τα οποία 
επιτρέπουν στους πολίτες να διαχειριστούν 
την ευεξία τους, όπως ενδυτές ή 
εμφυτεύσιμες διατάξεις παρακολούθησης 
και αυτόνομα συστήματα υποστήριξης της 
καλής κατάστασης της υγείας· 
νεοεμφανιζόμενες τεχνικές όπως η μοριακή 
απεικόνιση για τη βελτιωμένη πρόληψη και 
εξατομικευμένη φαρμακευτική αγωγή· 
ανακάλυψη γνώσεων όσον αφορά την υγεία 
και εφαρμογή τους στην κλινική πρακτική· 
μοντελοποίηση και προσομοίωση οργανικών 
λειτουργιών· διατάξεις 
μικρονανορομποτικής για ελάχιστα 
επεμβατικές χειρουργικές και θεραπευτικές 
εφαρμογές.

- ΤΠΕ όσον αφορά τον τομέα της υγείας: 
προσωπικά μη οχληρά συστήματα τα οποία 
επιτρέπουν στους πολίτες να διαχειριστούν 
την ευεξία τους, όπως ενδυτές ή 
εμφυτεύσιμες διατάξεις παρακολούθησης 
και αυτόνομα συστήματα υποστήριξης της 
καλής κατάστασης της υγείας· 
νεοεμφανιζόμενες τεχνικές όπως η μοριακή 
απεικόνιση για τη βελτιωμένη πρόληψη και 
εξατομικευμένη φαρμακευτική αγωγή· 
ανακάλυψη γνώσεων όσον αφορά την υγεία 
και εφαρμογή τους στην κλινική πρακτική· 
μοντελοποίηση και προσομοίωση οργανικών 
λειτουργιών· διατάξεις 
μικρονανορομποτικής για ελάχιστα 
επεμβατικές χειρουργικές και θεραπευτικές 
εφαρμογές. Προηγμένη μέσω υπολογιστή 
ανίχνευση, συστημάτων στήριξης κλινικών 
αποφάσεων, για τη βελτίωση της 
αξιοπιστίας της διάγνωσης και τη 
βελτίωση της ροής εργασίας, που θα 
οδηγήσει σε συστήματα εμπειρογνωμόνων 
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συγκεκριμένης ασθένειας και αξιοποίησης 
των συσσωρευμένων δεδομένων των 
ασθενών και σε γνώση των ασθενειών 
βάσει μοντέλων μέσω της αξιοποίησης 
δεδομένων, της βιοπληροφορικής και της 
συστημικής βιολογίας· επιχειρηματικά 
συστήματα ΤΠ που θα αυξήσουν την 
αποτελεσματικότητα και θα περιορίσουν 
τα ιατρικά σφάλματα στα νοσοκομεία και 
τις εγκαταστάσεις δευτεροβάθμιας 
περίθαλψης·

Τροπολογία: Lambert van Nistelrooij

Τροπολογία: 318
Παράρτημα Ι, Μέρος «Θέματα», θέμα «τεχνολογίες των πληροφοριών και των 

επικοινωνιών», κεφάλαιο «Δραστηριότητες», παράγραφος 1, πρώτη παύλα, τρίτο εδάφιο

Όσον αφορά την κοινωνική ένταξη: 
ενίσχυση της αυτονομίας ατόμων και 
κοινοτήτων και βελτίωση της ισότιμης 
συμμετοχής όλων των πολιτών στην 
κοινωνία των πληροφοριών, με παράλληλη 
πρόληψη του ψηφιακού χάσματος που 
οφείλεται στην αναπηρία, στις μειωμένες 
δεξιότητες, στη φτώχεια, στη γεωγραφική 
απομόνωση, στην κουλτούρα, στο φύλο ή 
στην ηλικία, μεταξύ άλλων μέσω της 
παροχής στήριξης σε υποβοηθητικές 
τεχνολογίες· προώθηση της ανεξάρτητη 
διαβίωσης, ενίσχυση των ηλεκτρονικών 
δεξιοτήτων και ανάπτυξη προϊόντων και 
υπηρεσιών που έχουν σχεδιαστεί για όλους 
τους πολίτες.

