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Ειδικό πρόγραμμα που θα υλοποιηθεί με άμεσες δράσεις από το Κοινό Κέντρο Ερευνών με 
το οποίο τίθεται σε εφαρμογή  το 7ο πρόγραμμα πλαίσιο (2007-2013) δραστηριοτήτων 
έρευνας, τεχνολογικής ανάπτυξης και επίδειξης της Ευρωπαϊκής Κοινότητας

Πρόταση απόφασης (COM(2005)0439 – C6-0380/2005 – 2005/0184(CNS))

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογίες του Κοινοβουλίου

Τροπολογία: Eluned Morgan

Τροπολογία 37
Αιτιολογική σκέψη 1 α (νέα)

(1a) Η έρευνα που λαμβάνει δημόσια 
χρηματοδότηση θα πρέπει να είναι κατά 
πρώτο λόγο εστιασμένη στις δημόσιες 
ανάγκες και προτεραιότητες, ενώ επιπλέον 
θα πρέπει να επιδιωχθεί η 
συμπληρωματικότητά της με την έρευνα 
που λαμβάνει ιδιωτική χρηματοδότηση. Οι 
εργασίες που επιτελεί το ΚΚΕρ θα πρέπει 
να συντονίζονται με την έρευνα που 
διενεργείται στο πλαίσιο των θεματικών 
προτεραιοτήτων, ώστε να αποφεύγονται  η 
αλληλεπικάλυψη με τα εθνικά ερευνητικά 
προγράμματα και οι διπλές ερευνητικές 
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προσπάθειες.

Or. en

Αιτιολόγηση

Public funding should where appropriate contribute to improving people's lives, meeting 
people's needs and limiting risks faced by people as well as improving the economy.  
However, it is important that the research efforts are not duplicated.  The research carried 
out under the JRC should complement and bring added value to research undertaken in the 
Member States.

Τροπολογία: Jan Březina

Τροπολογία 38
Αιτιολογική σκέψη 3

(3) Κατά την επιτέλεση της αποστολής του, 
το ΚΚΕρ πρέπει να παρέχει πελατοκεντρική 
επιστημονική και τεχνική υποστήριξη στη 
διαδικασία χάραξης πολιτικής της ΕΕ, να 
εξασφαλίζει την υποστήριξη της εφαρμογής 
και της παρακολούθησης των υφιστάμενων 
πολιτικών και να ανταποκρίνεται σε νέες 
πολιτικές απαιτήσεις. Για να αντεπεξέλθει 
στην αποστολή του, το ΚΚΕρ διεξάγει 
έρευνα υψηλής ποιότητας.

(3) Κατά την επιτέλεση της αποστολής του, 
το ΚΚΕρ πρέπει να παρέχει πελατοκεντρική 
επιστημονική και τεχνική υποστήριξη στη 
διαδικασία χάραξης πολιτικής της ΕΕ, να 
εξασφαλίζει την υποστήριξη της εφαρμογής 
και της παρακολούθησης των υφιστάμενων 
πολιτικών και να ανταποκρίνεται σε νέες 
πολιτικές απαιτήσεις. Για να αντεπεξέλθει 
στην αποστολή του, το ΚΚΕρ διεξάγει 
έρευνα της υψηλότερης δυνατής ποιότητας 
σε ευρωπαϊκό επίπεδο.

Or. cs

Αιτιολόγηση

Evaluations carried out in the past have shown the JRC to be one of the best research 
institutes of its type. Its performance level must therefore be maintained and indeed be further 
improved in accordance with the Lisbon Objectives.

Τροπολογία: Eluned Morgan

Τροπολογία 39
Αιτιολογική σκέψη 4 α (νέα)

Η κοινοτική χρηματοδότηση του τομέα 
της έρευνας σε βλαστοκύτταρα θα 
επικεντρωθεί στην έρευνα σε ενήλικα 
βλαστοκύτταρα και στην έρευνα σε 
βλαστοκύτταρα του ομφάλιου λώρου, όμως 
θα διατίθεται επίσης κατά περίπτωση, με 
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βάση την αρχή της επικουρικότητας, και 
για την έρευνα σε εμβρυικά 
βλαστοκύτταρα.

