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Πρόταση απόφασης (COM(2005)0440 – C6-0381/2005 -2005/0185(CNS))

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογίες του Κοινοβουλίου

Τροπολογία: Νικόλαος Βακάλης

Τροπολογία 323
Παράρτημα I, Μέρος 'Θεματικοί τομείς', υποδιαίρεση 'Τεχνολογίες των πληροφοριών και των 

επικοινωνιών', τμήμα 'Δραστηριότητες', ενότητα 3, εδάφιο 2, υποδιαίρεση εδαφίου 3

– νοήμονες υπηρεσίες για την πρόσβαση 
στην πολιτιστική κληρονομιά σε ψηφιακή 
μορφή· εργαλεία για τις ανθρώπινες 
κοινότητες για να δημιουργήσουν νέα 
πολιτιστική μνήμη με βάση τη ζωντανή 
κληρονομιά· μέθοδοι και εργαλεία για τη 
διατήρηση του ψηφιακού περιεχομένου·
διασφάλιση της δυνατότητας να μπορούν τα 
ψηφιακά αντικείμενα να χρησιμοποιηθούν 
από μελλοντικούς χρήστες, με παράλληλη 
διασφάλιση της αυθεντικότητας και της 
ακεραιότητας της αρχικής δημιουργίας τους 
και του πλαισίου χρήσης τους.

– νοήμονες υπηρεσίες για την πρόσβαση 
στην πολιτιστική κληρονομιά σε ψηφιακή 
μορφή· εργαλεία για τις ανθρώπινες 
κοινότητες για να δημιουργήσουν νέα 
πολιτιστική μνήμη με βάση τη ζωντανή 
κληρονομιά· μέθοδοι και εργαλεία για τη 
διατήρηση και διαφοροποίηση του 
ψηφιακού περιεχομένου· διασφάλιση της 
δυνατότητας να μπορούν τα ψηφιακά 
αντικείμενα να χρησιμοποιηθούν από 
μελλοντικούς χρήστες, με παράλληλη 
διασφάλιση της αυθεντικότητας και της 
ακεραιότητας της αρχικής δημιουργίας τους 
και του πλαισίου χρήσης τους.

Or. en
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Αιτιολόγηση

Η πολιτική έρευνας της ΕΕ πρέπει να προωθεί τη διαφοροποίηση της παραγωγής ψηφιακού 
περιεχομένου για να αντιμετωπίσει επιτυχώς τον αυξανόμενο διεθνή ανταγωνισμό στο εν λόγω 
πεδίο, το οποίο ταχέως καθίσταται ένας από τους σημαντικότερους πολιτιστικούς τομείς σε 
παγκόσμια κλίμακα.

Τροπολογία: Cristina Gutiérrez-Cortines

Τροπολογία 324
Παράρτημα I, Μέρος 'Θεματικοί τομείς', υποδιαίρεση 'Τεχνολογίες των πληροφοριών και των 

επικοινωνιών', τμήμα 'Δραστηριότητες', ενότητα 3, εδάφιο 2, υποδιαίρεση εδαφίου 3

– νοήμονες υπηρεσίες για την πρόσβαση 
στην πολιτιστική κληρονομιά σε ψηφιακή 
μορφή· εργαλεία για τις ανθρώπινες 
κοινότητες για να δημιουργήσουν νέα
πολιτιστική μνήμη με βάση τη ζωντανή 
κληρονομιά· μέθοδοι και εργαλεία για τη 
διατήρηση του ψηφιακού περιεχομένου·
διασφάλιση της δυνατότητας να μπορούν τα 
ψηφιακά αντικείμενα να χρησιμοποιηθούν 
από μελλοντικούς χρήστες, με παράλληλη 
διασφάλιση της αυθεντικότητας και της 
ακεραιότητας της αρχικής δημιουργίας τους 
και του πλαισίου χρήσης τους.

– νοήμονες υπηρεσίες για την πρόσβαση 
στην πολιτιστική κληρονομιά σε ψηφιακή 
μορφή· εργαλεία για τις ανθρώπινες 
κοινότητες για να συλλέξουν το περιεχόμενο 
και δημιουργήσουν τις πολιτιστικές τους 
μνήμες με βάση τη ζωντανή κληρονομιά·
μέθοδοι και εργαλεία για τη διατήρηση του 
ψηφιακού περιεχομένου· διασφάλιση της 
δυνατότητας να μπορούν τα ψηφιακά 
αντικείμενα να χρησιμοποιηθούν από 
μελλοντικούς χρήστες, με παράλληλη 
διασφάλιση της αυθεντικότητας και της 
ακεραιότητας της αρχικής δημιουργίας τους 
και του πλαισίου χρήσης τους.

Or. es

Τροπολογία: Patrizia Toia

Τροπολογία 325
Παράρτημα I, Μέρος 'Θεματικοί τομείς', υποδιαίρεση 'Τεχνολογίες των πληροφοριών και των 

επικοινωνιών', τμήμα 'Δραστηριότητες', ενότητα 3, εδάφιο 2 α (νέο)

– Πραγματικού χρόνου παρακολούθηση 
της διαχείρισης και των επιδόσεων των 
επιχειρήσεων: αποτελεσματική και 
παραγωγική υποστήριξη προς τις 
διαχειριστικού χαρακτήρα αποφάσεις, 
ανίχνευση, συλλογή και επεξεργασία 
δεδομένων·

Or. it
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Αιτιολόγηση

Έχει σημασία να προαχθεί η χρήση των ΤΠΕ στη διαχείριση των επιχειρήσεων.

Τροπολογία: Lambert van Nistelrooij

Τροπολογία 326
Παράρτημα I, Μέρος 'Θεματικοί τομείς', υποδιαίρεση 'Τεχνολογίες των πληροφοριών και 
των επικοινωνιών', τμήμα 'Δραστηριότητες', ενότητα 3, εδάφιο 3, υποδιαίρεση εδαφίου 1

– δυναμικά επιχειρησιακά συστήματα με 
γνώμονα τα δίκτυα για τη δημιουργία και 
παράδοση προϊόντων και υπηρεσιών·
αποκεντρωμένος έλεγχος και διαχείριση 
νοημόνων πόρων· ψηφιακά επιχειρησιακά 
οικοσυστήματα, ιδίως λύσεις λογισμικού 
προσαρμόσιμες στις ανάγκες των 
μικρομεσαίων οργανισμών· υπηρεσίες 
συνεργασίας για κατανεμημένους χώρους 
εργασίας· ενισχυμένη τεχνολογικά παρουσία 
ομάδας κατά την εκτέλεση ομαδικού έργου, 
διαχείριση ομάδας και κοινά υποστηρικτικά 
μέσα.

– δυναμικά επιχειρησιακά συστήματα με 
γνώμονα τα δίκτυα για τη δημιουργία και 
παράδοση προϊόντων και υπηρεσιών·
αποκεντρωμένος έλεγχος και διαχείριση 
νοημόνων πόρων· ψηφιακά επιχειρησιακά 
οικοσυστήματα, ιδίως λύσεις λογισμικού 
προσαρμόσιμες στις ανάγκες των 
μικρομεσαίων οργανισμών· υπηρεσίες 
συνεργασίας για κατανεμημένους, με 
επίγνωση του πλαισίου χώρους εργασίας·
ενισχυμένη τεχνολογικά παρουσία ομάδας 
κατά την εκτέλεση ομαδικού έργου, 
διαχείριση ομάδας και κοινά υποστηρικτικά 
μέσα· από κοινού χρήση γνώσεων και 
διαδραστικές υπηρεσίες·

Or. en

Τροπολογία: Lambert van Nistelrooij

Τροπολογία 327
Παράρτημα I, Μέρος 'Θεματικοί τομείς', υποδιαίρεση 'Τεχνολογίες των πληροφοριών και 
των επικοινωνιών', τμήμα 'Δραστηριότητες', ενότητα 3, εδάφιο 3, υποδιαίρεση εδαφίου 2

– κατασκευή: δικτυωμένοι έξυπνοι έλεγχοι 
για υψηλής ακρίβειας κατασκευή και 
χαμηλή χρήση πόρων· ασύρματος 
αυτοματισμός και επιμελητική για ταχεία 
αναδιαμόρφωση εργοστασιακών 
εγκαταστάσεων· ενοποιημένα περιβάλλοντα 
για μοντελοποίηση, προσομοίωση, 
παρουσίαση και εικονική παραγωγή·
τεχνολογίες κατασκευής συστημάτων ΤΠΕ 
σε μικρογραφία και συστημάτων που 
αλληλοσυνδέονται με όλα τα είδη υλικών 
και αντικειμένων.

- μεταποίηση, περιλαμβανομένων των 
παραδοσιακών βιομηχανιών: δικτυωμένοι 
έξυπνοι έλεγχοι για υψηλής ακρίβειας 
κατασκευή και χαμηλή χρήση πόρων·
ασύρματος αυτοματισμός και επιμελητική 
για ταχεία αναδιαμόρφωση εργοστασιακών 
εγκαταστάσεων· ενοποιημένα περιβάλλοντα 
για μοντελοποίηση, προσομοίωση, 
βελτιστοποίηση, παρουσίαση και εικονική 
παραγωγή· τεχνολογίες κατασκευής 
συστημάτων ΤΠΕ σε μικρογραφία και 
συστημάτων που αλληλοσυνδέονται με όλα 
τα είδη υλικών και αντικειμένων.

Or. en
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Τροπολογία: Νικόλαος Βακάλης

Τροπολογία 328
Παράρτημα I, Μέρος 'Θεματικοί τομείς', υποδιαίρεση 'Τεχνολογίες των πληροφοριών και 
των επικοινωνιών', τμήμα 'Δραστηριότητες', ενότητα 3, εδάφιο 4, υποδιαίρεση εδαφίου 1

– εργαλεία υποστήριξης της αξιοπιστίας των 
ΤΠΕ και των εφαρμογών τους και της 
εμπιστοσύνης σε αυτές· πολλαπλά και 
συνδεδεμένα μεταξύ τους συστήματα 
διαχείρισης ταυτότητας· τεχνικές 
επαλήθευσης ταυτότητας και αδειοδότησης·
συστήματα τα οποία ανταποκρίνονται στις 
ανάγκες της ιδιωτικής ζωής που προκύπτουν 
από τις νέες τεχνολογικές εξελίξεις·
διαχείριση ψηφιακών δικαιωμάτων και 
ψηφιακών πόρων εργαλεία προστασίας από 
τις απειλές στον κυβερνοχώρο.

– εργαλεία υποστήριξης της αξιοπιστίας των 
ΤΠΕ και των εφαρμογών τους και της 
εμπιστοσύνης σε αυτές· πολλαπλά και 
συνδεδεμένα μεταξύ τους συστήματα 
διαχείρισης ταυτότητας· τεχνικές 
επαλήθευσης ταυτότητας και αδειοδότησης·
συστήματα τα οποία ανταποκρίνονται στις 
ανάγκες της ιδιωτικής ζωής που προκύπτουν 
από τις νέες τεχνολογικές εξελίξεις·
διαχείριση ψηφιακών δικαιωμάτων και 
ψηφιακών πόρων εργαλεία προστασίας από 
τα αζήτητα και ανεπιθύμητα ηλεκτρονικά 
μηνύματα και τις απειλές στον 
κυβερνοχώρο.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η λήψη ανεπιθύμητων μηνυμάτων (spam) έχει μεταβληθεί από περιστασιακή ενόχληση σε 
μείζον πρόβλημα, επειδή έχει σημειώσει τεράστια αύξηση τόσο ως προς τον όγκο όσο και ως 
προς το πολυσύνθετο του χαρακτήρα της. Για τις επιχειρήσεις και την αποτελεσματική 
λειτουργία των ηλεκτρονικών επικοινωνιών αποτελεί κόστος που κλιμακώνεται. Λύσεις προς 
καταπολέμηση του spam καθίστανται αναχρονιστικές με ιλιγγιώδεις ρυθμούς. Χρειάζεται να 
προωθεί η ΕΕ την ανάπτυξη καταλλήλων τεχνολογικών εργαλείων για να τεθεί τέρμα στο εν 
λόγω φαινόμενο.

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

Τροπολογία 329
Παράρτημα I, Μέρος 'Θεματικοί τομείς', υποδιαίρεση 'Τεχνολογίες των πληροφοριών και των 

επικοινωνιών', τμήμα 'Δραστηριότητες', ενότητα 3, εδάφιο 4, υποδιαίρεση εδαφίου 1

– εργαλεία υποστήριξης της αξιοπιστίας των 
ΤΠΕ και των εφαρμογών τους και της 
εμπιστοσύνης σε αυτές· πολλαπλά και 
συνδεδεμένα μεταξύ τους συστήματα 
διαχείρισης ταυτότητας· τεχνικές 
επαλήθευσης ταυτότητας και αδειοδότησης·
συστήματα τα οποία ανταποκρίνονται στις 
ανάγκες της ιδιωτικής ζωής που προκύπτουν 
από τις νέες τεχνολογικές εξελίξεις·

– εργαλεία υποστήριξης της αξιοπιστίας των 
ΤΠΕ και των εφαρμογών τους και της 
εμπιστοσύνης σε αυτές· πολλαπλά και 
συνδεδεμένα μεταξύ τους συστήματα 
διαχείρισης ταυτότητας· τεχνικές 
επαλήθευσης ταυτότητας και αδειοδότησης·
συστήματα τα οποία ανταποκρίνονται στις 
ανάγκες της ιδιωτικής ζωής που προκύπτουν 
από τις νέες τεχνολογικές εξελίξεις·
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διαχείριση ψηφιακών δικαιωμάτων και 
ψηφιακών πόρων εργαλεία προστασίας από 
τις απειλές στον κυβερνοχώρο.

διαχείριση ψηφιακών δικαιωμάτων και 
ψηφιακών πόρων βάσει
διαλειτουργικότητας και ανοικτών 
προτύπων· εργαλεία προστασίας της 
σφαίρας του προσωπικού από τις απειλές 
στον κυβερνοχώρο.

Or. en

Αιτιολόγηση

Οι ευρωπαϊκές επιχειρήσεις χρειάζονται διασφαλίσεις διαλειτουργικότητας και ανοικτά 
πρότυπα για να επωφεληθούν από τις λύσεις που αφορούν τη διαχείριση της ταυτότητας.  Οι 
διασφαλίσεις αυτές αποφεύγουν τους περιττούς περιορισμούς του ελεύθερου ανταγωνισμού, 
τόσο όσον αφορά τους φορείς παροχής λογισμικού όσο και υλικού εξοπλισμού. Το ακριβές
αντικείμενο που προστατεύεται από τη διαχείριση ταυτότητας έναντι απειλών στον 
κυβερνοχώρο είναι η ιδιωτική ζωή. 

Τροπολογία: Teresa Riera Madurell

Τροπολογία 330
Παράρτημα I, Μέρος 'Θεματικοί τομείς', υποδιαίρεση 'Τεχνολογίες των πληροφοριών και των 
επικοινωνιών', τμήμα 'Δραστηριότητες', ενότητα 3, εδάφιο 4, υποδιαίρεση εδαφίου 1 α (νέο)

– Ασφάλεια στις επικοινωνίες: Νέες 
τεχνικές κωδικοποίησης δεδομένων που 
προχωρούν πέραν της βάσει λογισμικού 
κρυπτογραφίας. Ανάπτυξη και αξιολόγηση 
συστημάτων μέσω κρυπτογράφησης μέσω 
υλικού για ασύρματα, δορυφορικά και 
οπτικά συστήματα. Σχεδιασμός συμπαγών 
και στερεών συσκευών κωδικοποίησης.
Αξιολόγηση επιπέδων ασφαλείας που 
μπορούν να εξασφαλισθούν.
Χρησιμοποίηση ακανόνιστων κυμάτων 
μετάδοσης (χαοτικών κυμάτων) για να 
αυξηθεί το επίπεδο ασφάλειας της 
μετάδοσης. Αξιολόγηση της επιδόσεως 
αυτής της τεχνικής και της ενσωμάτωσής 
της στα υφιστάμενα δίκτυα επικοινωνιών.

Or. es

Αιτιολόγηση

El nuevo sub-guión que se proponía en la enmienda 79 debe cambiar de emplazamiento y 
pasar de la parte introductoria del epígrafe "Tecnologías de la Información y la 
Comunicación", al epígrafe  "Investigación sobre aplicaciones" que parece más adecuado 
para albergar esta idea, con lo cual la enmienda 79 quedaría retirada.
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El estudio de la seguridad en las redes de comunicación es esencial en la estructura social 
europea. Es importante  buscar alternativas a las técnicas de encriptación tradicionales 
basadas en software. La encriptación de información utilizando hardware pude ser, no solo, 
una alternativa sino también un complemento a las técnicas actuales. La investigación 
europea lidera este campo

Τροπολογία: Lambert van Nistelrooij

Τροπολογία 331
Παράρτημα Ι, Μέρος 'Θεματικοί τομείς', υποδιαίρεση 'Τεχνολογίες των πληροφοριών και των 

επικοινωνιών', τμήμα 'Ανταπόκριση σε νεοεμφανιζόμενες ανάγκες και σε απρόβλεπτες 
πολιτικές ανάγκες', παράγραφος 1

Η δραστηριότητα ‘‘Μελλοντικές και 
νεοεμφανιζόμενες τεχνολογίες’’ θα 
προσελκύσει και θα προωθήσει την αριστεία 
στην διεπιστημονική έρευνα σε 
νεοεμφανιζόμενους ερευνητικούς τομείς που 
σχετίζονται με τις ΤΠΕ. Η εν λόγω 
δραστηριότητα θα έχει τους ακόλουθους 
στόχους: διερεύνηση των νέων ορίων 
μικρογραφίας και υπολογιστικής, όπου 
συμπεριλαμβάνεται παραδείγματος χάριν η 
εκμετάλλευση των επιπτώσεων της 
κβαντικής μηχανικής· γνώση της 
πολυπλοκότητας των δικτυωμένων 
συστημάτων υπολογιστικής και 
επικοινωνιών· διερεύνηση και 
πειραματισμός νέων αρχών σχεδιασμού 
νοημόνων συστημάτων για νέα 
εξατομικευμένα προϊόντα και υπηρεσίες.

Η δραστηριότητα ‘‘Μελλοντικές και 
νεοεμφανιζόμενες τεχνολογίες’’ θα 
προσελκύσει και θα προωθήσει την αριστεία 
στην διεπιστημονική έρευνα σε 
νεοεμφανιζόμενους ερευνητικούς τομείς που 
σχετίζονται με τις ΤΠΕ. Η εν λόγω 
δραστηριότητα θα έχει τους ακόλουθους 
στόχους: διερεύνηση των νέων ορίων 
μικρογραφίας και υπολογιστικής, όπου 
συμπεριλαμβάνεται παραδείγματος χάριν η 
εκμετάλλευση των επιπτώσεων της 
κβαντικής μηχανικής· γνώση της 
πολυπλοκότητας των δικτυωμένων 
συστημάτων υπολογιστικής και 
επικοινωνιών, περιλαμβανομένου του 
λογισμικού· διερεύνηση και πειραματισμός 
νέων αρχών σχεδιασμού νοημόνων 
συστημάτων για νέα εξατομικευμένα 
προϊόντα και υπηρεσίες.

Or. en

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

Τροπολογία 332
Παράρτημα Ι, Μέρος 'Θεματικοί τομείς', υποδιαίρεση 'Νανοεπιστήμες, νανοτεχνολογίες, 

υλικά και νέες τεχνολογίες παραγωγής', τμήμα 'Προσέγγιση', παράγραφος 1

Για την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας, η 
ευρωπαϊκή βιομηχανία χρειάζεται 
ριζοσπαστικές καινοτομίες. Πρέπει να 
συγκεντρώσει τις ικανότητές της σε υψηλής 
προστιθέμενης αξίας προϊόντα και 

Για την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας, η 
ευρωπαϊκή βιομηχανία χρειάζεται 
ριζοσπαστικές καινοτομίες. Πρέπει να 
συγκεντρώσει τις ικανότητές της σε υψηλής 
προστιθέμενης αξίας προϊόντα και 
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τεχνολογίες ώστε να ανταποκριθεί στις 
απαιτήσεις των καταναλωτών, καθώς και 
στις προσδοκίες όσον αφορά το περιβάλλον, 
την υγεία και την κοινωνία. Η έρευνα 
αποτελεί αναπόσπαστο στοιχείο 
αντιμετώπισης των εν λόγω αντικρουόμενων 
προκλήσεων.

τεχνολογίες, περιλαμβανομένων των
οικολογικών τεχνολογιών, ώστε να 
ανταποκριθεί στις απαιτήσεις των 
καταναλωτών, καθώς και στις προσδοκίες 
όσον αφορά το περιβάλλον, την υγεία και 
την κοινωνία. Η έρευνα αποτελεί 
αναπόσπαστο στοιχείο αντιμετώπισης των 
εν λόγω αντικρουόμενων προκλήσεων, η δε 
χρηματοδοτούμενη από το δημόσιο έρευνα 
χρειάζεται να επενδύεται κατά κύριον λόγο 
στην κάλυψη των αναγκών και 
προτεραιοτήτων του κοινού.

Or. en

Τροπολογία: Teresa Riera Madurell

Τροπολογία 333
Παράρτημα Ι, Μέρος 'Θεματικοί τομείς', υποδιαίρεση 'Νανοεπιστήμες, νανοτεχνολογίες, 

υλικά και νέες τεχνολογίες παραγωγής', τμήμα 'Προσέγγιση', παράγραφος 1

Για την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας, η 
ευρωπαϊκή βιομηχανία χρειάζεται 
ριζοσπαστικές καινοτομίες. Πρέπει να 
συγκεντρώσει τις ικανότητές της σε υψηλής 
προστιθέμενης αξίας προϊόντα και 
τεχνολογίες ώστε να ανταποκριθεί στις 
απαιτήσεις των καταναλωτών, καθώς και 
στις προσδοκίες όσον αφορά το περιβάλλον, 
την υγεία και την κοινωνία. Η έρευνα 
αποτελεί αναπόσπαστο στοιχείο 
αντιμετώπισης των εν λόγω αντικρουόμενων 
προκλήσεων.

Για την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας, η 
ευρωπαϊκή βιομηχανία χρειάζεται 
ριζοσπαστικές καινοτομίες. Πρέπει να 
συγκεντρώσει τις ικανότητές της σε υψηλής 
προστιθέμενης αξίας προϊόντα, διεργασίες
και τεχνολογίες ώστε να ανταποκριθεί στις 
απαιτήσεις των καταναλωτών, καθώς και 
στις προσδοκίες όσον αφορά το περιβάλλον, 
την υγεία και την κοινωνία. Η έρευνα 
αποτελεί αναπόσπαστο στοιχείο 
αντιμετώπισης των εν λόγω αντικρουόμενων 
προκλήσεων.

Or. es

Αιτιολόγηση

Νέα εκδοχή της τροπολογίας 95, αντικαθιστά τη λέξη 'procedimientos' από τη λέξη 'procesos'.
(Στμ. Η αλλαγή δεν επηρεάζει το κείμενο στα ελληνικά).

Τροπολογία: Anne Laperrouze

Τροπολογία 334
Παράρτημα Ι, Μέρος 'Θεματικοί τομείς', υποδιαίρεση 'Νανοεπιστήμες, νανοτεχνολογίες, 

υλικά και νέες τεχνολογίες παραγωγής', τμήμα 'Προσέγγιση', παράγραφος 2
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Κύριο στοιχείο του παρόντος θεματικού 
τομέα είναι η αποτελεσματική 
ενσωμάτωση της νανοτεχνολογίας, των 
επιστημών των υλικών και των νέων 
μεθόδων παραγωγής, ούτως ώστε να 
επιτευχθούν και να μεγιστοποιηθούν οι 
επιπτώσεις της βιομηχανικής μετεξέλιξης 
και συγχρόνως να υποστηριχθεί η αειφόρος 
παραγωγή και κατανάλωση. Στο πλαίσιο 
του θεματικού τομέα θα υποστηριχθούν 
όλες τις βιομηχανικές δραστηριότητες που 
λειτουργούν σε συνέργεια με άλλους 
θεματικούς τομείς. Θα υποστηριχθούν 
εφαρμογές σε όλους τους τομείς και τα 
πεδία, όπου συμπεριλαμβάνονται οι 
επιστήμες των υλικών, οι υψηλών 
επιδόσεων τεχνολογίες κατασκευής και 
επεξεργασίας, η νανοβιοτεχνολογία ή η 
νανοηλεκτρονική.

Στο μέλλον η ανταγωνιστικότητα της 
βιομηχανίας θα εξαρτάται εν πολλοίς από 
τη νανοτεχνολογία και τις εφαρμογές της.
Δραστηριότητες έρευνας και ανάπτυξης 
που επιτελούνται σε αριθμό τομέων της 
νανοεπιστήμης και νανοτεχνολογίας μπορεί 
να επιταχύνουν τον μετασχηματισμό της 
ευρωπαϊκής βιομηχανίας Η Ευρωπαϊκή 
Ένωση έχει αναγνωρισμένο προβάδισμα σε 
τομείς όπως είναι οι νανοεπιστήμες, οι 
νανοτεχνολογίες, οι τεχνολογίες υλικών και 
οι νέες τεχνολογίες παραγωγής, στοιχείο το 
οποίο πρέπει να λάβει ώθηση ώστε να 
ενισχυθεί και βελτιωθεί η θέση της ΕΕ 
εντός ενός έντονα ανταγωνιστικού 
παγκοσμίου πλαισίου.  

Or. fr

Αιτιολόγηση

Το πεδίο που καλύπτεται από τον θεματικό τομέα είναι ιδιαιτέρως εκτεταμένο. Η εμπειρία από 
το 6ο πρόγραμμα πλαίσιο καταδεικνύει την ανάγκη να δοθεί μεγαλύτερη προτεραιότητα στη 
διάσταση νανοεπιστήμες και νανοτεχνολογία, για να αποφευχθεί η υποβολή τεράστιου αριθμού 
προτάσεων.

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

Τροπολογία 335
Παράρτημα Ι, Μέρος 'Θεματικοί τομείς', υποδιαίρεση 'Νανοεπιστήμες, νανοτεχνολογίες, 

υλικά και νέες τεχνολογίες παραγωγής', τμήμα 'Προσέγγιση', παράγραφος 3

Η μεσοπρόθεσμη προσέγγιση θα εστιαστεί 
στη σύγκλιση των γνώσεων και των 
δεξιοτήτων που απορρέουν από 
διαφορετικούς επιστημονικούς κλάδους, 
αξιοποιώντας την επιστημονική και 
τεχνολογική συνέργεια με άξονα τις 
εφαρμογές. Μακροπρόθεσμα, ο θεματικός 
τομέας αποσκοπεί να κεφαλαιοποιήσει τις 
τεράστιες προοπτικές των νανοεπιστημών 
και των νανοτεχνολογιών με σκοπό τη 
δημιουργία πραγματικά βασιζόμενης στη 
γνώση βιομηχανίας και οικονομίας. Σε 
αμφότερες τις περιπτώσεις σημασία έχει να 

Η μεσοπρόθεσμη προσέγγιση θα εστιαστεί 
στη σύγκλιση των γνώσεων και των 
δεξιοτήτων που απορρέουν από 
διαφορετικούς επιστημονικούς κλάδους, 
αξιοποιώντας την επιστημονική και 
τεχνολογική συνέργεια με άξονα τις 
εφαρμογές. Μακροπρόθεσμα, ο θεματικός 
τομέας αποσκοπεί να κεφαλαιοποιήσει τις 
τεράστιες προοπτικές των νανοεπιστημών 
και των νανοτεχνολογιών με σκοπό τη 
δημιουργία πραγματικά βασιζόμενης στη 
γνώση βιομηχανίας και οικονομίας. Σε 
αμφότερες τις περιπτώσεις σημασία έχει να 
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διασφαλισθεί η αξιοποίηση των γνώσεων 
που παράγονται μέσω της αποτελεσματικής 
διάδοσης και εκμετάλλευσης των 
αποτελεσμάτων.

διασφαλισθεί η αξιοποίηση των γνώσεων 
που παράγονται μέσω της αποτελεσματικής 
διάδοσης και εκμετάλλευσης των 
αποτελεσμάτων προς όλους του 
Ευρωπαίους πολίτες.

Or. en

Τροπολογία: Teresa Riera Madurell

Τροπολογία 336
Παράρτημα Ι, Μέρος 'Θεματικοί τομείς', υποδιαίρεση 'Νανοεπιστήμες, νανοτεχνολογίες, 

υλικά και νέες τεχνολογίες παραγωγής', τμήμα 'Προσέγγιση', παράγραφος 3 α (νέα)

Η ανταγωνιστικότητα της βιομηχανίας του 
μέλλοντος θα εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό 
από τις νανοτεχνολογίες και τις εφαρμογές 
τους. Η ΕΕ διαδραματίζει ηγετικό ρόλο σε 
πολλά πεδία των νανοτεχνολογιών και των 
νανοεπιστημών, των υλικών και των 
τεχνολογιών παραγωγής. Ο ηγετικός αυτός 
ρόλος πρέπει να ενισχυθεί και να 
προωθηθούν νέες δράσεις για την 
εδραίωση και την ενίσχυση της θέσης της 
ΕΕ σε ένα ιδιαίτερα ανταγωνιστικό 
παγκόσμιο περιβάλλον.
Η έρευνα και η τεχνολογική ανάπτυξη στα 
πεδία των νανοεπιστημών, των 
νανοτεχνολογιών, των υλικών και της 
μεταποίησης μπορούν να επιταχύνουν τη 
διεργασία μετασχηματισμού της 
ευρωπαϊκής βιομηχανίας.

Or. es

Αιτιολόγηση

Διόρθωση της παλαιάς τροπολογίας 96. Η μελλοντική ανταγωνιστικότητα της ευρωπαϊκής 
βιομηχανίας εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από τις νανοτεχνολογίες, τα υλικά και τα συστήματα 
παραγωγής και τις εφαρμογές τους, για τον λόγο αυτό η έρευνα και η ανάπτυξη στους ως άνω 
τομείς μπορούν να επιταχύνουν τη διεργασία μετασχηματισμού της ευρωπαϊκής βιομηχανίας και 
να την καταστήσουν περισσότερο ανταγωνιστική.
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Τροπολογία: Teresa Riera Madurell

Τροπολογία 337
Παράρτημα Ι, Μέρος 'Θεματικοί τομείς', υποδιαίρεση 'Νανοεπιστήμες, νανοτεχνολογίες, 

υλικά και νέες τεχνολογίες παραγωγής', τμήμα 'Προσέγγιση', παράγραφος 5

Ο εν λόγω θεματικός τομέας είναι 
ιδιαιτέρως σημαντικός για τις μικρομεσαίες 
επιχειρήσεις λόγω των αναγκών τους και 
του ρόλου τους στην προώθηση και χρήση 
τεχνολογιών. Στους τομείς που έχουν 
ιδιαίτερη σημασία περιλαμβάνονται: τα 
νανομέσα, τα νανοεργαλεία και οι 
νανοσυσκευές (λόγω της συγκέντρωσης των 
μεγάλης οικονομικής ανάπτυξης και υψηλής 
τεχνολογίας ΜΜΕ στον εν λόγω τομέα)· τα 
τεχνικά κλωστοϋφαντουργικά προϊόντα, 
(χαρακτηριστικά ενός παραδοσιακού τομέα 
που υφίσταται ταχείες διεργασίες 
μετεξέλιξης οι οποίες επηρεάζουν πολλές 
ΜΜΕ)· διαστημικά συστήματα· διαστημικά 
συστήματα, βιομηχανίες μηχανημάτων (π.χ. 
μηχανές εργαλεία– όπου οι ευρωπαϊκές 
ΜΜΕ είναι παγκόσμιοι ηγέτες), καθώς 
επίσης και άλλοι τομείς οι οποίοι εμπλέκουν 
πολλές ΜΜΕ που θα επωφεληθούν από την 
εισαγωγή επιχειρηματικών μοντέλων, 
υλικών και προϊόντων.

Ο εν λόγω θεματικός τομέας είναι 
ιδιαιτέρως σημαντικός για τις μικρομεσαίες 
επιχειρήσεις λόγω των αναγκών τους και 
του ρόλου τους στην προώθηση και χρήση 
τεχνολογιών. Στους τομείς που έχουν 
ιδιαίτερη σημασία περιλαμβάνονται: τα 
νανομέσα, τα νανοεργαλεία και οι 
νανοσυσκευές (λόγω της συγκέντρωσης των 
μεγάλης οικονομικής ανάπτυξης ΜΜΕ στον 
εν λόγω τομέα)· τα τεχνικά 
κλωστοϋφαντουργικά προϊόντα, 
(χαρακτηριστικά ενός παραδοσιακού τομέα 
που υφίσταται ταχείες διεργασίες 
μετεξέλιξης οι οποίες επηρεάζουν πολλές 
ΜΜΕ)· συστήματα αεροδιαστήματος·
διαστημικά συστήματα, βιομηχανίες 
μηχανημάτων (π.χ. μηχανές εργαλεία– όπου 
οι ευρωπαϊκές ΜΜΕ είναι παγκόσμιοι 
ηγέτες), καθώς επίσης και άλλοι τομείς οι 
οποίοι εμπλέκουν πολλές ΜΜΕ που θα 
επωφεληθούν από την εισαγωγή 
επιχειρηματικών μοντέλων, υλικών και 
προϊόντων.

Or. es

Αιτιολόγηση

Διόρθωση της παλαιάς τροπολογίας 97. Σε αρκετές περιπτώσεις οι ΜΜΕ προκύπτουν ως 
θυγατρικές εταιρείες πανεπιστημιακών ή συναφών κέντρων, οπότε είναι όντως υψηλής 
τεχνολογίας, μολονότι αυτό δεν συμβαίνει πάντοτε. Το ορθότερο, συνεπώς, είναι να διαγραφεί 
το "υψηλή τεχνολογία", ώστε να μην αποκλείονται εκείνες που ναι μεν δεν είναι υψηλής 
τεχνολογίας, αλλά επιθυμούν ωστόσο να ενταχθούν στη γραμμή αυτή και να ενσωματωθούν 
στις υπηρεσίες και τα προϊόντα υψηλής προστιθέμενης αξίας.

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

Τροπολογία 338
Παράρτημα Ι, Μέρος 'Θεματικοί τομείς', υποδιαίρεση 'Νανοεπιστήμες, νανοτεχνολογίες, 
υλικά και νέες τεχνολογίες παραγωγής', τμήμα 'Προσέγγιση', ενότητα 1,παράγραφος 3

Επιπροσθέτως, η δραστηριότητα θα Επιπροσθέτως, η δραστηριότητα θα 
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εστιαστεί στις σχετικές προκλήσεις, καθώς 
και στο κοινωνικό πλαίσιο και την αποδοχή 
της νανοτεχνολογίας. Εδώ 
συμπεριλαμβάνεται η έρευνα επί όλων των 
πτυχών της εκτίμησης του κινδύνου (π.χ. 
νανοτοξικολογία και οικοτοξικολογία), 
καθώς επίσης και σε θέματα ασφάλειας, 
ονοματολογίας, μετρολογίας και προτύπων, 
τα οποία καθίστανται ολοένα και 
σημαντικότερα διότι προετοιμάζουν το 
δρόμο για βιομηχανικές εφαρμογές. Θα 
δρομολογηθούν επίσης ειδικές δράσεις για 
τη δημιουργία ειδικών κέντρων γνώσης και 
εμπειρογνωσίας, καθώς επίσης και ενός 
κεντρικού φορέα για την εφαρμογή μιας 
ολοκληρωμένης και υπεύθυνης προσέγγισης 
της Επιτροπής σε θέματα νανοτεχνολογίας, 
όπως σκιαγραφείται στο σχετικό σχέδιο 
δράσης .

εστιαστεί στις σχετικές προκλήσεις, καθώς 
και στο κοινωνικό πλαίσιο, επιλαμβανόμενη 
ευρυτέρων κοινωνικών θεμάτων και 
θεμάτων δεοντολογίας, και την αποδοχή της 
νανοτεχνολογίας. Εδώ συμπεριλαμβάνεται η 
έρευνα επί όλων των πτυχών της εκτίμησης 
του κινδύνου (π.χ. νανοτοξικολογία και 
οικοτοξικολογία), καθώς επίσης και σε 
θέματα ασφάλειας, ονοματολογίας, 
μετρολογίας και προτύπων, τα οποία 
καθίστανται ολοένα και σημαντικότερα διότι 
προετοιμάζουν το δρόμο για βιομηχανικές 
εφαρμογές. Θα δρομολογηθούν επίσης 
ειδικές δράσεις για τη δημιουργία ειδικών 
κέντρων γνώσης και εμπειρογνωσίας, καθώς 
επίσης και ενός κεντρικού φορέα για την 
εφαρμογή μιας ολοκληρωμένης και 
υπεύθυνης προσέγγισης της Επιτροπής σε 
θέματα νανοτεχνολογίας, όπως 
σκιαγραφείται στο σχετικό σχέδιο δράσης .

Or. en

Τροπολογία: Dominique Vlasto

Τροπολογία 339
Παράρτημα Ι, Μέρος 'Θεματικοί τομείς', υποδιαίρεση 'Νανοεπιστήμες, νανοτεχνολογίες, 

υλικά και νέες τεχνολογίες παραγωγής', τμήμα 'Δραστηριότητες', ενότητα 2, παράγραφος 1

Τα νέα προηγμένα υλικά που προϋποθέτουν 
υψηλότερο περιεχόμενο γνώσεων, οι νέες 
λειτουργικότητες και οι βελτιωμένες 
επιδόσεις καθίστανται ολοένα και 
περισσότερο κρίσιμης σημασίας για τη 
βιομηχανική ανταγωνιστικότητα και για την 
αειφόρο ανάπτυξη. Σύμφωνα με τα νέα 
μοντέλα της κατασκευαστικής βιομηχανίας, 
είναι τα ίδια τα υλικά τα οποία αποτελούν 
τον πρωταρχικό παράγοντα αύξησης της 
αξίας των προϊόντων και των επιδόσεών 
τους, παρά τα στάδια επεξεργασίας.