Όσον αφορά την κοινωνική ένταξη:
ενίσχυση της αυτονομίας ατόμων και 
κοινοτήτων και βελτίωση της ισότιμης 
συμμετοχής όλων των πολιτών στην 
κοινωνία των πληροφοριών, με παράλληλη 
πρόληψη του ψηφιακού χάσματος που 
οφείλεται στην αναπηρία, στις μειωμένες 
δεξιότητες, στη φτώχεια, στη γεωγραφική 
απομόνωση, στην κουλτούρα, στο φύλο ή 
στην ηλικία, μεταξύ άλλων μέσω της 
παροχής στήριξης σε υποβοηθητικές 
τεχνολογίες· προώθηση της ανεξάρτητη 
διαβίωσης (μέσω των τεχνολογιών και 
υπηρεσιών κατ’ οίκον περίθαλψης) 
ενίσχυση των ηλεκτρονικών δεξιοτήτων και 
ανάπτυξη προϊόντων και υπηρεσιών που 
έχουν σχεδιαστεί για όλους τους πολίτες.

Or. en

Τροπολογία: Lambert van Nistelrooij

Τροπολογία: 319
Παράρτημα Ι, Μέρος «Θέματα», θέμα «τεχνολογίες των πληροφοριών και των 

επικοινωνιών», κεφάλαιο «Δραστηριότητες», παράγραφος 1, πρώτη παύλα, τέταρτο εδάφιο

Όσον αφορά την κινητικότητα: 
ολοκληρωμένα συστήματα ασφαλείας 

Όσον αφορά την κινητικότητα: 
ολοκληρωμένα συστήματα ασφαλείας 
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οχημάτων που χρησιμοποιούν τις ΤΠΕ, τα 
οποία βασίζονται σε ανοικτές, ασφαλείς και 
αξιόπιστες αρχιτεκτονικές και διεπαφές· 
διαλειτουργικά συνεργατικά συστήματα για 
την αποδοτικότητα και την ασφάλεια των 
μεταφορών, τα οποία βασίζονται στην 
επικοινωνία μεταξύ οχημάτων καθώς και με 
τις μεταφορικές υποδομές, και 
ενσωματώνουν ακριβείς και αξιόπιστες 
τεχνολογίες εντοπισμού θέσης· 
εξατομικευμένες πολυτροπικές υπηρεσίες 
παροχής πληροφοριών για την κατάσταση 
της κυκλοφορίας με ικανότητα εντοπισμού 
θέσης, όπου συμπεριλαμβάνονται οι λύσεις 
παροχής έξυπνων υπηρεσιών στον τομέα 
του τουρισμού.

οχημάτων που χρησιμοποιούν τις ΤΠΕ, τα 
οποία βασίζονται σε ανοικτές, ασφαλείς και 
αξιόπιστες αρχιτεκτονικές και διεπαφές· 
διαλειτουργικά συνεργατικά συστήματα για 
αποτελεσματικές, ασφαλείς και φιλικές 
προς το περιβάλλον μεταφορές, τα οποία 
βασίζονται στην επικοινωνία μεταξύ 
οχημάτων καθώς και με τις μεταφορικές 
υποδομές, και ενσωματώνουν ακριβείς και 
αξιόπιστες τεχνολογίες εντοπισμού θέσης
και πλοήγησης· εξατομικευμένες 
πολυτροπικές υπηρεσίες παροχής 
πληροφοριών για την κατάσταση της 
κυκλοφορίας με ικανότητα εντοπισμού 
θέσης, όπου συμπεριλαμβάνονται οι λύσεις 
παροχής έξυπνων υπηρεσιών στον τομέα 
του τουρισμού.

Τροπολογία: Erna Hennicot-Schoepges

320
Παράρτημα Ι, Μέρος «Θέματα», θέμα «τεχνολογίες των πληροφοριών και των 

επικοινωνιών», κεφάλαιο «Δραστηριότητες», παράγραφος 1, πρώτη παύλα, εδάφιο 5 α (νέο)

- Μεταφορά λύσεων ΤΠΕ για την 
ανάπτυξη του οικονομικού δυναμικού στον 
πολιτιστικό τομέα (συμπεριλαμβανομένης 
της πολιτιστικής κληρονομιάς, της 
περιφερειακής ανάπτυξης, του τουρισμού) 
και την προώθηση της απασχόλησης στους 
τομείς αυτούς· πρέπει να εξεταστούν οι 
δυνατότητες συνεργασίας δημοσίων 
οργανισμών (σε τοπικό, περιφερειακό και 
εθνικό επίπεδο) με ιδιωτικούς οργανισμούς 
(ιδίως ΜΜΕ).