Or. en

Αιτιολόγηση

Stem cell research has an enormous potential for increasing knowledge about serious disease 
(Cancer, neurodegenerative diseases, cardiovascular diseases, diabetes, rare diseases, etc.) 
and enabling such knowledge to be applied in developping treatment for serious diseases as 
well as injuries (fractures, burns, etc.).  This potential for treatment does not relate only to 
stem cell transplantation but also to the development of new medicines (pills), which is 
expected to be more immediate.  A majority of patients are strongly supporting the investment 
of public funds in this research, and especially in human empbryonic stem cell research, in 
order to ensure a broad-based access to the findings of this research.  Research on stem cells 
from all origins (adult, foetal, embryonic) is essential because each type of stem cells has 
specific properties; in particular it is scientifically proven that human embryonic stem cell 
properties cannot be met by adult stem cells or umbilical cord blodd stem-cells;  Comparative 
research between stem cells from all origins is currently considered as key to make the all 
field of stem cell research progressing faster.  It can only be done efficiently with a critical 
mass of scientists and ressources, which is one of the utmost added values of the European 
reserach projects, where the best teams in Europe from each of the areas needed to be 
compared can cooperate and exchange their results.

Τροπολογία: Eluned Morgan

Τροπολογία 40
Αιτιολογική σκέψη 4 β (νέα)

Η έρευνα σε "υπεράριθμα" αρχικού 
σταδίου (δηλαδή έως 14 ημερών) 
ανθρώπινα έμβρυα (έμβρυα που 
δημιουργήθηκαν αρχικά για την θεραπεία 
της στειρότητας, ώστε να αυξηθεί το 
ποσοστό επιτυχίας της τεχνητής 
γονιμοποίησης, όμως δεν χρειάζονται 
πλέον γι αυτόν τον σκοπό και προορίζονται 
για καταστροφή) επιτρέπεται να 
χρηματοδοτείται, υπό την προϋπόθεση ότι 
η έρευνα αυτή επιτρέπεται από τη 
νομοθεσία των κρατών μελών στα οποία 
πρόκειται να διενεργηθεί,  σύμφωνα με τις 
διατάξεις και υπό την αυστηρή εποπτεία 
της αρμόδιας αρχής/των αρμόδιων αρχών.

Or. en
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Αιτιολόγηση

Research on supernumerary embryos, which the only fate is to be disposed off, is essential to 
promote advances in treatment of infertility, to increase knowledge on causes of congenital 
disease or miscarriage, to develop more effective techniques of contraception and to develop 
methods for detecting genetic abnormalities in embryos prior to implantation.  This research, 
provided that it is placed under strict rules (e.g. the informed consent of the parents need to 
be provided) and strict supervision of the competent national authority/ies is crucial at a time 
where more and more infertility is found in the European population, while the ageing 
population is constantly growing up.  Because this type research is necessarily very limited 
and confined, it is of utmost importance, on the basis of ethical principles, to gather the 
national efforts and to allow the best teams in Europe to cooperate and exchange their results 
within European projects in order to maximise the outcome of this research.

Τροπολογία: Jan Březina

Τροπολογία 41
Αιτιολογική σκέψη 7

(7) Για τους σκοπούς της υλοποίησης του 
παρόντος προγράμματος, εκτός από τη 
συνεργασία που προβλέπεται στη Συμφωνία 
για τον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο ή σε 
Συμφωνία Σύνδεσης, ενδέχεται να είναι 
σκόπιμη η συμμετοχή σε δραστηριότητες 
διεθνούς συνεργασίας με τρίτες χώρες και 
διεθνείς οργανισμούς, συγκεκριμένα με 
βάση το άρθρο 2 στοιχείο η) και τα άρθρα 
170 και 102 της συνθήκης.