Τα νέα προηγμένα υλικά, μεταξύ των 
οποίων τα σύνθετα υλικά, που 
προϋποθέτουν υψηλότερο περιεχόμενο 
γνώσεων, οι νέες λειτουργικότητες και οι 
βελτιωμένες επιδόσεις καθίστανται ολοένα 
και περισσότερο κρίσιμης σημασίας για τη 
βιομηχανική ανταγωνιστικότητα και για την 
αειφόρο ανάπτυξη. Σύμφωνα με τα νέα 
μοντέλα της κατασκευαστικής βιομηχανίας, 
είναι τα ίδια τα υλικά τα οποία αποτελούν 
τον πρωταρχικό παράγοντα αύξησης της 
αξίας των προϊόντων και των επιδόσεών 
τους, παρά τα στάδια επεξεργασίας.

Or. fr
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Αιτιολόγηση

Υπάρχουν πολλές ερευνητικές δραστηριότητες που αφορούν τα σύνθετα υλικά και τα μέταλλα, 
με ειδικά προβλήματα που άπτονται των συνθέτων υλικών (εξόλκηση, προσκόλληση, …) οι 
οποίες δεν απαντούν στην συγκόλληση των μετάλλων (αυτογενή συγκόλληση …).

Τροπολογία: Teresa Riera Madurell

Τροπολογία 340
Παράρτημα Ι, Μέρος 'Θεματικοί τομείς', υποδιαίρεση 'Νανοεπιστήμες, νανοτεχνολογίες, 

υλικά και νέες τεχνολογίες παραγωγής', τμήμα 'Δραστηριότητες', ενότητα 2, παράγραφος 2

Η έρευνα θα επικεντρωθεί στην ανάπτυξη 
νέων υλικών με βάση τη γνώση, τα οποία θα 
έχουν κατά παραγγελία ιδιότητες. Αυτό 
απαιτεί έξυπνο έλεγχο των εγγενών 
ιδιοτήτων τους, της επεξεργασίας και της 
παραγωγής τους, ενώ πρέπει να ληφθούν 
υπόψη οι δυνητικές επιπτώσεις στην υγεία 
και στο περιβάλλον σε ολόκληρο τον κύκλο 
της ζωής τους. Θα δοθεί έμφαση σε νέα 
προηγμένα υλικά που αποκτώνται 
χρησιμοποιώντας το δυναμικό των 
νανοτεχνολογιών και των βιοτεχνολογιών 
ή/και της προσέγγισης “διδάσκομαι από τη 
φύση”, ιδίως στα υψηλότερων επιδόσεων 
νανοϋλικά, στα βιοϋλικά και στα υβριδικά 
υλικά.

Η έρευνα θα επικεντρωθεί στην ανάπτυξη 
νέων υλικών με βάση τη γνώση, τα οποία θα 
έχουν κατά παραγγελία ιδιότητες. Αυτό 
απαιτεί έξυπνο έλεγχο των εγγενών 
ιδιοτήτων τους, της επεξεργασίας και της 
παραγωγής τους, ενώ πρέπει να ληφθούν 
υπόψη οι δυνητικές επιπτώσεις στην υγεία 
και στο περιβάλλον σε ολόκληρο τον κύκλο 
της ζωής τους. Θα δοθεί έμφαση σε νέα 
προηγμένα υλικά που αποκτώνται 
χρησιμοποιώντας το δυναμικό των 
νανοτεχνολογιών και των βιοτεχνολογιών 
ή/και της προσέγγισης “διδάσκομαι από τη 
φύση”, ιδίως στα υψηλότερων επιδόσεων 
νανοϋλικά, στα βιοϋλικά, στα ανθρωπογενή 
υλικά και στα υβριδικά υλικά.

Or. es

Αιτιολόγηση

Η εισηγήτρια προτείνει αντικατάσταση του όρου 'μεταϋλικά' από τον όρο 'ανθρωπογενή υλικά' 
στην παλαιά τροπολογία 100 με σκοπό την αποσαφήνιση.

Τροπολογία: Dominique Vlasto

Τροπολογία 341
Παράρτημα Ι, Μέρος 'Θεματικοί τομείς', υποδιαίρεση 'Νανοεπιστήμες, νανοτεχνολογίες, 

υλικά και νέες τεχνολογίες παραγωγής', τμήμα 'Δραστηριότητες', ενότητα 3, παράγραφος 1

Απαιτείται μια νέα προσέγγιση της 
κατασκευής για την μετεξέλιξη της 
βιομηχανίας της ΕΕ από μια βιομηχανία 
έντασης πόρων σε ένα βιομηχανικό 

Απαιτείται μια νέα προσέγγιση της 
κατασκευής για την μετεξέλιξη της 
βιομηχανίας της ΕΕ από μια βιομηχανία 
έντασης πόρων σε ένα βιομηχανικό 
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περιβάλλον βασιζόμενο στη γνώση· η εν 
λόγω προσέγγιση θα εξαρτηθεί από την 
υιοθέτηση εξ ολοκλήρου νέων στάσεων 
έναντι της συνεχούς απόκτησης, ανάπτυξης, 
προστασίας και χρηματοδότησης νέων 
γνώσεων και της χρήσης τους, μεταξύ 
άλλων με σκοπό τα αειφόρα μοντέλα 
παραγωγής και κατανάλωσης. Αυτό 
συνεπάγεται τη δημιουργία σωστών 
συνθηκών για συνεχή καινοτομία (στο 
πλαίσιο των βιομηχανικών δραστηριοτήτων 
και των συστημάτων παραγωγής, όπου 
συμπεριλαμβάνονται η κατασκευή, οι 
συσκευές και οι υπηρεσίες) και για 
ανάπτυξη γενικών “πόρων” παραγωγής
(τεχνολογίες, οργάνωση και εγκαταστάσεις 
παραγωγής), με παράλληλη τήρηση των 
απαιτήσεων σχετικά με την ασφάλεια και το 
περιβάλλον.

περιβάλλον βασιζόμενο στη γνώση· η εν 
λόγω προσέγγιση θα εξαρτηθεί από την 
υιοθέτηση εξ ολοκλήρου νέων στάσεων 
έναντι της συνεχούς απόκτησης, ανάπτυξης, 
προστασίας και χρηματοδότησης νέων 
γνώσεων και της χρήσης τους, μεταξύ 
άλλων με σκοπό τα αειφόρα μοντέλα 
παραγωγής και κατανάλωσης. Αυτό 
συνεπάγεται τη δημιουργία σωστών 
συνθηκών για συνεχή καινοτομία (στο 
πλαίσιο των βιομηχανικών δραστηριοτήτων 
και των συστημάτων παραγωγής, όπου 
συμπεριλαμβάνονται η κατασκευή, οι 
συσκευές και οι υπηρεσίες) και για 
ανάπτυξη γενικών “πόρων” παραγωγής
(τεχνολογίες, οργάνωση και εγκαταστάσεις 
παραγωγής), με παράλληλη τήρηση των 
απαιτήσεων σχετικά με την ασφάλεια και το 
περιβάλλον, κυρίως όσον αφορά τα 
σύνθετα υλικά.

Or. fr

Αιτιολόγηση

Υπάρχουν πολλές ερευνητικές δραστηριότητες που αφορούν τα σύνθετα υλικά και τα μέταλλα, 
με ειδικά προβλήματα που άπτονται των συνθέτων υλικών (εξόλκηση, προσκόλληση, …) οι 
οποίες δεν απαντούν στην συγκόλληση των μετάλλων (αυτογενή συγκόλληση …).

Τροπολογία: Teresa Riera Madurell

Τροπολογία 342
Παράρτημα Ι, Μέρος 'Θεματικοί τομείς', υποδιαίρεση 'Νανοεπιστήμες, νανοτεχνολογίες, 

υλικά και νέες τεχνολογίες παραγωγής', τμήμα 'Δραστηριότητες', ενότητα 3, παράγραφος 2

Η έρευνα θα επικεντρωθεί στους εξής 
άξονες: ανάπτυξη και επικύρωση νέων 
βιομηχανικών μοντέλων και στρατηγικών 
που καλύπτουν όλες τις πτυχές του κύκλου 
ζωής του προϊόντος και των διεργασιών·
προσαρμοστικά συστήματα παραγωγής που 
υπερνικούν τους υφιστάμενους 
περιορισμούς των διεργασιών και καθιστούν 
δυνατές νέες μεθόδους κατασκευής και 
επεξεργασίας· δικτυωμένη παραγωγή για 
την ανάπτυξη εργαλείων και μεθόδων για 
συνεργατικές λειτουργίες προστιθέμενης 
αξίας σε παγκόσμια κλίμακα· εργαλεία για 

Η έρευνα θα επικεντρωθεί στους εξής 
άξονες: ανάπτυξη και επικύρωση νέων 
βιομηχανικών μοντέλων και στρατηγικών 
που καλύπτουν όλες τις πτυχές του κύκλου 
ζωής του προϊόντος και των διεργασιών·
προσαρμοστικά συστήματα παραγωγής που 
υπερνικούν τους υφιστάμενους 
περιορισμούς των διεργασιών και καθιστούν 
δυνατές νέες ή βελτιστοποιημένες μεθόδους 
κατασκευής και επεξεργασίας· δικτυωμένη 
παραγωγή για την ανάπτυξη εργαλείων και 
μεθόδων για συνεργατικές λειτουργίες 
προστιθέμενης αξίας σε παγκόσμια κλίμακα·
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την ταχεία μεταφορά και ενσωμάτωση των 
νέων τεχνολογιών στον σχεδιασμό και στη 
λειτουργία των κατασκευαστικών 
διαδικασιών· και εκμετάλλευση της 
σύγκλισης των νανοτεχνολογιών, των 
βιοτεχνολογιών, των τεχνολογιών των 
πληροφοριών και των γνωστικών 
τεχνολογιών για την ανάπτυξη νέων 
προϊόντων και τεχνικών αρχών σχεδιασμού 
και δυνατότητα ανάπτυξης νέων 
βιομηχανικών κλάδων.

εργαλεία για την ταχεία μεταφορά και 
ενσωμάτωση των νέων τεχνολογιών στον 
σχεδιασμό και στη λειτουργία των 
κατασκευαστικών διαδικασιών· και 
εκμετάλλευση της σύγκλισης των 
νανοτεχνολογιών, των βιοτεχνολογιών, των 
τεχνολογιών των πληροφοριών και των 
γνωστικών τεχνολογιών για την ανάπτυξη 
νέων προϊόντων και τεχνικών αρχών 
σχεδιασμού και δυνατότητα ανάπτυξης νέων 
βιομηχανικών κλάδων. Ιδιαίτερη προσοχή 
πρέπει να δοθεί στην ένταξη των ΜΜΕ, 
περιλαμβανομένων και των παραδοσιακών 
τομέων, στις νέες ανάγκες των αλυσίδων 
του εφοδιασμού, καθώς και στην 
προώθηση της δημιουργίας ΜΜΕ υψηλής 
τεχνολογίας ως απαραίτητη προϋπόθεση 
για μία βαθειά τομή στην βιομηχανία. Για 
τον σκοπό αυτό πρέπει να διατεθεί το 
τουλάχιστον 20% του προϋπολογισμού 
αυτού του θέματος προτεραιότητας.

Or. es

Αιτιολόγηση

Διόρθωση της παλαιάς τροπολογίας 102 για να περιλάβει μικρές και μεσαίου μεγέθους 
επιχειρήσεις παραδοσιακού τομέα.

Τροπολογία: Νικόλαος Βακάλης

Τροπολογία 343
Παράρτημα Ι, Μέρος 'Θεματικοί τομείς', υποδιαίρεση 'Νανοεπιστήμες, νανοτεχνολογίες, 

υλικά και νέες τεχνολογίες παραγωγής', τμήμα 'Δραστηριότητες', ενότητα 3, παράγραφος 2

Η έρευνα θα επικεντρωθεί στους εξής 
άξονες: ανάπτυξη και επικύρωση νέων 
βιομηχανικών μοντέλων και στρατηγικών 
που καλύπτουν όλες τις πτυχές του κύκλου 
ζωής του προϊόντος και των διεργασιών·
προσαρμοστικά συστήματα παραγωγής που 
υπερνικούν τους υφιστάμενους 
περιορισμούς των διεργασιών και καθιστούν 
δυνατές νέες μεθόδους κατασκευής και 
επεξεργασίας· δικτυωμένη παραγωγή για 
την ανάπτυξη εργαλείων και μεθόδων για 
συνεργατικές λειτουργίες προστιθέμενης 
αξίας σε παγκόσμια κλίμακα· εργαλεία για 

Η έρευνα θα επικεντρωθεί στους εξής 
άξονες: ανάπτυξη και επικύρωση νέων 
βιομηχανικών μοντέλων και στρατηγικών 
που καλύπτουν όλες τις πτυχές του κύκλου 
ζωής του προϊόντος και των διεργασιών·
προσαρμοστικά συστήματα παραγωγής που 
υπερνικούν τους υφιστάμενους 
περιορισμούς των διεργασιών και καθιστούν 
δυνατές νέες μεθόδους κατασκευής και 
επεξεργασίας· δικτυωμένη παραγωγή για 
την ανάπτυξη εργαλείων και μεθόδων για 
συνεργατικές λειτουργίες προστιθέμενης 
αξίας σε παγκόσμια κλίμακα· εργαλεία για 
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την ταχεία μεταφορά και ενσωμάτωση των 
νέων τεχνολογιών στον σχεδιασμό και στη 
λειτουργία των κατασκευαστικών 
διαδικασιών· και εκμετάλλευση της 
σύγκλισης των νανοτεχνολογιών, των 
βιοτεχνολογιών, των τεχνολογιών των 
πληροφοριών και των γνωστικών 
τεχνολογιών για την ανάπτυξη νέων 
προϊόντων και τεχνικών αρχών σχεδιασμού 
και δυνατότητα ανάπτυξης νέων 
βιομηχανικών κλάδων.

την ταχεία μεταφορά και ενσωμάτωση των 
νέων τεχνολογιών στον σχεδιασμό και στη 
λειτουργία των κατασκευαστικών 
διαδικασιών· και εκμετάλλευση των 
δικτύων πολυεπιστημονικής έρευνας και 
της σύγκλισης των νανοτεχνολογιών, των 
βιοτεχνολογιών, των τεχνολογιών των 
πληροφοριών και των γνωστικών 
τεχνολογιών για την ανάπτυξη νέων 
υβριδικών τεχνολογιών, προϊόντων και 
τεχνικών αρχών σχεδιασμού και δυνατότητα 
ανάπτυξης νέων βιομηχανικών κλάδων.

Or. en

Αιτιολόγηση

Οι νανοεπιστήμες και οι νανοτεχνολογίες είναι εκ φύσεως διεπιστημονικές. Μία από τις κύριες 
προϋποθέσεις για καινοτομία στο συγκεκριμένο ερευνητικό πεδίο είναι η ανάπτυξη 
διεπιστημονικών δικτύων έρευνας, εκπαίδευσης και κατάρτισης όπου συναντώνται πολλοί 
επιστημονικοί τομείς, όπως είναι οι νανοτεχνολογίες, οι επιστήμες των υλικών, η μηχανοτεχνία, 
οι τεχνολογίες της πληροφορίας και των επικοινωνιών, οι βιοτεχνολογίες, οι επιστήμες της γης 
καθώς και εκείνες του περιβάλλοντος. Στόχος είναι να επιτύχει κανείς νέες υβριδικές 
τεχνολογίες και ευρεία διασταύρωση μεταξύ διαφορετικών επιστημονικών πεδίων.

Τροπολογία: Teresa Riera Madurell

Τροπολογία 344
Παράρτημα Ι, Μέρος 'Θεματικοί τομείς', υποδιαίρεση 'Νανοεπιστήμες, νανοτεχνολογίες, 

υλικά και νέες τεχνολογίες παραγωγής', τμήμα 'Δραστηριότητες', ενότητα 4, παράγραφος 2

Η έρευνα θα εστιαστεί σε νέες εφαρμογές 
και καινοτόμες ριζοσπαστικές λύσεις που 
ανταποκρίνονται στις μεγάλες προκλήσεις, 
καθώς και στις ανάγκες της ΕΤΑ που 
προσδιορίστηκαν στο πλαίσιο των διαφόρων 
Ευρωπαϊκών Τεχνολογικών Πλατφορμών. Η 
ενοποίηση των νέων γνώσεων και των 
νανοτεχνολογιών, των τεχνολογιών των 
υλικών και της παραγωγής θα υποστηριχθεί 
στο πλαίσιο τομεακών και διατομεακών 
εφαρμογών, όπως η υγεία, οι κατασκευές, η 
διαστημική βιομηχανία, οι μεταφορές, η 
ενέργεια, η χημεία, το περιβάλλον, ο τομέας 
της κλωστοϋφαντουργίας και των ειδών 
ένδυσης, ο τομέας του χαρτοπολτού και του 
χαρτιού, η μηχανολογία, καθώς επίσης και 
το γενικό ζήτημα της βιομηχανικής 

Η έρευνα θα εστιαστεί σε νέες εφαρμογές 
και καινοτόμες ριζοσπαστικές λύσεις που 
ανταποκρίνονται στις μεγάλες προκλήσεις, 
καθώς και στις ανάγκες της ΕΤΑ που 
προσδιορίστηκαν στο πλαίσιο των διαφόρων 
Ευρωπαϊκών Τεχνολογικών Πλατφορμών. Η 
ενοποίηση των νέων γνώσεων και των 
νανοτεχνολογιών, των τεχνολογιών των 
υλικών και της παραγωγής θα υποστηριχθεί 
στο πλαίσιο τομεακών και διατομεακών 
εφαρμογών, όπως η υγεία, η μεταποίηση 
τροφίμων, οι κατασκευές 
(περιλαμβανομένων των δημοσίων έργων),
η βιομηχανία του αεροδιαστήματος, οι 
μεταφορές, η ενέργεια, η χημεία, το 
περιβάλλον, ο τομέας της 
κλωστοϋφαντουργίας και των ειδών 
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ασφάλειας. ένδυσης, υπόδυσης, ο τομέας του 
χαρτοπολτού και του χαρτιού, η 
μηχανολογία, καθώς επίσης και το γενικό 
ζήτημα της βιομηχανικής ασφάλειας.

Or. es

Αιτιολόγηση

Δεν πρέπει να μείνουν εκτός βιομηχανίες που μπορούν να επωφεληθούν από την έρευνα στο 
πεδίο αυτό, όπως αυτές των οποίων γίνεται μνεία. Αποσαφήνιση της παλαιάς τροπολογίας 103: 
'βιομηχανία του αεροδιαστήματος'.

Τροπολογία: David Hammerstein Mintz, Claude Turmes, Rebecca Harms

Τροπολογία 345
Παράρτημα Ι, Μέρος 'Θεματικοί τομείς', υποδιαίρεση 'Ενέργεια', τμήμα 'Στόχος'

Μετατροπή του υφιστάμενου ενεργειακού 
συστήματος, το οποίο εξαρτάται από τα 
ορυκτά καύσιμα, σε ένα πιο αειφόρο 
ενεργειακό σύστημα το οποίο θα βασίζεται 
σε διαφοροποιημένες και αυξημένης 
ενεργειακής απόδοσης πηγές και φορείς 
ενέργειας, με σκοπό την αντιμετώπιση των 
πιεστικών προκλήσεων που θέτουν η 
ασφάλεια του ενεργειακού εφοδιασμού και 
η αλλαγή του κλίματος, και παράλληλα την 
αύξηση της ανταγωνιστικότητας των 
ευρωπαϊκών ενεργειακών βιομηχανιών.

Μετατροπή του υφιστάμενου ενεργειακού 
συστήματος, το οποίο εξαρτάται από τα 
ορυκτά καύσιμα, στην πλέον βιώσιμη, 
ενεργειακά αποδοτική και ολιγότερο 
εξαρτημένη από τα ορυκτά καύσιμα 
οικονομία μέχρι το 2020· μια τέτοια 
ενεργειακή οικονομία απαιτεί οι 
περιορισμένοι δημόσιοι πόροι που 
προορίζονται για την έρευνα να 
επικεντρωθούν κατά κύριον λόγο σε 
διαφοροποιημένες και αυξημένης 
ενεργειακής απόδοσης ανανεώσιμες πηγές 
και φορείς ενέργειας και τεχνολογίες 
διατήρησης της ενέργειας που να μπορούν 
να ανταποκριθούν ταχέως στις πιεστικές 
προκλήσεις που θέτουν η ασφάλεια του 
ενεργειακού εφοδιασμού και η αλλαγή του 
κλίματος, και παράλληλα να αυξάνουν την 
ανταγωνιστικότητα των ευρωπαϊκών 
βιώσιμων ενεργειακών βιομηχανιών.

Or. en

Αιτιολόγηση

The FP7 must help the EU to overcome its dependency from oil and to become the most 
energy efficient economy in the world. The relatively limited EU research and development 
funds must therefore be prioritised towards technologies that rank highly against scientific 
objective criteria such as: reduce the EU's energy dependency and lower the levels of 
imported energy and a number of security policy problems, lead to rapid reductions in CO2
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emissions and contribute to the EU’s overall competitively and job creation in short time 
horizon. Public research money should therefore primarily be spent on renewable sources of 
energy and energy efficiency/ conservation technologies.

Τροπολογία: Teresa Riera Madurell

Τροπολογία 346
Παράρτημα Ι, Μέρος 'Θεματικοί τομείς', υποδιαίρεση 'Ενέργεια', τμήμα 'Στόχος'

Μετατροπή του υφιστάμενου ενεργειακού 
συστήματος, το οποίο εξαρτάται από τα 
ορυκτά καύσιμα, σε ένα πιο αειφόρο 
ενεργειακό σύστημα το οποίο θα βασίζεται 
σε διαφοροποιημένες και αυξημένης 
ενεργειακής απόδοσης πηγές και φορείς 
ενέργειας, με σκοπό την αντιμετώπιση των 
πιεστικών προκλήσεων που θέτουν η 
ασφάλεια του ενεργειακού εφοδιασμού και 
η αλλαγή του κλίματος, και παράλληλα την 
αύξηση της ανταγωνιστικότητας των 
ευρωπαϊκών ενεργειακών βιομηχανιών.

Μετατροπή του υφιστάμενου ενεργειακού 
συστήματος, το οποίο εξαρτάται από τα 
ορυκτά καύσιμα, σε ένα πιο αειφόρο και 
ολιγότερο εξαρτημένο από καύσιμα 
εισαγωγής ενεργειακό σύστημα το οποίο θα 
βασίζεται σε διαφοροποιημένες και 
αυξημένης ενεργειακής απόδοσης, μη 
ρυπαίνουσες και μάλιστα ανανεώσιμες
πηγές και φορείς ενέργειας, θα προωθεί την 
πολυπαραγωγή, τον εξορθολογισμό της 
κατανάλωσης και την αποθήκευση της 
ενέργειας, με σκοπό την αντιμετώπιση των 
πιεστικών προκλήσεων που θέτουν η 
ασφάλεια του ενεργειακού εφοδιασμού και 
η αλλαγή του κλίματος, και παράλληλα την 
αύξηση της ανταγωνιστικότητας των 
ευρωπαϊκών ενεργειακών βιομηχανιών.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η παρούσα τροπολογία αντικαθιστά την τροπολογία 735 στο σχέδιο έκθεσης Jerzy Buzek 
σχετικά με το έβδομο πρόγραμμα πλαίσιο.

Τροπολογία: Νικόλαος Βακάλης

Τροπολογία 347
Παράρτημα Ι, Μέρος 'Θεματικοί τομείς', υποδιαίρεση 'Ενέργεια', τμήμα 'Στόχος'

Μετατροπή του υφιστάμενου ενεργειακού 
συστήματος, το οποίο εξαρτάται από τα 
ορυκτά καύσιμα, σε ένα πιο αειφόρο 
ενεργειακό σύστημα το οποίο θα βασίζεται 
σε διαφοροποιημένες και αυξημένης 
ενεργειακής απόδοσης πηγές και φορείς 
ενέργειας, με σκοπό την αντιμετώπιση των 
πιεστικών προκλήσεων που θέτουν η 

Μετατροπή του υφιστάμενου ενεργειακού 
συστήματος, το οποίο εξαρτάται από τα 
ορυκτά καύσιμα, σε ένα πιο αειφόρο 
ενεργειακό σύστημα το οποίο θα βασίζεται 
σε διαφοροποιημένες και αυξημένης 
ενεργειακής απόδοσης πηγές (ιδίως 
ανανεώσιμες) και φορείς ενέργειας, με 
σκοπό την αντιμετώπιση των πιεστικών 
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ασφάλεια του ενεργειακού εφοδιασμού και 
η αλλαγή του κλίματος, και παράλληλα την 
αύξηση της ανταγωνιστικότητας των 
ευρωπαϊκών ενεργειακών βιομηχανιών.

προκλήσεων που θέτουν η ασφάλεια του 
ενεργειακού εφοδιασμού και η αλλαγή του 
κλίματος, και παράλληλα την αύξηση της 
ανταγωνιστικότητας των ευρωπαϊκών 
ενεργειακών βιομηχανιών.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η παρούσα τροπολογία αντικαθιστά την τροπολογία 738 στο σχέδιο έκθεσης Jerzy Buzek 
σχετικά με το έβδομο πρόγραμμα πλαίσιο.

Τροπολογία: David Hammerstein Mintz, Claude Turmes, Rebecca Harms

Τροπολογία 348
Παράρτημα Ι, Μέρος 'Θεματικοί τομείς', υποδιαίρεση 'Ενέργεια', τμήμα 'Στόχος', παράγραφος

1 α (νέα)

Οι αποκεντρωμένες τεχνολογίες που 
βασίζονται σε διαφοροποιημένη γκάμα 
ανανεώσιμων πηγών ενεργείας μπορούν 
επιπροσθέτως να μειώσουν το κόστος της 
μεταφοράς και της υποδομής διανομής της 
ενεργείας και θα είναι μείζονος σημασίας 
για την επίτευξη του στόχου του να 
καταστεί η πλέον αποδοτική από 
ενεργειακής σκοπιά οικονομία στον κόσμο.

Or. en

Αιτιολόγηση

Το αποκεντρωμένο έξυπνο σύστημα διανομής είναι απαραίτητο για την εξασφάλιση αξιόπιστου 
ενεργειακού εφοδιασμού και τη μείωση των απωλειών ενέργειας μέσω της μετάδοσης και της 
διανομής. Μακροπρόθεσμα, ένα αποκεντρωμένο ενεργειακό σύστημα μπορεί επίσης να 
περιορίσει το κόστος της μεταφοράς ενέργειας καθώς και να παροτρύνει την καινοτομία και να 
παράσχει πραγματικές ευκαιρίες για απασχόληση σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο.

Τροπολογία: Jan Christian Ehler

Τροπολογία 349
Παράρτημα Ι, Μέρος 'Θεματικοί τομείς', υποδιαίρεση 'Ενέργεια', τμήμα 'Προσέγγιση', 

παράγραφος 1

Οι σημερινές προβλέψεις καταδεικνύουν ότι 
οι περισσότεροι από τους κρίσιμους 

Οι σημερινές προβλέψεις καταδεικνύουν ότι 
οι περισσότεροι από τους κρίσιμους 



AM\619004EL.doc 19/102 PE 374.414v01-00

EL

ενεργειακούς δείκτες (π.χ. κατανάλωση 
ενέργειας, εξάρτηση από τα ορυκτά 
καύσιμα, εξάρτηση από εισαγωγές, 
εκπομπές CO2, κόστος ενέργειας), κινούνται 
προς την λάθος κατεύθυνση εντός της ΕΕ 
και ακόμη περισσότερο σε παγκόσμια 
κλίμακα. Η έρευνα στον τομέα της ενέργειας 
θα διευκολύνει την αντιστροφή των εν λόγω 
τάσεων, επιτυγχάνοντας εξισορρόπηση 
μεταξύ της αύξησης της αποδοτικότητας, 
της οικονομικής προσιτότητας, της 
αποδοχής και της ασφάλειας των 
υφιστάμενων τεχνολογιών και των πηγών 
ενέργειας· παράλληλα, μακροπρόθεσμος 
στόχος είναι η αλλαγή στάσης όσον αφορά 
τον τρόπο με τον οποίο η Ευρώπη παράγει 
και καταναλώνει ενέργεια. Η έρευνα στον 
τομέα της ενέργειας θα συμβάλει επομένως 
άμεσα στην επιτυχία της πολιτικής της ΕΕ 
και ιδίως στην επίτευξη των σημερινών και 
των μελλοντικών ενεργειακών στόχων της 
ΕΕ όσον αφορά την ενέργεια και τη μείωση 
των αερίων που προκαλούν το φαινόμενο 
του θερμοκηπίου.

ενεργειακούς δείκτες (π.χ. κατανάλωση 
ενέργειας, εξάρτηση από τα ορυκτά 
καύσιμα, εξάρτηση από εισαγωγές, 
εκπομπές CO2, κόστος ενέργειας), κινούνται 
προς την λάθος κατεύθυνση εντός της ΕΕ 
και ακόμη περισσότερο σε παγκόσμια 
κλίμακα. Η έρευνα στον τομέα της ενέργειας 
θα διευκολύνει την αντιστροφή των εν λόγω 
τάσεων, επιτυγχάνοντας εξισορρόπηση 
μεταξύ της αύξησης της αποδοτικότητας, 
της οικονομικής προσιτότητας, της 
αποδοχής και της ασφάλειας των 
υφιστάμενων τεχνολογιών και των πηγών 
ενέργειας· παράλληλα, μακροπρόθεσμος 
στόχος είναι η αλλαγή στάσης όσον αφορά 
τον τρόπο με τον οποίο η Ευρώπη παράγει 
και καταναλώνει ενέργεια. Η έρευνα στον 
τομέα της ενέργειας θα συμβάλει επομένως 
άμεσα στην επιτυχία της πολιτικής της ΕΕ 
και ιδίως στην επίτευξη των σημερινών και 
των μελλοντικών ενεργειακών στόχων της 
ΕΕ όσον αφορά την ενέργεια και τη μείωση 
των αερίων που προκαλούν το φαινόμενο 
του θερμοκηπίου καθώς και τις προσιτές 
τιμές ενεργείας για τους ιδιώτες και τις 
επιχειρήσεις .

Or. de

Αιτιολόγηση

Πρέπει να καθίσταται σαφές ότι η έρευνα στον τομέα της ενεργείας συμβάλλει στην εξασφάλιση 
σε μακροπρόθεσμη κλίμακα προσιτών τιμών ενεργείας τόσο για τους ιδιώτες όσο και για τις 
επιχειρήσεις.

Τροπολογία: Jan Christian Ehler, Angelika Niebler

Τροπολογία 350
Παράρτημα Ι, Μέρος 'Θεματικοί τομείς', υποδιαίρεση 'Ενέργεια', τμήμα 'Προσέγγιση', 

παράγραφος 3

Η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας του 
ευρωπαϊκού ενεργειακού τομέα, ενόψει του 
τεράστιου παγκόσμιου ανταγωνισμού, 
αποτελεί σημαντικό στόχο του εν λόγω 
θεματικού τομέα, δίνοντας τη δυνατότητα 
στην ευρωπαϊκή βιομηχανία να επιτύχει ή να 
διατηρήσει τον παγκόσμιο ηγεμονικό της 

Η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας του 
ευρωπαϊκού ενεργειακού τομέα, ενόψει του 
τεράστιου παγκόσμιου ανταγωνισμού, 
αποτελεί σημαντικό στόχο του εν λόγω 
θεματικού τομέα, δίνοντας τη δυνατότητα 
στην ευρωπαϊκή βιομηχανία να επιτύχει ή να 
διατηρήσει τον παγκόσμιο ηγεμονικό της 
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ρόλο σε καίριας σημασίας ενεργειακές 
τεχνολογίες. Ειδικότερα, οι ΜΜΕ 
αποτελούν τον αιμοδότη του ενεργειακού 
τομέα, διαδραματίζουν ζωτικό ρόλο στην 
ενεργειακή αλυσίδα και θα αποτελέσουν το 
κλειδί για την προώθηση της καινοτομίας. Η 
σημαντική συμμετοχή τους στην έρευνα και 
στις δραστηριότητες επίδειξης είναι 
ουσιαστική και θα προωθηθεί δυναμικά.

ρόλο σε καίριας σημασίας ενεργειακές 
τεχνολογίες. Αυτή η ηγετική θέση μπορεί 
να διασφαλισθεί μόνον χάρις σε υψηλό 
επίπεδο επενδύσεων στην έρευνα και 
ανάπτυξη προς αντιμετώπιση του σκληρού 
ανταγωνισμού. Ειδικότερα, οι ΜΜΕ 
αποτελούν τον αιμοδότη του ενεργειακού 
τομέα, διαδραματίζουν ζωτικό ρόλο στην 
ενεργειακή αλυσίδα και θα αποτελέσουν το 
κλειδί για την προώθηση της καινοτομίας. Η 
σημαντική συμμετοχή τους στην έρευνα και 
στις δραστηριότητες επίδειξης είναι 
ουσιαστική και θα προωθηθεί δυναμικά.

Or. de

Αιτιολόγηση

Πρέπει να καθίσταται σαφές ότι υψηλό επίπεδο επενδύσεων στην έρευνα και ανάπτυξη 
συμβάλλει στη διασφάλιση της ηγετικής θέσεως που κατέχει η Ευρώπη ενώπιον του σε 
παγκόσμια κλίμακα ανταγωνισμού 

Τροπολογία: David Hammerstein Mintz, Claude Turmes, Rebecca Harms

Τροπολογία 351
Παράρτημα Ι, Μέρος 'Θεματικοί τομείς', υποδιαίρεση 'Ενέργεια', τμήμα 'Δραστηριότητες', 

παράγραφος -1 (νέα)

Η εγγραφή πιστώσεων στον ενεργειακό 
τομέα πρέπει να βασίζεται σε κριτήρια που 
θα επιτρέπουν στις τεχνολογίες να 
κρίνονται βάσει της ικανότητάς τους να 
βοηθήσουν την ΕΕ να ανταποκριθεί στους 
ενεργειακούς στόχους της. Έτσι, θα 
δημιουργηθεί ένας ενεργειακός τομέας που 
θα είναι ανταγωνιστικός, περιβαλλοντικώς 
βιώσιμος και ασφαλής. Τα σχετικώς 
περιορισμένα κονδύλια της ΕΕ που 
προορίζονται για έρευνα και ανάπτυξη στο 
πλαίσιο του εν λόγω θεματικού τομέα 
πρέπει να εστιαστούν στις τεχνολογίες που 
μπορούν να αποφέρουν σύντομα μειώσεις 
στις εκπομπές CO2.

Or. en
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Αιτιολόγηση

Τα σχετικώς περιορισμένα κονδύλια της ΕΕ για έρευνα και ανάπτυξη στον μη πυρηνικό τομέα 
πρέπει να αξιολογηθούν κατά προτεραιότητα προς την κατεύθυνση των τεχνολογιών που έχουν 
υψηλά επιστημονικά κριτήρια όπως: μείωση της ενεργειακής εξάρτησης της ΕΕ και επίτευξη 
χαμηλοτέρων επιπέδων εισαγόμενης ενέργειας καθώς και ορισμένα προβλήματα πολιτικής στον 
τομέα της ασφάλειας έχουν ως αποτέλεσμα την ταχεία μείωση των εκπομπών CO2 και 
συμβάλλουν στη συνολική ανταγωνιστικότητα της ΕΕ και τη δημιουργία απασχολήσεων σε 
βραχυπρόθεσμο ορίζοντα.

Τροπολογία: David Hammerstein Mintz, Claude Turmes, Rebecca Harms

Τροπολογία 352
Παράρτημα Ι, Μέρος 'Θεματικοί τομείς', υποδιαίρεση 'Ενέργεια', τμήμα 'Δραστηριότητες', 

παράγραφος -1 α (νέα)

Οι δραστηριότητες παρουσιάζονται κατά 
σειρά προτεραιότητας.

Or. en

Αιτιολόγηση

Πρέπει να δίδεται προτεραιότητα στις τεχνολογίες που φέρουν ως αποτέλεσμα ταχεία μετάβαση 
προς έναν τομέα ενεργείας στην Ευρώπη ο οποίος να είναι βιώσιμος και ασφαλής. Πρέπει να 
εξετασθεί περαιτέρω η χορήγηση πόρων κατά το παρελθόν και η δυνατότητα του εμπορικού 
τομέα να χρηματοδοτήσει την ανάπτυξη. Υπό το φως αυτών των μελημάτων συνιστάται η 
κατάρτιση καταλόγου προτεραιοτήτων για τον τομέα της ενεργείας.

Τροπολογία: David Hammerstein Mintz, Claude Turmes, Rebecca Harms

Τροπολογία 353
Παράρτημα Ι, Μέρος 'Θεματικοί τομείς', υποδιαίρεση 'Ενέργεια', τμήμα 'Δραστηριότητες', 

παράγραφος -1 β (νέα)

Για κάθε σχετική τεχνολογία ορίζονται 
σαφείς, χωριστές θέσεις του 
προϋπολογισμού για την έρευνα στον τομέα 
της ενεργείας.

Or. en

Αιτιολόγηση

Παρομοίως με το ΠΠ4 (1995-1998) όπου η ανανεώσιμη ενέργεια, η ενεργειακή απόδοση και η 
ενέργεια από τα ορυκτά είχαν δικούς τους, σαφώς καθορισμένους προϋπολογισμούς, στο 
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επικείμενο Πρόγραμμα Πλαίσιο πρέπει να θεσπιστούν σαφείς γραμμές στον προϋπολογισμό.
Πέρα από το γεγονός ότι θα ενταθεί η εμπιστοσύνη των επενδυτών και θα βελτιωθεί ο 
προγραμματισμός, θα βοηθήσει το Κοινοβούλιο και το κοινό να έχουν ακριβέστερη ποσοτική 
πληροφόρηση περί του τρόπου με τον οποίο δαπανώνται τα χρήματα των φορολογουμένων.
Συνεπώς, θα βελτιωθούν τόσο η διαφάνεια όσο και η παρακολούθηση.

Τροπολογία: David Hammerstein Mintz, Claude Turmes, Rebecca Harms

Τροπολογία 354
Παράρτημα Ι, Μέρος 'Θεματικοί τομείς', υποδιαίρεση 'Ενέργεια', τμήμα 'Δραστηριότητες', 

παράγραφος -1 γ (νέα)

20% των πόρων που διατίθενται βάσει 
αυτού του θεματικού τομέα πρέπει να 
δαπανηθούν για έρευνα που σχετίζεται 
αμέσως με την ‘ ενεργειακή απόδοση και 
την εξοικονόμηση ενέργειας’, 60% πρέπει 
να δαπανηθούν για τις ‘ανανεώσιμες 
μορφές ενέργειας’, 9% για τα ‘ευφυή 
ενεργειακά δίκτυα’, 3% για έρευνα που 
σχετίζεται με τη γνώση προς εκπόνηση 
πολιτικής, 4% για την τεχνολογία 
υδρογόνου και κυψελών καυσίμου και 4% 
για τη 'δέσμευση και αποθήκευση του 
άνθρακα'.