Or. en

Η παρούσα τροπολογία αντικαθιστά την τροπολογία 680 στο σχέδιο έκθεσης Jerzy Buzek 
σχετικά με το 7ο Πρόγραμμα Πλαίσιο.

Τροπολογία: Patrizia Toia

Τροπολογία: 321
Παράρτημα Ι, Μέρος «Θέματα», θέμα «τεχνολογίες των πληροφοριών και των 
επικοινωνιών», κεφάλαιο «Δραστηριότητες», παράγραφος 3, παύλα 1 α (νέα)
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- Νέα πρότυπα επιχειρήσεων για ΤΠΕ: 
Σύλληψη και καθορισμός νέων προτύπων 
επιχειρήσεων για ΤΠΕ με συνεργασία 
στους τομείς όπου οι ΤΠΕ θα παίξουν 
θεμελιώδη ρόλο για την αλλαγή της 
προσέγγισης όσον αφορά την  παραγωγή 
και τις υπηρεσίες (π.χ. μεταφορές, υγεία, 
ενέργεια, περιβάλλον). [Τα έργα που 
προέρχονται από την εν λόγω κοινή έρευνα 
πρέπει να ελέγχονται σε συγκεκριμένες 
καταστάσεις. Οι κοινές προσπάθειες 
πρέπει να στηρίζονται μέσω της 
διασταυρούμενης θεματικής προσέγγισης 
που μνημονεύεται στο παράρτημα 1.]

Or. it

Αιτιολόγηση

Νέες ευκαιρίες αναδεικνύονται για τις ΤΠΕ σε συνδυασμό με τα αναδυόμενα 
κοινωνικοοικονομικά και περιβαλλοντικά προβλήματα. Ειδικότερα, από τη διάδοση των 
εφαρμογών των τεχνολογιών ΤΠΕ μπορούν να επωφεληθούν οι μεταφορές, η υγεία και ο 
ενεργειακός τομέας. Προκειμένου οι νέες αυτές εφαρμογές να καταστούν εφικτές, πρέπει να 
καθοριστούν νέα πρότυπα επιχειρήσεων και αλυσίδες αξιών προκειμένου να ενθαρρυνθούν
επενδύσεις σε σχετικές καινοτόμες πρωτοβουλίες. 

Τροπολογία: Lambert van Nistelrooij

Τροπολογία: 322
Παράρτημα Ι, Μέρος «Θέματα», θέμα «τεχνολογίες των πληροφοριών και των 

επικοινωνιών», κεφάλαιο «Δραστηριότητες», παράγραφος 1, δεύτερη παύλα, πρώτο εδάφιο

νέες μορφές διαδραστικού, μη γραμμικού 
και αυτοπροσαρμοζόμενου περιεχομένου· 
δημιουργικότητα και εμπλουτισμένη 
εμπειρία χρήστη· προσαρμογή στις ανάγκες 
του χρήστη και παράδοση περιεχομένου 
πολλαπλών μέσων· συνδυασμός της 
παραγωγής και της διαχείρισης πλήρως 
ψηφιακού περιεχομένου με τις 
νεοεμφανιζόμενες σημασιολογικές 
τεχνολογίες· χρήση με γνώμονα τις ανάγκες 
του χρήστη, πρόσβαση σε περιεχόμενο και 
δημιουργία περιεχομένου.

νέες μορφές διαδραστικού, μη γραμμικού 
και αυτοπροσαρμοζόμενου περιεχομένου
όπου συμπεριλαμβάνονται και η αναψυχή 
και ο σχεδιασμός· δημιουργικότητα και 
εμπλουτισμένη εμπειρία χρήστη· 
προσαρμογή στις ανάγκες του χρήστη και 
παράδοση περιεχομένου πολλαπλών μέσων· 
συνδυασμός της παραγωγής και της 
διαχείρισης πλήρως ψηφιακού περιεχομένου 
με τις νεοεμφανιζόμενες σημασιολογικές 
τεχνολογίες· χρήση με γνώμονα τις ανάγκες 
του χρήστη, πρόσβαση σε περιεχόμενο και 
δημιουργία περιεχομένου.

Or. en
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