(7) Για τους σκοπούς της υλοποίησης του 
παρόντος προγράμματος, εκτός από τη 
συνεργασία που προβλέπεται στη Συμφωνία 
για τον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο ή σε 
Συμφωνία Σύνδεσης, είναι ευκταία η 
συμμετοχή σε δραστηριότητες διεθνούς 
συνεργασίας με τρίτες χώρες και διεθνείς 
οργανισμούς, συγκεκριμένα με βάση το 
άρθρο 2 στοιχείο η) και τα άρθρα 170 και 
102 της συνθήκης.

Or. cs

Αιτιολόγηση

In the interests of maintaining a high level of European research, cooperation with third 
countries and international organisations must in future be extended by every possible means.

Τροπολογία: Jan Březina

Τροπολογία 42
Αιτιολογική σκέψη 10

(10) Το ΚΚΕρ πρέπει να συνεχίσει να 
αποδίδει πρόσθετους πόρους μέσω 
ανταγωνιστικών δραστηριοτήτων, στις 
οποίες περιλαμβάνονται η συμμετοχή σε 

(10) Το ΚΚΕρ πρέπει να συνεχίσει να 
αποδίδει πρόσθετους πόρους μέσω 
ανταγωνιστικών δραστηριοτήτων, στις 
οποίες περιλαμβάνονται η συμμετοχή σε 
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έμμεσες δράσεις του προγράμματος 
πλαισίου, εργασίες για λογαριασμό τρίτων 
και, σε μικρότερο βαθμό, η αξιοποίηση της 
πνευματικής ιδιοκτησίας.

έμμεσες δράσεις του προγράμματος 
πλαισίου, εργασίες για λογαριασμό τρίτων 
(οι οποίες προϋποθέτουν την εκπλήρωση 
συγκεκριμένων όρων που αφορούν κυρίως 
την προστασία των δικαιωμάτων 
πνευματικής ιδιοκτησίας) και, σε 
μικρότερο βαθμό, η αξιοποίηση της 
πνευματικής ιδιοκτησίας.

Or. cs

Αιτιολόγηση

It is desirable that there should be improved protection for the outcome of the creative 
activity engaged in by European research institutes and research workers. Such protection 
not only helps to increase the JRC's resources - it also stimulates further research and 
encourages both public and private research investment.   

Τροπολογία: Jan Březina

Τροπολογία 43
Αιτιολογική σκέψη 13

(13) Η Επιτροπή πρέπει να μεριμνήσει, εν 
ευθέτω χρόνω, για τη διενέργεια 
ανεξάρτητης εκτίμησης των 
δραστηριοτήτων που διεξάγονται στα πεδία 
που καλύπτει το παρόν πρόγραμμα.

(13) Η Επιτροπή πρέπει να μεριμνήσει, εν 
ευθέτω χρόνω, για τη διενέργεια 
ανεξάρτητης εκτίμησης των 
δραστηριοτήτων που διεξάγονται στα πεδία 
που καλύπτει το παρόν πρόγραμμα, η οποία 
θα οδηγήσει στο μέλλον σε περαιτέρω 
συστηματική μέτρηση και αξιολόγηση 
τόσο των άμεσων όσο και των έμμεσων 
δράσεων που προβλέπονται στο 
πρόγραμμα πλαίσιο.

Or. cs

Αιτιολόγηση

In its efforts to increase its effectiveness and its competitiveness, Europe must model itself on 
certain advanced countries and ensure that European research is objectively and 
systematically measured. The JRC and the future European Research Council should 
implement such a system and at the same time endeavour to ensure that financial resources 
are used effectively and in a transparent fashion.
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Τροπολογία: Eluned Morgan

Τροπολογία 44
Άρθρο 4, παράγραφος 3 α (νέα)

3α. Θα πρέπει να διενεργείται σε τακτική 
βάση επανεξέταση των διαφόρων τομέων 
έρευνας που πρέπει να αποκλεισθούν από 
το παρόν πρόγραμμα, ώστε να 
λαμβάνονται υπόψη οι επιστημονικές 
συμβουλές.