Or. en

Αιτιολόγηση

Priority must be given to technologies that result in the rapid transformation to a sustainable 
and secure energy sector in Europe. Further consideration must be given to the past funding 
and the ability of the commercial sector to fund the developments. In the light of these 
concerns the prioritisation list for funding with the energy sector is recommended. 

The renewable energy research sector has identified approximately € 250 M/year-worth of 
research that should be conducted under FP7. The sum covers research into photovoltaic 
energy, solar thermal (concentrating and non-concentrating), biomass, marine energy 
technologies, geothermal energy, wind energy (especially related to offshore development) 
and small hydropower, relating to advances in (amongst others) mechanical and electrical 
engineering, materials research, manufacturing techniques and numerical modelling.
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Τροπολογία: David Hammerstein Mintz, Claude Turmes, Rebecca Harms

Τροπολογία 355
Παράρτημα Ι, Μέρος 'Θεματικοί τομείς', υποδιαίρεση 'Ενέργεια', τμήμα 'Δραστηριότητες', 

ενότητα -1 (νέα)

Eνεργειακή αποδοτικότητα και 
εξοικονόμηση ενέργειας
Tο τεράστιο δυναμικό εξοικονόμησης 
ενέργειας και βελτίωσης της ενεργειακής 
αποδοτικότητας χρειάζεται να αξιοποιηθεί 
μέσω της βελτιστοποίησης, της 
επικύρωσης και της επίδειξης νέων αρχών 
σχεδιασμού και τεχνολογιών όσον αφορά 
τα κτίρια, τις υπηρεσίες και τη βιομηχανία.
Εδώ συμπεριλαμβάνεται ο συνδυασμός 
των αειφόρων στρατηγικών και 
τεχνολογιών για την αύξηση της 
ενεργειακής αποδοτικότητας, η χρήση 
ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και η 
πολυπαραγωγή, καθώς και η ενσωμάτωση 
των συστημάτων διαχείρισης της ζήτησης 
μεγάλης κλίμακας σε πόλεις και τοπικές 
κοινότητες. Οι εν λόγω δράσεις μεγάλης 
κλίμακας μπορούν να ενισχυθούν από 
καινοτόμο Ε&Α που αφορά τα ειδικά 
κατασκευαστικά στοιχεία ή τεχνολογίες, 
π.χ. για την πολυπαραγωγή και τα 
οικολογικά κτίρια. Κύριος στόχος είναι η 
βελτιστοποίηση του ενεργειακού 
συστήματος της τοπικής κοινότητας, η 
εξισορρόπηση της σημαντικής μείωσης 
της ζήτησης ενέργειας με την πλέον 
προσιτή και αειφόρο λύση από πλευράς 
εφοδιασμού, όπου συμπεριλαμβάνεται η 
χρήση νέων καυσίμων σε ειδικούς στόλους.

Or. en

(αυτή η τροπολογία του Κοινοβουλίου προτίθεται να μετακινήσει την ενότητα 8- στο πρωτότυπο 
κείμενο της Επιτροπής και να την εγγράψει ως ενότητα -1)

Αιτιολόγηση

Η τροπολογία συνίσταται σε απλή αλλαγή στη σειρά των δραστηριοτήτων που καταγράφονται.
Πρέπει να δίδεται προτεραιότητα στις τεχνολογίες που φέρουν ως αποτέλεσμα ταχεία μετάβαση 
προς έναν τομέα ενεργείας στην Ευρώπη ο οποίος να είναι βιώσιμος και ασφαλής. Η διατήρηση 
και η αποδοτικότητα της ενεργείας αναγνωρίζονται ως πρώτη προτεραιότητα.
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Τροπολογία: David Hammerstein Mintz, Claude Turmes, Rebecca Harms

Τροπολογία 356
Παράρτημα Ι, Μέρος 'Θεματικοί τομείς', υποδιαίρεση 'Ενέργεια', τμήμα 'Δραστηριότητες', 

ενότητα 1

Η ολοκληρωμένη στρατηγική έρευνας και 
ανάπτυξης, η οποία εκπονήθηκε στο 
πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Τεχνολογικής 
Πλατφόρμας «υδρογόνο και κυψέλες 
καυσίμου» παρέχει τη βάση για ένα 
στρατηγικό και ολοκληρωμένο πρόγραμμα 
σταθερών και φορητών εφαρμογών και 
εφαρμογών στον τομέα των μεταφορών, με 
σκοπό τη συγκρότηση ισχυρής τεχνολογικής 
βάσης για την οικοδόμηση μιας 
ανταγωνιστικής βιομηχανίας στην ΕΕ όσον 
αφορά τον εφοδιασμό με κυψέλες καυσίμου 
και υδρογόνο και τον σχετικό εξοπλισμό. Το 
πρόγραμμα περιλαμβάνει: βασική και 
εφαρμοσμένη έρευνα και τεχνολογική 
ανάπτυξη· μεγάλης κλίμακας έργα επίδειξης
(έργα “φάρος”) με σκοπό την επικύρωση 
των ερευνητικών αποτελεσμάτων και την 
παροχή ανάδρασης για περαιτέρω έρευνα·
διαθεματικές και κοινωνικοοικονομικές 
ερευνητικές δραστηριότητες για την 
υποστήριξη των ορθών στρατηγικών 
μετάβασης και για τη διασφάλιση της 
ορθολογικής βάσης για τη λήψη πολιτικών 
αποφάσεων και την ανάπτυξη του πλαισίου 
της αγοράς. Η βιομηχανική εφαρμοσμένη 
έρευνα, οι δραστηριότητες επίδειξης και οι 
διαθεματικές δραστηριότητες του 
προγράμματος θα εφαρμοστούν κατά 
προτίμηση μέσω της Κοινής Τεχνολογικής 
Πρωτοβουλίας. Η εν λόγω δράση, η οποία 
υπόκειται σε στρατηγική διαχείριση και 
διεξάγεται με προσανατολισμό τους προς 
επίτευξη στόχους, θα συμπληρωθεί και θα 
συντονιστεί στενά με μια περισσότερο 
ανάντη συνεργατική ερευνητική προσπάθεια 
που αποσκοπεί στην επίτευξη 
πρωτοποριακών επιτευγμάτων σε κρίσιμης 
σημασίας υλικά, διεργασίες και 
νεοεμφανιζόμενες τεχνολογίες.

Μία ολοκληρωμένη έρευνα παρέχει τη βάση 
για ένα στρατηγικό και ολοκληρωμένο 
πρόγραμμα σταθερών και φορητών 
εφαρμογών βασιζομένων σε ανανεώσιμες 
πηγές ενεργείας με σκοπό τη συγκρότηση 
ισχυρής τεχνολογικής βάσης για την 
οικοδόμηση μιας ανταγωνιστικής 
βιομηχανίας στην ΕΕ όσον αφορά τον 
εφοδιασμό με κυψέλες καυσίμου και 
υδρογόνο και τον σχετικό εξοπλισμό. Το 
πρόγραμμα περιλαμβάνει: βασική και 
εφαρμοσμένη έρευνα και τεχνολογική 
ανάπτυξη· μεγάλης κλίμακας έργα επίδειξης
(έργα “φάρος”) με σκοπό την επικύρωση 
των ερευνητικών αποτελεσμάτων και την 
παροχή ανάδρασης για περαιτέρω έρευνα·
διαθεματικές και κοινωνικοοικονομικές 
ερευνητικές δραστηριότητες για την 
υποστήριξη των ορθών στρατηγικών 
μετάβασης και για τη διασφάλιση της 
ορθολογικής βάσης για τη λήψη πολιτικών 
αποφάσεων και την ανάπτυξη του πλαισίου 
της αγοράς. Η βιομηχανική εφαρμοσμένη 
έρευνα, οι δραστηριότητες επίδειξης και οι 
διαθεματικές δραστηριότητες του 
προγράμματος θα εφαρμοστούν κατά 
προτίμηση μέσω της Κοινής Τεχνολογικής 
Πρωτοβουλίας. Η εν λόγω δράση, η οποία 
υπόκειται σε στρατηγική διαχείριση και 
διεξάγεται με προσανατολισμό τους προς 
επίτευξη στόχους, θα συμπληρωθεί και θα 
συντονιστεί στενά με μια περισσότερο 
ανάντη συνεργατική ερευνητική προσπάθεια 
που αποσκοπεί στην επίτευξη 
πρωτοποριακών επιτευγμάτων σε κρίσιμης 
σημασίας υλικά, διεργασίες και 
νεοεμφανιζόμενες τεχνολογίες.
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Or. en

(αυτή η τροπολογία του Κοινοβουλίου προτείνει να μετακινηθεί η ενότητα 1- στο πρωτότυπο 
κείμενο της Επιτροπής και να εγγραφεί μετά την ενότητα 6 "καθαρές τεχνολογίες άνθρακα")

Αιτιολόγηση

This amendment is a mere change in the order of listed activities. Priority must be given to 
technologies that result in the rapid transformation to a sustainable and secure energy sector 
in Europe. 

In line with the EU objective of creating a sustainable hydrogen economy by 2050, research 
should focus on the production of hydrogen from renewable energy sources.

The research for alternative fuels proposed under the ‘Transport’ heading will cover the use 
of hydrogen for transport applications (‘Specific Programmes’ - COM(2005) 440, page 59). 
This deletion avoids the possibility of double funding from the ‘Energy’ heading (which has 
less than half of the budget that the Commission proposes for ‘Transport’).

Second sentence is deleted because the remark about the European Technology Platform is 
no more relevant for this topic than it is for all the other energy sub-topics for which 
Technology Platforms exist, such as the Photovoltaic Technology Platform, the Zero-
Emission Fossil Fuel Plants Technology Platform, the Electricity Networks of the Future 
Technology Platform, the Solar Thermal Technology Platform or those in the formation stage 
such as the Wind Energy Technology Platform or the Biofuels Technology Platform.

Τροπολογία: David Hammerstein Mintz, Claude Turmes, Rebecca Harms

Τροπολογία 357
Παράρτημα Ι, Μέρος 'Θεματικοί τομείς', υποδιαίρεση 'Ενέργεια', τμήμα 'Δραστηριότητες', 

ενότητα 1 α (νέα)

Ανανεώσιμες πηγές ενεργείας

Or. en

Αιτιολόγηση

Πρέπει να δίδεται προτεραιότητα στις τεχνολογίες που φέρουν ως αποτέλεσμα ταχεία μετάβαση 
προς έναν τομέα ενεργείας στην Ευρώπη ο οποίος να είναι βιώσιμος και ασφαλής. Πρέπει να 
εξετασθεί περαιτέρω η χορήγηση πόρων κατά το παρελθόν και η δυνατότητα του εμπορικού 
τομέα να χρηματοδοτήσει την ανάπτυξη. Οι ανανεώσιμες πηγές ενεργείας ασφαλώς και θα 
αναπτυχθούν σε τεράστια κλίμακα τα προσεχή έτη.
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Τροπολογία: Norbert Glante

Τροπολογία 358
Παράρτημα Ι, Μέρος 'Θεματικοί τομείς', υποδιαίρεση 'Ενέργεια', τμήμα 'Δραστηριότητες', 

ενότητα 2

Ανάπτυξη και επίδειξη ολοκληρωμένων 
τεχνολογιών για την παραγωγή ηλεκτρικής 
ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές, οι οποίες 
προσαρμόζονται στις διαφορετικές 
περιφερειακές συνθήκες, προκειμένου να 
παρασχεθούν τα μέσα για την ουσιαστική 
αύξηση του μεριδίου των ανανεώσιμων 
πηγών ενέργειας στην παραγωγή ηλεκτρικής 
ενέργειας εντός της ΕΕ. Η έρευνα θα πρέπει 
να αυξήσει τη συνολική αποδοτικότητα της 
μετατροπής, να μειώσει σημαντικά το 
κόστος της ηλεκτρικής ενέργειας, να 
αυξήσει την αξιοπιστία της διαδικασίας και 
να μειώσει περαιτέρω τις περιβαλλοντικές 
επιπτώσεις. Θα δοθεί έμφαση στα 
φωτοβολταϊκά, στην αιολική ενέργεια και 
στη βιομάζα (συμπεριλαμβανομένου του 
βιοαποικοδομήσιμου κλάσματος των 
αποβλήτων). Επιπροσθέτως, η έρευνα 
αποσκοπεί στην πραγμάτωση του πλήρους 
δυναμικού των άλλων ανανεώσιμων πηγών 
ενέργειας: της γεωθερμικής ενέργειας, της 
θερμικής ηλιακής ενέργειας, της ενέργειας 
των ωκεανών και της ενέργειας από μικρούς
υδροηλεκτρικούς σταθμούς.

Ανάπτυξη και επίδειξη ολοκληρωμένων 
τεχνολογιών για την παραγωγή ηλεκτρικής 
ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές, οι οποίες 
προσαρμόζονται στις διαφορετικές 
περιφερειακές συνθήκες, προκειμένου να 
παρασχεθούν τα μέσα για την ουσιαστική 
αύξηση του μεριδίου των ανανεώσιμων 
πηγών ενέργειας στην παραγωγή ηλεκτρικής 
ενέργειας εντός της ΕΕ. Η έρευνα θα πρέπει 
να αυξήσει τη συνολική αποδοτικότητα της 
μετατροπής, να μειώσει σημαντικά το 
κόστος της ηλεκτρικής ενέργειας, να 
αυξήσει την αξιοπιστία της διαδικασίας και 
να μειώσει περαιτέρω τις περιβαλλοντικές 
επιπτώσεις. Θα δοθεί έμφαση στα 
φωτοβολταϊκά, στην αιολική ενέργεια και 
στη βιομάζα (συμπεριλαμβανομένου του 
βιοαποικοδομήσιμου κλάσματος των 
αποβλήτων). Επιπροσθέτως, η έρευνα 
αποσκοπεί στην πραγμάτωση του πλήρους 
δυναμικού των άλλων ανανεώσιμων πηγών 
ενέργειας: της γεωθερμικής ενέργειας, της 
θερμικής ηλιακής ενέργειας, της ενέργειας 
των ωκεανών και της ενέργειας από 
υδροηλεκτρικούς σταθμούς.

Or. de

Αιτιολόγηση

Τα προσεχή έτη η παραγωγή από είτε μεγάλους είτε μικρούς υδροηλεκτρικούς σταθμούς είναι 
μία των ανανεωσίμων πηγών ενεργείας στην οποία χρειάζεται να αντιστοιχεί σημαντικά 
μεγαλύτερο μερίδιο της παραγωγής ηλεκτρισμού.  Οι ερευνητικές δραστηριότητες που 
απαιτούνται στο πεδίο των υδροηλεκτρικής παραγωγής ενεργείας αφορούν κυρίως την απόδοση 
των σταθμών παραγωγής, τη βελτιωμένη εκμετάλλευση του υπάρχοντος δυναμικού και το 
βιώσιμο του χαρακτήρα της και αυτά τόσο για μεγάλους όσο και για μικρούς υδροηλεκτρικούς 
σταθμούς παραγωγής. Κατά συνέπεια δεν είναι λογικό να περιορίζεται η στήριξη της έρευνας 
στις μικρές υδροηλεκτρικές μονάδες.
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Τροπολογία: David Hammerstein Mintz, Claude Turmes, Rebecca Harms

Τροπολογία 359
Παράρτημα Ι, Μέρος 'Θεματικοί τομείς', υποδιαίρεση 'Ενέργεια', τμήμα 'Δραστηριότητες', 

ενότητα 3

Ανάπτυξη και επίδειξη βελτιωμένων 
τεχνολογιών μετατροπής για την αειφόρο 
παραγωγή και τις αλυσίδες εφοδιασμού 
στερεών, υγρών και αερίων καυσίμων από 
βιομάζα (συμπεριλαμβανομένου του 
βιοαποικοδομήσιμου κλάσματος των 
αποβλήτων), ιδίως βιοκαυσίμων για τον 
τομέα των μεταφορών. Πρέπει να δοθεί 
έμφαση σε νέα είδη βιοκαυσίμων, καθώς 
επίσης και σε νέες διαδικασίες παραγωγής 
και διανομής των υφιστάμενων 
βιοκαυσίμων, όπου συμπεριλαμβάνεται η 
ολοκληρωμένη παραγωγή ενέργειας και 
άλλων προϊόντων προστιθέμενης αξίας χάρη 
στα βιοδιυλιστήρια. Με σκοπό την άντληση 
οφέλους όσον αφορά τον άνθρακα ‘από την 
πηγή της ενέργειας έως τον χρήστη’, η 
έρευνα θα επικεντρωθεί στη βελτίωση της 
ενεργειακής αποδοτικότητας, ενισχύοντας 
την τεχνολογική ενοποίηση και τη χρήση 
της πρώτης ύλης. Θα συμπεριληφθούν 
θέματα όπως η εφοδιαστική πρώτων υλών, η 
προτυποποιητική έρευνα και η τυποποίηση 
για την ασφαλή και αξιόπιστη χρήση των εν 
λόγω καυσίμων σε εφαρμογές στον τομέα 
των μεταφορών και σε σταθερές εφαρμογές.
Για την αξιοποίηση του δυναμικού της 
παραγωγής υδρογόνου από ανανεώσιμες 
πηγές ενέργειας, θα υποστηριχθούν οι 
διεργασίες που βασίζονται στη βιομάζα, 
στην ηλεκτρική ενέργεια από ανανεώσιμες 
πηγές ενέργειας και στην ηλιακή ενέργεια.

Ανάπτυξη και επίδειξη βελτιωμένων 
τεχνολογιών μετατροπής για την αειφόρο 
παραγωγή και τις αλυσίδες εφοδιασμού 
στερεών, υγρών και αερίων καυσίμων από 
βιομάζα (συμπεριλαμβανομένου του 
βιοαποικοδομήσιμου κλάσματος των 
αποβλήτων), ιδίως βιοκαυσίμων για τον 
τομέα των μεταφορών. Η έρευνα πρέπει να 
είναι σε νέα είδη βιοκαυσίμων που 
ικανοποίησαν μια πλήρη και 
εμπεριστατωμένη ανάλυση, ιδίως 
λαμβάνοντας πλήρως υπόψη το 
ενεργειακό, κλιματικό, κοινωνικό, 
περιβαλλοντικό και το σχετιζόμενο με την 
χρήση της γης ισοζύγιο καθώς επίσης και 
σε νέες διαδικασίες παραγωγής και διανομής 
των υφιστάμενων βιοκαυσίμων, όπου 
συμπεριλαμβάνεται η ολοκληρωμένη 
παραγωγή ενέργειας και άλλων προϊόντων 
προστιθέμενης αξίας χάρη στα 
βιοδιυλιστήρια. Με σκοπό την άντληση 
οφέλους όσον αφορά τον άνθρακα ‘από την 
πηγή της ενέργειας έως τον χρήστη’, η 
έρευνα θα επικεντρωθεί στη βελτίωση της 
ενεργειακής αποδοτικότητας, ενισχύοντας 
την τεχνολογική ενοποίηση και τη χρήση 
της πρώτης ύλης. Θα συμπεριληφθούν 
θέματα όπως η εφοδιαστική πρώτων υλών, η 
προτυποποιητική έρευνα και η τυποποίηση 
για την ασφαλή και αξιόπιστη χρήση των εν 
λόγω καυσίμων σε εφαρμογές στον τομέα 
των μεταφορών και σε σταθερές εφαρμογές.
Για την αξιοποίηση του δυναμικού της 
παραγωγής υδρογόνου από ανανεώσιμες 
πηγές ενέργειας, θα υποστηριχθούν οι 
διεργασίες που βασίζονται στη βιομάζα, 
στην ηλεκτρική ενέργεια από ανανεώσιμες 
πηγές ενέργειας και στην ηλιακή ενέργεια.

Or. en
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Αιτιολόγηση

Το ΠΠ7 πρέπει να εστιαστεί σε δραστηριότητες Ε&Α για τα υγρά βιοκαύσιμα σε αυτά που 
μπορούν να ανταποκριθούν σε μια πλήρη εμπεριστατωμένη ανάλυση, ιδίως όσον αφορά τα 
αέρια θερμοκηπίου και άλλα κοινωνικού και περιβαλλοντικού χαρακτήρα κριτήρια..

Τροπολογία: David Hammerstein Mintz, Claude Turmes, Rebecca Harms

Τροπολογία 360
Παράρτημα Ι, Μέρος 'Θεματικοί τομείς', υποδιαίρεση 'Ενέργεια', τμήμα 'Δραστηριότητες', 

ενότητα 5

Τεχνολογίες δέσμευσης και αποθήκευσης
CO2 για μονάδες ηλεκτροπαραγωγής 
μηδενικών εκπομπών

Τεχνολογίες δέσμευσης και αποθήκευσης
CO2

Τα ορυκτά καύσιμα θα εξακολουθήσουν 
αναπόφευκτα να συμβάλουν με σημαντικό 
μερίδιο στην ενεργειακή σύνθεση των 
επόμενων δεκαετιών. Προκειμένου να 
καταστεί η επιλογή αυτή συμβατή με το 
περιβάλλον, ιδίως όσον αφορά την αλλαγή 
του κλίματος, χρειάζονται δραστικές 
μειώσεις των δυσμενών περιβαλλοντικών 
επιπτώσεων των ορυκτών καυσίμων, με 
σκοπό την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας 
με υψηλή αποδοτικότητα και με σχεδόν 
μηδενικές εκπομπές. Η ανάπτυξη και η 
επίδειξη αποδοτικών και αξιόπιστων 
τεχνολογιών δέσμευσης και αποθήκευσης
CO2 έχει μεγάλη σημασία, με σκοπό τη 
μείωση του κόστους της δέσμευσης και 
αποθήκευσης CO2 σε λιγότερο από 20 
ευρώ/τόνο, με ποσοστά δέσμευσης άνω του
90%, αποδεικνύοντας παράλληλα την 
μακροπρόθεσμη σταθερότητα, ασφάλεια 
και αξιοπιστία της αποθήκευσης του CO2.

Τα ορυκτά καύσιμα θα εξακολουθήσουν 
αναπόφευκτα να συμβάλουν με σημαντικό 
μερίδιο στην ενεργειακή σύνθεση των 
επόμενων δεκαετιών. Η ανάπτυξη και η 
επίδειξη αποδοτικών και αξιόπιστων 
τεχνολογιών δέσμευσης και αποθήκευσης
CO2 πρέπει πρώτον να γίνει δεόντως 
κατανοητή. Η έρευνα γύρω από τις 
τεχνολογίες δέσμευσης και αποθήκευσης 
του άνθρακα συνεπώς θα 
προσανατολίζεται στην ανάπτυξη 
κοινωνικών, οικονομικών, νομικών και 
περιβαλλοντικών κριτηρίων για την 
τεχνολογία, συμπεριλαμβανομένων των 
εγγυήσεων ως προς τη μονιμότητα της 
αποθήκευσης για όλη τη διάρκεια ζωής 
του. Τα έργα δέσμευσης και αποθήκευσης 
του άνθρακα θα υπόκεινται στην
ανεξάρτητη επιστημονική ανασκόπηση και 
παρακολούθηση ανά ερευνητικό κέντρο 
και τα αποτελέσματα θα γνωστοποιούνται 
πλήρως στο κοινό.

Or. en

(αυτή η τροπολογία του Κοινοβουλίου προτίθεται να μετακινήσει την ενότητα 5- στο πρωτότυπο
κείμενο της Επιτροπής και να την εγγράψει μετά την ενότητα 7 "Νοήμονα ενεργειακά δίκτυα")

Αιτιολόγηση

Έχει ζωτική σημασία κατ’ αρχάς να γίνει κατανοητή λεπτομερώς η διαδικασία που επιτρέπει 
την ασφαλή αποθήκευση του CO2 πριν να προχωρήσουμε στη δαπάνη κονδυλίων για τον 
σχεδιασμό τεχνολογίας δέσμευσης του CO2. Η δέσμευση CO2 χρηματοδοτείται επίσης και από 



AM\619004EL.doc 29/102 PE 374.414v01-00

EL

το Ταμείο Έρευνας για τον Άνθρακα και τον Χάλυβα. Επί παραδείγματι το 2003 
χρηματοδοτήθηκε έργο με τίτλο «Αξιολόγηση των επιλογών δέσμευσης CO2 και γεωλογικής 
απομόνωσης».

Τροπολογία: Umberto Guidoni, Pia Elda Locatelli, Umberto Pirilli, Vincenzo Lavarra

Τροπολογία 361
Παράρτημα Ι, Μέρος 'Θεματικοί τομείς', υποδιαίρεση 'Ενέργεια', τμήμα 'Δραστηριότητες', 

ενότητα 6

Η χρήση του άνθρακα ως καυσίμου στους 
σταθμούς ηλεκτροπαραγωγής παραμένει η 
κινητήριος δύναμη της παραγωγής 
ηλεκτρικής ενέργειας παγκοσμίως, αλλά 
παρουσιάζει σημαντικό δυναμικό για 
περαιτέρω οφέλη αποδοτικότητας και 
μείωση των εκπομπών, ιδίως όσον αφορά το
CO2. Για τη διατήρηση της 
ανταγωνιστικότητας και προκειμένου να 
διασφαλιστεί η συμβολή στη διαχείριση των 
εκπομπών CO2, θα υποστηριχθεί η 
ανάπτυξη και η επίδειξη καθαρών 
τεχνολογιών μετατροπής άνθρακα, ούτως 
ώστε να αυξηθεί σημαντικά η 
αποδοτικότητα και η αξιοπιστία του 
σταθμού ηλεκτροπαραγωγής, να 
ελαχιστοποιηθούν οι εκπομπές ρύπων και να 
μειωθεί το συνολικό κόστος, υπό διάφορες 
λειτουργικές συνθήκες. Με προοπτική τη 
μελλοντική ηλεκτροπαραγωγή με μηδενικές 
εκπομπές, οι εν λόγω δραστηριότητες πρέπει 
να προετοιμάσουν, να συμπληρώσουν και 
να συνδεθούν με τις εξελίξεις στον τομέα 
των τεχνολογιών δέσμευσης και 
αποθήκευσης CO2.

Η χρήση του άνθρακα ως καυσίμου στους 
σταθμούς ηλεκτροπαραγωγής παραμένει η 
κινητήριος δύναμη της παραγωγής 
ηλεκτρικής ενέργειας παγκοσμίως, αλλά 
παρουσιάζει σημαντικό δυναμικό για 
περαιτέρω οφέλη αποδοτικότητας και 
μείωση των εκπομπών, ιδίως όσον αφορά το
CO2. Για τη διατήρηση της 
ανταγωνιστικότητας και προκειμένου να 
διασφαλιστεί η συμβολή στη διατήρηση 
των φυσικών πόρων και τη διαχείριση των 
εκπομπών CO2, θα υποστηριχθεί η ανάπτυξη 
και η επίδειξη καθαρών τεχνολογιών 
μετατροπής άνθρακα, ούτως ώστε να 
αυξηθεί σημαντικά η αποδοτικότητα και η 
αξιοπιστία του σταθμού ηλεκτροπαραγωγής, 
να ελαχιστοποιηθούν οι εκπομπές ρύπων, 
περιλαμβανομένων των μικρής διαμέτρου 
σωματιδίων, των ιχνοστοιχείων του 
υδραργύρου και των οργανικών ενώσεων,
και να μειωθεί το συνολικό κόστος, υπό 
διάφορες λειτουργικές συνθήκες. Με 
προοπτική τη μελλοντική ηλεκτροπαραγωγή 
με μηδενικές εκπομπές, οι εν λόγω 
δραστηριότητες πρέπει να προετοιμάσουν, 
να συμπληρώσουν και να συνδεθούν με τις 
εξελίξεις στον τομέα των τεχνολογιών 
δέσμευσης και αποθήκευσης CO2.

Or. en

Αιτιολόγηση

Είναι σημαντικό να τεθούν επί τάπητος όλες οι βελτιώσεις που θα μπορούσαν να γίνουν στις 
υφιστάμενες και/ή τις μελλοντικές εγκαταστάσεις παραγωγής ενέργειας από άνθρακα. Σκοπός 
των τροπολογιών είναι να διευρύνουν το πεδίο αναφοράς της έρευνας της ΕΕ όχι μόνο στην 
αυξημένη απόδοση και στον περιορισμό των εκπομπών CO2 αλλά και προς την κατεύθυνση των 
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στόχων περί «μηδενικής» εκπομπής, (δηλαδή: μικροσωματίδια, ιχνοστοιχεία, υδράργυρος και 
οργανικές ενώσεις).

Τροπολογία: Umberto Guidoni, Pia Elda Locatelli, Umberto Pirilli, Vincenzo Lavarra

Τροπολογία 362
Παράρτημα Ι, Μέρος 'Θεματικοί τομείς', υποδιαίρεση 'Ενέργεια', τμήμα 'Δραστηριότητες', 

ενότητα 7

Για τη διευκόλυνση της μετάβασης σε ένα 
περισσότερο αειφόρο ενεργειακό σύστημα, 
απαιτείται μια ευρεία προσπάθεια στον 
τομέα της Ε&Α, προκειμένου να αυξηθεί η 
αποδοτικότητα, η ευελιξία, η ασφάλεια και 
η αξιοπιστία των ευρωπαϊκών συστημάτων 
και δικτύων ηλεκτρικής ενέργειας και 
αερίου. Όσον αφορά τα δίκτυα ηλεκτρικής 
ενέργειας, για την επίτευξη του στόχου της 
μετατροπής των υφιστάμενων δικτύων 
ηλεκτρικής ενέργειας σε ένα στέρεο και 
διαδραστικό δίκτυο υπηρεσιών
(πελατών/φορέων εκμετάλλευσης δικτύου) 
και της άρσης των εμποδίων για μια μεγάλης 
κλίμακας ανάπτυξη και αποτελεσματική 
ενσωμάτωση των ανανεώσιμων πηγών 
ενέργειας και κατανεμημένη παραγωγή 
ενέργειας (π.χ. κυψέλες καυσίμου, 
μικροστρόβιλοι, παλινδρομικοί κινητήρες) 
θα χρειαστεί επίσης η ανάπτυξη και επίδειξη 
κύριων τεχνολογιών ευρείας διάδοσης (π.χ. 
καινοτόμες λύσεις στον τομέα των 
τεχνολογιών των πληροφοριών και των 
επικοινωνιών, τεχνολογίες αποθήκευσης για 
τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, 
ηλεκτρονική ισχύος και διατάξεις 
υπεραγωγών υψηλών θερμοκρασιών). Για 
τα δίκτυα φυσικού αερίου, στόχος είναι να 
επιδειχθούν ευφυέστερες και 
αποδοτικότερες διαδικασίες και συστήματα 
για τη μεταφορά και διανομή φυσικού 
αερίου, συμπεριλαμβανομένης της 
αποτελεσματικής ενσωμάτωσης των 
ανανεώσιμων πηγών ενέργειας.

Για τη διευκόλυνση της μετάβασης σε ένα 
περισσότερο αειφόρο ενεργειακό σύστημα, 
απαιτείται μια ευρεία προσπάθεια στον 
τομέα της Ε&Α, προκειμένου να αυξηθεί η 
αποδοτικότητα, η ευελιξία, η ασφάλεια και 
η αξιοπιστία των ευρωπαϊκών συστημάτων 
και δικτύων ηλεκτρικής ενέργειας και 
αερίου. Όσον αφορά τα δίκτυα ηλεκτρικής 
ενέργειας, για την επίτευξη του στόχου της 
μετατροπής των υφιστάμενων δικτύων 
ηλεκτρικής ενέργειας σε ένα στέρεο και 
διαδραστικό δίκτυο υπηρεσιών 
(πελατών/φορέων εκμετάλλευσης δικτύου) 
και της άρσης των εμποδίων για μια μεγάλης 
κλίμακας ανάπτυξη και αποτελεσματική 
ενσωμάτωση των ανανεώσιμων πηγών 
ενέργειας και κατανεμημένη παραγωγή 
ενέργειας (π.χ. κυψέλες καυσίμου, 
μικροστρόβιλοι, παλινδρομικοί κινητήρες) 
και της ποιοτικής βελτιώσεως της παροχής 
(κατά την έννοια της ποιότητας της 
τάσεως και της παραδιδόμενης στον 
καταναλωτή ενέργειας) θα χρειαστεί επίσης 
η ανάπτυξη και επίδειξη κύριων 
τεχνολογιών ευρείας διάδοσης (π.χ. 
καινοτόμες λύσεις στον τομέα των 
τεχνολογιών των πληροφοριών και των 
επικοινωνιών, τεχνολογίες αποθήκευσης για 
τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, 
συστήματα ηλεκτρονικής μετρήσεως και 
αυτοματοποιημένης διαχειρίσεως 
μετρητών, ηλεκτρονική ισχύος και 
διατάξεις υπεραγωγών υψηλών 
θερμοκρασιών, συστήματα ελέγχου της 
τεχνολογίας της πληροφορίας και των 
επικοινωνιών για ενεργό διαχείριση 
δικτύων, αποτελεσματική διαχείριση 
εργατικού δυναμικού κλπ.). Για τα δίκτυα 
φυσικού αερίου, στόχος είναι να επιδειχθούν 
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ευφυέστερες και αποδοτικότερες 
διαδικασίες και συστήματα για τη μεταφορά 
και διανομή φυσικού αερίου, 
συμπεριλαμβανομένης της αποτελεσματικής 
ενσωμάτωσης των ανανεώσιμων πηγών 
ενέργειας.

Επιδίωξη της έρευνας στην ολοκλήρωση 
μεταξύ δικτύων ηλεκτρισμού και φυσικού 
αερίου (π.χ. κέντρα ολοκληρωμένου 
ελέγχου, χρήση πολυμετρητών, κοινό 
εργατικό δυναμικό) θα είναι ο στόχος της 
αποδοτικότητας για αμφότερους τους 
τομείς.

Or. en

Αιτιολόγηση

The integration of distributed generation is one of the biggest challenges for electricity 
networks of the future in order to promote the growth of RES, improve quality of supply and 
satisfy users needs. The users will be more and more involved in the electricity market 
through innovative technologies (e.g. Electronic Metering, Automated Meter Management, 
pre-paid energy, broadband services, etc.), also generating electric energy locally 
(Distributed Generation). Research for the management and integration of DG in distribution 
networks is welcome. ICT systems will play a leading role. For efficient management of 
distribution networks, organisational skills must be improved: work force management, 
integration of power and gas operation, shared work force for gas and electricity networks 
may improve efficiency levels.

Τροπολογία: Umberto Guidoni, Pia Elda Locatelli, Umberto Pirilli, Vincenzo Lavarra

Τροπολογία 363
Παράρτημα Ι, Μέρος 'Θεματικοί τομείς', υποδιαίρεση 'Ενέργεια', τμήμα 'Δραστηριότητες', 

ενότητα 7

Για τη διευκόλυνση της μετάβασης σε ένα 
περισσότερο αειφόρο ενεργειακό σύστημα, 
απαιτείται μια ευρεία προσπάθεια στον 
τομέα της Ε&Α, προκειμένου να αυξηθεί η 
αποδοτικότητα, η ευελιξία, η ασφάλεια και 
η αξιοπιστία των ευρωπαϊκών συστημάτων 
και δικτύων ηλεκτρικής ενέργειας και 
αερίου. Όσον αφορά τα δίκτυα ηλεκτρικής 
ενέργειας, για την επίτευξη του στόχου της 
μετατροπής των υφιστάμενων δικτύων 
ηλεκτρικής ενέργειας σε ένα στέρεο και
διαδραστικό δίκτυο υπηρεσιών 

Αύξηση της αποδοτικότητας, της 
ασφάλειας και της αξιοπιστίας των 
ευρωπαϊκών συστημάτων και δικτύων 
ηλεκτρισμού και φυσικού αερίου, για 
παράδειγμα με τη μετατροπή των 
υφιστάμενων δικτύων ηλεκτρικής ενέργειας 
σε ένα διαδραστικό δίκτυο υπηρεσιών 
(πελατών/φορέων εκμετάλλευσης), και 
αναπτύσσοντας νοήμονα συστήματα 
μέτρησης η διαχείριση των οποίων θα 
γίνεται εξ αποστάσεως (αυτοματοποιημένη 
διαχείριση μετρητών – AMM). Η 
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(πελατών/φορέων εκμετάλλευσης δικτύου) 
και της άρσης των εμποδίων για μια 
μεγάλης κλίμακας ανάπτυξη και 
αποτελεσματική ενσωμάτωση των 
ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και 
κατανεμημένη παραγωγή ενέργειας (π.χ. 
κυψέλες καυσίμου, μικροστρόβιλοι, 
παλινδρομικοί κινητήρες) θα χρειαστεί 
επίσης η ανάπτυξη και επίδειξη κύριων 
τεχνολογιών ευρείας διάδοσης (π.χ. 
καινοτόμες λύσεις στον τομέα των 
τεχνολογιών των πληροφοριών και των 
επικοινωνιών, τεχνολογίες αποθήκευσης 
για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, 
ηλεκτρονική ισχύος και διατάξεις 
υπεραγωγών υψηλών θερμοκρασιών). Για 
τα δίκτυα φυσικού αερίου, στόχος είναι να 
επιδειχθούν ευφυέστερες και 
αποδοτικότερες διαδικασίες και 
συστήματα για τη μεταφορά και διανομή 
φυσικού αερίου, συμπεριλαμβανομένης της 
αποτελεσματικής ενσωμάτωσης των 
ανανεώσιμων πηγών ενέργειας.

υποστήριξη νοημόνων διαδραστικών 
πυλών επαφής με τους καταναλωτές είναι 
ουσιαστικής σημασίας για την προώθηση 
αποτελεσματικής διαχειρίσεως της 
σχέσεως με τον καταναλωτή. Πρέπει να 
αρθούν τα εμπόδια που παρακωλύουν τη 
σε ευρεία κλίμακα χρήση και την 
αποτελεσματική ολοκλήρωση 
κατανεμημένων και ανανεώσιμων πηγών 
ενέργειας.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η ευρεία χρησιμοποίηση νοημόνων συστημάτων μετρήσεως που τυγχάνουν διαχειρίσεως εξ 
αποστάσεως είναι ουσιαστικό στοιχείο προς επίτευξη του στόχου της ΕΕ για αυξημένη 
αποδοτικότητα, ασφάλεια και αξιοπιστία του ευρωπαϊκού δικτύου ηλεκτρικής ενεργείας. Η 
AMM είναι απαρίτητη για να προσφέρονται διαφορετικά τιμολόγια στους πελάτες, οπότε και 
επιτυγχάνεται ως συνέπεια η εξάλειψη των αιχμών στη ζήτηση και βελτιώνεται η ασφάλεια του 
συστήματος.