Or. en

Αιτιολόγηση

Scientific advances may lead to some fields of study becoming obsolete.

Τροπολογία: Jan Březina

Τροπολογία 45
Παράρτημα, τμήμα 1, παράγραφος 1

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

Παροχή πελατοκεντρικής επιστημονικής και 
τεχνικής υποστήριξης στη διαδικασία 
χάραξης πολιτικής της ΕΕ, μέσω της 
υποστήριξης της εφαρμογής και 
παρακολούθησης των υφιστάμενων 
πολιτικών (συμπεριλαμβανομένης της 
κατάλληλης εκτίμησης των επιπτώσεών 
τους) και μέσω της ικανότητας 
ανταπόκρισης σε νέες πολιτικές ανάγκες.

Or. cs

Αιτιολόγηση

With reference to the 'better law-making' initiative, assessing the impact of EU policies is an 
essential component in the drawing up of EU legislation. The JRC should certainly contribute 
to the achievement of such objectives by providing scientific and technical support.

Τροπολογία: Jan Březina

Τροπολογία 46
Παράρτημα, τμήμα 2, παράγραφος 1, παύλα 1
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– ευέλικτη ανταπόκριση στις εξελισσόμενες 
ανάγκες και απαιτήσεις των πολιτικών 
ιθυνόντων της ΕΕ· 

– ευέλικτη ανταπόκριση στις εξελισσόμενες 
ανάγκες και απαιτήσεις των πολιτικών 
ιθυνόντων της ΕΕ και σε επίπεδο κράτους 
μέλους·

Or. cs

Αιτιολόγηση

In view of the fact that the Member States' national governments are directly involved in the 
process of drawing up EU policies, their presence throughout the entire process is desirable, 
as is their admission to the JRC.

Τροπολογία: Jan Březina

Τροπολογία 47
Παράρτημα, τμήμα 2, παράγραφος 1, παύλα 2

– εστίαση της προσοχής σε θέματα που είναι 
σημαντικά για την κοινωνία, και έχουν 
επιστημονική συνιστώσα και κυρίαρχη 
κοινοτική διάσταση· 

– εστίαση της προσοχής σε θέματα που είναι 
σημαντικά για την κοινωνία, και έχουν 
επιστημονική συνιστώσα και κυρίαρχη 
κοινοτική διάσταση (ή που είναι σημαντικά 
για μεγάλο τμήμα της Κοινότητας)·

Or. cs

Αιτιολόγηση

Issues which primarily influence only certain partial interests and certain Member States may 
have a secondary influence on the functioning of the EU as a whole, for which reason they 
should not be excluded from the scope of this programme. By way of example, areas such as 
fisheries and solar energy could be included.

Τροπολογία: Eluned Morgan

Τροπολογία 48
Παράρτημα, τμήμα 2, παράγραφος 1, παύλα 5 α (νέα)

- αύξηση της διαφάνειας κατά τον 
καθορισμό των ερευνητικών 
προτεραιοτήτων του μέσω της 
δημοσίευσης των κριτηρίων γι αυτές τις 
προτεραιότητες και της πληροφόρησης του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
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Συμβουλίου σχετικά με τους λόγους που 
δικαιολογούν την επιλογή των ερευνητικών 
προτεραιοτήτων.

Or. en

Αιτιολόγηση

The JRC carries out publicly funded research for EU policies based on the needs of the 
Commission's various Directorates-General. Therefore, the public has a right to know how 
and why the priorities for Community research are selected by the JRC.

Τροπολογία: Eluned Morgan

Τροπολογία 49
Παράρτημα, τμήμα 2, παράγραφος 3

Η διάδοση της γνώσης μεταξύ των 
διαφόρων άμεσα εμπλεκομένων σε αυτή τη 
διαδικασία θα αποτελέσει κύριο 
χαρακτηριστικό της προσέγγισης. Σκοπός 
των δραστηριοτήτων θα είναι επίσης η 
υποστήριξη της εφαρμογής της νομοθεσίας 
και της παρακολούθησής της καθώς και η 
διάδοση των βέλτιστων πρακτικών στο 
πλαίσιο της ΕΕ-25, των υποψηφίων και των 
γειτονικών χωρών.

Η διάδοση της γνώσης μεταξύ των 
διαφόρων άμεσα εμπλεκομένων σε αυτή τη 
διαδικασία θα αποτελέσει κύριο 
χαρακτηριστικό της προσέγγισης ενώ θα 
πρέπει να καταβληθούν προσπάθειες για 
την ενίσχυση της πρόσβασης των ΜΜΕ 
στα ερευνητικά αποτελέσματα. Σκοπός των 
δραστηριοτήτων θα είναι επίσης η 
υποστήριξη της εφαρμογής της νομοθεσίας 
και της παρακολούθησής της καθώς και η 
διάδοση των βέλτιστων πρακτικών στο 
πλαίσιο της ΕΕ-25, των υποψηφίων και των 
γειτονικών χωρών.

Or. en

Αιτιολόγηση

SMEs play a fundamental role in fostering growth and innovation in the EU and results of 
research undertaken by the Community should be more easily accessible for these companies.

Τροπολογία: Zdzisław Kazimierz Chmielewski

Τροπολογία 50
Παράρτημα, τμήμα 2,  παράγραφος 7

Συγκεκριμένο μέρος των πόρων του ΚΚΕρ 
διατίθεται ειδικά στην αναγνωριστική 
έρευνα, με σκοπό την ανάπτυξη νέων 

Συγκεκριμένο μέρος των πόρων του ΚΚΕρ 
διατίθεται ειδικά στην αναγνωριστική 
έρευνα, με σκοπό την ανάπτυξη νέων 
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γνώσεων και νέων ικανοτήτων. Οι πόροι 
επενδύονται στην αναγνωριστική έρευνα ως
«κεφάλαια κίνησης» που ενδέχεται να 
αποφέρουν πρακτικά αποτελέσματα σε 
μεταγενέστερο στάδιο και, εάν είναι 
επιτυχής η έκβαση, θα συμβάλουν 
μεσοπρόθεσμα μέχρι μακροπρόθεσμα στις 
δραστηριότητες του ΚΚΕρ.

γνώσεων και νέων ικανοτήτων. Οι πόροι 
επενδύονται στην αναγνωριστική έρευνα ως
«κεφάλαια κίνησης» που ενδέχεται να 
αποφέρουν πρακτικά αποτελέσματα σε 
μεταγενέστερο στάδιο και, εάν είναι 
επιτυχής η έκβαση, θα συμβάλουν 
μεσοπρόθεσμα μέχρι μακροπρόθεσμα στις 
δραστηριότητες του ΚΚΕρ.
Η εν λόγω αναγνωριστική έρευνα 
διενεργείται με δέουσα αναφορά στα 
καθήκοντα που εμπίπτουν στο Ειδικό 
Πρόγραμμα "Ιδέες".

Or. pl

Αιτιολόγηση

The 'exploratory research to develop new knowledge and new competencies' referred to in the 
opening sentence may be similar to the 'frontier research' for which the European Research 
Council is to be responsible. While the duplication of individual themes is undesirable, 
synergies between tasks would be useful. 

Τροπολογία: Eluned Morgan

Τροπολογία 51
Παράρτημα, τμήμα 3, σημείο 3.1.3, παράγραφος 1, παύλα 3

– να παρέχει πληροφορίες σχετικά με την 
αξιοπιστία του ενεργειακού εφοδιασμού της 
Ευρώπης.