Τροπολογία: David Hammerstein Mintz, Claude Turmes, Rebecca Harms

Τροπολογία 364
Παράρτημα Ι, Μέρος 'Θεματικοί τομείς', υποδιαίρεση 'Ενέργεια', τμήμα 'Δραστηριότητες', 

ενότητα 9

Ανάπτυξη εργαλείων, μεθόδων και 
μοντέλων για την αξιολόγηση των κύριων 
οικονομικών και κοινωνικών θεμάτων που 
σχετίζονται με τις ενεργειακές τεχνολογίες.
Οι δραστηριότητες συμπεριλαμβάνουν τη 
δημιουργία βάσεων δεδομένων και την 
εκπόνηση σεναρίων για μια διευρυμένη ΕΕ, 

Ανάπτυξη εργαλείων, μεθόδων και 
μοντέλων για την αξιολόγηση των κύριων 
οικονομικών, περιβαλλοντικών, 
συνδεομένων με την υγεία και κοινωνικών 
θεμάτων που σχετίζονται με τις ενεργειακές 
τεχνολογίες. Οι δραστηριότητες 
συμπεριλαμβάνουν τη δημιουργία βάσεων 
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καθώς και την αξιολόγηση των επιπτώσεων 
της ενεργειακής πολιτικής και των σχετικών 
με την ενέργεια πολιτικών στην ασφάλεια 
του εφοδιασμού, στο περιβάλλον, στην 
κοινωνία και στην ανταγωνιστικότητα της 
ενεργειακής βιομηχανίας. Ιδιαίτερης 
σημασίας είναι οι επιπτώσεις της 
τεχνολογικής προόδου στις πολιτικές της 
ΕΕ.

δεδομένων και την εκπόνηση σεναρίων για 
μια διευρυμένη ΕΕ, ιδίως στην πορεία προς 
τον συμπεφωνημένο σε επίπεδο ΕΕ στόχο 
για μεγίστη αύξηση της μέσης τιμής 
θερμοκρασίας παγκοσμίως κατά  +2°C 
υπεράνω των επιπέδων της 
προβιομηχανικής εποχής καθώς και στην 
πορεία για να καταστεί η ευρωπαϊκή 
οικονομία η πλέον αποδοτική από πλευράς 
ενεργείας οικονομία έως το 2020 καθώς και 
την αξιολόγηση των επιπτώσεων της 
ενεργειακής πολιτικής και των σχετικών με 
την ενέργεια πολιτικών στην ασφάλεια του 
εφοδιασμού, στο περιβάλλον, στην κοινωνία 
και στην ανταγωνιστικότητα της 
ενεργειακής βιομηχανίας Ιδιαίτερης 
σημασίας είναι οι επιπτώσεις της 
τεχνολογικής προόδου στις πολιτικές της 
ΕΕ.

Or. en

(αυτή η τροπολογία του Κοινοβουλίου προτείνει να μετακινηθεί η ενότητα 9- στο πρωτότυπο 
κείμενο της Επιτροπής και να εγγραφεί μετά την ενότητα 5 "Τεχνολογίες δέσμευσης και 

αποθήκευσης CO2 για μονάδες ηλεκτροπαραγωγής μηδενικών εκπομπών")

Αιτιολόγηση

Public money for clean coal will come from the Research Fund for Coal and Steel, which has 
a separate budget line not covered by the FP7.

At the time that FP6 started, the Treaty constituting the European Coal and Steel Community 
expired, leaving behind assets of € 1.6 billion. The Commission manages the interest from this 
reserve to provide annual funding equivalent to approximately € 16 million to coal-related 
research through the Research Fund for Coal and Steel. These resources are sufficient to 
cover any EU co-funding if it were considered necessary.

In addition, some clarifications have been added to the original proposal on "knowledge for 
energy polciy making".

Τροπολογία: Alejo Vidal-Quadras Roca, Dominique Vlasto, Pilar del Castillo Vera, Cristina 
Gutiérrez-Cortines

Τροπολογία 365
Παράρτημα Ι, Μέρος 'Θεματικοί τομείς', υποδιαίρεση 'Ενέργεια', τμήμα 'Δραστηριότητες', 

ενότητα 9 α (νέα)

Μείωση του CO2 στις μεταποιητικές 
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βιομηχανίες
Για την ενθάρρυνση των ερευνητικών 
δραστηριοτήτων στους τομείς που 
περιλαμβάνονται στο Σύστημα Εμπορίας 
Δικαιωμάτων Εκπομπών. Το ΣΕΔΕ, 
μολονότι σημείωσε επιτυχία θέτοντας την 
Ευρώπη στην κορυφή της παγκόσμιας 
προσπάθειας για μείωση των εκπομπών 
CO2, κατά κάποιον τρόπο υπονομεύει την 
ανταγωνιστικότητα της ευρωπαϊκής 
βιομηχανίας.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η παρούσα τροπολογία αντικαθιστά την τροπολογία 819 στο σχέδιο έκθεσης Jerzy Buzek 
σχετικά με το έβδομο πρόγραμμα πλαίσιο.

Τροπολογία: Matthias Groote

Τροπολογία 366
Παράρτημα Ι, Μέρος 'Θεματικοί τομείς', υποδιαίρεση 'Ενέργεια', τμήμα 'Δραστηριότητες', 

ενότητα 9 β (νέα)

Νέα επαγγέλματα στον τομέα των 
ανανεώσιμων μορφών ενέργειας
Απαιτούνται μέτρα για τη δημιουργία νέων 
επαγγελμάτων για την επιτυχή 
εγκατάσταση και συντήρηση ενεργειακού 
εξοπλισμού στον τομέα των ανανεώσιμων 
μορφών ενέργειας. Τούτο συνεπάγεται την 
καθιέρωση μαθημάτων κατάρτισης και 
πρόσθετων εκπαιδευτικών μέτρων σε 
επίπεδο τεχνικής και γενικής εκπαίδευσης.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η παρούσα τροπολογία αντικαθιστά την τροπολογία 820 στο σχέδιο έκθεσης Jerzy Buzek 
σχετικά με το έβδομο πρόγραμμα πλαίσιο.
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Τροπολογία: Romana Jordan Cizelj

Τροπολογία 367
Παράρτημα Ι, Μέρος 'Θεματικοί τομείς', υποδιαίρεση 'Ενέργεια', τμήμα 'Δραστηριότητες', 

ενότητα 9 γ (νέα)

Ενεργειακά συστήματα και συσκευές που 
βασίζονται σε συγκεκριμένες ιδιότητες 
υλικών και ρευστών.
Για να αναπτυχθούν τα ενεργειακά 
συστήματα και οι συσκευές που βασίζονται 
στη χρήση  συγκεκριμένων ιδιοτήτων 
υλικών και ρευστών, όπως 
μαγνητοθερμικά υλικά, βαροθερμικά 
υλικά, πλαστικά υλικά, υπεραγώγιμα υλικά, 
νανορευστά και νανοϋλικά, υλικά 'με 
μνήμη' και υλικά και ρευστά που μπορούν 
να παρουσιάσουν αλλαγή φάσης.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η παρούσα τροπολογία αντικαθιστά την τροπολογία 821 στο σχέδιο έκθεσης Jerzy Buzek 
σχετικά με το έβδομο πρόγραμμα πλαίσιο.

Τροπολογία: Νικόλαος Βακάλης

Τροπολογία 368
Παράρτημα I, Μέρος 'Θεματικοί τομείς', υποδιαίρεση 'Περιβάλλον (συμπεριλαμβανομένης 

της αλλαγής του κλίματος)', τίτλος

6. Περιβάλλον (συμπεριλαμβανομένης της 
αλλαγής του κλίματος)

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

Or. en

Αιτιολόγηση

Είναι σημαντικό να δίδεται ιδιαίτερη έμφαση στο ζήτημα των φυσικών κινδύνων στο πλαίσιο 
της θεματικής "περιβάλλον" του 7ου προγράμματος πλαισίου, δεδομένης της αύξησης των 
φαινομένων φυσικών καταστροφών και της αντίστοιχης ανάγκης για εξεύρεση λύσεων και 
αποτελεσματικών απαντήσεων. 
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Τροπολογία: David Hammerstein Mintz εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Τροπολογία 369
Παράρτημα I, Μέρος 'Θεματικοί τομείς', υποδιαίρεση 'Περιβάλλον (συμπεριλαμβανομένης 

της αλλαγής του κλίματος)', τμήμα "Στόχος"

Προώθηση της αειφόρου διαχείρισης του 
φυσικού και ανθρώπινου περιβάλλοντος και 
των πόρων του, προάγοντας τις γνώσεις μας 
σχετικά με τις διαδράσεις μεταξύ της 
βιόσφαιρας, των οικοσυστημάτων και των 
ανθρωπίνων δραστηριοτήτων, και 
αναπτύσσοντας νέες τεχνολογίες, εργαλεία 
και υπηρεσίες, προκειμένου να 
αντιμετωπιστούν με ολοκληρωμένο τρόπο 
τα παγκόσμια περιβαλλοντικά ζητήματα. Θα 
δοθεί έμφαση στα εξής: πρόβλεψη των 
αλλαγών του κλίματος καθώς και των 
οικολογικών, των γήινων και των ωκεάνιων 
συστημάτων· εργαλεία και τεχνολογίες 
παρακολούθησης, πρόληψης και μετριασμού 
των περιβαλλοντικών πιέσεων και κινδύνων, 
μεταξύ άλλων για την υγεία· εργαλεία και 
τεχνολογίες διατήρησης του φυσικού 
περιβάλλοντος.

Προώθηση της αειφόρου διαχείρισης του 
φυσικού και ανθρώπινου περιβάλλοντος και 
των πόρων του, προάγοντας τις γνώσεις μας 
σχετικά με τις διαδράσεις μεταξύ της 
βιόσφαιρας, των οικοσυστημάτων και των 
ανθρωπίνων δραστηριοτήτων, τις γνώσεις 
σχετικά με τη βιοποικιλότητας και τη 
βιώσιμης χρήση της και αναπτύσσοντας 
νέες τεχνολογίες, εργαλεία και υπηρεσίες, 
προκειμένου να αντιμετωπιστούν με 
ολοκληρωμένο τρόπο τα παγκόσμια 
περιβαλλοντικά ζητήματα. Θα δοθεί έμφαση 
στα εξής: πρόβλεψη των αλλαγών του 
κλίματος καθώς και των οικολογικών, των 
χερσαίων και των ωκεάνιων συστημάτων·
εργαλεία και τεχνολογίες παρακολούθησης, 
πρόληψης και μετριασμού των 
περιβαλλοντικών πιέσεων και κινδύνων, 
μεταξύ άλλων για την υγεία· εργαλεία και 
τεχνολογίες διατήρησης του φυσικού και 
του ανθρωπογενούς περιβάλλοντος.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η σημασία της βιοποικιλότητας (τόσο της χερσαίας όσο και της θαλάσσιας) και της διατήρησής 
της  καθίσταται ολοένα και περισσότερο εμφανής σ' ένα μεταλλασσόμενο περιβάλλον 
(σημαντική "ανθρωποποίηση", κλιματικές αλλαγές, νέα χρησιμοποίηση των γαιών, 
αστικοποίηση…). Η βελτίωση των γνώσεων στον τομέα αυτό θα επιτρέψει την καλύτερη 
κατανόηση των διαφόρων οικοσυστημάτων και των αλληλεπιδράσεών τους και, κατ' αυτόν τον 
τρόπο, την καλύτερη αντιμετώπιση των τροποποιήσεων που συνδέονται με την παγκόσμια 
αλλαγή ενόψει μιας βιώσιμης ανάπτυξης στην υπηρεσία των πολιτών.

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

Τροπολογία 370
Παράρτημα I, Μέρος 'Θεματικοί τομείς', υποδιαίρεση 'Περιβάλλον (συμπεριλαμβανομένης 

της αλλαγής του κλίματος)', τμήμα "Προσέγγιση", παράγραφος 3 α (νέα)

Διδασκαλία με θέμα το περιβάλλον προς 
διεύρυνση της γνώσεως περί βιώσιμης 
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ανάπτυξης σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή 
Ένωση.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η διδασκαλία με θέμα το περιβάλλον και την ανάγκη για βιώσιμη ανάπτυξη είναι ζωτικό 
στοιχείο τόσο για το μέλλον του κόσμου στην Ευρώπη όσο και για τη διατήρηση 
οικοσυστημάτων. Παρέχει επίσης στους πολίτες τη δυνατότητα να αποκτήσουν επίγνωση των 
σχετιζομένων με το περιβάλλον κινδύνων και να βελτιώσουν τον τρόπο με τον οποίον τους 
διαχειρίζονται, ιδίως μέσω των καταλλήλων πολιτικών μέτρων.

Τροπολογία: Angelika Niebler

Τροπολογία 371
Παράρτημα I, Μέρος 'Θεματικοί τομείς', υποδιαίρεση 'Περιβάλλον (συμπεριλαμβανομένης 

της αλλαγής του κλίματος)', τμήμα 'Δραστηριότητες', ενότητα 1, παύλα 1

Η ολοκληρωμένη έρευνα όσον αφορά τη 
λειτουργία του κλίματος και του γήινου 
συστήματος είναι αναγκαία για να 
παρατηρηθεί και να αναλυθεί ο τρόπος με 
τον οποίο τα εν λόγω συστήματα 
εξελίσσονται και για την πρόβλεψη 
μελλοντικών εξελίξεων. Η εν λόγω έρευνα 
θα καταστήσει δυνατή την ανάπτυξη μέτρων 
για αποτελεσματική προσαρμογή στην 
αλλαγή του κλίματος και για μετριασμό των 
επιπτώσεών της. Θα αναπτυχθούν και θα 
εφαρμοστούν προηγμένα μοντέλα σχετικά 
με την αλλαγή του κλίματος, από την 
παγκόσμια έως την υποπεριφερειακή 
κλίμακα, προκειμένου να αξιολογηθούν οι 
αλλαγές, οι δυνητικές επιπτώσεις και τα 
κρίσιμης σημασίας κατώφλια. Θα 
μελετηθούν οι αλλαγές στην ατμοσφαιρική 
σύνθεση και στον κύκλο του νερού και θα 
αναπτυχθούν προσεγγίσεις βασιζόμενες 
στον κίνδυνο, λαμβάνοντας υπόψη τις 
εξελίξεις στις εκδηλώσεις της ξηρασίας, των 
καταιγίδων και των πλημμυρών. Θα 
διερευνηθούν οι πιέσεις επί της ποιότητας 
του περιβάλλοντος και του κλίματος 
εξαιτίας της ρύπανσης του αέρα, των 
υδάτων και του εδάφους, καθώς επίσης και 
οι αλληλεπιδράσεις μεταξύ της 
ατμόσφαιρας, της στιβάδας του 

Η ολοκληρωμένη έρευνα όσον αφορά τη 
λειτουργία του κλίματος και του γήινου 
συστήματος είναι αναγκαία για να 
παρατηρηθεί και να αναλυθεί ο τρόπος με 
τον οποίο τα εν λόγω συστήματα 
εξελίσσονται και για την πρόβλεψη 
μελλοντικών εξελίξεων. Η εν λόγω έρευνα 
θα καταστήσει δυνατή την ανάπτυξη μέτρων 
για αποτελεσματική προσαρμογή στην 
αλλαγή του κλίματος και για μετριασμό των 
επιπτώσεών της. Θα αναπτυχθούν και θα 
εφαρμοστούν προηγμένα μοντέλα σχετικά 
με την αλλαγή του κλίματος, από την 
παγκόσμια έως την υποπεριφερειακή 
κλίμακα, προκειμένου να αξιολογηθούν οι 
αλλαγές, οι δυνητικές επιπτώσεις και τα 
κρίσιμης σημασίας κατώφλια. Θα 
μελετηθούν οι αλλαγές στην ατμοσφαιρική 
σύνθεση και στον κύκλο του νερού και θα 
αναπτυχθούν προσεγγίσεις βασιζόμενες 
στον κίνδυνο, λαμβάνοντας υπόψη τις 
εξελίξεις στις εκδηλώσεις της ξηρασίας, των 
καταιγίδων και των πλημμυρών. Θα 
διερευνηθούν οι πιέσεις επί της ποιότητας 
του περιβάλλοντος και του κλίματος 
εξαιτίας της ρύπανσης του αέρα, των 
υδάτων και του εδάφους, καθώς επίσης και 
οι αλληλεπιδράσεις μεταξύ της 
ατμόσφαιρας, της στιβάδας του 
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στρατοσφαιρικού όζοντος, της επιφάνειας 
της γης, των πάγων και των ωκεανών. Θα 
μελετηθούν επίσης οι μηχανισμοί 
ανάδρασης και οι αιφνίδιες αλλαγές (π.χ. 
ωκεάνια ρεύματα), και οι επιπτώσεις στη 
βιοποικιλότητα και στα οικοσυστήματα.

στρατοσφαιρικού όζοντος, της επιφάνειας 
της γης, των πάγων και των ωκεανών. Θα 
μελετηθούν επίσης οι μηχανισμοί 
ανάδρασης και οι αιφνίδιες αλλαγές (π.χ. 
ωκεάνια ρεύματα), και οι επιπτώσεις στη 
βιοποικιλότητα και στα οικοσυστήματα, 
περιλαμβανομένων των αντικτύπων σε 
ιδιαιτέρως ευαίσθητες περιοχές, όπως είναι 
οι παράκτιες και οι ορεινές περιφέρειες.

Or. de

Αιτιολόγηση

Μαζί με τις περιοχές περί τη Μεσόγειο οι παράκτιες και οι ορεινές περιφέρειες είναι μεταξύ 
εκείνων όπου θα γίνει αισθητός ο μέγιστος αντίκτυπος από την αλλαγή του κλίματος, ιδίως 
λόγω φυσικών καταστροφών· ταυτοχρόνως είναι και οι πλέον ευαίσθητες στα γεγονότα του 
είδους. Επίσης οι ορεινές περιοχές καλύπτουν μεγάλη έκταση της ΕΕ και ήδη εκτίθενται σε 
εντονότερη αλλαγή του κλίματος από ό,τι οι χαμηλού υψομέτρου περιοχές που τις περιβάλλουν. 

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

Τροπολογία 372
Παράρτημα I, Μέρος 'Θεματικοί τομείς', υποδιαίρεση 'Περιβάλλον (συμπεριλαμβανομένης 

της αλλαγής του κλίματος)', τμήμα 'Δραστηριότητες', ενότητα 1, παύλα 2

Χρειάζεται μια πολυεπιστημονική έρευνα 
των αλληλεπιδράσεων των παραγόντων 
περιβαλλοντικού κινδύνου και της 
ανθρώπινης υγείας, για να υποστηριχθεί το 
σχέδιο δράσης Περιβάλλον και Υγεία, και 
για την ενσωμάτωση των προβληματισμών 
που αφορούν τη δημόσια υγεία και τον 
χαρακτηρισμό ασθενειών που σχετίζονται με 
τους νεοεμφανιζόμενους περιβαλλοντικούς 
κινδύνους. Η έρευνα θα επικεντρωθεί στην 
πολλαπλή έκθεση μέσω διαφορετικών 
τρόπων έκθεσης, στον προσδιορισμό των 
πηγών ρύπανσης και των νέων ή 
νεοεμφανιζόμενων παραγόντων πίεσης στο 
περιβάλλον (π.χ. εξωτερικός και εσωτερικός 
αέρας, ηλεκτρομαγνητικά πεδία, θόρυβος 
και έκθεση σε τοξικές ουσίες), και στις 
δυνητικές επιπτώσεις τους στην υγεία. Η 
έρευνα αποσκοπεί επίσης στην ενοποίηση 
των ερευνητικών δραστηριοτήτων με 
αντικείμενο την ανθρώπινη 
βιοπαρακολούθηση, όσον αφορά τις 

Χρειάζεται μια πολυεπιστημονική έρευνα 
των αλληλεπιδράσεων των παραγόντων 
περιβαλλοντικού κινδύνου και της 
ανθρώπινης υγείας, για να υποστηριχθεί το 
σχέδιο δράσης Περιβάλλον και Υγεία, και 
για την ενσωμάτωση των προβληματισμών 
που αφορούν τη δημόσια υγεία και τον 
χαρακτηρισμό ασθενειών που σχετίζονται με 
τους νεοεμφανιζόμενους περιβαλλοντικούς 
κινδύνους. Η έρευνα θα επικεντρωθεί στην 
πολλαπλή έκθεση μέσω διαφορετικών 
τρόπων έκθεσης, στον προσδιορισμό των 
πηγών ρύπανσης και των νέων ή 
νεοεμφανιζόμενων παραγόντων πίεσης στο 
περιβάλλον (π.χ. εξωτερικός και εσωτερικός 
αέρας, ηλεκτρομαγνητικά πεδία, θόρυβος 
και έκθεση σε τοξικές ουσίες), και στις 
δυνητικές επιπτώσεις τους στην υγεία, σε 
αναλύσεις συνδρόμων και χρονίας 
εκθέσεως, διαδράσεις τοξικών ουσιών και 
μειγμάτων αυτών των ουσιών, αναλύσεις 
των γενετικών πολυμορφισμών και 
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επιστημονικές πτυχές, τις τεχνολογίες και τα 
εργαλεία για την ανάπτυξη μιας 
συντονισμένης και συνεκτικής προσέγγισης.
Η έρευνα θα συμπεριλαμβάνει ευρωπαϊκές 
μελέτες κοινωνικών ομάδων, με ιδιαίτερη 
βαρύτητα στις ευάλωτες ομάδες πληθυσμού, 
και μεθόδους και εργαλεία για τον 
βελτιωμένο χαρακτηρισμό του κινδύνου, 
την αξιολόγηση και τη σύγκριση των 
κινδύνων και των επιπτώσεων στην υγεία.
Στο πλαίσιο της έρευνας θα αναπτυχθούν 
βιοδείκτες και εργαλεία μοντελοποίησης, 
λαμβάνοντας υπόψη τη συνδυασμένη 
έκθεση, τις διαφορές όσον αφορά την 
τρωτότητα και την αβεβαιότητα. Η έρευνα 
θα παράσχει επίσης μεθόδους και εργαλεία 
υποστήριξης για τη λήψη αποφάσεων 
(δείκτες, αναλύσεις κόστους-οφέλους και 
πολλαπλών κριτηρίων, αξιολόγηση των 
επιπτώσεων στην υγεία, επιβάρυνση λόγω 
νοσηρότητας και ανάλυση αειφορίας), για 
την ανάλυση του κινδύνου, τη διαχείριση 
και την επικοινωνία, καθώς και για την 
ανάπτυξη και ανάλυση των πολιτικών.

ανοσολογικές δοκιμές, περιλαμβανομένων 
δοκιμών σχετικά με τον μετασχηματισμό 
και την ενεργοποίηση των λεμφοκυττάρων.
Η έρευνα αποσκοπεί επίσης στην ενοποίηση 
των ερευνητικών δραστηριοτήτων με 
αντικείμενο την ανθρώπινη 
βιοπαρακολούθηση, όσον αφορά τις 
επιστημονικές πτυχές, τις τεχνολογίες και τα 
εργαλεία για την ανάπτυξη μιας 
συντονισμένης και συνεκτικής προσέγγισης.
Η έρευνα θα συμπεριλαμβάνει ευρωπαϊκές 
μελέτες κοινωνικών ομάδων, με ιδιαίτερη 
βαρύτητα στις ευάλωτες ομάδες πληθυσμού, 
και μεθόδους και εργαλεία για τον 
βελτιωμένο χαρακτηρισμό του κινδύνου, 
την αξιολόγηση και τη σύγκριση των 
κινδύνων και των επιπτώσεων στην υγεία.
Στο πλαίσιο της έρευνας θα αναπτυχθούν 
βιοδείκτες και εργαλεία μοντελοποίησης, 
λαμβάνοντας υπόψη τη συνδυασμένη 
έκθεση, τις διαφορές όσον αφορά την 
τρωτότητα και την αβεβαιότητα. Η έρευνα 
θα παράσχει επίσης μεθόδους και εργαλεία 
υποστήριξης για τη λήψη αποφάσεων 
(δείκτες, αναλύσεις κόστους-οφέλους και 
πολλαπλών κριτηρίων, αξιολόγηση των 
επιπτώσεων στην υγεία, επιβάρυνση λόγω 
νοσηρότητας και ανάλυση αειφορίας), για 
την ανάλυση του κινδύνου, τη διαχείριση 
και την επικοινωνία, καθώς και για την 
ανάπτυξη και ανάλυση των πολιτικών.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η ιατρική του περιβάλλοντος χώρου διαφέρει από την ιατρική της εργασίας κατά το ότι οι 
εκθέσεις στις δόσεις τοξικών ουσιών μπορεί να είναι μεν χαμηλές, είναι όμως συνεχείς· ως εκ 
τούτου το πεδίο αυτό απαιτεί τα δικά του αναλυτικά εργαλεία. Η ανάλυση περιλαμβάνει τρία 
μέρη που καθιστούν δυνατό το να λαμβάνονται υπόψη οι διαφορετικές γενετικές φυσιογνωμίες 
των ατόμων οι οποίες καθιστούν μερικά άτομα περισσότερο ευαίσθητα από άλλα σε ορισμένες 
τοξικές ουσίες.

Τροπολογία: Angelika Niebler

Τροπολογία 373
Παράρτημα I, Μέρος 'Θεματικοί τομείς', υποδιαίρεση 'Περιβάλλον (συμπεριλαμβανομένης 

της αλλαγής του κλίματος)', τμήμα 'Δραστηριότητες', ενότητα 1, παύλα 2
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Χρειάζεται μια πολυεπιστημονική έρευνα 
των αλληλεπιδράσεων των παραγόντων 
περιβαλλοντικού κινδύνου και της 
ανθρώπινης υγείας, για να υποστηριχθεί το 
σχέδιο δράσης Περιβάλλον και Υγεία, και 
για την ενσωμάτωση των προβληματισμών 
που αφορούν τη δημόσια υγεία και τον 
χαρακτηρισμό ασθενειών που σχετίζονται με 
τους νεοεμφανιζόμενους περιβαλλοντικούς 
κινδύνους. Η έρευνα θα επικεντρωθεί στην 
πολλαπλή έκθεση μέσω διαφορετικών 
τρόπων έκθεσης, στον προσδιορισμό των 
πηγών ρύπανσης και των νέων ή 
νεοεμφανιζόμενων παραγόντων πίεσης στο 
περιβάλλον (π.χ. εξωτερικός και εσωτερικός 
αέρας, ηλεκτρομαγνητικά πεδία, θόρυβος 
και έκθεση σε τοξικές ουσίες), και στις 
δυνητικές επιπτώσεις τους στην υγεία. Η 
έρευνα αποσκοπεί επίσης στην ενοποίηση 
των ερευνητικών δραστηριοτήτων με 
αντικείμενο την ανθρώπινη 
βιοπαρακολούθηση, όσον αφορά τις 
επιστημονικές πτυχές, τις τεχνολογίες και τα 
εργαλεία για την ανάπτυξη μιας 
συντονισμένης και συνεκτικής προσέγγισης.
Η έρευνα θα συμπεριλαμβάνει ευρωπαϊκές 
μελέτες κοινωνικών ομάδων, με ιδιαίτερη 
βαρύτητα στις ευάλωτες ομάδες πληθυσμού, 
και μεθόδους και εργαλεία για τον 
βελτιωμένο χαρακτηρισμό του κινδύνου, 
την αξιολόγηση και τη σύγκριση των 
κινδύνων και των επιπτώσεων στην υγεία.
Στο πλαίσιο της έρευνας θα αναπτυχθούν 
βιοδείκτες και εργαλεία μοντελοποίησης, 
λαμβάνοντας υπόψη τη συνδυασμένη 
έκθεση, τις διαφορές όσον αφορά την 
τρωτότητα και την αβεβαιότητα. Η έρευνα
θα παράσχει επίσης μεθόδους και εργαλεία 
υποστήριξης για τη λήψη αποφάσεων 
(δείκτες, αναλύσεις κόστους-οφέλους και 
πολλαπλών κριτηρίων, αξιολόγηση των 
επιπτώσεων στην υγεία, επιβάρυνση λόγω 
νοσηρότητας και ανάλυση αειφορίας), για 
την ανάλυση του κινδύνου, τη διαχείριση 
και την επικοινωνία, καθώς και για την 
ανάπτυξη και ανάλυση των πολιτικών.

Χρειάζεται μια πολυεπιστημονική έρευνα 
των αλληλεπιδράσεων των παραγόντων 
περιβαλλοντικού κινδύνου και της 
ανθρώπινης υγείας, για να υποστηριχθεί το 
σχέδιο δράσης Περιβάλλον και Υγεία, και 
για την ενσωμάτωση των προβληματισμών 
που αφορούν τη δημόσια υγεία και τον 
χαρακτηρισμό ασθενειών που σχετίζονται με 
τους νεοεμφανιζόμενους περιβαλλοντικούς 
κινδύνους. Η έρευνα θα επικεντρωθεί στην 
πολλαπλή έκθεση μέσω διαφορετικών 
τρόπων έκθεσης, στον προσδιορισμό των 
πηγών ρύπανσης και των νέων ή 
νεοεμφανιζόμενων παραγόντων πίεσης στο 
περιβάλλον (π.χ. επιβλαβή αέρια, λεπτά και 
πάρα πολύ λεπτά σωματίδια οργανικής και 
μη οργανικής προελεύσεως, εξωτερικός και 
εσωτερικός αέρας, ηλεκτρομαγνητικά πεδία, 
θόρυβος και έκθεση σε τοξικές ουσίες), και 
στις δυνητικές επιπτώσεις τους στην υγεία.
Η έρευνα αποσκοπεί επίσης στην ανάπτυξη 
καινοφανών και βελτιωμένων μεθόδων 
προσδιορισμού των πηγών και των 
σχετικών με την επίτευξη συνεργίας 
αποτελεσμάτων τους, στην ενοποίηση των 
ερευνητικών δραστηριοτήτων με 
αντικείμενο την ανθρώπινη 
βιοπαρακολούθηση, όσον αφορά τις 
επιστημονικές πτυχές, τις τεχνολογίες και τα 
εργαλεία για την ανάπτυξη μιας 
συντονισμένης και συνεκτικής προσέγγισης.
Η έρευνα θα συμπεριλαμβάνει ευρωπαϊκές 
μελέτες κοινωνικών ομάδων, με ιδιαίτερη 
βαρύτητα στις ευάλωτες ομάδες πληθυσμού, 
και μεθόδους και εργαλεία για τον 
βελτιωμένο χαρακτηρισμό του κινδύνου, 
την αξιολόγηση και τη σύγκριση των 
κινδύνων και των επιπτώσεων στην υγεία.
Στο πλαίσιο της έρευνας θα αναπτυχθούν 
βιοδείκτες και εργαλεία μοντελοποίησης, 
λαμβάνοντας υπόψη τη συνδυασμένη 
έκθεση, τις διαφορές όσον αφορά την 
τρωτότητα και την αβεβαιότητα. Η έρευνα 
θα παράσχει επίσης μεθόδους και εργαλεία 
υποστήριξης για τη λήψη αποφάσεων
(δείκτες, αναλύσεις κόστους-οφέλους και 
πολλαπλών κριτηρίων, αξιολόγηση των 
επιπτώσεων στην υγεία, επιβάρυνση λόγω 
νοσηρότητας και ανάλυση αειφορίας), για 
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την ανάλυση του κινδύνου, τη διαχείριση 
και την επικοινωνία, καθώς και για την 
ανάπτυξη και ανάλυση των πολιτικών.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η επίδραση επιβλαβών αερίων και σωματιδίων και ειδικότερα της των αποτελεσμάτων της 
συνεργίας τους στην υγεία και στην πρόκληση των σοβαρών ασθενειών του σύγχρονου 
πολιτισμού δεν έχει μελετηθεί εις βάθος, μεταξύ άλλων και εξαιτίας ανεπαρκών διαγνωστικών 
μεθόδων.

Η παρούσα τροπολογία αντικαθιστά την τροπολογία 857 στο σχέδιο έκθεσης Jerzy Buzek 
σχετικά με το έβδομο πρόγραμμα πλαίσιο.

Τροπολογία: Anne Laperrouze Nicole Fontaine, Catherine Trautmann, Vincent Peillon

Τροπολογία 374
Παράρτημα I, Μέρος 'Θεματικοί τομείς', υποδιαίρεση 'Περιβάλλον (συμπεριλαμβανομένης 

της αλλαγής του κλίματος)', τμήμα 'Δραστηριότητες', ενότητα 1, παύλα 2

Χρειάζεται μια πολυεπιστημονική έρευνα 
των αλληλεπιδράσεων των παραγόντων 
περιβαλλοντικού κινδύνου και της 
ανθρώπινης υγείας, για να υποστηριχθεί το 
σχέδιο δράσης Περιβάλλον και Υγεία, και 
για την ενσωμάτωση των προβληματισμών 
που αφορούν τη δημόσια υγεία και τον 
χαρακτηρισμό ασθενειών που σχετίζονται με 
τους νεοεμφανιζόμενους περιβαλλοντικούς 
κινδύνους. Η έρευνα θα επικεντρωθεί στην 
πολλαπλή έκθεση μέσω διαφορετικών 
τρόπων έκθεσης, στον προσδιορισμό των 
πηγών ρύπανσης και των νέων ή 
νεοεμφανιζόμενων παραγόντων πίεσης στο 
περιβάλλον (π.χ. εξωτερικός και εσωτερικός 
αέρας, ηλεκτρομαγνητικά πεδία, θόρυβος 
και έκθεση σε τοξικές ουσίες), και στις 
δυνητικές επιπτώσεις τους στην υγεία. Η 
έρευνα αποσκοπεί επίσης στην ενοποίηση 
των ερευνητικών δραστηριοτήτων με 
αντικείμενο την ανθρώπινη 
βιοπαρακολούθηση, όσον αφορά τις 
επιστημονικές πτυχές, τις τεχνολογίες και τα 
εργαλεία για την ανάπτυξη μιας 
συντονισμένης και συνεκτικής προσέγγισης.
Η έρευνα θα συμπεριλαμβάνει ευρωπαϊκές 

Χρειάζεται μια πολυεπιστημονική έρευνα 
των αλληλεπιδράσεων των παραγόντων 
περιβαλλοντικού κινδύνου και της 
ανθρώπινης υγείας, για να υποστηριχθεί το 
σχέδιο δράσης Περιβάλλον και Υγεία, και 
για την ενσωμάτωση των προβληματισμών 
που αφορούν τη δημόσια υγεία και τον 
χαρακτηρισμό ασθενειών που σχετίζονται με 
τους νεοεμφανιζόμενους περιβαλλοντικούς 
κινδύνους. Η έρευνα θα επικεντρωθεί στον 
αντίκτυπο των σε παγκόσμια κλίμακα 
αλλαγών (αλλαγή του κλίματος, αλλαγή στη 
χρήση της γης, παγκοσμιοποίηση), στην 
πολλαπλή έκθεση μέσω διαφορετικών 
τρόπων έκθεσης,  στην ειδογένεση και 
τοξικολογία, στον προσδιορισμό των πηγών 
ρύπανσης και των νέων ή 
νεοεμφανιζόμενων παραγόντων πίεσης στο 
περιβάλλον (π.χ. εξωτερικός και εσωτερικός 
αέρας, ηλεκτρομαγνητικά πεδία, θόρυβος 
και έκθεση σε τοξικές ουσίες), και στις 
δυνητικές επιπτώσεις τους στην υγεία. Η 
έρευνα αποσκοπεί επίσης στην ενοποίηση 
των ερευνητικών δραστηριοτήτων με 
αντικείμενο την ανθρώπινη 
βιοπαρακολούθηση, όσον αφορά τις 
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μελέτες κοινωνικών ομάδων, με ιδιαίτερη 
βαρύτητα στις ευάλωτες ομάδες πληθυσμού, 
και μεθόδους και εργαλεία για τον 
βελτιωμένο χαρακτηρισμό του κινδύνου, 
την αξιολόγηση και τη σύγκριση των 
κινδύνων και των επιπτώσεων στην υγεία.
Στο πλαίσιο της έρευνας θα αναπτυχθούν 
βιοδείκτες και εργαλεία μοντελοποίησης, 
λαμβάνοντας υπόψη τη συνδυασμένη 
έκθεση, τις διαφορές όσον αφορά την 
τρωτότητα και την αβεβαιότητα. Η έρευνα 
θα παράσχει επίσης μεθόδους και εργαλεία 
υποστήριξης για τη λήψη αποφάσεων 
(δείκτες, αναλύσεις κόστους-οφέλους και 
πολλαπλών κριτηρίων, αξιολόγηση των 
επιπτώσεων στην υγεία, επιβάρυνση λόγω 
νοσηρότητας και ανάλυση αειφορίας), για 
την ανάλυση του κινδύνου, τη διαχείριση 
και την επικοινωνία, καθώς και για την 
ανάπτυξη και ανάλυση των πολιτικών.

επιστημονικές πτυχές, τις τεχνολογίες και τα 
εργαλεία για την ανάπτυξη μιας 
συντονισμένης και συνεκτικής προσέγγισης.
Η έρευνα θα συμπεριλαμβάνει ευρωπαϊκές 
μελέτες κοινωνικών ομάδων, με ιδιαίτερη 
βαρύτητα στις ευάλωτες ομάδες πληθυσμού, 
και μεθόδους και εργαλεία για τον 
βελτιωμένο χαρακτηρισμό του κινδύνου, 
την αξιολόγηση και τη σύγκριση των 
κινδύνων και των επιπτώσεων στην υγεία.
Στο πλαίσιο της έρευνας θα αναπτυχθούν 
βιοδείκτες και εργαλεία μοντελοποίησης, 
λαμβάνοντας υπόψη τη συνδυασμένη 
έκθεση, τις διαφορές όσον αφορά την 
τρωτότητα και την αβεβαιότητα. Η έρευνα 
θα παράσχει επίσης μεθόδους και εργαλεία 
υποστήριξης για τη λήψη αποφάσεων 
(δείκτες, αναλύσεις κόστους-οφέλους και 
πολλαπλών κριτηρίων, αξιολόγηση των 
επιπτώσεων στην υγεία, επιβάρυνση λόγω 
νοσηρότητας και ανάλυση αειφορίας), για 
την ανάλυση του κινδύνου, τη διαχείριση 
και την επικοινωνία, καθώς και για την 
ανάπτυξη και ανάλυση των πολιτικών.