- να παρέχει πληροφορίες σχετικά με την 
αξιοπιστία του ενεργειακού εφοδιασμού της 
Ευρώπης και τις διαθέσιμες ανανεώσιμες 
πηγές ενέργειες, αποφεύγοντας την 
αλληλεπικάλυψη με τις εργασίες που 
επιτελούν άλλοι φορείς της ΕΕ.

Or. en

Αιτιολόγηση

It is important to collect information on the EU's energy stocks to help monitor EU energy 
supply and demand. This work should complement the work of other EU and international 
bodies and not  duplicate existing efforts. 

Τροπολογία: Eluned Morgan

Τροπολογία 52
Παράρτημα, τμήμα 3, σημείο 3.1.4, παράγραφος 1
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Για να υποστηρίξει την κατάστρωση 
πολιτικών και μηχανισμών για την 
τεχνολογία της κοινωνίας της πληροφορίας 
(ΤΚΠ) που να συμβάλλουν στην 
ανταγωνιστική ευρωπαϊκή κοινωνία της 
γνώσης, το ΚΚΕρ θα εκπονήσει αναλύσεις 
και στρατηγικές προοπτικών σχετικά με την 
κοινωνία της γνώσης. Η οικονομική 
μεγέθυνση, η αλληλεγγύη, η κοινωνική 
ένταξη και η αειφορία θα είναι τα επίκεντρα 
του ενδιαφέροντος. Το ΚΚΕρ θα συμβάλει 
επίσης στην υλοποίηση των πολιτικών της 
ΕΕ που συνδέονται στενά με τις εξελίξεις 
της τεχνολογίας της κοινωνίας της 
πληροφορίας ή επωφελούνται ιδιαιτέρως 
από αυτές. Καλύπτονται εν προκειμένω οι 
εφαρμογές για ηλεκτρονικό επιχειρείν, 
ηλεκτρονική υγεία, προσωπική ασφάλεια, 
ηλεκτρονική μάθηση, ηλεκτρονική 
διακυβέρνηση και για το περιβάλλον, καθώς 
και προσδιορισμός των πιθανών νέων 
δυνατοτήτων εξέλιξης στο πλαίσιο των 
συνολικών ευρωπαϊκών στρατηγικών στα 
θέματα της οικονομικής μεγέθυνσης, της 
κοινωνικής ένταξης και της ποιότητας ζωής.

Για να υποστηρίξει την κατάστρωση 
πολιτικών και μηχανισμών για την 
τεχνολογία της κοινωνίας της πληροφορίας 
(ΤΚΠ) που να συμβάλλουν στην 
ανταγωνιστική ευρωπαϊκή κοινωνία της 
γνώσης, το ΚΚΕρ θα εκπονήσει αναλύσεις 
και στρατηγικές προοπτικών σχετικά με την 
κοινωνία της γνώσης, εστιάζοντας στο 
ελεύθερο λογισμικό ανοικτής πηγής . Η 
οικονομική μεγέθυνση, η αλληλεγγύη, η 
κοινωνική ένταξη και η αειφορία θα είναι τα 
επίκεντρα του ενδιαφέροντος. Το ΚΚΕρ θα 
συμβάλει επίσης στην υλοποίηση των 
πολιτικών της ΕΕ που συνδέονται στενά με 
τις εξελίξεις της τεχνολογίας της κοινωνίας
της πληροφορίας ή επωφελούνται ιδιαιτέρως 
από αυτές. Καλύπτονται εν προκειμένω οι 
εφαρμογές για ηλεκτρονικό επιχειρείν, 
ηλεκτρονική υγεία, προσωπική ασφάλεια, 
ηλεκτρονική μάθηση, ηλεκτρονική 
διακυβέρνηση και για το περιβάλλον, καθώς 
και προσδιορισμός των πιθανών νέων 
δυνατοτήτων εξέλιξης στο πλαίσιο των 
συνολικών ευρωπαϊκών στρατηγικών στα 
θέματα της οικονομικής μεγέθυνσης, της 
κοινωνικής ένταξης και της ποιότητας ζωής.
Το ΚΚΕρ θα στοχεύσει στην ενίσχυση της 
πρόσβασης των αναπήρων στην κοινωνία 
της γνώσης.

Or. en

Αιτιολόγηση

The JRC should increase access to information for all members of society.  

Τροπολογία: Eluned Morgan

Τροπολογία 53
Παράρτημα, τμήμα 3, σημείο 3.1.5, παράγραφος 3, σημείο (1), παύλα 3

– ανάπτυξη και επικύρωση προηγμένων 
μεθόδων τελειοποίησης, περιορισμού και 
αντικατάστασης των δοκιμών σε ζώα, για 
χρήση σε βιοτεχνολογικά φαρμακευτικά 
προϊόντα, την πρόγνωση της τοξικότητας 
χημικών ουσιών με κυτταροκαλλιέργειες in 

– ανάπτυξη της έρευνας και της 
καινοτομίας στον τομέα των εναλλακτικών 
προς τις δοκιμές σε ζώα στρατηγικών στην 
βιοϊατρική έρευνα και συγκεκριμένα 
αξιοποίηση των δυνατοτήτων της 
τεχνολογίας ανθρώπινων βλαστοκυττάρων 
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vitro, τεχνικές υψηλής απόδοσης και 
τοξικογονιδιωματική·

και ιδίως της τεχνολογίας ανθρώπινων 
εμβρυικών βλαστοκυττάρων·

Or. en

Αιτιολόγηση

In view of the requirements in the Protocol on the Protection and Welfare of Animals and the 
serious public concern in Europe about animal testing and in order to contribute to the 
Council Directive 86/609/EEC regarding the protection of animals used for experimental and 
other scientific purposes, and in order to precisely reduce the use of non-human primates in 
research (as stated in the Preamble to Council Decision 1999/575/EC on the European 
Convention for the protection of animals used in research), the EU has to continue to develop 
and validate alternatives to animal testing.  In particular, very innovative in vitro models 
based on human stem cell technology and especially human embryonic stem cell technology 
have recently been demonstrated to be of utmost interest for toxicological and pharmaceutical 
safety testing as well as drug screening.

Τροπολογία: Eluned Morgan

Τροπολογία 54
Παράρτημα, τμήμα 3, σημείο 3.1.5, παράγραφος 3, σημείο (2)

(2) Βιοτεχνολογία στη γεωργία, τα τρόφιμα 
και τις ζωοτροφές:

(2) Βιοτεχνολογία στη γεωργία, τα τρόφιμα 
και τις ζωοτροφές:

– μελέτες των προοπτικών των 
αναδυόμενων βιοτεχνολογικών εφαρμογών 
στην παραγωγή τροφίμων (π.χ. λειτουργικά 
τρόφιμα, κλωνοποιημένα εκτρεφόμενα ζώα 
και μοριακές καλλιέργειες 
φαρμακοπαραγωγής)·
– ανίχνευση, ταυτοποίηση και ποσοτικός 
προσδιορισμός ΓΤΟ (συμπεριλαμβάνονται η 
επικύρωση υψηλής απόδοσης μεθόδων 
μαζικής εξέτασης και εργαλεία διασφάλισης 
ποιότητας για τις επόμενες γενεές ΓΤΟ)·

– ανίχνευση, ταυτοποίηση και ποσοτικός 
προσδιορισμός ΓΤΟ (συμπεριλαμβάνονται η 
επικύρωση υψηλής απόδοσης μεθόδων 
μαζικής εξέτασης και εργαλεία διασφάλισης 
ποιότητας για τις επόμενες γενεές ΓΤΟ)·

– μελέτες σχετικά με τη συνύπαρξη 
γενετικώς τροποποιημένων και μη 
τροποποιημένων καλλιεργειών· μελέτες της 
οικονομίας των γενετικώς τροποποιημένων 
καλλιεργειών.