Or. en

Αιτιολόγηση

Il est nécessaire de tenir compte de ce paramètre pour préserver la qualité de vie des 
générations actuelles et futures susceptibles d’être confrontées à des risques 
environnementaux émergents (émergence ou réémergence de microorganismes par exemple). 
Les phénomènes d’urbanisation, de changements de climat notamment liés aux diverses 
pollutions – air, eau, sol – présentent également des risques sur la santé animale et humaine 
pouvant varier en fonctions des zones géographiques.

L’impact des contaminants sur la santé humaine est étroitement lié à la forme chimique sous 
laquelle se trouvent les contaminants et leurs métabolites. Si pour les molécules organiques la 
spéciation est généralement bien comprise, il n’en est pas de même pour les espèces 
minérales en particulier dans les milieux aqueux. Cela est d’autant plus important du fait de 
la future mise en place du système REACH.

This amendment replaces AMs 855, 856, and 860 to the Draft Report of Jerzy Buzek on the 
7th Framework Programme.
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Τροπολογία: Νικόλαος Βακάλης

Τροπολογία 375
Παράρτημα I, Μέρος 'Θεματικοί τομείς', υποδιαίρεση 'Περιβάλλον (συμπεριλαμβανομένης 

της αλλαγής του κλίματος)', τμήμα 'Δραστηριότητες', ενότητα 1, παύλα 2

Χρειάζεται μια πολυεπιστημονική έρευνα 
των αλληλεπιδράσεων των παραγόντων 
περιβαλλοντικού κινδύνου και της 
ανθρώπινης υγείας, για να υποστηριχθεί το 
σχέδιο δράσης Περιβάλλον και Υγεία, και 
για την ενσωμάτωση των προβληματισμών 
που αφορούν τη δημόσια υγεία και τον 
χαρακτηρισμό ασθενειών που σχετίζονται με 
τους νεοεμφανιζόμενους περιβαλλοντικούς 
κινδύνους. Η έρευνα θα επικεντρωθεί στην 
πολλαπλή έκθεση μέσω διαφορετικών 
τρόπων έκθεσης, στον προσδιορισμό των 
πηγών ρύπανσης και των νέων ή 
νεοεμφανιζόμενων παραγόντων πίεσης στο 
περιβάλλον (π.χ. εξωτερικός και εσωτερικός 
αέρας, ηλεκτρομαγνητικά πεδία, θόρυβος 
και έκθεση σε τοξικές ουσίες), και στις 
δυνητικές επιπτώσεις τους στην υγεία. Η 
έρευνα αποσκοπεί επίσης στην ενοποίηση 
των ερευνητικών δραστηριοτήτων με 
αντικείμενο την ανθρώπινη 
βιοπαρακολούθηση, όσον αφορά τις 
επιστημονικές πτυχές, τις τεχνολογίες και τα 
εργαλεία για την ανάπτυξη μιας 
συντονισμένης και συνεκτικής προσέγγισης.
Η έρευνα θα συμπεριλαμβάνει ευρωπαϊκές 
μελέτες κοινωνικών ομάδων, με ιδιαίτερη 
βαρύτητα στις ευάλωτες ομάδες πληθυσμού, 
και μεθόδους και εργαλεία για τον 
βελτιωμένο χαρακτηρισμό του κινδύνου, 
την αξιολόγηση και τη σύγκριση των 
κινδύνων και των επιπτώσεων στην υγεία.
Στο πλαίσιο της έρευνας θα αναπτυχθούν 
βιοδείκτες και εργαλεία μοντελοποίησης, 
λαμβάνοντας υπόψη τη συνδυασμένη 
έκθεση, τις διαφορές όσον αφορά την 
τρωτότητα και την αβεβαιότητα. Η έρευνα 
θα παράσχει επίσης μεθόδους και εργαλεία 
υποστήριξης για τη λήψη αποφάσεων 
(δείκτες, αναλύσεις κόστους-οφέλους και 
πολλαπλών κριτηρίων, αξιολόγηση των 
επιπτώσεων στην υγεία, επιβάρυνση λόγω 
νοσηρότητας και ανάλυση αειφορίας), για 
την ανάλυση του κινδύνου, τη διαχείριση 

Χρειάζεται μια πολυεπιστημονική έρευνα 
των αλληλεπιδράσεων των παραγόντων 
περιβαλλοντικού κινδύνου και της 
ανθρώπινης υγείας, για να υποστηριχθεί το 
σχέδιο δράσης Περιβάλλον και Υγεία, και 
για την ενσωμάτωση των προβληματισμών 
που αφορούν τη δημόσια υγεία και τον 
χαρακτηρισμό ασθενειών που σχετίζονται με 
τους νεοεμφανιζόμενους περιβαλλοντικούς 
κινδύνους. Η έρευνα θα επικεντρωθεί στην 
πολλαπλή έκθεση μέσω διαφορετικών 
τρόπων έκθεσης, στον προσδιορισμό των 
πηγών ρύπανσης και των νέων ή 
νεοεμφανιζόμενων παραγόντων πίεσης στο 
περιβάλλον (π.χ. αστικό περιβάλλον,
εξωτερικός και εσωτερικός αέρας, 
ηλεκτρομαγνητικά πεδία, θόρυβος και 
έκθεση σε τοξικές ουσίες και εκπομπές από 
οχήματα), και στις δυνητικές επιπτώσεις 
τους στην υγεία. Η έρευνα αποσκοπεί επίσης 
στην ενοποίηση των ερευνητικών 
δραστηριοτήτων με αντικείμενο την 
ανθρώπινη βιοπαρακολούθηση, όσον αφορά 
τις επιστημονικές πτυχές, τις τεχνολογίες και 
τα εργαλεία για την ανάπτυξη μιας 
συντονισμένης και συνεκτικής προσέγγισης.
Η έρευνα θα συμπεριλαμβάνει ευρωπαϊκές 
μελέτες κοινωνικών ομάδων, με ιδιαίτερη 
βαρύτητα στις ευάλωτες ομάδες πληθυσμού, 
και μεθόδους και εργαλεία για τον 
βελτιωμένο χαρακτηρισμό του κινδύνου, 
την αξιολόγηση και τη σύγκριση των 
κινδύνων και των επιπτώσεων στην υγεία.
Στο πλαίσιο της έρευνας θα αναπτυχθούν 
βιοδείκτες και εργαλεία μοντελοποίησης, 
λαμβάνοντας υπόψη τη συνδυασμένη 
έκθεση, τις διαφορές όσον αφορά την 
τρωτότητα και την αβεβαιότητα. Η έρευνα 
θα παράσχει επίσης μεθόδους και εργαλεία 
υποστήριξης για τη λήψη αποφάσεων 
(δείκτες, αναλύσεις κόστους-οφέλους και 
πολλαπλών κριτηρίων, αξιολόγηση των 
επιπτώσεων στην υγεία, επιβάρυνση λόγω 
νοσηρότητας και ανάλυση αειφορίας), για 
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και την επικοινωνία, καθώς και για την 
ανάπτυξη και ανάλυση των πολιτικών.

την ανάλυση του κινδύνου, τη διαχείριση 
και την επικοινωνία, καθώς και για την 
ανάπτυξη και ανάλυση των πολιτικών.

Or. en

Αιτιολόγηση

Οι έρευνες έχουν δείξει πως όλο το αστικό περιβάλλον υφίσταται πίεση από πλειάδα 
περιβαλλοντικών παραγόντων. Αυτό με τη σειρά του έχει μεγάλο αντίκτυπο στην ανθρώπινη 
υγεία.

Η παρούσα τροπολογία αντικαθιστά την τροπολογία 859 στο σχέδιο έκθεσης Jerzy Buzek 
σχετικά με το έβδομο πρόγραμμα πλαίσιο.

Τροπολογία: Cristina Gutiérrez-Cortines

Τροπολογία 376
Παράρτημα I, Μέρος 'Θεματικοί τομείς', υποδιαίρεση 'Περιβάλλον (συμπεριλαμβανομένης 

της αλλαγής του κλίματος)', τμήμα 'Δραστηριότητες', ενότητα 1, παύλα 3

Η διαχείριση των φυσικών καταστροφών 
απαιτεί μια προσέγγιση με επίκεντρο τους 
πολλαπλούς κινδύνους. Υπάρχει ανάγκη για 
βελτίωση των γνώσεων, των μεθόδων και 
ενός ολοκληρωμένου πλαισίου για την 
εκτίμηση των κινδύνων, της τρωτότητας και 
της διακινδύνευσης. Επιπροσθέτως, πρέπει 
να αναπτυχθούν οι στρατηγικές 
χαρτογράφησης, πρόληψης και μετριασμού, 
καθώς και η μελέτη των οικονομικών και 
κοινωνικών παραγόντων. Θα μελετηθούν οι 
καταστροφές που σχετίζονται με το κλίμα 
(όπως οι θύελλες, η ξηρασία, οι πυρκαγιές 
των δασών, οι κατολισθήσεις και οι 
πλημμύρες), και οι γεωλογικοί κίνδυνοι 
(όπως οι σεισμοί, οι εκρήξεις ηφαιστείων 
και τα τσουνάμι). Η εν λόγω έρευνα θα 
επιτρέψει την καλύτερη κατανόηση των 
υποκείμενων διεργασιών και τη βελτίωση 
των μεθόδων πρόβλεψης και πρόγνωσης, 
βάσει μιας πιθανολογικής προσέγγισης. Θα 
υποστηρίξει επίσης την ανάπτυξη 
συστημάτων έγκαιρης προειδοποίησης και
πληροφόρησης. Θα ποσοτικοποιηθεί ο 
αντίκτυπος των σοβαρών φυσικών κινδύνων 
στην κοινωνία.

Η διαχείριση των φυσικών καταστροφών 
απαιτεί μια προσέγγιση με επίκεντρο τους 
πολλαπλούς κινδύνους. Υπάρχει ανάγκη για 
βελτίωση των γνώσεων, των μεθόδων και 
ενός ολοκληρωμένου πλαισίου για την 
εκτίμηση των κινδύνων, της τρωτότητας και 
της διακινδύνευσης. Επιπροσθέτως, πρέπει 
να αναπτυχθούν οι στρατηγικές 
χαρτογράφησης, πρόληψης και μετριασμού, 
καθώς και η μελέτη των οικονομικών και 
κοινωνικών παραγόντων. Θα μελετηθούν οι 
καταστροφές που σχετίζονται με το κλίμα 
(όπως οι θύελλες, η ξηρασία, οι πυρκαγιές 
των δασών, οι κατολισθήσεις και οι 
πλημμύρες), και οι γεωλογικοί κίνδυνοι 
(όπως οι σεισμοί, οι εκρήξεις ηφαιστείων 
και τα τσουνάμι). Η εν λόγω έρευνα θα 
επιτρέψει την καλύτερη κατανόηση των 
υποκείμενων διεργασιών και τη βελτίωση 
των μεθόδων πρόβλεψης και πρόγνωσης, 
βάσει μιας πιθανολογικής προσέγγισης. Θα 
υποστηρίξει επίσης την ανάπτυξη 
συστημάτων έγκαιρης προειδοποίησης, 
πληροφόρησης και ταχείας αντιμετώπισης
και της διαχείρισής τους. Θα 
ποσοτικοποιηθεί ο αντίκτυπος των σοβαρών 
φυσικών κινδύνων στην κοινωνία.
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Or. es

Αιτιολόγηση

Συχνά η διαχείριση της πληροφόρησης και της ταχείας αντιμετώπισης διαδραματίζει ζωτικό 
ρόλο παρέχοντας ταχείες λύσεις και αποφεύγοντας μείζονες συνέπειες.

Τροπολογία: Angelika Niebler

Τροπολογία 377
Παράρτημα I, Μέρος 'Θεματικοί τομείς', υποδιαίρεση 'Περιβάλλον (συμπεριλαμβανομένης 

της αλλαγής του κλίματος)', τμήμα 'Δραστηριότητες', ενότητα 1, παύλα 3

Η διαχείριση των φυσικών καταστροφών 
απαιτεί μια προσέγγιση με επίκεντρο τους 
πολλαπλούς κινδύνους. Υπάρχει ανάγκη για 
βελτίωση των γνώσεων, των μεθόδων και 
ενός ολοκληρωμένου πλαισίου για την 
εκτίμηση των κινδύνων, της τρωτότητας και 
της διακινδύνευσης. Επιπροσθέτως, πρέπει 
να αναπτυχθούν οι στρατηγικές 
χαρτογράφησης, πρόληψης και μετριασμού, 
καθώς και η μελέτη των οικονομικών και 
κοινωνικών παραγόντων. Θα μελετηθούν οι 
καταστροφές που σχετίζονται με το κλίμα 
(όπως οι θύελλες, η ξηρασία, οι πυρκαγιές 
των δασών, οι κατολισθήσεις και οι 
πλημμύρες), και οι γεωλογικοί κίνδυνοι 
(όπως οι σεισμοί, οι εκρήξεις ηφαιστείων 
και τα τσουνάμι). Η εν λόγω έρευνα θα 
επιτρέψει την καλύτερη κατανόηση των 
υποκείμενων διεργασιών και τη βελτίωση 
των μεθόδων πρόβλεψης και πρόγνωσης, 
βάσει μιας πιθανολογικής προσέγγισης. Θα 
υποστηρίξει επίσης την ανάπτυξη 
συστημάτων έγκαιρης προειδοποίησης και 
πληροφόρησης. Θα ποσοτικοποιηθεί ο 
αντίκτυπος των σοβαρών φυσικών κινδύνων 
στην κοινωνία.

Η διαχείριση των φυσικών καταστροφών 
απαιτεί μια προσέγγιση με επίκεντρο τους 
πολλαπλούς κινδύνους. Υπάρχει ανάγκη για 
βελτίωση των γνώσεων, των μεθόδων και 
ενός ολοκληρωμένου πλαισίου για την 
εκτίμηση των κινδύνων, της τρωτότητας και 
της διακινδύνευσης. Επιπροσθέτως, πρέπει 
να αναπτυχθούν οι στρατηγικές 
χαρτογράφησης, πρόληψης και μετριασμού, 
καθώς και η μελέτη των οικονομικών και 
κοινωνικών παραγόντων. Θα μελετηθούν οι 
καταστροφές που σχετίζονται με το κλίμα 
(όπως οι θύελλες, η ξηρασία, οι πυρκαγιές 
των δασών, οι χιονοστιβάδες, οι 
κατολισθήσεις και οι πλημμύρες), και οι 
γεωλογικοί κίνδυνοι (όπως οι σεισμοί, οι 
εκρήξεις ηφαιστείων και τα τσουνάμι). Η εν 
λόγω έρευνα θα επιτρέψει την καλύτερη 
κατανόηση των υποκείμενων διεργασιών και 
τη βελτίωση των μεθόδων πρόβλεψης και 
πρόγνωσης, βάσει μιας πιθανολογικής 
προσέγγισης. Θα υποστηρίξει την ανάπτυξη 
συστημάτων έγκαιρης προειδοποίησης και 
πληροφόρησης και τη μελέτη του πώς 
επιλαμβάνεται κανείς των φυσικών 
κινδύνων και καταστροφών.. Θα 
ποσοτικοποιηθεί ο αντίκτυπος των σοβαρών 
φυσικών κινδύνων στην κοινωνία.

Or. de

Αιτιολόγηση

Η μείωση του καταλόγου παραδειγμάτων του αντικτύπου της αλλαγής του κλίματος δίδει την 
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εντύπωση ότι αυτά είναι απλώς παγκόσμια φαινόμενα. Εν τούτοις, οι περιφερειακές επιπτώσεις, 
κυρίως σε ευαίσθητες περιοχές, όπως οι ορεινές, είναι εξίσου σημαντικές, περισσότερο
προβλέψιμες και επιτρέπουν τις προσαρμογές.  Επ' αυτού μπορεί να επιτευχθεί σημαντική 
αντίληψη από τη μελέτη του πώς επιλαμβάνονται οι άνθρωποι των φυσικών κινδύνων και 
καταστροφών. 

Τροπολογία: Νικόλαος Βακάλης

Τροπολογία 378
Παράρτημα I, Μέρος 'Θεματικοί τομείς', υποδιαίρεση 'Περιβάλλον (συμπεριλαμβανομένης 

της αλλαγής του κλίματος)', τμήμα 'Δραστηριότητες', ενότητα 1, παύλα 3

Η διαχείριση των φυσικών καταστροφών 
απαιτεί μια προσέγγιση με επίκεντρο τους 
πολλαπλούς κινδύνους. Υπάρχει ανάγκη για 
βελτίωση των γνώσεων, των μεθόδων και 
ενός ολοκληρωμένου πλαισίου για την 
εκτίμηση των κινδύνων, της τρωτότητας και 
της διακινδύνευσης. Επιπροσθέτως, πρέπει 
να αναπτυχθούν οι στρατηγικές 
χαρτογράφησης, πρόληψης και μετριασμού, 
καθώς και η μελέτη των οικονομικών και 
κοινωνικών παραγόντων. Θα μελετηθούν οι 
καταστροφές που σχετίζονται με το κλίμα 
(όπως οι θύελλες, η ξηρασία, οι πυρκαγιές 
των δασών, οι κατολισθήσεις και οι 
πλημμύρες), και οι γεωλογικοί κίνδυνοι 
(όπως οι σεισμοί, οι εκρήξεις ηφαιστείων 
και τα τσουνάμι). Η εν λόγω έρευνα θα 
επιτρέψει την καλύτερη κατανόηση των 
υποκείμενων διεργασιών και τη βελτίωση 
των μεθόδων πρόβλεψης και πρόγνωσης, 
βάσει μιας πιθανολογικής προσέγγισης. Θα 
υποστηρίξει επίσης την ανάπτυξη 
συστημάτων έγκαιρης προειδοποίησης και 
πληροφόρησης. Θα ποσοτικοποιηθεί ο 
αντίκτυπος των σοβαρών φυσικών κινδύνων 
στην κοινωνία.

Η διαχείριση των φυσικών καταστροφών 
απαιτεί μια προσέγγιση με επίκεντρο τους 
πολλαπλούς κινδύνους. Υπάρχει ανάγκη για 
βελτίωση των γνώσεων, των μεθόδων και 
ενός ολοκληρωμένου πλαισίου για την 
εκτίμηση των κινδύνων, της τρωτότητας και 
της διακινδύνευσης. Επιπροσθέτως, πρέπει 
να αναπτυχθούν οι στρατηγικές 
χαρτογράφησης, πρόληψης και μετριασμού, 
καθώς και η μελέτη των οικονομικών και 
κοινωνικών παραγόντων. Θα μελετηθούν οι 
καταστροφές που σχετίζονται με το κλίμα 
(όπως οι θύελλες, η ξηρασία, οι πυρκαγιές 
των δασών, οι κατολισθήσεις και οι 
πλημμύρες), και οι γεωλογικοί κίνδυνοι 
(όπως οι σεισμοί, οι εκρήξεις ηφαιστείων
και τα τσουνάμι). Η εν λόγω έρευνα θα 
επιτρέψει την καλύτερη κατανόηση των 
υποκείμενων διεργασιών και τη βελτίωση 
των μεθόδων πρόβλεψης και πρόγνωσης, 
βάσει μιας πιθανολογικής προσέγγισης. Θα 
υποστηρίξει επίσης την ανάπτυξη 
συστημάτων έγκαιρης προειδοποίησης και 
πληροφόρησης. Θα επιδιωχθεί ο 
προσδιορισμός προτύπων μορφών 
συμπεριφοράς της κοινωνίας έναντι των 
φυσικών κινδύνων. Θα ποσοτικοποιηθεί ο 
αντίκτυπος των σοβαρών φυσικών κινδύνων 
στην κοινωνία.

Or. en

Αιτιολόγηση

Οι φυσικοί κίνδυνοι τείνουν να δημιουργούν μορφές συμπεριφοράς της κοινωνίας, καθόσον οι 
κατά τόπους πληθυσμοί αντιδρούν διαφορετικά σε διαφορετικές περιπτώσεις κινδύνου 
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συναρτήσει πλειάδας περιβαλλοντικών, κοινωνικών και πολιτιστικών παραγόντων. Η 
εκπόνηση προτύπων αυτών των μορφών συμπεριφοράς θα βοηθούσε πολύ ως αποθετήριο 
δεδομένων για την κατασκευή διαφόρων σεναρίων κρίσεων και καθοδήγηση των αρχών και 
των εκπαιδευτών στην επιτέλεση των καθηκόντων τους για πρόληψη του κινδύνου και 
προστασία του πληθυσμού.

Τροπολογία: Anne Laperrouze

Τροπολογία 379
Παράρτημα I, Μέρος 'Θεματικοί τομείς', υποδιαίρεση 'Περιβάλλον (συμπεριλαμβανομένης 

της αλλαγής του κλίματος)', τμήμα 'Δραστηριότητες', ενότητα 1, παύλα 3 α (νέα)

. – Βιοποικιλότητα
Προστασία και βιώσιμη διαχείριση της 
βιοποικιλότητας, αποτίμηση και πρόγνωση 
των μεσοπροθέσμων και μακροπροθέσμων 
τάσεων· αποτίμηση των περιβαλλοντικών, 
οικονομικών και κοινωνικών 
αποτελεσμάτων των αλλαγών της 
βιοποικιλότητας και επίσης 
αλληλεπιδράσεις μεταξύ κοινωνίας και 
βιοποικιλότητας.

Or. fr

Αιτιολόγηση

Η αποτίμηση της χιλιετίας του οικοσυστήματός μας αναγνώρισε σαφώς την απώλεια 
βιοποικιλότητας, η οποία φέρεται να οφείλεται στην κακή διαχείριση που εφαρμόζεται επί του 
παρόντος. Αυτή η απώλεια βιοποικιλότητας έχει φθάσει σε πρωτοφανές στην ιστορία της 
ανθρωπότητας επίπεδο και ζητεί να καταβληθούν τεράστιες προσπάθειες από την ευρωπαϊκή 
έρευνα.

Από τις σε διεθνή κλίμακα αναληφθείσες δεσμεύσεις, όπως είναι η Σύμβαση Πλαίσιο των 
Ηνωμένων Εθνών για τις Κλιματικές Μεταβολές και το Πρωτόκολλο του Κυότο ή ακόμη η 
Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για την Βιοποικιλότητα, απορρέουν μείζονος σημασίας 
ανάγκες για τη διεξαγωγή έρευνας στο πεδίο της βιοποικιλότητας.

Τροπολογία: Cristina Gutiérrez-Cortines

Τροπολογία 380
Παράρτημα I, Μέρος 'Θεματικοί τομείς', υποδιαίρεση 'Περιβάλλον (συμπεριλαμβανομένης 

της αλλαγής του κλίματος)', τμήμα 'Δραστηριότητες', ενότητα 2, παύλα 1

Οι ερευνητικές δραστηριότητες θα έχουν ως 
στόχο τη βελτίωση της βάσης γνώσεων και 

Οι ερευνητικές δραστηριότητες θα έχουν ως 
στόχο τη βελτίωση της βάσης γνώσεων και 
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την ανάπτυξη προηγμένων μοντέλων και 
εργαλείων που χρειάζονται για την αειφόρο 
διαχείριση των πόρων και τη δημιουργία 
αειφόρων μοντέλων κατανάλωσης. Έτσι θα 
καταστεί δυνατή η πρόβλεψη της 
συμπεριφοράς των οικοσυστημάτων και η 
αποκατάστασή τους, καθώς και ο 
μετριασμός της υποβάθμισης και της 
απώλειας σημαντικών διαρθρωτικών και 
λειτουργικών στοιχείων των 
οικοσυστημάτων (όσον αφορά τη 
βιοποικιλότητα, τα ύδατα, το έδαφος και 
τους θαλάσσιους πόρους). Η έρευνα για την 
μοντελοποίηση του οικοσυστήματος θα 
λάβει υπόψη τις πρακτικές προστασίας και 
διατήρησης. Θα προωθηθούν καινοτόμες 
προσεγγίσεις για την ανάπτυξη οικονομικών 
δραστηριοτήτων με βάση υπηρεσίες 
σχετικές με το οικοσύστημα. Θα 
αναπτυχθούν προσεγγίσεις για την πρόληψη 
της απερήμωσης, της υποβάθμισης και της 
διάβρωσης του εδάφους και για να τεθεί 
τέλος στην απώλεια της βιοποικιλότητας. Η 
έρευνα θα αφορά επίσης την αειφόρο 
διαχείριση των δασών και του αστικού 
περιβάλλοντος, συμπεριλαμβανομένης της 
πολεοδομίας, καθώς και τη διαχείριση
αποβλήτων. Η έρευνα θα συμβάλει και θα 
επωφεληθεί από την ανάπτυξη ανοικτών, 
κατανεμημένων και διαλειτουργικών 
συστημάτων διαχείρισης δεδομένων και 
πληροφοριών, και θα υποστηρίξει την 
αξιολόγηση, τις προοπτικές και τις 
υπηρεσίες που σχετίζονται με τους φυσικούς 
πόρους και τη χρήση τους.

την ανάπτυξη προηγμένων μοντέλων και 
εργαλείων που χρειάζονται για την αειφόρο 
διαχείριση των πόρων και τη δημιουργία 
αειφόρων μοντέλων κατανάλωσης. Έτσι θα 
καταστεί δυνατή η πρόβλεψη της 
συμπεριφοράς των οικοσυστημάτων και η 
αποκατάστασή τους, καθώς και ο 
μετριασμός της υποβάθμισης και της 
απώλειας σημαντικών διαρθρωτικών και 
λειτουργικών στοιχείων των 
οικοσυστημάτων (όσον αφορά τη 
βιοποικιλότητα, τα ύδατα, το έδαφος και 
τους θαλάσσιους πόρους). Η έρευνα για την 
μοντελοποίηση του οικοσυστήματος θα 
λάβει υπόψη τις πρακτικές προστασίας και 
διατήρησης. Θα προωθηθούν καινοτόμες 
προσεγγίσεις για την ανάπτυξη οικονομικών 
δραστηριοτήτων με βάση υπηρεσίες 
σχετικές με το οικοσύστημα. Θα 
αναπτυχθούν προσεγγίσεις για την πρόληψη 
της απερήμωσης, της υποβάθμισης και της 
διάβρωσης του εδάφους και για να τεθεί 
τέλος στην απώλεια της βιοποικιλότητας. Η 
έρευνα θα αφορά επίσης την όλη 
στρατηγική προς αειφόρο διαχείριση και 
διατήρηση των περιοχών της υπαίθρου, 
περιλαμβανομένων των δασών και του 
αστικού περιβάλλοντος, λαμβανομένων 
υπόψη της πολιτιστικής κληρονομίας, της 
πολεοδομίας, καθώς και της διαχείρισης
αποβλήτων.  Η έρευνα θα συμβάλει και θα 
επωφεληθεί από την ανάπτυξη ανοικτών, 
κατανεμημένων και διαλειτουργικών 
συστημάτων διαχείρισης δεδομένων και 
πληροφοριών, και θα υποστηρίξει την 
αξιολόγηση, τις προοπτικές και τις 
υπηρεσίες που σχετίζονται με τους φυσικούς 
πόρους και τη χρήση τους.

Or. es

Αιτιολόγηση

Όπως μπορεί να συναχθεί από τις δυσκολίες που ανέκυψαν κατά την εφαρμογή του δικτύου 
Natura 2000, η βιώσιμη διατήρηση των φυσικών πόρων απαιτεί τη συστηματική μελέτη της 
διατήρησης και των μοντέλων διαχείρισης.



AM\619004EL.doc 49/102 PE 374.414v01-00

EL

Τροπολογία: Angelika Niebler

Τροπολογία 381
Παράρτημα I, Μέρος 'Θεματικοί τομείς', υποδιαίρεση 'Περιβάλλον (συμπεριλαμβανομένης 

της αλλαγής του κλίματος)', τμήμα 'Δραστηριότητες', ενότητα 2, παύλα 1

Οι ερευνητικές δραστηριότητες θα έχουν ως 
στόχο τη βελτίωση της βάσης γνώσεων και 
την ανάπτυξη προηγμένων μοντέλων και 
εργαλείων που χρειάζονται για την αειφόρο 
διαχείριση των πόρων και τη δημιουργία 
αειφόρων μοντέλων κατανάλωσης. Έτσι θα 
καταστεί δυνατή η πρόβλεψη της 
συμπεριφοράς των οικοσυστημάτων και η 
αποκατάστασή τους, καθώς και ο 
μετριασμός της υποβάθμισης και της 
απώλειας σημαντικών διαρθρωτικών και 
λειτουργικών στοιχείων των 
οικοσυστημάτων (όσον αφορά τη 
βιοποικιλότητα, τα ύδατα, το έδαφος και 
τους θαλάσσιους πόρους). Η έρευνα για την 
μοντελοποίηση του οικοσυστήματος θα 
λάβει υπόψη τις πρακτικές προστασίας και 
διατήρησης. Θα προωθηθούν καινοτόμες 
προσεγγίσεις για την ανάπτυξη οικονομικών 
δραστηριοτήτων με βάση υπηρεσίες 
σχετικές με το οικοσύστημα. Θα 
αναπτυχθούν προσεγγίσεις για την πρόληψη 
της απερήμωσης, της υποβάθμισης και της 
διάβρωσης του εδάφους και για να τεθεί 
τέλος στην απώλεια της βιοποικιλότητας. Η 
έρευνα θα αφορά επίσης την αειφόρο 
διαχείριση των δασών και του αστικού 
περιβάλλοντος, συμπεριλαμβανομένης της 
πολεοδομίας, καθώς και τη διαχείριση 
αποβλήτων. Η έρευνα θα συμβάλει και θα 
επωφεληθεί από την ανάπτυξη ανοικτών, 
κατανεμημένων και διαλειτουργικών 
συστημάτων διαχείρισης δεδομένων και 
πληροφοριών, και θα υποστηρίξει την 
αξιολόγηση, τις προοπτικές και τις 
υπηρεσίες που σχετίζονται με τους φυσικούς 
πόρους και τη χρήση τους.

Οι ερευνητικές δραστηριότητες θα έχουν ως 
στόχο τη βελτίωση της βάσης γνώσεων και 
την ανάπτυξη προηγμένων μοντέλων και 
εργαλείων που χρειάζονται για την αειφόρο 
διαχείριση των πόρων και τη δημιουργία 
αειφόρων μοντέλων κατανάλωσης. Έτσι θα 
καταστεί δυνατή η πρόβλεψη της 
συμπεριφοράς των οικοσυστημάτων και η 
αποκατάστασή τους, καθώς και ο 
μετριασμός της υποβάθμισης και της 
απώλειας σημαντικών διαρθρωτικών και 
λειτουργικών στοιχείων των 
οικοσυστημάτων (όσον αφορά τη 
βιοποικιλότητα, τα ύδατα, το έδαφος και 
τους θαλάσσιους πόρους). Η έρευνα για την 
μοντελοποίηση του οικοσυστήματος θα 
λάβει υπόψη τις πρακτικές προστασίας και 
διατήρησης, την προστασία από τη 
διάβρωση ιδίως στις ορεινές περιοχές. Θα 
προωθηθούν καινοτόμες προσεγγίσεις για 
την ανάπτυξη οικονομικών δραστηριοτήτων 
με βάση υπηρεσίες σχετικές με το 
οικοσύστημα. Θα αναπτυχθούν 
προσεγγίσεις για την πρόληψη της 
απερήμωσης, της υποβάθμισης και της 
διάβρωσης του εδάφους και για να τεθεί 
τέλος στην απώλεια της βιοποικιλότητας. Η 
έρευνα θα αφορά επίσης την αειφόρο 
διαχείριση των δασικών οικοσυστημάτων 
και άλλων συστημάτων του είδους τα 
οποία ευρίσκονται κοντά στη φύση που 
υφίσταται την αλλαγή των 
περιβαλλοντικών συνθηκών, μεταξύ των 
οποίων και η με μεγαλύτερη συχνότητα και 
ένταση εμφάνιση φυσικών καταστροφών, 
και του αστικού περιβάλλοντος, 
συμπεριλαμβανομένης της πολεοδομίας, 
καθώς και τη διαχείριση αποβλήτων. Η 
έρευνα θα συμβάλει και θα επωφεληθεί από 
την ανάπτυξη ανοικτών, κατανεμημένων και 
διαλειτουργικών συστημάτων διαχείρισης 
δεδομένων και πληροφοριών, και θα 
υποστηρίξει την αξιολόγηση, τις προοπτικές 
και τις υπηρεσίες που σχετίζονται με τους 
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φυσικούς πόρους και τη χρήση τους.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η προστασία από τη διάβρωση ορίζει ως καθήκον τη βιώσιμη διαχείριση των φυσικών πόρων· 
όσον αφορά τις 'ορεινές περιοχές', εφιστά την προσοχή στους ιδιαίτερους κινδύνους που 
τίθενται από τις κατολισθήσεις και άλλες μαζικής κλίμακας μετακινήσεις εδάφους.
Ο όρος 'διαχείριση των δασών' κρίνεται ανεπαρκής. Εκείνο που χρειάζεται να ενθαρρυνθεί 
είναι έννοιες διαχείρισης οι οποίες μπορούν να εξασφαλίσουν τις βασικές λειτουργίες των 
δασών (προστασία, χρησιμοποίηση και ψυχαγωγία) ακόμη και υπό τις μεταβαλλόμενες 
συνθήκες.

Η παρούσα τροπολογία αντικαθιστά την τροπολογία 871 στο σχέδιο έκθεσης Jerzy Buzek 
σχετικά με το έβδομο πρόγραμμα πλαίσιο.

Τροπολογία: Dominique Vlasto

Τροπολογία 382
Παράρτημα I, Μέρος 'Θεματικοί τομείς', υποδιαίρεση 'Περιβάλλον (συμπεριλαμβανομένης 

της αλλαγής του κλίματος)', τμήμα 'Δραστηριότητες', ενότητα 3, παύλα 1

Χρειάζονται νέες ή βελτιωμένες 
περιβαλλοντικές τεχνολογίες για τη μείωση 
των περιβαλλοντικών επιπτώσεων των 
ανθρωπίνων δραστηριοτήτων, την 
προστασία του περιβάλλοντος και τη 
διαχείριση των πόρων με αποδοτικότερο 
τρόπο, καθώς και την ανάπτυξη νέων 
προϊόντων, διαδικασιών και υπηρεσιών 
επωφελέστερων για το περιβάλλον εν 
συγκρίσει με τις υφιστάμενες εναλλακτικές 
λύσεις. Η έρευνα έχει ως κύριο στόχο: τις 
τεχνολογίες πρόληψης ή μείωσης του 
περιβαλλοντικού κινδύνου, τον μετριασμό 
των κινδύνων και των καταστροφών, τον 
μετριασμό της αλλαγής του κλίματος και της 
απώλειας της βιοποικιλότητας· τις 
τεχνολογίες προώθησης της αειφόρου 
παραγωγής και κατανάλωσης· τις 
τεχνολογίες διαχείρισης των πόρων ή 
αντιμετώπισης της ρύπανσης με 
αποτελεσματικότερο τρόπο, όσον αφορά 
τους υδάτινους, τους εδαφικούς, τους 
αέριους, τους θαλάσσιους και άλλους 
φυσικούς πόρους ή τα απόβλητα· τις 

Χρειάζονται νέες ή βελτιωμένες 
περιβαλλοντικές τεχνολογίες για τη μείωση 
των περιβαλλοντικών επιπτώσεων των 
ανθρωπίνων δραστηριοτήτων, την 
προστασία του περιβάλλοντος και τη 
διαχείριση των πόρων με αποδοτικότερο 
τρόπο, καθώς και την ανάπτυξη νέων 
προϊόντων, διαδικασιών και υπηρεσιών 
επωφελέστερων για το περιβάλλον εν 
συγκρίσει με τις υφιστάμενες εναλλακτικές 
λύσεις. Η έρευνα έχει ως κύριο στόχο: τις 
τεχνολογίες πρόληψης ή μείωσης του 
περιβαλλοντικού κινδύνου, τον μετριασμό 
των κινδύνων και των καταστροφών, τον 
μετριασμό της αλλαγής του κλίματος και της 
απώλειας της βιοποικιλότητας· τις 
τεχνολογίες προώθησης της αειφόρου 
παραγωγής και κατανάλωσης· τις 
τεχνολογίες διαχείρισης των πόρων ή 
αντιμετώπισης της ρύπανσης με 
αποτελεσματικότερο τρόπο, όσον αφορά 
τους υδάτινους, τους εδαφικούς, τους 
αέριους, τους θαλάσσιους και άλλους 
φυσικούς πόρους ή τα απόβλητα, 
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τεχνολογίες για μια σωστή από 
περιβαλλοντική άποψη και αειφόρο 
διαχείριση του ανθρώπινου περιβάλλοντος, 
συμπεριλαμβανομένου του δομημένου 
περιβάλλοντος, των αστικών περιοχών, του 
φυσικού τοπίου, καθώς και για τη 
διατήρηση και αποκατάσταση της 
πολιτιστικής κληρονομιάς.

περιλαμβανομένης της ανακυκλώσεως 
αποβλήτων· τις τεχνολογίες για μια σωστή 
από περιβαλλοντική άποψη και αειφόρο 
διαχείριση του ανθρώπινου περιβάλλοντος, 
συμπεριλαμβανομένου του δομημένου 
περιβάλλοντος, των αστικών περιοχών, του 
φυσικού τοπίου, καθώς και για τη 
διατήρηση και αποκατάσταση της 
πολιτιστικής κληρονομιάς.

Or. fr

Αιτιολόγηση

Η ανακύκλωση αποβλήτων είναι σημαντικό τμήμα της λύσεως που πρέπει να δοθεί στο 
πρόβλημα των αποβλήτων, ιδιαιτέρως όσον αφορά την παραγωγή ενεργείας.

Τροπολογία: Umberto Guidoni, Pia Elda Locatelli, Umberto Pirilli, Vincenzo Lavarra

Τροπολογία 383
Παράρτημα I, Μέρος 'Θεματικοί τομείς', υποδιαίρεση 'Περιβάλλον (συμπεριλαμβανομένης 

της αλλαγής του κλίματος)', τμήμα 'Δραστηριότητες', ενότητα 3, παύλα 1

Χρειάζονται νέες ή βελτιωμένες 
περιβαλλοντικές τεχνολογίες για τη μείωση 
των περιβαλλοντικών επιπτώσεων των 
ανθρωπίνων δραστηριοτήτων, την 
προστασία του περιβάλλοντος και τη 
διαχείριση των πόρων με αποδοτικότερο 
τρόπο, καθώς και την ανάπτυξη νέων 
προϊόντων, διαδικασιών και υπηρεσιών 
επωφελέστερων για το περιβάλλον εν 
συγκρίσει με τις υφιστάμενες εναλλακτικές 
λύσεις. Η έρευνα έχει ως κύριο στόχο: τις 
τεχνολογίες πρόληψης ή μείωσης του 
περιβαλλοντικού κινδύνου, τον μετριασμό 
των κινδύνων και των καταστροφών, τον 
μετριασμό της αλλαγής του κλίματος και της 
απώλειας της βιοποικιλότητας· τις 
τεχνολογίες προώθησης της αειφόρου 
παραγωγής και κατανάλωσης· τις 
τεχνολογίες διαχείρισης των πόρων ή 
αντιμετώπισης της ρύπανσης με 
αποτελεσματικότερο τρόπο, όσον αφορά 
τους υδάτινους, τους εδαφικούς, τους 
αέριους, τους θαλάσσιους και άλλους 
φυσικούς πόρους ή τα απόβλητα· τις 

Χρειάζονται νέες ή βελτιωμένες 
περιβαλλοντικές τεχνολογίες για τη μείωση 
των περιβαλλοντικών επιπτώσεων των 
ανθρωπίνων δραστηριοτήτων, την 
προστασία του περιβάλλοντος και τη 
διαχείριση των πόρων με αποδοτικότερο 
τρόπο, καθώς και την ανάπτυξη νέων 
προϊόντων, διαδικασιών και υπηρεσιών 
επωφελέστερων για το περιβάλλον εν 
συγκρίσει με τις υφιστάμενες εναλλακτικές 
λύσεις. Η έρευνα έχει ως κύριο στόχο: τις 
τεχνολογίες πρόληψης ή μείωσης του 
περιβαλλοντικού κινδύνου, τον μετριασμό 
των κινδύνων και των καταστροφών, τον 
μετριασμό της αλλαγής του κλίματος και της 
απώλειας της βιοποικιλότητας· τις 
τεχνολογίες προώθησης της αειφόρου 
παραγωγής και κατανάλωσης· τις 
τεχνολογίες διαχείρισης των πόρων ή 
αντιμετώπισης της ρύπανσης με 
αποτελεσματικότερο τρόπο, όσον αφορά 
τους υδάτινους, τους εδαφικούς, τους 
αέριους, τους θαλάσσιους και άλλους 
φυσικούς πόρους ή τα απόβλητα· τις 
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τεχνολογίες για μια σωστή από 
περιβαλλοντική άποψη και αειφόρο 
διαχείριση του ανθρώπινου περιβάλλοντος, 
συμπεριλαμβανομένου του δομημένου 
περιβάλλοντος, των αστικών περιοχών, του 
φυσικού τοπίου, καθώς και για τη 
διατήρηση και αποκατάσταση της 
πολιτιστικής κληρονομιάς.

τεχνολογίες για την επεξεργασία και/ή την 
επαναχρησιμοποίηση των αποβλήτων ή 
καταλοίπων από την παραγωγή ενέργειας·
τις τεχνολογίες για μια σωστή από 
περιβαλλοντική άποψη και αειφόρο 
διαχείριση του ανθρώπινου περιβάλλοντος, 
συμπεριλαμβανομένου του δομημένου 
περιβάλλοντος, των αστικών περιοχών, του 
φυσικού τοπίου, καθώς και για τη 
διατήρηση και αποκατάσταση της 
πολιτιστικής κληρονομιάς.

Or. en

Αιτιολόγηση

Είναι σημαντικό να επιτυγχάνεται η μείωση ή η επεξεργασία υποπροϊόντων της παραγωγής 
ενέργειας για να επιτευχθεί σοβαρή μείωση των αποβλήτων στον τομέα της ενέργειας.

Τροπολογία: Νικόλαος Βακάλης

Τροπολογία 384
Παράρτημα I, Μέρος 'Θεματικοί τομείς', υποδιαίρεση 'Περιβάλλον (συμπεριλαμβανομένης 

της αλλαγής του κλίματος)', τμήμα 'Δραστηριότητες', ενότητα 3, παύλα 1

Χρειάζονται νέες ή βελτιωμένες 
περιβαλλοντικές τεχνολογίες για τη μείωση 
των περιβαλλοντικών επιπτώσεων των 
ανθρωπίνων δραστηριοτήτων, την 
προστασία του περιβάλλοντος και τη 
διαχείριση των πόρων με αποδοτικότερο 
τρόπο, καθώς και την ανάπτυξη νέων 
προϊόντων, διαδικασιών και υπηρεσιών 
επωφελέστερων για το περιβάλλον εν 
συγκρίσει με τις υφιστάμενες εναλλακτικές 
λύσεις. Η έρευνα έχει ως κύριο στόχο: τις 
τεχνολογίες πρόληψης ή μείωσης του 
περιβαλλοντικού κινδύνου, τον μετριασμό 
των κινδύνων και των καταστροφών, τον 
μετριασμό της αλλαγής του κλίματος και της 
απώλειας της βιοποικιλότητας· τις 
τεχνολογίες προώθησης της αειφόρου 
παραγωγής και κατανάλωσης· τις 
τεχνολογίες διαχείρισης των πόρων ή 
αντιμετώπισης της ρύπανσης με 
αποτελεσματικότερο τρόπο, όσον αφορά 
τους υδάτινους, τους εδαφικούς, τους 
αέριους, τους θαλάσσιους και άλλους 

Χρειάζονται νέες ή βελτιωμένες 
περιβαλλοντικές τεχνολογίες για τη μείωση 
των περιβαλλοντικών επιπτώσεων των 
ανθρωπίνων δραστηριοτήτων, την 
προστασία του περιβάλλοντος και τη 
διαχείριση των πόρων με αποδοτικότερο 
τρόπο, καθώς και την ανάπτυξη νέων 
προϊόντων, διαδικασιών και υπηρεσιών 
επωφελέστερων για το περιβάλλον εν 
συγκρίσει με τις υφιστάμενες εναλλακτικές
λύσεις. Η έρευνα έχει ως κύριο στόχο: τις 
τεχνολογίες πρόληψης ή μείωσης του 
περιβαλλοντικού κινδύνου, τον μετριασμό 
των κινδύνων και των καταστροφών, τον 
μετριασμό της αλλαγής του κλίματος, 
περιλαμβανομένης της μείωσης και 
δέσμευσης του CO2 , και της απώλειας της 
βιοποικιλότητας· τις τεχνολογίες προώθησης 
της αειφόρου παραγωγής και κατανάλωσης·
τις τεχνολογίες διαχείρισης των πόρων ή 
αντιμετώπισης της ρύπανσης με 
αποτελεσματικότερο τρόπο, όσον αφορά 
τους υδάτινους, τους εδαφικούς, τους 
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φυσικούς πόρους ή τα απόβλητα· τις 
τεχνολογίες για μια σωστή από 
περιβαλλοντική άποψη και αειφόρο 
διαχείριση του ανθρώπινου περιβάλλοντος, 
συμπεριλαμβανομένου του δομημένου 
περιβάλλοντος, των αστικών περιοχών, του 
φυσικού τοπίου, καθώς και για τη 
διατήρηση και αποκατάσταση της 
πολιτιστικής κληρονομιάς.

αέριους, τους θαλάσσιους και άλλους 
φυσικούς πόρους ή τα απόβλητα, 
(περιλαμβανομένης της ανακυκλώσεως 
αποβλήτων από ανεγέρσεις και 
κατεδαφίσεις)· τις τεχνολογίες για μια 
σωστή από περιβαλλοντική άποψη και 
αειφόρο διαχείριση του ανθρώπινου 
περιβάλλοντος, συμπεριλαμβανομένου του 
δομημένου περιβάλλοντος, των αστικών 
περιοχών, του φυσικού τοπίου, καθώς και 
για τη διατήρηση και αποκατάσταση της 
πολιτιστικής κληρονομιάς.

Or. en

Αιτιολόγηση

Οι περιβαλλοντικές τεχνολογίες μείωσης και δέσμευσης του CO2 μοιραία συνδέονται με την 
πρόοδο του μετριασμού και ελέγχου των αλλαγών του κλίματος και θα δώσουν στην ΕΕ τη 
δυνατότητα να τηρήσει διεθνείς δεσμεύσεις της σύμφωνα με το Πρωτόκολλο του Κυότο.

Τροπολογία: Gianni De Michelis,Umberto Guidoni, Vincenzo Lavarra, Pia Elda Locatelli, 
Umberto Pirilli, Vittorio Prodi, Patrizia Toia

Τροπολογία 385
Παράρτημα Ι, Μέρος 'Θεματικοί τομείς', υποδιαίρεση 'Μεταφορές (συμπεριλαμβανομένης 

της αεροναυτικής)', τμήμα 'Στόχος'

Με βάση τα τεχνολογικά επιτεύγματα, 
ανάπτυξη ολοκληρωμένων, 
οικολογικότερων, εξυπνότερων και 
ασφαλέστερων πανευρωπαϊκών 
μεταφορικών συστημάτων, προς όφελος των 
πολιτών και της κοινωνίας, με σεβασμό των 
περιβαλλοντικών και των φυσικών πόρων·
διασφάλιση και περαιτέρω ανάπτυξη της 
ανταγωνιστικότητας και του ηγετικού ρόλου 
που έχουν εξασφαλίσει οι ευρωπαϊκές 
βιομηχανίες στην παγκόσμια αγορά.

Με βάση τα τεχνολογικά επιτεύγματα, 
ανάπτυξη ολοκληρωμένων, 
οικολογικότερων, εξυπνότερων και 
ασφαλέστερων πανευρωπαϊκών 
μεταφορικών συστημάτων, προς όφελος των 
πολιτών και της κοινωνίας, με σεβασμό των 
περιβαλλοντικών και των φυσικών πόρων·
Κατοχύρωση και περαιτέρω ενίσχυση της 
ανταγωνιστικότητας και του ηγετικού ρόλου 
που έχουν εξασφαλίσει οι ευρωπαϊκές 
βιομηχανίες στην παγκόσμια αγορά, το 
οποίο θα επιτρέψει να κλείσουν και τα 
τεχνολογικά χάσματα που υφίστανται σε 
υπερατλαντικό επίπεδο.

Or. en
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Αιτιολόγηση

Υπάρχουν τμήματα του συστήματος εναέριων μεταφορών των οποίων η Ευρώπη έχει χάσει τον
ηγετικό της ρόλο (π.χ. στις περιφερειακές μεταφορές τώρα επικρατούν οι Καναδοί και οι 
Βραζιλιάνοι). Υπάρχουν επίσης τμήματα όπου η Ευρώπη, χωρίς επαρκείς επενδύσεις, 
κινδυνεύει να παραγκωνισθεί σε περιθωριακές θέσεις (π.χ. tiltrotors). 

Τροπολογία: Inés Ayala Sender, Teresa Riera Madurell

Τροπολογία 386
Παράρτημα Ι, Μέρος 'Θεματικοί τομείς', υποδιαίρεση 'Μεταφορές (συμπεριλαμβανομένης 

της αεροναυτικής)', τμήμα 'Στόχος'

Με βάση τα τεχνολογικά επιτεύγματα, 
ανάπτυξη ολοκληρωμένων, 
οικολογικότερων, εξυπνότερων και 
ασφαλέστερων πανευρωπαϊκών 
μεταφορικών συστημάτων, προς όφελος των 
πολιτών και της κοινωνίας, με σεβασμό των 
περιβαλλοντικών και των φυσικών πόρων·
διασφάλιση και περαιτέρω ανάπτυξη της 
ανταγωνιστικότητας και του ηγετικού ρόλου 
που έχουν εξασφαλίσει οι ευρωπαϊκές 
βιομηχανίες στην παγκόσμια αγορά.

Με βάση τα τεχνολογικά και επιχειρησιακά 
επιτεύγματα και την Ευρωπαϊκή πολιτική 
μεταφορών, ανάπτυξη ολοκληρωμένων, 
'οικολογικότερων', 'εξυπνότερων' και 
ασφαλέστερων πανευρωπαϊκών 
μεταφορικών συστημάτων και συστημάτων 
επιμελητείας, προς όφελος των πολιτών και 
της κοινωνίας, με σεβασμό του 
περιβάλλοντος και των φυσικών πόρων·.
διασφάλιση και περαιτέρω ανάπτυξη της 

ανταγωνιστικότητας και του ηγετικού ρόλου 
που έχουν εξασφαλίσει οι ευρωπαϊκές 
βιομηχανίες στην παγκόσμια αγορά.

Or. en

Αιτιολόγηση

Πρέπει να ορίζεται επακριβώς η βάση για τις δραστηριότητες που προωθούνται από τον 
συγκεκριμένο θεματικό τομέα. Δεδομένης της θέσης της ΕΕ στην παγκόσμια γεωγραφία και της 
ανάπτυξης των συστημάτων μεταφορών που διαθέτει, είναι ουσιαστικό να καταβάλει 
μεγαλύτερη προσπάθεια για να επιδιώξει νέα και καλλίτερα συστήματα επιμελητείας για να 
βοηθηθεί η βελτίωση της δυνατότητας μετακινήσεων και να μειωθεί ο αντίκτυπος στο 
περιβάλλον.  Στον στόχο πρέπει επίσης να εγγράφεται η έρευνα σε θέματα ασφαλείας. Η 
ευρωπαϊκή βιομηχανία πρέπει να υποστηρίξει τα συστήματα μεταφορών που έχει και να τα 
χρησιμοποιεί προς βελτίωση της ανταγωνιστικότητας.

Η παρούσα τροπολογία αντικαθιστά την τροπολογία 914 στο σχέδιο έκθεσης Jerzy Buzek
σχετικά με το έβδομο πρόγραμμα πλαίσιο.

Τροπολογία: Teresa Riera Madurell

Τροπολογία 387
Παράρτημα Ι, Μέρος 'Θεματικοί τομείς', υποδιαίρεση 'Μεταφορές (συμπεριλαμβανομένης 
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της αεροναυτικής)', τμήμα 'Προσέγγιση', παράγραφος 6

Θα υποστηριχθούν επίσης οι 
δραστηριότητες διάδοσης και 
εκμετάλλευσης και η εκτίμηση των 
επιπτώσεων, δίνοντας ιδιαίτερη προσοχή 
στις ειδικές ανάγκες των χρηστών και στις
απαιτήσεις της πολιτικής στον τομέα 
μεταφορών.

Θα υποστηριχθούν επίσης οι 
δραστηριότητες που σχετίζονται με τη 
διάδοση, την εκμετάλλευση, την 
πληροφόρηση και επιστημονική 
δημοσιοποίηση (κυρίως όσον αφορά την
εκτίμηση των επιπτώσεων) καθεμιάς από 
τις δραστηριότητες που αναπτύσσονται 
στο πλαίσιο αυτού του θεματικού τομέα 
προτεραιότητας, με σκοπό να 
ικανοποιηθούν οι ειδικές ανάγκες των 
χρηστών, περιλαμβανομένων των αναγκών 
των αναπήρων, και οι απαιτήσεις της 
πολιτικής στον τομέα μεταφορών.

Or. es

Αιτιολόγηση

Νέα εκδοχή της τροπολογίας 142 που λαμβάνει υπόψη τις ανάγκες των αναπήρων. Θα 
αναπτυχθούν δράσεις δημοσιοποίησης με σκοπό να προωθηθεί η αφομοίωση των δράσεων 
αυτών από τους τελικούς χρήστες και ειδικότερα από τους πολιτικούς υπεύθυνους..

Τροπολογία: Gianni De Michelis,Umberto Guidoni, Vincenzo Lavarra, Pia Elda Locatelli, 
Umberto Pirilli, Vittorio Prodi, Patrizia Toia

Τροπολογία 388
Παράρτημα Ι, Μέρος 'Θεματικοί τομείς', υποδιαίρεση 'Μεταφορές (συμπεριλαμβανομένης 

της αεροναυτικής)', τμήμα 'Δραστηριότητες', υποδιαίρεση 'Aεροναυτική και αερομεταφορές', 
παράγραφος 2

Οικολογικές αερομεταφορές: Ανάπτυξη 
τεχνολογιών για τη μείωση των 
περιβαλλοντικών επιπτώσεων της 
αεροπορίας, με σκοπό να μειωθεί στο ήμισυ 
το εκπεμπόμενο διοξείδιο του άνθρακα
(CO2), να μειωθούν κατά 80% οι ειδικές 
εκπομπές οξειδίων του αζώτου (NOx) και να 
μειωθεί στο ήμισυ ο αντιληπτός θόρυβος. Η 
έρευνα θα επικεντρωθεί στην προαγωγή 
οικολογικών τεχνολογιών κινητήρων, όπου 
συμπεριλαμβάνεται η τεχνολογία 
εναλλακτικών καυσίμων, καθώς επίσης και 
η βελτίωση της αποδοτικότητας των 
αεροσκαφών σταθερών πτερυγίων και 
περιστροφικών πτερυγίων, οι νέες νοήμονες 
ελαφροβαρείς δομές, και η βελτιωμένη 

Οικολογικές αερομεταφορές: Ανάπτυξη 
τεχνολογιών για τη μείωση των 
περιβαλλοντικών επιπτώσεων της 
αεροπορίας, με σκοπό να μειωθεί στο ήμισυ 
το εκπεμπόμενο διοξείδιο του άνθρακα
(CO2), να μειωθούν κατά 80% οι ειδικές 
εκπομπές οξειδίων του αζώτου (NOx) και να 
μειωθεί στο ήμισυ ο αντιληπτός θόρυβος. Η 
έρευνα θα επικεντρωθεί στην προαγωγή 
οικολογικών τεχνολογιών κινητήρων, όπου 
συμπεριλαμβάνεται η τεχνολογία 
εναλλακτικών καυσίμων, καθώς επίσης και 
η βελτίωση της αποδοτικότητας των 
αεροσκαφών σταθερών πτερυγίων και 
περιστροφικών πτερυγίων (ελικοπτέρων και 
αεροσκαφών κεκλιμένων στροφείων
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αεροδυναμική. Συμπεριλαμβάνονται θέματα 
όπως η βελτίωση των λειτουργιών 
αεροσκάφους στον αερολιμένα (στο τμήμα 
του αερολιμένα μετά από τα σημεία ελέγχου 
χειραποσκευών και διαβατηρίων και στο 
τμήμα πριν από αυτά) και η διαχείριση της 
εναέριας κυκλοφορίας, οι διαδικασίες 
κατασκευής, συντήρησης και ανακύκλωσης.

(tiltrotors), οι νέες νοήμονες ελαφροβαρείς 
δομές, και η βελτιωμένη αεροδυναμική.
Συμπεριλαμβάνονται θέματα όπως η 
βελτίωση των λειτουργιών αεροσκάφους 
στον αερολιμένα (στο τμήμα του 
αερολιμένα μετά από τα σημεία ελέγχου 
χειραποσκευών και διαβατηρίων και στο 
τμήμα πριν από αυτά) και η διαχείριση της 
εναέριας κυκλοφορίας, οι διαδικασίες 
κατασκευής, συντήρησης και ανακύκλωσης.

Or. en

Αιτιολόγηση

Τα ελικόπτερα και τα αεροσκάφη κεκλιμένων στροφείων εγγράφονται αμφότερα στην 
οικογένεια αεροσκαφών περιστροφικών πτερυγίων, έκαστο είδος με τα δικά του ειδικά 
χαρακτηριστικά.

Τροπολογία: Lambert van Nistelrooij

Τροπολογία 389
Παράρτημα Ι, Μέρος 'Θεματικοί τομείς', υποδιαίρεση 'Μεταφορές (συμπεριλαμβανομένης 

της αεροναυτικής)', τμήμα 'Δραστηριότητες', υποδιαίρεση 'Aεροναυτική και αερομεταφορές', 
παράγραφος 2

Οικολογικές αερομεταφορές: Ανάπτυξη 
τεχνολογιών για τη μείωση των 
περιβαλλοντικών επιπτώσεων της 
αεροπορίας, με σκοπό να μειωθεί στο ήμισυ 
το εκπεμπόμενο διοξείδιο του άνθρακα
(CO2), να μειωθούν κατά 80% οι ειδικές 
εκπομπές οξειδίων του αζώτου (NOx) και να 
μειωθεί στο ήμισυ ο αντιληπτός θόρυβος. Η 
έρευνα θα επικεντρωθεί στην προαγωγή 
οικολογικών τεχνολογιών κινητήρων, όπου 
συμπεριλαμβάνεται η τεχνολογία 
εναλλακτικών καυσίμων, καθώς επίσης και 
η βελτίωση της αποδοτικότητας των 
αεροσκαφών σταθερών πτερυγίων και 
περιστροφικών πτερυγίων, οι νέες νοήμονες 
ελαφροβαρείς δομές, και η βελτιωμένη 
αεροδυναμική. Συμπεριλαμβάνονται θέματα 
όπως η βελτίωση των λειτουργιών 
αεροσκάφους στον αερολιμένα (στο τμήμα 
του αερολιμένα μετά από τα σημεία ελέγχου 
χειραποσκευών και διαβατηρίων και στο 
τμήμα πριν από αυτά) και η διαχείριση της 

Οικολογικές αερομεταφορές: Ανάπτυξη 
τεχνολογιών για τη μείωση των 
περιβαλλοντικών επιπτώσεων της 
αεροπορίας, με σκοπό να μειωθεί στο ήμισυ 
το εκπεμπόμενο διοξείδιο του άνθρακα
(CO2), να μειωθούν κατά 80% οι ειδικές 
εκπομπές οξειδίων του αζώτου (NOx) και να 
μειωθεί στο ήμισυ ο αντιληπτός θόρυβος. Η 
έρευνα θα επικεντρωθεί στην προαγωγή 
οικολογικών τεχνολογιών κινητήρων, όπου 
συμπεριλαμβάνεται η τεχνολογία 
εναλλακτικών καυσίμων, καθώς επίσης και 
η βελτίωση της αποδοτικότητας των 
αεροσκαφών σταθερών πτερυγίων και 
περιστροφικών πτερυγίων, οι νέες νοήμονες 
ελαφροβαρείς δομές, και η βελτιωμένη 
αεροδυναμική. Συμπεριλαμβάνονται θέματα 
όπως η βελτίωση των λειτουργιών 
αεροσκάφους στον αερολιμένα (στο τμήμα 
του αερολιμένα μετά από τα σημεία ελέγχου 
χειραποσκευών και διαβατηρίων και στο 
τμήμα πριν από αυτά) και η διαχείριση της 
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εναέριας κυκλοφορίας, οι διαδικασίες 
κατασκευής, συντήρησης και ανακύκλωσης.

εναέριας κυκλοφορίας, οι διαδικασίες 
κατασκευής, συντήρησης και γενικής 
επισκευής και ανακύκλωσης.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η ειδική προσοχή στη συντήρηση, την επιδιόρθωση και τη γενική επισκευή θα συμβάλει τα 
μέγιστα στο πρασίνισμα των αερομεταφορών και θα ευνοήσει τη συμμετοχή μεκρών και 
μεσαίου μεγέθους επιχειρήσεων σε όλα τα κράτη μέλη.

Τροπολογία: Gianni De Michelis,Umberto Guidoni, Vincenzo Lavarra, Pia Elda Locatelli, 
Umberto Pirilli, Vittorio Prodi, Patrizia Toia

Τροπολογία 390
Παράρτημα Ι, Μέρος 'Θεματικοί τομείς', υποδιαίρεση 'Μεταφορές (συμπεριλαμβανομένης 

της αεροναυτικής)', τμήμα 'Δραστηριότητες', υποδιαίρεση 'Aεροναυτική και αερομεταφορές', 
παράγραφος 4

Αύξηση της ικανοποίησης και της 
ασφάλειας των πελατών: Επίτευξη 
ποιοτικού άλματος όσον αφορά τις 
δυνατότητες επιλογής των επιβατών και την 
ευελιξία των δρομολογίων, με παράλληλο 
υποπενταπλασιασμό του ποσοστού 
ατυχημάτων. Οι νέες τεχνολογίες θα δώσουν 
τη δυνατότητα μεγαλύτερης επιλογής όσον 
αφορά την κατηγορία 
αεροσκαφών/κινητήρων από αεροσκάφη με 
μεγάλη άτρακτο έως αεροσκάφη μικρού
μεγέθους, καθώς και τη δυνατότητα 
αυξημένου επιπέδου αυτοματισμού όλων 
των συνιστωσών του συστήματος, 
συμπεριλαμβανομένης της διακυβέρνησης 
αεροσκάφους. Θα δοθεί επίσης έμφαση στις 
βελτιώσεις με σκοπό την άνεση και την 
ευεξία των επιβατών, στις νέες υπηρεσίες 
και μέτρα ενεργητικής και παθητικής 
ασφάλειας, με ιδιαίτερη έμφαση στο 
ανθρώπινο στοιχείο. Στην έρευνα 
συμπεριλαμβάνεται η προσαρμογή των 
αερολιμενικών δραστηριοτήτων και των 
δραστηριοτήτων εναέριας κυκλοφορίας 
στους διαφόρους τύπους οχημάτων και η επί 
εικοσιτετραώρου βάσεως χρησιμοποίηση 
των αερολιμενικών εγκαταστάσεων σε 
αποδεκτά για τους περιοίκους επίπεδα 

Αύξηση της ικανοποίησης και της 
ασφάλειας των πελατών: Επίτευξη 
ποιοτικού άλματος όσον αφορά τις 
δυνατότητες επιλογής των επιβατών και την 
ευελιξία των δρομολογίων, με παράλληλο 
υποπενταπλασιασμό του ποσοστού 
ατυχημάτων. Οι νέες τεχνολογίες θα δώσουν 
τη δυνατότητα μεγαλύτερης επιλογής όσον 
αφορά την κατηγορία 
αεροσκαφών/κινητήρων από αεροσκάφη με 
μεγάλη άτρακτο έως αεροσκάφη 
μικροτέρου μεγέθους για τις από κέντρου 
πόλεως σε κέντρο πόλεως συνδέσεις και 
οιεσδήποτε σε περιφερειακή κλίμακα 
εφαρμογές (π.χ. αεροσκάφη κεκλιμένων 
στροφείων), καθώς και τη δυνατότητα 
αυξημένου επιπέδου αυτοματισμού όλων 
των συνιστωσών του συστήματος, 
συμπεριλαμβανομένης της διακυβέρνησης 
αεροσκάφους. Θα δοθεί επίσης έμφαση στις 
βελτιώσεις με σκοπό την άνεση και την 
ευεξία των επιβατών, στις νέες υπηρεσίες 
και μέτρα ενεργητικής και παθητικής 
ασφάλειας, με ιδιαίτερη έμφαση στο 
ανθρώπινο στοιχείο. Στην έρευνα 
συμπεριλαμβάνεται η προσαρμογή των 
αερολιμενικών δραστηριοτήτων και των 
δραστηριοτήτων εναέριας κυκλοφορίας 
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θορύβου. στους διαφόρους τύπους οχημάτων και η επί 
εικοσιτετραώρου βάσεως χρησιμοποίηση 
των αερολιμενικών εγκαταστάσεων σε 
αποδεκτά για τους περιοίκους επίπεδα 
θορύβου.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η λέξη "μικρότερου" εξηγεί καλύτερα την ανάγκη να εξεταστεί η πλήρης κατηγορία 
αεροσκαφών κάτω από την κατηγορία αεροσκαφών ευρείας ατράκτου. Θα πρέπει επίσης να 
βελτιώσουμε τις ανταποκρίσεις μεταξύ κέντρων πόλεων καθώς και οποιαδήποτε άλλη τοπική 
ανταπόκριση όπου δεν υπάρχουν αρκετές υποδομές.

Τροπολογία: Umberto Guidoni

Τροπολογία 391
Παράρτημα Ι, Μέρος 'Θεματικοί τομείς', υποδιαίρεση 'Μεταφορές (συμπεριλαμβανομένης 

της αεροναυτικής)', τμήμα 'Δραστηριότητες', υποδιαίρεση 'Aεροναυτική και αερομεταφορές', 
παράγραφος 4

Αύξηση της ικανοποίησης και της 
ασφάλειας των πελατών: Επίτευξη 
ποιοτικού άλματος όσον αφορά τις 
δυνατότητες επιλογής των επιβατών και την 
ευελιξία των δρομολογίων, με παράλληλο 
υποπενταπλασιασμό του ποσοστού 
ατυχημάτων. Οι νέες τεχνολογίες θα δώσουν 
τη δυνατότητα μεγαλύτερης επιλογής όσον 
αφορά την κατηγορία 
αεροσκαφών/κινητήρων από αεροσκάφη με 
μεγάλη άτρακτο έως αεροσκάφη μικρού
μεγέθους, καθώς και τη δυνατότητα 
αυξημένου επιπέδου αυτοματισμού όλων 
των συνιστωσών του συστήματος, 
συμπεριλαμβανομένης της διακυβέρνησης 
αεροσκάφους. Θα δοθεί επίσης έμφαση στις 
βελτιώσεις με σκοπό την άνεση και την 
ευεξία των επιβατών, στις νέες υπηρεσίες 
και μέτρα ενεργητικής και παθητικής 
ασφάλειας, με ιδιαίτερη έμφαση στο 
ανθρώπινο στοιχείο. Στην έρευνα 
συμπεριλαμβάνεται η προσαρμογή των 
αερολιμενικών δραστηριοτήτων και των 
δραστηριοτήτων εναέριας κυκλοφορίας 
στους διαφόρους τύπους οχημάτων και η επί 
εικοσιτετραώρου βάσεως χρησιμοποίηση 

Αύξηση της ικανοποίησης και της 
ασφάλειας των πελατών: Επίτευξη 
ποιοτικού άλματος όσον αφορά τις 
δυνατότητες επιλογής των επιβατών και την 
ευελιξία των δρομολογίων, με παράλληλο 
υποπενταπλασιασμό του ποσοστού 
ατυχημάτων. Οι νέες τεχνολογίες θα δώσουν 
τη δυνατότητα μεγαλύτερης επιλογής όσον 
αφορά την κατηγορία 
αεροσκαφών/κινητήρων από αεροσκάφη με 
μεγάλη άτρακτο έως αεροσκάφη 
μικροτέρου μεγέθους, καθώς και τη 
δυνατότητα αυξημένου επιπέδου 
αυτοματισμού όλων των συνιστωσών του 
συστήματος, συμπεριλαμβανομένης της 
διακυβέρνησης αεροσκάφους. Θα δοθεί 
επίσης έμφαση στις βελτιώσεις με σκοπό 
την άνεση και την ευεξία των επιβατών, στις 
νέες υπηρεσίες και μέτρα ενεργητικής και 
παθητικής ασφάλειας, με ιδιαίτερη έμφαση 
στο ανθρώπινο στοιχείο. Στην έρευνα 
συμπεριλαμβάνεται η προσαρμογή των 
αερολιμενικών δραστηριοτήτων και των 
δραστηριοτήτων εναέριας κυκλοφορίας 
στους διαφόρους τύπους οχημάτων και η επί 
εικοσιτετραώρου βάσεως χρησιμοποίηση 
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των αερολιμενικών εγκαταστάσεων σε 
αποδεκτά για τους περιοίκους επίπεδα 
θορύβου.

των αερολιμενικών εγκαταστάσεων σε 
αποδεκτά για τους περιοίκους επίπεδα 
θορύβου.

Or. xm

Αιτιολόγηση

Η χρήση ελικοφόρων αεροσκαφών / αεροσκαφών κεκλιμένων στροφείων αυξάνει για όσους 
ταξιδεύουν τη δυνατότητα επιλογής επιτρέποντας τις συνδέσεις από κέντρο πόλεως σε κέντρο 
πόλεως και καθιστώντας δυνατές συνδέσεις σε επίπεδο περιφερείας όταν δεν υπάρχει η 
αρμόζουσα υποδομή εδάφους ή αερολιμένα.

Τροπολογία: Angelika Niebler

Τροπολογία 392
Παράρτημα Ι, Μέρος 'Θεματικοί τομείς', υποδιαίρεση 'Μεταφορές (συμπεριλαμβανομένης 

της αεροναυτικής)', τμήμα 'Δραστηριότητες', υποδιαίρεση 'Aεροναυτική και αερομεταφορές', 
παράγραφος 4

Αύξηση της ικανοποίησης και της 
ασφάλειας των πελατών: Επίτευξη 
ποιοτικού άλματος όσον αφορά τις 
δυνατότητες επιλογής των επιβατών και την 
ευελιξία των δρομολογίων, με παράλληλο 
υποπενταπλασιασμό του ποσοστού 
ατυχημάτων. Οι νέες τεχνολογίες θα δώσουν 
τη δυνατότητα μεγαλύτερης επιλογής όσον 
αφορά την κατηγορία 
αεροσκαφών/κινητήρων από αεροσκάφη με 
μεγάλη άτρακτο έως αεροσκάφη μικρού 
μεγέθους, καθώς και τη δυνατότητα 
αυξημένου επιπέδου αυτοματισμού όλων 
των συνιστωσών του συστήματος, 
συμπεριλαμβανομένης της διακυβέρνησης 
αεροσκάφους. Θα δοθεί επίσης έμφαση στις 
βελτιώσεις με σκοπό την άνεση και την 
ευεξία των επιβατών, στις νέες υπηρεσίες 
και μέτρα ενεργητικής και παθητικής 
ασφάλειας, με ιδιαίτερη έμφαση στο 
ανθρώπινο στοιχείο. Στην έρευνα 
συμπεριλαμβάνεται η προσαρμογή των 
αερολιμενικών δραστηριοτήτων και των 
δραστηριοτήτων εναέριας κυκλοφορίας 
στους διαφόρους τύπους οχημάτων και η επί 
εικοσιτετραώρου βάσεως χρησιμοποίηση 
των αερολιμενικών εγκαταστάσεων σε 
αποδεκτά για τους περιοίκους επίπεδα 

Αύξηση της ικανοποίησης και της 
ασφάλειας των πελατών: Επίτευξη 
ποιοτικού άλματος όσον αφορά τις 
δυνατότητες επιλογής των επιβατών και την 
ευελιξία των δρομολογίων, με παράλληλο 
υποπενταπλασιασμό του ποσοστού 
ατυχημάτων. Οι νέες τεχνολογίες θα δώσουν 
τη δυνατότητα μεγαλύτερης επιλογής όσον 
αφορά την κατηγορία 
αεροσκαφών/κινητήρων από αεροσκάφη με 
μεγάλη άτρακτο έως αεροσκάφη μικρού 
μεγέθους, καθώς και τη δυνατότητα 
αυξημένου επιπέδου αυτοματισμού όλων 
των συνιστωσών του συστήματος, 
συμπεριλαμβανομένης της διακυβέρνησης 
αεροσκάφους. Θα δοθεί επίσης έμφαση στις 
βελτιώσεις με σκοπό την άνεση και τις 
σχετιζόμενες με την υγεία συνθήκες, π.χ. 
μέσω βελτιωμένων θαλάμων επιβατών, και 
στην ευεξία των επιβατών, στις νέες 
υπηρεσίες και μέτρα ενεργητικής και 
παθητικής ασφάλειας, με ιδιαίτερη έμφαση 
στο ανθρώπινο στοιχείο. Στην έρευνα 
συμπεριλαμβάνεται η προσαρμογή των 
αερολιμενικών δραστηριοτήτων και των 
δραστηριοτήτων εναέριας κυκλοφορίας 
στους διαφόρους τύπους οχημάτων και η επί 
εικοσιτετραώρου βάσεως χρησιμοποίηση 
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θορύβου. των αερολιμενικών εγκαταστάσεων σε 
αποδεκτά για τους περιοίκους επίπεδα 
θορύβου.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η συνεχώς αυξανόμενη κινητικότητα της κοινωνίας και η συνεχιζόμενη παγκοσμιοποίηση θα 
έχουν ως αποτέλεσμα την αύξηση τόσο του αριθμού όσο και της διάρκειας των πτήσεων. Η 
βελτίωση του ελέγχου και της αποτελεσματικότητας των επιβατικών θαλάμων, π.χ. οι 
δυνατότητες ατομικής αναπροσαρμογής, θα σημάνουν αποφασιστική πρόοδο στις αεροπορικές 
μεταφορές. 

Η παρούσα τροπολογία αντικαθιστά την τροπολογία 932 στο σχέδιο έκθεσης Jerzy Buzek
σχετικά με το 7ο πρόγραμμα πλαίσιο.

Τροπολογία: Umberto Guidoni

Τροπολογία 393
Παράρτημα Ι, Μέρος 'Θεματικοί τομείς', υποδιαίρεση 'Μεταφορές (συμπεριλαμβανομένης 

της αεροναυτικής)', τμήμα 'Δραστηριότητες', υποδιαίρεση 'Aεροναυτική και αερομεταφορές', 
παράγραφος 7

Πρωτοποριακή έρευνα για τις 
αερομεταφορές του μέλλοντος: διερεύνηση 
ριζοσπαστικότερων, αποδοτικών από 
περιβαλλοντική άποψη και καινοτόμων 
τεχνολογιών που μπορούν να συμβάλουν 
στην πραγμάτωση του άλματος που 
απαιτείται από τις αερομεταφορές στο 
δεύτερο ήμισυ του τρέχοντος αιώνα και 
μετέπειτα. Η έρευνα θα καλύπτει πτυχές 
όπως οι νέες αρχές σχεδιασμού της πρόωσης 
και της αναβίβασης, οι νέες ιδέες για τον 
εσωτερικό χώρο των αεροπορικών 
οχημάτων, οι νέες αρχές σχεδιασμού 
αερολιμένα, οι νέες μέθοδοι για την 
καθοδήγηση και τον έλεγχο αεροσκάφους, 
οι εναλλακτικές λύσεις εκμετάλλευσης του 
συστήματος των αερομεταφορών και 
ενσωμάτωσής του σε άλλους τρόπους 
μεταφορών.

Πρωτοποριακή έρευνα για τις 
αερομεταφορές του μέλλοντος: διερεύνηση 
ριζοσπαστικότερων, αποδοτικών από 
περιβαλλοντική άποψη και καινοτόμων 
τεχνολογιών που μπορούν να συμβάλουν 
στην πραγμάτωση του άλματος που 
απαιτείται από τις αερομεταφορές την 
προσεχή δεκαετία. Η έρευνα θα καλύπτει 
πτυχές όπως οι νέες αρχές σχεδιασμού της 
πρόωσης και της αναβίβασης, οι νέες ιδέες 
για τον εσωτερικό χώρο των αεροπορικών 
οχημάτων, οι νέες αρχές σχεδιασμού 
αερολιμένα, οι νέες μέθοδοι για την 
καθοδήγηση και τον έλεγχο αεροσκάφους, 
οι εναλλακτικές λύσεις εκμετάλλευσης του 
συστήματος των αερομεταφορών και 
ενσωμάτωσής του σε άλλους τρόπους 
μεταφορών.