– μελέτες σχετικά με τη συνύπαρξη 
γενετικώς τροποποιημένων και μη 
τροποποιημένων καλλιεργειών·

Or. en
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Αιτιολόγηση

Community funding for research into GMOs should concentrate on studying the potential  
impacts on human health and the environment.

Τροπολογία: Eluned Morgan

Τροπολογία 55
Παράρτημα, τμήμα 3, σημείο 3.2.1, παράγραφος 1, παύλα 2

– Περιβαλλοντικά ζητήματα: εκτίμηση των 
συνεπειών των καλών γεωργικών και 
περιβαλλοντικών συνθηκών και μελέτη του 
αντίκτυπου και της αποτελεσματικότητας 
των γεωργο-περιβαλλοντικών μέτρων στην 
κατάσταση του εδάφους και των υδάτων, 
στη βιοποικιλότητα και στα ευρωπαϊκά 
τοπία. Ανάλυση των σχέσεων μεταξύ των 
πολιτικών στους τομείς της γεωργίας, της 
αγροτικής ανάπτυξης και της περιφερειακής 
ανάπτυξης και των συνεπειών τους στις 
αλλαγές χρήσης γης στην Ευρώπη, με την 
ανάπτυξη δεικτών και χωρικών μοντέλων. 
Υποστήριξη της ανάπτυξης στοχοθετημένων 
χωρικών στρατηγικών για την υλοποίηση 
των προγραμμάτων αγροτικής ανάπτυξης. 
Εκτίμηση των επιπτώσεων της κλιματικής 
αλλαγής στη γεωργία με σκοπό μέτρα 
προσαρμογής.  Συμβολή στον μετριασμό 
των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου με τη 
χρησιμοποίηση ειδικών ενεργειακών 
καλλιεργειών και με την ανάκτηση 
ενέργειας από τα απόβλητα της γεωργίας.

– Περιβαλλοντικά ζητήματα: εκτίμηση των 
συνεπειών των καλών γεωργικών και 
περιβαλλοντικών συνθηκών και μελέτη του 
αντίκτυπου και της αποτελεσματικότητας 
των γεωργο-περιβαλλοντικών μέτρων στην 
κατάσταση του εδάφους και των υδάτων, 
στη βιοποικιλότητα και στα ευρωπαϊκά 
τοπία. Ανάλυση των σχέσεων μεταξύ των 
πολιτικών στους τομείς της γεωργίας, της 
αγροτικής ανάπτυξης και της περιφερειακής 
ανάπτυξης και των συνεπειών τους στις 
αλλαγές χρήσης γης στην Ευρώπη, με την 
ανάπτυξη δεικτών και χωρικών μοντέλων. 
Εκτίμηση των μέτρων προώθησης για την 
βιολογική γεωργία χαμηλών εισροών και 
την γονιμότητα του εδάφους. Υποστήριξη 
της ανάπτυξης στοχοθετημένων χωρικών 
στρατηγικών για την υλοποίηση των 
προγραμμάτων αγροτικής ανάπτυξης. 
Εκτίμηση των επιπτώσεων της κλιματικής 
αλλαγής στη γεωργία με σκοπό μέτρα 
προσαρμογής.  Συμβολή στον μετριασμό 
των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου με τη 
χρησιμοποίηση ειδικών ενεργειακών 
καλλιεργειών και με την ανάκτηση 
ενέργειας από τα απόβλητα της γεωργίας.

Or. en

Αιτιολόγηση

Recent surveys of soil fertility indicate a worrying decline in global soil fertility, which poses 
a risk to mankind's long-term ability to feed himself.  There is a decrease in the organic 
material content of soils, and an increase in erosion rates, possibly caused by intensive 
agricultural production techniques which may not be sustainable in the longer term. 
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