Or. xm
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Αιτιολόγηση

Παραπομπή στο δεύτερο ήμισυ του τρέχοντος αιώνα και μετέπειτα θα κάνει κατά πάσαν 
πιθανότητα τα σχέδια να υποχωρήσουν στη σφαίρα του μη πραγματοποιήσιμου. Η παραπομπή 
στην προσεχή δεκαετία είναι περισσότερο ρεαλιστική.

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

Τροπολογία 394
Παράρτημα Ι, Μέρος 'Θεματικοί τομείς', υποδιαίρεση 'Μεταφορές (συμπεριλαμβανομένης 

της αεροναυτικής)', τμήμα 'Δραστηριότητες', υποδιαίρεση 'Χερσαίες μεταφορές
(σιδηροδρομικές, οδικές και πλωτές)', παράγραφος 1

Βελτίωση της "περιβαλλοντικής 
συμπεριφοράς" των επίγειων μεταφορών:
ανάπτυξη τεχνολογιών και γνώσεων για τη 
μείωση της ρύπανσης (του αέρα, των 
υδάτων και του εδάφους) και των 
περιβαλλοντικών επιπτώσεων, όπως η 
αλλαγή του κλίματος, η υγεία, η 
βιοποικιλότητα και ο θόρυβος. Η έρευνα θα 
βελτιώσει την καθαρότητα και την 
ενεργειακή αποδοτικότητα των συστημάτων 
πρόωσης και θα προωθήσει τη χρήση 
εναλλακτικών καυσίμων, 
συμπεριλαμβανομένου του υδρογόνου και 
των κυψελών καυσίμου. Οι δραστηριότητες 
θα καλύψουν την υποδομή, τα οχήματα, τις 
τεχνολογίες σκαφών και κατασκευαστικών 
στοιχείων, συμπεριλαμβανομένης της 
συνολικής βελτιστοποίησης του 
συστήματος. Η έρευνα όσον αφορά τις 
εξελίξεις ειδικά στον τομέα των μεταφορών 
θα συμπεριλαμβάνει τη μεταποίηση, την 
κατασκευή, την εκμετάλλευση, τη 
συντήρηση, την επισκευή, την επιθεώρηση, 
την ανακύκλωση, τις στρατηγικές του 
τέλους του κύκλου ζωής και τις επεμβάσεις 
στη θάλασσα σε περίπτωση ατυχήματος.

Βελτίωση της "περιβαλλοντικής 
συμπεριφοράς" των επίγειων μεταφορών:
βελτίωση των μεθοδολογιών σχετικά με 
τον υπολογισμό του εξωτερικού κοινωνικού 
και περιβαλλοντικού κόστους· ανάπτυξη 
τεχνολογιών και γνώσεων για τη μείωση της 
ρύπανσης (του αέρα, των υδάτων και του 
εδάφους) και των περιβαλλοντικών 
επιπτώσεων, όπως η αλλαγή του κλίματος, η 
υγεία, η βιοποικιλότητα και ο θόρυβος. Η 
έρευνα θα βελτιώσει την καθαρότητα και 
την ενεργειακή αποδοτικότητα των 
συστημάτων πρόωσης και θα προωθήσει τη 
χρήση εναλλακτικών καυσίμων, 
συμπεριλαμβανομένου του υδρογόνου και 
των κυψελών καυσίμου. Οι δραστηριότητες 
θα καλύψουν την υποδομή, τα οχήματα, τις 
τεχνολογίες σκαφών και κατασκευαστικών 
στοιχείων, συμπεριλαμβανομένης της 
συνολικής βελτιστοποίησης του 
συστήματος. Η έρευνα όσον αφορά τις 
εξελίξεις ειδικά στον τομέα των μεταφορών 
θα συμπεριλαμβάνει τη μεταποίηση, την 
κατασκευή, την εκμετάλλευση, τη 
συντήρηση, την επισκευή, την επιθεώρηση, 
την ανακύκλωση, τις στρατηγικές του 
τέλους του κύκλου ζωής και τις επεμβάσεις 
στη θάλασσα σε περίπτωση ατυχήματος.

Or. en
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Αιτιολόγηση

Η απόφαση σχετικά με τη νέα οδηγία για το ευρωπαϊκό σήμα τέλους κυκλοφορίας 2 
περιλαμβάνει το σκοπό της ανάπτυξης μεθοδολογιών για τον υπολογισμό των εξωτερικών 
κοινωνικών περιβαλλοντικών δαπανών.

Τροπολογία: Teresa Riera Madurell

Τροπολογία 395
Παράρτημα Ι, Μέρος 'Θεματικοί τομείς', υποδιαίρεση 'Μεταφορές (συμπεριλαμβανομένης 

της αεροναυτικής)', τμήμα 'Δραστηριότητες', υποδιαίρεση 'Χερσαίες μεταφορές
(σιδηροδρομικές, οδικές και πλωτές)', παράγραφος 1

Βελτίωση της "περιβαλλοντικής 
συμπεριφοράς" των επίγειων μεταφορών:
ανάπτυξη τεχνολογιών και γνώσεων για τη 
μείωση της ρύπανσης (του αέρα, των 
υδάτων και του εδάφους) και των 
περιβαλλοντικών επιπτώσεων, όπως η 
αλλαγή του κλίματος, η υγεία, η 
βιοποικιλότητα και ο θόρυβος. Η έρευνα θα 
βελτιώσει την καθαρότητα και την 
ενεργειακή αποδοτικότητα των συστημάτων 
πρόωσης και θα προωθήσει τη χρήση 
εναλλακτικών καυσίμων, 
συμπεριλαμβανομένου του υδρογόνου και 
των κυψελών καυσίμου. Οι δραστηριότητες 
θα καλύψουν την υποδομή, τα οχήματα, τις 
τεχνολογίες σκαφών και κατασκευαστικών 
στοιχείων, συμπεριλαμβανομένης της 
συνολικής βελτιστοποίησης του 
συστήματος. Η έρευνα όσον αφορά τις 
εξελίξεις ειδικά στον τομέα των μεταφορών 
θα συμπεριλαμβάνει τη μεταποίηση, την 
κατασκευή, την εκμετάλλευση, τη 
συντήρηση, την επισκευή, την επιθεώρηση, 
την ανακύκλωση, τις στρατηγικές του 
τέλους του κύκλου ζωής και τις επεμβάσεις 
στη θάλασσα σε περίπτωση ατυχήματος.

Βελτίωση της "περιβαλλοντικής 
συμπεριφοράς" των επίγειων μεταφορών:
ανάπτυξη τεχνολογιών και γνώσεων για τη 
μείωση της ρύπανσης (του αέρα, των 
υδάτων και του εδάφους) και των 
περιβαλλοντικών επιπτώσεων, όπως η 
αλλαγή του κλίματος, η υγεία, η 
βιοποικιλότητα και ο θόρυβος. Η έρευνα θα 
βελτιώσει την καθαρότητα, την εν συγκρίσει 
προς το κόστος αποδοτικότητα και την 
ενεργειακή αποδοτικότητα των συστημάτων 
πρόωσης (π.χ. υβριδικές λύσεις) και θα 
προωθήσει τη χρήση εναλλακτικών 
καυσίμων, συμπεριλαμβανομένου του 
υδρογόνου και των κυψελών καυσίμου και 
σιδηροδρομικών οχημάτων με 
εναλλακτικούς υβριδικούς κινητήρες. Οι 
δραστηριότητες θα καλύψουν την υποδομή, 
τα οχήματα, τις τεχνολογίες σκαφών και 
κατασκευαστικών στοιχείων, 
συμπεριλαμβανομένης της συνολικής 
βελτιστοποίησης του συστήματος. Η έρευνα 
όσον αφορά τις εξελίξεις ειδικά στον τομέα 
των μεταφορών θα συμπεριλαμβάνει τη 
μεταποίηση, την κατασκευή, την 
εκμετάλλευση, τη συντήρηση, τη διάγνωση,
την επισκευή, την επιθεώρηση, τη διάλυση, 
τη διάθεση ως απόβλητα, την ανακύκλωση, 
τις στρατηγικές του τέλους του κύκλου ζωής 
και τις επεμβάσεις στη θάλασσα σε 
περίπτωση ατυχήματος.

Or. es
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Αιτιολόγηση

Νέα τροπολογία που αντικαθιστά την παλαιά τροπολογία 143 αναπτύσσοντας μερικές πτυχές 
του περιεχομένου της.

Τροπολογία: Andres Tarand

Τροπολογία 396
Παράρτημα Ι, Μέρος 'Θεματικοί τομείς', υποδιαίρεση 'Μεταφορές (συμπεριλαμβανομένης 

της αεροναυτικής)', τμήμα 'Δραστηριότητες', υποδιαίρεση 'Χερσαίες μεταφορές
(σιδηροδρομικές, οδικές και πλωτές)', παράγραφος 1

Βελτίωση της "περιβαλλοντικής 
συμπεριφοράς" των επίγειων μεταφορών:
ανάπτυξη τεχνολογιών και γνώσεων για τη 
μείωση της ρύπανσης (του αέρα, των 
υδάτων και του εδάφους) και των 
περιβαλλοντικών επιπτώσεων, όπως η 
αλλαγή του κλίματος, η υγεία, η 
βιοποικιλότητα και ο θόρυβος. Η έρευνα θα 
βελτιώσει την καθαρότητα και την 
ενεργειακή αποδοτικότητα των συστημάτων 
πρόωσης και θα προωθήσει τη χρήση 
εναλλακτικών καυσίμων, 
συμπεριλαμβανομένου του υδρογόνου και 
των κυψελών καυσίμου. Οι δραστηριότητες 
θα καλύψουν την υποδομή, τα οχήματα, τις 
τεχνολογίες σκαφών και κατασκευαστικών 
στοιχείων, συμπεριλαμβανομένης της 
συνολικής βελτιστοποίησης του 
συστήματος. Η έρευνα όσον αφορά τις 
εξελίξεις ειδικά στον τομέα των μεταφορών 
θα συμπεριλαμβάνει τη μεταποίηση, την 
κατασκευή, την εκμετάλλευση, τη 
συντήρηση, την επισκευή, την επιθεώρηση, 
την ανακύκλωση, τις στρατηγικές του 
τέλους του κύκλου ζωής και τις επεμβάσεις 
στη θάλασσα σε περίπτωση ατυχήματος.

Οικολογικές χερσαίες μεταφορές: ανάπτυξη 
τεχνολογιών και γνώσεων για τη μείωση της 
ρύπανσης (του αέρα, των υδάτων και του 
εδάφους) και τη μείωση των 
περιβαλλοντικών επιπτώσεων των 
μεταφορών, περιλαμβανομένων εκείνων 
επί της αλλαγή του κλίματος, της υγείας, 
της βιοποικιλότητας και του θορύβου. Η
έρευνα θα βελτιώσει την καθαρότητα και 
την ενεργειακή αποδοτικότητα των 
συστημάτων πρόωσης και θα προωθήσει τη 
χρήση εναλλακτικών καυσίμων, 
συμπεριλαμβανομένου του υδρογόνου και 
των κυψελών καυσίμου. Οι δραστηριότητες 
θα καλύψουν την υποδομή, τα οχήματα, τις 
τεχνολογίες σκαφών και κατασκευαστικών 
στοιχείων, συμπεριλαμβανομένης της 
συνολικής βελτιστοποίησης του 
συστήματος. Η έρευνα όσον αφορά τις 
εξελίξεις ειδικά στον τομέα των μεταφορών 
θα συμπεριλαμβάνει τη μεταποίηση, την 
κατασκευή, την εκμετάλλευση, τη 
συντήρηση, την επισκευή, την επιθεώρηση, 
την ανακύκλωση, τις στρατηγικές του 
τέλους του κύκλου ζωής και τις επεμβάσεις 
στη θάλασσα σε περίπτωση ατυχήματος.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η απόφαση σχετικά με τη νέα οδηγία για το ευρωπαϊκό σήμα τέλους κυκλοφορίας 2 
περιλαμβάνει το σκοπό της ανάπτυξης μεθοδολογιών για τον υπολογισμό των εξωτερικών 
κοινωνικών περιβαλλοντικών δαπανών.
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Η παρούσα τροπολογία αντικαθιστά την τροπολογία 941 στο σχέδιο έκθεσης Jerzy Buzek
σχετικά με το έβδομο πρόγραμμα πλαίσιο.

Τροπολογία: Alejo Vidal-Quadras Roca, Dominique Vlasto, Pilar del Castillo, Cristina
Gutiérrez-Cortines

Τροπολογία 397
Παράρτημα Ι, Μέρος 'Θεματικοί τομείς', υποδιαίρεση 'Μεταφορές (συμπεριλαμβανομένης 

της αεροναυτικής)', τμήμα 'Δραστηριότητες', υποδιαίρεση 'Χερσαίες μεταφορές
(σιδηροδρομικές, οδικές και πλωτές)', παράγραφος 1

Βελτίωση της "περιβαλλοντικής 
συμπεριφοράς" των επίγειων μεταφορών:
ανάπτυξη τεχνολογιών και γνώσεων για τη 
μείωση της ρύπανσης (του αέρα, των 
υδάτων και του εδάφους) και των 
περιβαλλοντικών επιπτώσεων, όπως η 
αλλαγή του κλίματος, η υγεία, η 
βιοποικιλότητα και ο θόρυβος. Η έρευνα θα 
βελτιώσει την καθαρότητα και την 
ενεργειακή αποδοτικότητα των συστημάτων 
πρόωσης και θα προωθήσει τη χρήση 
εναλλακτικών καυσίμων, 
συμπεριλαμβανομένου του υδρογόνου και 
των κυψελών καυσίμου. Οι δραστηριότητες 
θα καλύψουν την υποδομή, τα οχήματα, τις 
τεχνολογίες σκαφών και κατασκευαστικών 
στοιχείων, συμπεριλαμβανομένης της 
συνολικής βελτιστοποίησης του 
συστήματος. Η έρευνα όσον αφορά τις 
εξελίξεις ειδικά στον τομέα των μεταφορών 
θα συμπεριλαμβάνει τη μεταποίηση, την 
κατασκευή, την εκμετάλλευση, τη 
συντήρηση, την επισκευή, την επιθεώρηση, 
την ανακύκλωση, τις στρατηγικές του 
τέλους του κύκλου ζωής και τις επεμβάσεις 
στη θάλασσα σε περίπτωση ατυχήματος.

Οικολογικές χερσαίες μεταφορές: ανάπτυξη 
τεχνολογιών και γνώσεων για τη μείωση της 
ρύπανσης (του αέρα, των υδάτων και του 
εδάφους) και των περιβαλλοντικών 
επιπτώσεων, όπως η αλλαγή του κλίματος, η 
υγεία, η βιοποικιλότητα και ο θόρυβος. Η 
έρευνα θα βελτιώσει την καθαρότητα και 
την ενεργειακή αποδοτικότητα των 
συστημάτων πρόωσης και θα προωθήσει τη 
χρήση εναλλακτικών καυσίμων, 
συμπεριλαμβανομένου του υδρογόνου και 
των κυψελών καυσίμου, με στόχο την 
επίτευξη μεταφορικών μέσων χωρίς 
άνθρακα. Οι δραστηριότητες θα καλύψουν 
την υποδομή, τα οχήματα, τις τεχνολογίες 
σκαφών και κατασκευαστικών στοιχείων, 
συμπεριλαμβανομένης της συνολικής 
βελτιστοποίησης του συστήματος. Η έρευνα 
όσον αφορά τις εξελίξεις ειδικά στον τομέα 
των μεταφορών θα συμπεριλαμβάνει τη 
μεταποίηση, την κατασκευή, την 
εκμετάλλευση, τη συντήρηση, την επισκευή, 
την επιθεώρηση, την ανακύκλωση, τις 
στρατηγικές του τέλους του κύκλου ζωής 
και τις επεμβάσεις στη θάλασσα σε 
περίπτωση ατυχήματος.

Or. en

Αιτιολόγηση

Είναι δύσκολο να γνωρίζουμε τί είναι οι "καθαρές και αποδοτικές" μηχανές. Η τροπολογία 
επιδιώκει να καταστήσει σαφέστερο το κείμενο επί του θέματος αυτού. Εξάλλου, ο τελικός 
στόχος της ανάπτυξης νέων καυσίμων για επίγειες μεταφορές πρέπει να είναι η επίτευξη 
μεταφορικών λύσεων χωρίς άνθρακα.
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Η παρούσα τροπολογία αντικαθιστά την τροπολογία 943 στο σχέδιο έκθεσης Jerzy Buzek
σχετικά με το έβδομο πρόγραμμα πλαίσιο.

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

Τροπολογία 398
Παράρτημα Ι, Μέρος 'Θεματικοί τομείς', υποδιαίρεση 'Μεταφορές (συμπεριλαμβανομένης 

της αεροναυτικής)', τμήμα 'Δραστηριότητες', υποδιαίρεση 'Χερσαίες μεταφορές
(σιδηροδρομικές, οδικές και πλωτές)', παράγραφος 2

Υποστήριξη της εξισορρόπησης των 
μορφών μεταφοράς και της αποσυμφόρησης 
των διαδρόμων μεταφορών: ανάπτυξη και 
επίδειξη των αδιάλειπτων μεταφορών 
ατόμων και εμπορευμάτων ‘από πόρτα σε 
πόρτα’, καθώς και τεχνολογίες για τη 
διασφάλιση της αποτελεσματικής 
διατροπικότητας, μεταξύ άλλων στο πλαίσιο 
της ανταγωνιστικότητας των 
σιδηροδρομικών μεταφορών. Εδώ 
συμπεριλαμβάνονται οι δραστηριότητες που 
αφορούν τη διαλειτουργικότητα και την 
επιχειρησιακή βελτιστοποίηση των τοπικών, 
περιφερειακών, εθνικών και ευρωπαϊκών 
δικτύων μεταφορών, των συστημάτων και 
των υπηρεσιών, καθώς και της διατροπικής 
ενοποίησής τους. Οι δραστηριότητες 
αποσκοπούν στη βέλτιστη χρήση των 
υποδομών, όπου συμπεριλαμβάνονται οι 
τερματικοί σταθμοί και τα εξειδικευμένα 
δίκτυα, η βελτιωμένη διαχείριση των 
μεταφορών, της κυκλοφορίας και των 
πληροφοριών, η βελτιωμένη επιμελητική 
εμπορευμάτων και η διατροπικότητα από 
πλευράς επιβατών. Θα αναπτυχθούν 
νοήμονα συστήματα, νέες αρχές 
σχεδιασμού οχημάτων/σκαφών και 
τεχνολογίες στις οποίες 
συμπεριλαμβάνονται οι δραστηριότητες 
φόρτωσης και εκφόρτωσης. Στις γνώσεις 
για τη χάραξη πολιτικής θα συμπεριληφθεί 
η τιμολόγηση και η χρέωση της χρήσης 
των υποδομών, η εκτίμηση των μέτρων 
της πολιτικής μεταφορών της ΕΕ και η 
πολιτική και τα έργα όσον αφορά τα 
πανευρωπαϊκά δίκτυα.

Υποστήριξη της εξισορρόπησης των 
μορφών μεταφοράς και της αποσυμφόρησης 
των διαδρόμων μεταφορών: ανάπτυξη και 
επίδειξη των αδιάλειπτων μεταφορών 
ατόμων και εμπορευμάτων ‘από πόρτα σε 
πόρτα’, καθώς και τεχνολογίες για τη 
διασφάλιση της αποτελεσματικής 
διατροπικότητας, μεταξύ άλλων στο πλαίσιο 
της ανταγωνιστικότητας των 
σιδηροδρομικών μεταφορών. Εδώ 
συμπεριλαμβάνονται οι δραστηριότητες που 
αφορούν τη διαλειτουργικότητα και την 
επιχειρησιακή βελτιστοποίηση των τοπικών, 
περιφερειακών, εθνικών και ευρωπαϊκών 
δικτύων μεταφορών, των συστημάτων και 
των υπηρεσιών, καθώς και της διατροπικής 
ενοποίησής τους· περιλαμβάνονται επίσης η 
περαιτέρω απόκτηση εμπειρίας και 
ανάπτυξη του Ευρωπαϊκού Συστήματος 
Διαχείρισης της Σιδηροδρομικής 
Κυκλοφορίας (ERTMS). 
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Or. en

Αιτιολόγηση

Το ERTMS είναι σημαντικό εντός του TEN-T. Πρέπει να γίνουν και άλλες συνοδευτικές έρευνες 
σχετικά με την τυποποίηση, σταθεροποίηση και νέες εμπειρίες.

Τροπολογία: Teresa Riera Madurell

Τροπολογία 399
Παράρτημα Ι, Μέρος 'Θεματικοί τομείς', υποδιαίρεση 'Μεταφορές (συμπεριλαμβανομένης 

της αεροναυτικής)', τμήμα 'Δραστηριότητες', υποδιαίρεση 'Χερσαίες μεταφορές 
(σιδηροδρομικές, οδικές και πλωτές)', παράγραφος 3

Προαγωγή μιας αειφόρου αστικής
κινητικότητας: επικέντρωση στην 
κινητικότητα ατόμων και εμπορευμάτων στο 
πλαίσιο της έρευνας για το ‘όχημα της 
επόμενης γενιάς’ και της εκμετάλλευσής του 
από την αγορά, συνενώνοντας όλα τα 
στοιχεία για καθαρές, ενεργειακά 
αποδοτικές, ασφαλείς και νοήμονες οδικές 
μεταφορές. Η έρευνα όσον αφορά τις νέες 
λύσεις κινητικότητας, τα καινοτόμα 
οργανωτικά προγράμματα και τα 
προγράμματα διαχείρισης της 
κινητικότητας, και τις υψηλής ποιότητας 
δημόσιες μεταφορές θα αποσκοπεί στη 
διασφάλιση της πρόσβασης σε όλους τους 
πολίτες και σε υψηλά επίπεδα διατροπικής 
ενοποίησης. Οι καινοτόμες στρατηγικές για 
καθαρές αστικές μεταφορές θα αναπτυχθούν 
και θα υποβληθούν σε δοκιμή. Θα δοθεί 
ιδιαίτερη προσοχή στους μη ρυπογόνους 
τρόπους μεταφοράς, στη διαχείριση της 
ζήτησης, στον εξορθολογισμό των ιδιωτικών 
μεταφορών, στις στρατηγικές 
πληροφόρησης και επικοινωνίας, στις 
υπηρεσίες και στις υποδομές. Στα εργαλεία 
υποστήριξης της ανάπτυξης και της 
εφαρμογής πολιτικής συγκαταλέγεται ο 
σχεδιασμός των μεταφορών και ο 
χωροταξικός σχεδιασμός.

Προαγωγή μιας αειφόρου κινητικότητας στο 
αστικό περιβάλλον για όλους τους πολίτες, 
συμπεριλαμβανομένων των αναπήρων:
επικέντρωση στην κινητικότητα ατόμων και 
εμπορευμάτων στο πλαίσιο της έρευνας για 
το ‘όχημα της επόμενης γενιάς’ και της 
εκμετάλλευσής του από την αγορά, 
συνενώνοντας όλα τα στοιχεία για καθαρές, 
ενεργειακά αποδοτικές, ασφαλείς και 
νοήμονες οδικές μεταφορές. Η έρευνα όσον 
αφορά τις νέες λύσεις μεταφορών και
κινητικότητας, τα καινοτόμα οργανωτικά 
προγράμματα και τα προγράμματα 
διαχείρισης της κινητικότητας, και τις 
υψηλής ποιότητας δημόσιες μεταφορές θα 
αποσκοπεί στη διασφάλιση της πρόσβασης 
σε όλους τους πολίτες και σε υψηλά επίπεδα 
διατροπικής ενοποίησης. Οι καινοτόμες 
στρατηγικές για καθαρές αστικές μεταφορές 
θα αναπτυχθούν και θα υποβληθούν σε 
δοκιμή. Θα δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στους 
μη ρυπογόνους τρόπους μεταφοράς, στη 
διαχείριση της ζήτησης, στον 
εξορθολογισμό των ιδιωτικών μεταφορών, 
στις στρατηγικές πληροφόρησης και 
επικοινωνίας, στις υπηρεσίες και στις 
υποδομές. Στα εργαλεία και μοντέλα 
υποστήριξης της ανάπτυξης και της 
εφαρμογής πολιτικής συγκαταλέγεται ο 
σχεδιασμός των μεταφορών και ο 
χωροταξικός σχεδιασμός.

Or. es
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Αιτιολόγηση

Η τροπολογία αναπτύσσει την παλαιά τροπολογία 144.

Τροπολογία: Anne Laperrouze

Τροπολογία 400
Παράρτημα Ι, Μέρος 'Θεματικοί τομείς', υποδιαίρεση 'Μεταφορές (συμπεριλαμβανομένης 

της αεροναυτικής)', τμήμα 'Δραστηριότητες', υποδιαίρεση 'Χερσαίες μεταφορές
(σιδηροδρομικές, οδικές και πλωτές)', παράγραφος 4

Βελτίωση της τεχνικής ασφάλειας και της 
φυσικής προστασίας: ανάπτυξη τεχνολογιών 
και νοημόνων συστημάτων για την 
προστασία ευάλωτων ατόμων, όπως οι 
οδηγοί, οι αναβάτες, οι επιβάτες, τα 
πληρώματα και οι πεζοί. Θα αναπτυχθούν 
προηγμένα μηχανικά συστήματα και 
μεθοδολογίες ανάλυσης κινδύνου για τον 
σχεδιασμό οχημάτων, σκαφών και 
υποδομών. Θα δοθεί έμφαση στις 
ενοποιητικές προσεγγίσεις που συνδέουν το 
ανθρώπινο στοιχείο, τη δομική ακεραιότητα, 
την προληπτική, παθητική και ενεργητική 
ασφάλεια, τη διάσωση και τη διαχείριση 
κρίσεων. Η τεχνική ασφάλεια θεωρείται 
εγγενής συνιστώσα του συνολικού 
συστήματος μεταφορών, το οποίο 
περιλαμβάνει τις υποδομές, τα εμπορεύματα 
και τα εμπορευματοκιβώτια, τους χρήστες 
και τους φορείς εκμετάλλευσης μεταφορών, 
τα οχήματα και τα σκάφη, τα μέτρα σε 
πολιτικό και νομοθετικό επίπεδο, καθώς και 
τα εργαλεία υποστήριξης της λήψης 
αποφάσεων και επικύρωσης· η φυσική 
προστασία θα ληφθεί υπόψη στο μέτρο που 
αποτελεί εγγενή απαίτηση του συστήματος 
μεταφορών.

Βελτίωση της τεχνικής ασφάλειας και της 
φυσικής προστασίας: ανάπτυξη τεχνολογιών 
και νοημόνων συστημάτων για την 
προστασία ευάλωτων ατόμων, όπως οι 
οδηγοί, οι αναβάτες, οι επιβάτες, τα 
πληρώματα και οι πεζοί. Θα αναπτυχθούν 
προηγμένα μηχανικά συστήματα και 
μεθοδολογίες ανάλυσης κινδύνου για τον 
σχεδιασμό οχημάτων, σκαφών και 
υποδομών. Θα δοθεί έμφαση στις 
ενοποιητικές προσεγγίσεις που συνδέουν το 
ανθρώπινο στοιχείο, τη δομική ακεραιότητα, 
την προληπτική, παθητική και ενεργητική 
ασφάλεια, τη διάσωση και τη διαχείριση 
κρίσεων. Η τεχνική ασφάλεια θεωρείται 
εγγενής συνιστώσα του συνολικού 
συστήματος μεταφορών, το οποίο 
περιλαμβάνει τις επί ή στα αναοικτά των 
ακτών υποδομές, τα εμπορεύματα 
(περιλαμβανομένου του υγροποιημένου 
φυσικού αερίου) και τα 
εμπορευματοκιβώτια, τους χρήστες και τους 
φορείς εκμετάλλευσης μεταφορών, τα 
οχήματα και τα σκάφη, τα μέτρα σε πολιτικό 
και νομοθετικό επίπεδο, καθώς και τα 
εργαλεία υποστήριξης της λήψης
αποφάσεων και επικύρωσης· η φυσική 
προστασία θα ληφθεί υπόψη στο μέτρο που 
αποτελεί εγγενή απαίτηση του συστήματος 
μεταφορών.

Or. en

Αιτιολόγηση

The demand of liquefied gas transportation will increase for environmental purposes and 
resources management : The LNG market will be multiplied by two ore more in the next two 
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decades in the world, i.e. Europe and  Asia mainly. LNG is indeed the right answer to 
diversify the European external sources of natural gas and to have access to further 
resources. Moreover LNG will help to fluidise the European internal market by the 
development of the spot gas market. As consequences, Europe will have: 

- specific needs in shipbuilding, specifically in LNG carriers 

- needs in adapting the European port capacity in the context of an increasing difficulty 
to develop new port infrastructures due to safety and environmental protection of the coasts : 
a promised answer in the LNG transportation is the greater development of offshore natural 
gas infrastructures for LNG carriers delivery. 

R&D has to back up the LNG developments with sustainable management : it means to deal 
with efficient and safe LNG infrastructures and technologies including LNG offshore 
infrastructures together with deep understanding of LNG behaviour. However if the design 
and operation of barge are well mastered, R&D has to be performed on dedicated LNG 
barges, including mooring of LNG carriers with weather and swell limitations, long distance 
LNG pipes to transport LNG from the offshore barge to the re-gasification unit and to design 
and develop alternatives storage solutions to the current tank.

Τροπολογία: Anne Laperrouze

Τροπολογία 401
Παράρτημα Ι, Μέρος 'Θεματικοί τομείς', υποδιαίρεση 'Μεταφορές (συμπεριλαμβανομένης 

της αεροναυτικής)', τμήμα 'Δραστηριότητες', υποδιαίρεση 'Χερσαίες μεταφορές
(σιδηροδρομικές, οδικές και πλωτές)', παράγραφος 5

Ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας:
βελτίωση της ανταγωνιστικότητας του 
κλάδου των μεταφορών, διασφαλίζοντας τις 
αειφόρες, αποδοτικές και οικονομικά 
προσιτές μεταφορικές υπηρεσίες και 
δημιουργώντας νέες δεξιότητες και 
ευκαιρίες θέσεων απασχόλησης μέσω της 
έρευνας και της ανάπτυξης. Οι τεχνολογίες 
προηγμένων βιομηχανικών διεργασιών 
συμπεριλαμβάνουν τον σχεδιασμό, τη 
μεταποίηση, τη συναρμολόγηση, την 
κατασκευή και τη συντήρηση, και 
αποσκοπούν στη μείωση του κόστους του 
κύκλου ζωής και του απαιτούμενου χρόνου 
ανάπτυξης. Θα δοθεί έμφαση στις αρχές 
σχεδιασμού καινοτόμων προϊόντων και στις 
βελτιωμένες μεταφορικές υπηρεσίες, 
διασφαλίζοντας τη μεγαλύτερη ικανοποίηση 
του καταναλωτή. Θα αναπτυχθεί μια νέα 
οργάνωση της παραγωγής, στην οποία 
συμπεριλαμβάνονται η διαχείριση της 

Ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας:
βελτίωση της ανταγωνιστικότητας του 
κλάδου των μεταφορών, διασφαλίζοντας τις 
αειφόρες, αποδοτικές και οικονομικά 
προσιτές μεταφορικές υπηρεσίες και 
δημιουργώντας νέες δεξιότητες και 
ευκαιρίες θέσεων απασχόλησης μέσω της 
έρευνας και της ανάπτυξης. Οι τεχνολογίες 
προηγμένων βιομηχανικών διεργασιών 
συμπεριλαμβάνουν τον σχεδιασμό, τη 
μεταποίηση, τη συναρμολόγηση, την 
κατασκευή και τη συντήρηση, και 
αποσκοπούν στη μείωση του κόστους του 
κύκλου ζωής και του απαιτούμενου χρόνου 
ανάπτυξης. Θα δοθεί έμφαση στις αρχές 
σχεδιασμού καινοτόμων προϊόντων και 
συστημάτων και στις βελτιωμένες 
μεταφορικές υπηρεσίες, διασφαλίζοντας τη 
μεγαλύτερη ικανοποίηση του καταναλωτή.
Θα αναπτυχθεί μια νέα οργάνωση της 
παραγωγής, στην οποία 
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αλυσίδας εφοδιασμού και τα συστήματα 
διανομής.

συμπεριλαμβάνονται η διαχείριση της 
αλυσίδας εφοδιασμού και τα συστήματα 
διανομής.

Or. en

Αιτιολόγηση

The demand of liquefied gas transportation will increase for environmental purposes and 
resources management: The LNG market will be multiplied by two ore more in the next two 
decades in the world, i.e. Europe and Asia mainly, but US may also develop that technology. 
LNG is indeed the right answer to diversify the European external sources of natural gas and 
to have access to further resources. Moreover LNG will help to fluidise the European internal 
market by the development of the spot gas market. That will contribute to the competitiveness 
of the European industry by the reduction of the cost of energy. As consequences, Europe will 
have: 

- specific needs in shipbuilding, specifically in LNG carriers 

- needs in adapting the European port capacity in the context of an increasing difficulty 
to develop new port infrastructures due to environmental protection of the coasts : a promised 
answer in the LNG transportation is the greater development of offshore natural gas 
infrastructures for LNG carriers delivery. 

R&D has to back up the LNG developments with sustainable management, including LNG 
offshore infrastructures : energy ratio of LNG carriers, thermodynamic cycles, new materials, 
new equipment, long distance LNG pipes, alternatives storage solutions to the current tank …  
Moreover these works will lead to international or European regulation and standard 
proposals. 

Europe and Japan have the leadership on LNG technologies and the expertise of Europe is 
well known all over the world. European partners are ready to share their expertise for the 
LNG development and test facilities : oil & gas operators,  oil & gas industries (including 
SMEs), consultants, laboratories.

Τροπολογία: Pia Elda Locatelli, Vincenzo Lavarra, Umberto Pirilli, Gianni De Michelis, 
Umberto Guidoni, Patrizia Toia, Renato Brunetta, Vittorio Prodi

Τροπολογία 402

Παράρτημα Ι, Μέρος 'Θεματικοί τομείς', υποδιαίρεση 'Μεταφορές (συμπεριλαμβανομένης 
της αεροναυτικής)', τμήμα 'Δραστηριότητες', υποδιαίρεση 'Υποστήριξη του Ευρωπαϊκού 

Συστήματος Παγκόσμιας Δορυφορικής Πλοήγησης (Galileo)', παράγραφος 3

Παροχή εργαλείων και δημιουργία 
κατάλληλου περιβάλλοντος: διασφάλιση της 
ασφαλούς χρήσης των υπηρεσιών, κυρίως 

Παροχή εργαλείων και δημιουργία 
κατάλληλου περιβάλλοντος: διασφάλιση της 
ασφαλούς χρήσης των υπηρεσιών, κυρίως 
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μέσω της πιστοποίησης σε καίριους τομείς 
εφαρμογών· προετοιμασία και επιβεβαίωση 
της καταλληλότητας των υπηρεσιών για τις 
νέες πολιτικές και τα νέα νομοθετικά μέσα, 
συμπεριλαμβανομένης της εφαρμογής τους·
αντιμετώπιση των κρατικά ρυθμιζόμενων 
υπηρεσιών σύμφωνα με την εγκεκριμένη 
πολιτική πρόσβασης· ανάπτυξη βασικών 
ψηφιακών δεδομένων και συστημάτων 
τοπολογίας, χαρτογραφίας και γεωδαισίας 
για χρήση σε εφαρμογές πλοήγησης·
αντιμετώπιση των αναγκών και των 
απαιτήσεων όσον αφορά την τεχνική 
ασφάλεια και τη φυσική προστασία.

μέσω της πιστοποίησης σε καίριους τομείς 
εφαρμογών· προετοιμασία και επιβεβαίωση 
της καταλληλότητας των υπηρεσιών για τις 
νέες πολιτικές και τα νέα νομοθετικά μέσα, 
συμπεριλαμβανομένης της εφαρμογής τους·
αντιμετώπιση των κρατικά ρυθμιζόμενων 
υπηρεσιών σύμφωνα με την εγκεκριμένη 
πολιτική πρόσβασης· ανάπτυξη βασικών 
ψηφιακών δεδομένων και συστημάτων 
τοπολογίας, χαρτογραφίας και γεωδαισίας 
για χρήση σε εφαρμογές πλοήγησης·
αντιμετώπιση των αναγκών και των 
απαιτήσεων όσον αφορά την τεχνική 
ασφάλεια και τη φυσική προστασία. Στον 
τομέα της ασφαλείας και να επιτευχθεί η 
μεγίστη διάδραση με συστήματα που 
σχετίζονται με την Παγκόσμια 
Παρακολούθηση του Περιβάλλοντος και 
της Ασφάλειας (GMES) θα προωθηθεί η 
εκπόνηση μελετών σκοπιμότητας και η 
διεξαγωγή επιδείξεων με στόχο το συμβατό 
και τη σύγκλιση σε κάθε δυνατή φάση 
ανάμεσα στο GMES και το Galileo ως 
τμήμα ενός GMES που να αποτελεί 
'σύστημα συστημάτων'.

Or. en

Αιτιολόγηση

Το GMES και το Galileo είναι πολύ διαφορετικά ως προς το πεδίο που καλύπτουν και τη δομή 
που έχουν, αμφότερα όμως συγκλίνουν προς τελικούς χρήστες κατά τρόπους που αποσκοπούν 
να τονώσουν τη δυνατότητα των πολιτών να υπολογίζουν σε ευρύ φάσμα εργαλείων στην 
καθημερινή ζωή τους καθώς και τις ικανότητες των επιχειρήσεων και των τοπικών αρχών να 
επιτυγχάνουν πλήρες καθεστώς επικουρικότητας μέσω πανταχού παρόντων και αδιαλείπτου 
λειτουργίας τεχνολογικών εργαλείων και συστημάτων επικοινωνίας.

Ειδικά κατά την περίοδο πριν να αναπτύξει το GMES το δικό του σύνολο δορυφόρων – που θα 
προστεθεί στα σύνολα δορυφόρων των κρατών μελών – τα δύο προγράμματα πρέπει να 
θεωρούνται κατά πολλούς τρόπους συμπληρωματικά.

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

Τροπολογία 403
Παράρτημα I, Μέρος 'Θεματικοί τομείς', υποδιαίρεση 'Κοινωνικοοικονομικές και 

ανθρωπιστικές επιστήμες', τμήμα 'Στόχος'

Παραγωγή εμπεριστατωμένων κοινών Παραγωγή εμπεριστατωμένων κοινών 
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γνώσεων όσον αφορά τις πολύπλοκες και 
αλληλένδετες κοινωνικοοικονομικές 
προκλήσεις που αντιμετωπίζει η Ευρώπη, 
όπως η οικονομική ανάπτυξη, η 
απασχόληση και η ανταγωνιστικότητα, η 
κοινωνική συνοχή και η αειφορία, η 
ποιότητα ζωής, η εκπαίδευση, τα 
πολιτιστικά θέματα και η παγκόσμια 
αλληλεξάρτηση, ιδίως με σκοπό την παροχή 
καλύτερης βάσης γνώσεων για τις πολιτικές 
στους σχετικούς τομείς.

γνώσεων όσον αφορά τις πολύπλοκες και 
αλληλένδετες κοινωνικοοικονομικές 
προκλήσεις που αντιμετωπίζει η Ευρώπη, 
όπως η οικονομική ανάπτυξη, η υψηλής 
ποιότητας απασχόληση, η γήρανση της 
κοινωνίας και η ανταγωνιστικότητα, η 
κοινωνική συνοχή και η αειφορία, η 
ποιότητα ζωής, η εκπαίδευση, η ειρήνη, τα 
πολιτιστικά θέματα και η παγκόσμια 
αλληλεξάρτηση, ιδίως με σκοπό την παροχή 
καλύτερης βάσης γνώσεων για τις πολιτικές 
στους σχετικούς τομείς.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η γήρανση της κοινωνίας αποτελεί μία από τις βασικές προκλήσεις του μέλλοντος.

Τροπολογία: Teresa Riera Madurell

Τροπολογία 404
Παράρτημα I, Μέρος 'Θεματικοί Τομείς', υποδιαίρεση 8 'Κοινωνικοοικονομικές και 

ανθρωπιστικές επιστήμες', τμήμα 'Δραστηριότητες', υποδιαίρεση 'Οικονομική ανάπτυξη, 
απασχόληση και ανταγωνιστικότητα στην κοινωνία της γνώσης', παράγραφος 1, εισαγωγική 

παράγραφος

Η εν λόγω δραστηριότητα αποσκοπεί στην 
ανάπτυξη και ενσωμάτωση της έρευνας σε 
θέματα που αφορούν την οικονομική 
ανάπτυξη, την απασχόληση και την 
ανταγωνιστικότητα, προκειμένου να 
διασφαλιστεί η καλύτερη και ολοκληρωμένη 
κατανόηση των εν λόγω θεμάτων για τη 
συνεχή ανάπτυξη της κοινωνίας της γνώσης.
Οι εργασίες θα είναι επωφελείς για τις 
πολιτικές και θα υποστηρίξουν την πρόοδο 
με κατεύθυνση την επίτευξη των εν λόγω 
στόχων. Η έρευνα θα ενσωματώσει τις 
ακόλουθες πτυχές του θέματος:

Η εν λόγω δραστηριότητα αποσκοπεί στην 
ανάπτυξη και ενσωμάτωση της έρευνας σε 
θέματα που αφορούν την οικονομική 
ανάπτυξη, την κοινωνικοοικονομική 
σταθερότητα, την απασχόληση και την 
ανταγωνιστικότητα, την τεχνολογική 
συνοχή και την ανάπτυξη της κοινωνίας 
της πληροφορίας, προκειμένου να 
διασφαλιστεί η καλύτερη και ολοκληρωμένη 
κατανόηση των εν λόγω θεμάτων για τη 
συνεχή ανάπτυξη της κοινωνίας της γνώσης.
Οι εργασίες θα είναι επωφελείς για τις 
πολιτικές και θα υποστηρίξουν την πρόοδο 
με κατεύθυνση την επίτευξη των εν λόγω 
στόχων. Η έρευνα θα ενσωματώσει τις
ακόλουθες πτυχές του θέματος:

Or. en
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Αιτιολόγηση

Πρέπει να ληφθούν υπόψη τα προβλήματα που επηρεάζουν την κοινωνικοοικονομική 
σταθερότητα και η ενσωμάτωση της έρευνας όχι μόνο στην επίσημη, αλλά και στην άτυπη 
εκπαίδευση.

Η παρούσα τροπολογία αντικαθιστά τμήμα της τροπολογίας 981 στο σχέδιο έκθεσης Jerzy
Buzek σχετικά με το έβδομο πρόγραμμα πλαίσιο.

Τροπολογία: Teresa Riera Madurell

Τροπολογία 405
Παράρτημα I, Μέρος 'Θεματικοί Τομείς', υποδιαίρεση 8 'Κοινωνικοοικονομικές και 

ανθρωπιστικές επιστήμες', τμήμα 'Δραστηριότητες', υποδιαίρεση 'Οικονομική ανάπτυξη, 
απασχόληση και ανταγωνιστικότητα στην κοινωνία της γνώσης', παράγραφος 1, παύλα 1

- Τον μεταβαλλόμενο ρόλο της γνώσης σε 
ολόκληρη την οικονομία, 
συμπεριλαμβανομένου του ρόλου των 
διαφόρων ειδών γνώσεων και δεξιοτήτων, 
της εκπαίδευσης, της δια βίου μάθησης, 
καθώς και των άυλων επενδύσεων.

- Τον μεταβαλλόμενο ρόλο της γνώσης σε 
ολόκληρη την οικονομία, 
συμπεριλαμβανομένου του ρόλου των 
διαφόρων ειδών γνώσεων και δεξιοτήτων, 
της εκπαίδευσης (συμπεριλαμβανομένης 
της άτυπης εκπαίδευσης) και της δια βίου 
μάθησης, καθώς και των άυλων 
επενδύσεων.

Or. en

Αιτιολόγηση

Πρέπει να ληφθούν υπόψη τα προβλήματα που επηρεάζουν την κοινωνικοοικονομική 
σταθερότητα και η ενσωμάτωση της έρευνας όχι μόνο στην επίσημη, αλλά και στην άτυπη 
εκπαίδευση.

Η παρούσα τροπολογία αντικαθιστά τμήμα της τροπολογίας 981 στο σχέδιο έκθεσης Jerzy
Buzek σχετικά με το έβδομο πρόγραμμα πλαίσιο.

Τροπολογία: Reino Paasilinna

Τροπολογία 406
Παράρτημα I, Μέρος 'Θεματικοί Τομείς', υποδιαίρεση 8 'Κοινωνικοοικονομικές και 

ανθρωπιστικές επιστήμες', τμήμα 'Δραστηριότητες', υποδιαίρεση 'Οικονομική ανάπτυξη, 
απασχόληση και ανταγωνιστικότητα στην κοινωνία της γνώσης', παράγραφος 1, παύλα 1

- Τον μεταβαλλόμενο ρόλο της γνώσης σε 
ολόκληρη την οικονομία, 
συμπεριλαμβανομένου του ρόλου των 
διαφόρων ειδών γνώσεων και δεξιοτήτων, 

- Τον μεταβαλλόμενο ρόλο της γνώσης σε 
ολόκληρη την οικονομία, 
συμπεριλαμβανομένου του ρόλου των 
διαφόρων ειδών γνώσεων και δεξιοτήτων, 
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της εκπαίδευσης, της δια βίου μάθησης, 
καθώς και των άυλων επενδύσεων.

της δημιουργικότητας, των πολιτιστικών 
παραγόντων, των αξιών, της εκπαίδευσης, 
της δια βίου μάθησης, καθώς και των άυλων 
επενδύσεων. τον ρόλο της γνώσης και των 
άυλων αγαθών στην παραγωγή 
οικονομικού, κοινωνικού και πολιτιστικού 
πλούτου και στην κοινωνική και 
περιβαλλοντική ευημερία.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η δημιουργικότητα, οι πολιτιστικοί παράγοντες και οι αξίες είναι πολύ σημαντικά στοιχεία στην 
Ευρώπη και παγκοσμίως για την ευρωπαϊκή ανταγωνιστικότητα. Πρέπει να ληφθούν υπόψη.

Μια θέση πρέπει να δοθεί στη γνώση για την επίτευξη των στόχων της Λισσαβόνας μέσω της 
δημιουργίας οικονομίας θεμελιωμένης στη γνώση, ώστε έτσι να διασφαλιστεί η 
ανταγωνιστικότητα και η αύξηση της οικονομίας στην Ευρώπη. Τούτο θα προωθήσει επίσης την 
περιβαλλοντική, κοινωνική και πολιτιστική ευημερία.

Η παρούσα τροπολογία αντικαθιστά την τροπολογία 985 στο σχέδιο έκθεσης Jerzy Buzek
σχετικά με το έβδομο πρόγραμμα πλαίσιο.

Τροπολογία: Νικόλαος Βακάλης

Τροπολογία 407
Παράρτημα I, Μέρος 'Θεματικοί Τομείς', υποδιαίρεση 8 'Κοινωνικοοικονομικές και 

ανθρωπιστικές επιστήμες', τμήμα 'Δραστηριότητες', υποδιαίρεση 'Οικονομική ανάπτυξη, 
απασχόληση και ανταγωνιστικότητα στην κοινωνία της γνώσης', παράγραφος 1, παύλα 1

- Τον μεταβαλλόμενο ρόλο της γνώσης σε 
ολόκληρη την οικονομία, 
συμπεριλαμβανομένου του ρόλου των 
διαφόρων ειδών γνώσεων και δεξιοτήτων, 
της εκπαίδευσης, της δια βίου μάθησης, 
καθώς και των άυλων επενδύσεων.

- Τον μεταβαλλόμενο ρόλο της γνώσης σε 
ολόκληρη την οικονομία, 
συμπεριλαμβανομένου του ρόλου των 
διαφόρων ειδών γνώσεων και δεξιοτήτων, 
του επιχειρηματικού πνεύματος, της 
εκπαίδευσης, της δια βίου μάθησης, καθώς 
και των άυλων επενδύσεων.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η έρευνα επί των κοινωνικών και θεσμικών προϋποθέσεων της επιτυχούς ιδιωτικής 
πρωτοβουλίας είναι ζωτικής σημασίας για τη γενική ανταγωνιστικότητα της Ευρώπης και για 
την προώθηση της "Ατζέντας της Λισαβόνας".
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Η παρούσα τροπολογία αντικαθιστά την τροπολογία 982 στο σχέδιο έκθεσης Jerzy Buzek
σχετικά με το έβδομο πρόγραμμα πλαίσιο.

Τροπολογία: Νικόλαος Βακάλης

Τροπολογία 408
Παράρτημα I, Μέρος 'Θεματικοί Τομείς', υποδιαίρεση 8 'Κοινωνικοοικονομικές και 

ανθρωπιστικές επιστήμες', τμήμα 'Δραστηριότητες', υποδιαίρεση 'Οικονομική ανάπτυξη, 
απασχόληση και ανταγωνιστικότητα στην κοινωνία της γνώσης', παράγραφος 1, παύλα 2

– Τις οικονομικές δομές, τις διαρθρωτικές 
αλλαγές και τα θέματα παραγωγικότητας, 
συμπεριλαμβανομένου του ρόλου του τομέα 
των υπηρεσιών, των οικονομικών, της 
δημογραφίας, της ζήτησης και των 
διεργασιών των μακροπρόθεσμων αλλαγών.

– Τις οικονομικές δομές, τις διαρθρωτικές 
αλλαγές και τα θέματα παραγωγικότητας, 
συμπεριλαμβανομένων της αναδιάρθρωσης 
των ευρωπαϊκών επιχειρήσεων, της 
δημιουργίας ευρωπαϊκών πρωταθλητών 
της βιομηχανίας, του ρόλου του τομέα των 
υπηρεσιών, των οικονομικών, της 
δημογραφίας, της ζήτησης και των 
διεργασιών των μακροπρόθεσμων αλλαγών.

Or. en

Αιτιολόγηση

Ένα από τα κύρια θέματα στον σύγχρονο δημόσιο διάλογο στην ΕΕ είναι η διαρθρωτική τάση 
για αναδιάρθρωση, συγχώνευση και εξαγορές μεταξύ επιχειρήσεων σε συνδυασμό με το 
πολιτικό και οικονομικό ζήτημα της δημιουργίας 'ευρωπαϊκών πρωταθλητών' σε διαφόρους 
τομείς της βιομηχανίας.

Τροπολογία: Νικόλαος Βακάλης

Τροπολογία 409
Παράρτημα I, Μέρος 'Θεματικοί Τομείς', υποδιαίρεση 8 'Κοινωνικοοικονομικές και 

ανθρωπιστικές επιστήμες', τμήμα 'Δραστηριότητες', υποδιαίρεση 'Οικονομική ανάπτυξη, 
απασχόληση και ανταγωνιστικότητα στην κοινωνία της γνώσης', παράγραφος 1, παύλα 3

– Τα θεσμικά και πολιτικά θέματα, όπου 
συμπεριλαμβάνονται η μακροοικονομική 
πολιτική, οι αγορές εργασίας, τα θεσμικά 
πλαίσια και η συνοχή και ο συντονισμός των 
πολιτικών.

– Τα θεσμικά και πολιτικά θέματα, όπου 
συμπεριλαμβάνονται η μακροοικονομική 
πολιτική, οι αγορές εργασίας, τα συστήματα 
κοινωνικών ασφαλίσεων και προνοίας, τα 
θεσμικά πλαίσια και η συνοχή και ο 
συντονισμός των πολιτικών.

Or. en
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Αιτιολόγηση

Η πίεση που ασκείται στα ευρωπαϊκά συστήματα κοινωνικών ασφαλίσεων και προνοίας από 
έναν πληθυσμό που γηράσκει και οι απαραίτητες προσαρμογές των εν λόγω συστημάτων 
συνιστούν ένα από τα κύρια θέματα που πλήττουν την ευρωπαϊκή ανταγωνιστικότητα. Η 
απόκτηση επαρκούς γνώσεως επί του συγκεκριμένου ζητήματος είναι στοιχείο που συντελεί στη 
διατήρηση του ευρωπαϊκού τρόπου ζωής.

Τροπολογία: David Hammerstein Mintz, Alyn Smith

Τροπολογία 410
Παράρτημα I, Μέρος 'Θεματικοί Τομείς', υποδιαίρεση 8 'Κοινωνικοοικονομικές και 

ανθρωπιστικές επιστήμες', τμήμα 'Δραστηριότητες', υποδιαίρεση 'Οικονομική ανάπτυξη, 
απασχόληση και ανταγωνιστικότητα στην κοινωνία της γνώσης', παράγραφος 1, παύλα 3

– Τα θεσμικά και πολιτικά θέματα, όπου 
συμπεριλαμβάνονται η μακροοικονομική 
πολιτική, οι αγορές εργασίας, τα θεσμικά 
πλαίσια και η συνοχή και ο συντονισμός των 
πολιτικών.

– Τα θεσμικά και πολιτικά θέματα, όπου 
συμπεριλαμβάνονται η μακροοικονομική 
πολιτική, οι αγορές εργασίας, τα θεσμικά 
πλαίσια των κρατών μελών και των 
περιφερειών και η συνοχή και ο 
συντονισμός των πολιτικών.

Or. en

Αιτιολόγηση

Πολλά από τα ζητήματα που σχετίζονται με την αύξηση της οικονομίας αντιμετωπίζονται σε 
περιφερειακό και τοπικό επίπεδο. Είναι λοιπόν αναγκαίο να αναληφθεί η σχετική έρευνα όχι 
μόνο στο επίπεδο θεσμών των κρατών μελών αλλά και στο περιφερειακό θεσμικό πλαίσιο. 

Η παρούσα τροπολογία αντικαθιστά την τροπολογία 984 στο σχέδιο έκθεσης Jerzy Buzek
σχετικά με το έβδομο πρόγραμμα πλαίσιο.

Τροπολογία: Angelika Niebler

Τροπολογία 411
Παράρτημα I, Μέρος 'Θεματικοί Τομείς', υποδιαίρεση 8 'Κοινωνικοοικονομικές και 

ανθρωπιστικές επιστήμες', τμήμα 'Δραστηριότητες', υποδιαίρεση 'Οικονομική ανάπτυξη, 
απασχόληση και ανταγωνιστικότητα στην κοινωνία της γνώσης', παράγραφος 1, παύλα 3

– Τα θεσμικά και πολιτικά θέματα, όπου 
συμπεριλαμβάνονται η μακροοικονομική 
πολιτική, οι αγορές εργασίας, τα θεσμικά 
πλαίσια και η συνοχή και ο συντονισμός των 
πολιτικών.

– Τα θεσμικά και πολιτικά θέματα, όπου 
συμπεριλαμβάνονται η μακροοικονομική 
πολιτική, οι αγορές εργασίας, τα θεσμικά 
πλαίσια, η αλλαγή ρόλου της 
επιστημονικής εμπειρογνωμοσύνης στην 
πολιτική σκηνή και τον δημόσιο βίο και η 
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συνοχή και ο συντονισμός των πολιτικών.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η παρούσα τροπολογία αντικαθιστά την τροπολογία 980 στο σχέδιο έκθεσης Jerzy Buzek
σχετικά με το έβδομο πρόγραμμα πλαίσιο.

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

Τροπολογία 412
Παράρτημα I, Μέρος 'Θεματικοί Τομείς', υποδιαίρεση 8 'Κοινωνικοοικονομικές και 

ανθρωπιστικές επιστήμες', τμήμα 'Δραστηριότητες', υποδιαίρεση 'Κυρίαρχες τάσεις στην 
κοινωνία και επιπτώσεις τους', παράγραφος 1, παύλα 1 α (νέα)

– Την ανάπτυξη έρευνας του αστικού 
χώρου για καλύτερη κατανόηση θεματικής
(περιβάλλον, μεταφορές, κοινωνικές, 
οικονομικές, δημογραφικές αλλαγές κλπ.) 
και χωροταξικής (αστικής, περιφερειακής) 
αλληλεπίδρασης στην πόλη και ανάπτυξη
(1) καινοτόμων μηχανισμών σχεδιασμού 
για τη διευθέτηση των ζητημάτων με 
ολοκληρωμένο και βιώσιμο τρόπο και (2) 
καινοτόμων διεργασιών διακυβέρνησης για 
την αυξημένη συμμετοχή των πολιτών και 
τη συνεργασία δημοσίων και ιδιωτικών 
φορέων, για την καλύτερη κατανόηση του 
ρόλου των ευρωπαϊκών πόλεων σε ένα 
συνολικό πλαίσιο (αστική 
ανταγωνιστικότητα), για τη στήριξη των 
τοπικών αρχών στο έργο της βελτίωσης 
της κοινωνικής συνοχής και της 
καταπολέμησης του αποκλεισμού στις 
πόλεις, όπου οι ανισότητες αυξάνονται 
παρά την οικονομική ανάπτυξη.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η πρόταση της Επιτροπής δεν προβλέπει ειδική έρευνα στο πεδίο της ανάπτυξης των πόλεων κι 
ενώ η πλειονότητα των πολιτών της ΕΕ ζει σε πόλεις. Σκοπός της τροπολογίας είναι να 
επανεισαγάγει αυτό το είδος έρευνας με θέμα την αστική διάσταση. Λόγω των ταραχών στα 
γαλλικά προάστια πέρσι, πρέπει να συμπεριληφθεί αυτό το είδος έρευνας στο πρόγραμμα-
πλαίσιο.
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Τροπολογία: David Hammerstein Mintz, Hiltrud Breyer εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Τροπολογία 413
Παράρτημα I, Μέρος 'Θεματικοί Τομείς', υποδιαίρεση 8 'Κοινωνικοοικονομικές και 

ανθρωπιστικές επιστήμες', τμήμα 'Δραστηριότητες', υποδιαίρεση 'Κυρίαρχες τάσεις στην 
κοινωνία και επιπτώσεις τους', παράγραφος 1, παύλα 2

– Τις αλλαγές όσον αφορά τις σχετικές 
πτυχές του τρόπου ζωής, της οικογένειας, 
της εργασίας, της κατανάλωσης, της υγείας 
και της ποιότητας ζωής, 
συμπεριλαμβανομένων των θεμάτων που 
αφορούν τα παιδιά, τη νεολαία και τις 
αναπηρίες.

– Τις αλλαγές όσον αφορά τις σχετικές 
πτυχές του τρόπου ζωής, της οικογένειας, 
της εργασίας, περιλαμβανομένων της 
παροχής ίσων ευκαιριών και της 
καταπολεμήσεως των διακρίσεων στον 
χώρο εργασίας, της κατανάλωσης, της 
υγείας και της ποιότητας ζωής, 
συμπεριλαμβανομένων των θεμάτων που 
σχετίζονται με τα παιδιά, τα σε γνωστικό 
επίπεδο πολύ προικισμένα παιδιά, τη 
νεολαία και τις αναπηρίες

Or. en

Αιτιολόγηση

Part 1: Equal treatment at the workplace concerns first and foremost business and companies
Part 2: In order to use more effectively the so far often undiscovered large innovation 
potential of highly cognitive talented children and adolescents and to support the associated 
social profit in accordance with the fulfilment of the strategic aim of the Lisbon Strategy to 
make Europe the most competitive and most dynamic knowledge and innovative economy of 
the world, means for the promotion and preparation of suitable projects shall be made 
available. This shall among others be realised by the promotion of a European exchange of 
experience and knowledge and by the promotion of the foundation of networks of existing 
scientific institutions and of associations and initiatives specialised in this topic.

Τροπολογία: Patrizia Toia, Jean Marie Beaupuy

Τροπολογία 414
Παράρτημα I, Μέρος 'Θεματικοί Τομείς', υποδιαίρεση 8 'Κοινωνικοοικονομικές και 

ανθρωπιστικές επιστήμες', τμήμα 'Δραστηριότητες', υποδιαίρεση 'Κυρίαρχες τάσεις στην 
κοινωνία και επιπτώσεις τους', παράγραφος 1, παύλα 3 α (νέα)

– Τη διακυβέρνηση των πόλεων, την 
ανάπτυξη καινοτόμων μηχανισμών, 
προσεγγίσεων και κατάρτισης για
αποτελεσματικότερη συνεργασία μεταξύ 
διαφορετικών επιπέδων διακυβέρνησης 
και μεταξύ δημόσιου και ιδιωτικού τομέα 
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κατά την ανάπτυξη διεργασιών σχεδιασμού 
πόλεων και πολεοδομικών συγκροτημάτων·
τις παρά την οικονομική ανάπτυξη 
ανισότητες.

Or. xm

Αιτιολόγηση

The global context in which public authorities operate changes rapidly. Innovative 
mechanisms addressing relations between municipalities, regions and other spheres of 
government, as well as between public authorities and other stakeholders, should be 
developed and tested. The European city is characterised by specific capacities for social 
integration, compact spatial development patterns, concentration of economic activities and 
collective infrastructure, and participative modes of governance. The city is therefore of 
prime importance for the achievement of Europe's socio-economic and environmental goals 
as described, for example, in the Lisbon and Göteborg strategies.

Τροπολογία: Νικόλαος Βακάλης

Τροπολογία 415
Παράρτημα I, Μέρος 'Θεματικοί Τομείς', υποδιαίρεση 8 'Κοινωνικοοικονομικές και 

ανθρωπιστικές επιστήμες', τμήμα 'Δραστηριότητες', υποδιαίρεση 'Κυρίαρχες τάσεις στην 
κοινωνία και επιπτώσεις τους', παράγραφος 1, παύλα 3 β (νέα)

οι νομικές και δεοντολογικές πτυχές των 
αποφάσεων στους τομείς της ιατρικής, της 
βιοτεχνολογίας και της νανοτεχνολογίας.

Or. en

Αιτιολόγηση

The global context in which public authorities operate changes rapidly. Innovative 
mechanisms addressing relations between municipalities, regions and other spheres of 
government, as well as between public authorities and other stakeholders, should be 
developed and tested. The European City is characterised by specific capacities for social 
integration, compact spatial development patterns, concentration of economic activities and 
collective infrastructures, and participative modes of governance. The city is therefore of 
prime importance for the achievement of Europe’s socio-economic and environmental goals 
as described, for example, in the Lisbon and Gothenburg strategies.
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Τροπολογία: David Hammerstein Mintz εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Τροπολογία 416
Παράρτημα I, Μέρος 'Θεματικοί Τομείς', υποδιαίρεση 8 'Κοινωνικοοικονομικές και 

ανθρωπιστικές επιστήμες', τμήμα 'Δραστηριότητες', υποδιαίρεση 'Κυρίαρχες τάσεις στην 
κοινωνία και επιπτώσεις τους', παράγραφος 1, παύλα 3 γ και 3 δ (νέα)

- αστική ανταγωνιστικότητα: ρόλος των 
ευρωπαϊκών πόλεων σε ένα παγκόσμιο 
πλαίσιο, κατά τόπους πολιτικές προς 
βελτίωση της συνοχής.
- Αστική έρευνα : εστίαση σε θεματικές
(περιβάλλον, μεταφορές, κοινωνικές, 
οικονομικές, δημογραφικές αλλαγές κλπ.) 
και χωροταξικές διαδράσεις στην πόλη 
προς ανάπτυξη ολοκληρωμένων και 
βιώσιμων διεργασιών διακυβέρνησης.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η πρόταση της Επιτροπής δεν προβλέπει ειδική έρευνα στο πεδίο της ανάπτυξης των πόλεων κι 
ενώ η πλειονότητα των πολιτών της ΕΕ ζει σε πόλεις. Σκοπός της τροπολογίας είναι να 
επανεισαγάγει αυτό το είδος έρευνας με θέμα την αστική διάσταση. Λόγω των ταραχών στα 
γαλλικά προάστια πέρσι, πρέπει να συμπεριληφθεί αυτό το είδος έρευνας στο πρόγραμμα-
πλαίσιο.

Τροπολογία: Erna Hennicot-Schoepges

Τροπολογία 417
Παράρτημα I, Μέρος 'Θεματικοί Τομείς', υποδιαίρεση 8 'Κοινωνικοοικονομικές και 

ανθρωπιστικές επιστήμες', τμήμα 'Δραστηριότητες', υποδιαίρεση 'Κυρίαρχες τάσεις στην 
κοινωνία και επιπτώσεις τους', παράγραφος 1, παύλα 3 ε (νέα)

- Μελέτες του αντικτύπου του πολιτισμού, 
της πολιτισμικής κληρονομιάς, των 
τομέων της δημιουργίας και των προς τον 
πολιτισμό προσανατολισμένων τομέων 
στην κοινωνικοοικονομική ανάπτυξη και 
την αγορά εργασίας.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η συμβολή του πολιτισμικού περιβάλλοντος είναι σημαντικό στοιχείο που χαρακτηρίζει ειδικά 
την Ευρώπη και του οποίου η 'προστιθέμενη αξία' πρέπει να μελετηθεί εις βάθος.  
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Η παρούσα τροπολογία αντικαθιστά την τροπολογία 1009 στο σχέδιο έκθεσης Jerzy Buzek
σχετικά με το έβδομο πρόγραμμα πλαίσιο.

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

Τροπολογία 418
Παράρτημα I, Μέρος 'Θεματικοί Τομείς', υποδιαίρεση 8 'Κοινωνικοοικονομικές και 

ανθρωπιστικές επιστήμες', τμήμα 'Δραστηριότητες', υποδιαίρεση 'Δραστηριότητες με 
γνώμονα τις μελλοντικές προοπτικές', παράγραφος 1, παύλα 1

– Οι ευρείες κοινωνικοοικονομικές 
προοπτικές επί περιορισμένου αριθμού 
σημαντικών προκλήσεων και δυνατοτήτων 
για την ΕΕ, με διερεύνηση θεμάτων όπως το 
μέλλον και οι επιπτώσεις της γήρανσης, της 
μετανάστευσης, της παγκοσμιοποίησης των 
γνώσεων, των αλλαγών όσον αφορά τις 
μορφές εγκληματικότητας και των σοβαρών 
κινδύνων.

– Οι ευρείες κοινωνικοοικονομικές 
προοπτικές επί περιορισμένου αριθμού 
σημαντικών προκλήσεων και δυνατοτήτων 
για την ΕΕ, με διερεύνηση θεμάτων όπως το 
μέλλον και οι επιπτώσεις της γήρανσης, της 
μετανάστευσης, της παγκοσμιοποίησης και 
διάδοσης των γνώσεων, των αλλαγών όσον 
αφορά τις μορφές εγκληματικότητας και των 
σοβαρών κινδύνων.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η παγκοσμιοποίηση της γνώσης καθιστά ζωτική την κατανόηση των μηχανισμών διάδοσης της 
γνώσης.

Τροπολογία: Cristina Gutiérrez-Cortines

Τροπολογία 419
Παράρτημα I, Μέρος 'Θεματικοί Τομείς', υποδιαίρεση 8 'Κοινωνικοοικονομικές και 

ανθρωπιστικές επιστήμες', τμήμα 'Δραστηριότητες', υποδιαίρεση 'Δραστηριότητες με 
γνώμονα τις μελλοντικές προοπτικές', παράγραφος 1, παύλα 4 α (νέα)

- Ανθρωπιστικές επιστήμες: Γλώσσα, η 
δομή και η απόκτησή της. Ιστορία, ιστορία 
της τέχνης, γεωγραφία, επιστήμες της γης, 
ιστορία εδαφικών οντοτήτων. Φιλοσοφία, 
ιστορία πολιτισμού και θρησκειών.
Πολιτιστική κληρονομία σε σχέση προς τις 
εικαστικές τέχνες, τις παραδοσιακές τέχνες 
και βιοτεχνίες, την αρχιτεκτονική και τις 
πόλεις.

Or. es
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Αιτιολόγηση

Απαιτείται μία περιεκτική γνώση των πηγών του κοινού 'κεκτημένου'.

Τροπολογία: Jan Christian Ehler

Τροπολογία 420
Παράρτημα I, Μέρος 'Θεματικοί τομείς', υποδιαίρεση 'Ασφάλεια και διάστημα', τίτλος

9. Ασφάλεια και διάστημα 9. Ασφάλεια

Or. de

Αιτιολόγηση

Παρά το ότι η ασφάλεια και το διάστημα συνδέονται μεταξύ τους ως θέματα, πρέπει να 
αντιμετωπισθούν ως δύο σαφώς ορισμένες προτεραιότητες.

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

Τροπολογία 421
Παράρτημα Ι, Μέρος 'Θεματικοί τομείς', υποδιαίρεση 'Ασφάλεια και διάστημα', τμήμα

'Στόχος', παράγραφος 1

Ανάπτυξη των τεχνολογιών και των 
γνώσεων για τη δημιουργία των αναγκαίων 
ικανοτήτων με επίκεντρο τις πολιτικές 
εφαρμογές, προκειμένου να διασφαλιστεί η 
ασφάλεια των πολιτών από απειλές, όπως η 
τρομοκρατία και το έγκλημα, καθώς επίσης 
και από τις επιπτώσεις και τις συνέπειες των 
ακούσιων γεγονότων, όπως οι φυσικές 
καταστροφές ή τα βιομηχανικά ατυχήματα·
διασφάλιση της βέλτιστης και 
συντονισμένης χρήσης των διαθέσιμων και 
εξελισσόμενων τεχνολογιών προς όφελος 
της ευρωπαϊκής ασφάλειας, με παράλληλο 
σεβασμό των θεμελιωδών ανθρωπίνων 
δικαιωμάτων· τόνωση της συνεργασίας των 
παρόχων και των χρηστών λύσεων σε 
θέματα ασφάλειας· ταυτόχρονη ενίσχυση 
της τεχνολογικής βάσης της ευρωπαϊκής 
βιομηχανίας ασφάλειας μέσω των 
δραστηριοτήτων και ενίσχυση της 

Ανάπτυξη των τεχνολογιών και των 
γνώσεων για τη δημιουργία των αναγκαίων 
ικανοτήτων με επίκεντρο τις πολιτικές 
εφαρμογές, προκειμένου να διασφαλιστεί η 
ασφάλεια των πολιτών από απειλές, όπως η 
τρομοκρατία και το έγκλημα, καθώς επίσης 
και από τις επιπτώσεις και τις συνέπειες των 
ακούσιων γεγονότων, όπως οι φυσικές 
καταστροφές ή τα βιομηχανικά ατυχήματα·
διασφάλιση της βέλτιστης και 
συντονισμένης χρήσης των διαθέσιμων και 
εξελισσόμενων τεχνολογιών προς όφελος 
της ευρωπαϊκής ασφάλειας, με παράλληλο 
σεβασμό των θεμελιωδών ανθρωπίνων 
δικαιωμάτων και της ιδιωτικής ζωής·
αναγνωρίζοντας τα όρια του ρόλου της 
τεχνολογίας στην αντιμετώπιση της 
τρομοκρατίας, του εγκλήματος και άλλων 
πτυχών της ασφαλείας, εξασφάλιση 
ανάλογων δαπανών για την έρευνα στα 
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ανταγωνιστικότητάς της. αίτια που προκαλούν τα ανωτέρω και στην 
εξεύρεση δυνατών λύσεων· εξασφάλιση του 
ότι οι προτεραιότητες στον τομέα 
ορίζονται από τα συμφέροντα του κοινού 
και όχι από τα εμπορικά συμφέροντα με 
πλήρη λεπτομερή εξέταση όλων των 
δαπανών από φορείς που αποδίδουν 
λογαριασμό χωρίς υπερεκπροσώπηση της 
βιομηχανίας· τόνωση της συνεργασίας των 
παρόχων και των χρηστών λύσεων σε 
θέματα ασφάλειας οι οποίες αποσκοπούν 
στην ειρηνική διευθέτηση συρράξεων·
ταυτόχρονη ενίσχυση της τεχνολογικής 
βάσης της ευρωπαϊκής βιομηχανίας 
ασφάλειας μέσω των δραστηριοτήτων και 
ενίσχυση της ανταγωνιστικότητάς της.

Or. en

Τροπολογία: Jan Christian Ehler, Angelika Niebler

Τροπολογία 422
Παράρτημα Ι, Μέρος 'Θεματικοί τομείς', υποδιαίρεση 'Ασφάλεια και διάστημα', τμήμα

'Ασφάλεια', τίτλος

9.1 Ασφάλεια Διαγράφεται

Or. de

Αιτιολόγηση

Παρά το ότι η ασφάλεια και το διάστημα συνδέονται μεταξύ τους ως θέματα, πρέπει να 
αντιμετωπισθούν ως δύο σαφώς ορισμένες προτεραιότητες.

Τροπολογία: Jan Christian Ehler, Angelika Niebler

Τροπολογία 423
Παράρτημα Ι, Μέρος 'Θεματικοί τομείς', υποδιαίρεση 'Ασφάλεια και διάστημα', τομέας

'Ασφάλεια', τμήμα 'Προσέγγιση', παράγραφος 2

Οι δραστηριότητες σε κοινοτικό επίπεδο θα 
αφορούν τέσσερις τομείς με αντικείμενο 
αποστολές σε θέματα ασφαλείας, οι οποίοι 
καθορίστηκαν ως ανταπόκριση στις ειδικές 
προκλήσεις μεγάλης πολιτικής σημασίας και 
ευρωπαϊκής προστιθέμενης αξίας που 

Οι δραστηριότητες σε κοινοτικό επίπεδο θα 
αφορούν τέσσερις τομείς με αντικείμενο 
αποστολές σε θέματα ασφαλείας, οι οποίοι 
καθορίστηκαν ως ανταπόκριση στις ειδικές 
προκλήσεις μεγάλης πολιτικής σημασίας και 
ευρωπαϊκής προστιθέμενης αξίας που 
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αφορούν απειλές και ενδεχόμενα 
περιστατικά με στόχο την ασφάλεια, καθώς 
και τρεις τομείς διαθεματικού 
ενδιαφέροντος. Κάθε τομέας τον οποίο 
αφορά η αποστολή καλύπτει έξι φάσεις οι 
οποίες ποικίλλουν από άποψη χρόνου και 
έμφασης. Οι εν λόγω έξι φάσεις είναι οι 
εξής: προσδιορισμός (αφορά τα 
περιστατικά), πρόληψη (αφορά τις απειλές), 
προστασία (αφορά τον στόχο), προετοιμασία
(αφορά την επιχείρηση), αντίδραση (αφορά 
την κρίση) και ανάκτηση (αφορά τις 
συνέπειες)· σε κάθε τομέα περιγράφονται οι 
προσπάθειες που πρέπει να καταβληθούν 
στις αντίστοιχες φάσεις. Οι πρώτες τέσσερις 
φάσεις αναφέρονται στις προσπάθειες 
αποφυγής του περιστατικού και μετριασμού 
των ενδεχόμενων αρνητικών του 
επιπτώσεων, και οι τελευταίες δύο φάσεις 
αναφέρονται στις προσπάθειες 
αντιμετώπισης της κατάστασης που 
δημιουργείται κατά την εκδήλωση του 
περιστατικού, καθώς και των 
μακροπρόθεσμων συνεπειών.

αφορούν απειλές και ενδεχόμενα 
περιστατικά με στόχο την ασφάλεια, καθώς 
και τρεις τομείς διαθεματικού 
ενδιαφέροντος. Οι ειδικές απαιτήσεις για 
τον εμπιστευτικό χαρακτήρα πρέπει να 
ικανοποιούνται, αλλά χωρίς να 
περιορίζεται άσκοπα η διαφάνεια των 
αποτελεσμάτων της έρευνας. Προς τούτο 
πρέπει να προσδιορισθούν τομείς οι οποίοι 
επιτρέπουν επί του παρόντος τη διαφάνεια 
των αποτελεσμάτων της έρευνας.  Κάθε 
τομέας τον οποίο αφορά η αποστολή 
καλύπτει έξι φάσεις οι οποίες ποικίλλουν 
από άποψη χρόνου και έμφασης. Οι εν λόγω 
έξι φάσεις είναι οι εξής: προσδιορισμός
(αφορά τα περιστατικά), πρόληψη (αφορά 
τις απειλές), προστασία (αφορά τον στόχο), 
προετοιμασία (αφορά την επιχείρηση), 
αντίδραση (αφορά την κρίση) και ανάκτηση
(αφορά τις συνέπειες)· σε κάθε τομέα 
περιγράφονται οι προσπάθειες που πρέπει να 
καταβληθούν στις αντίστοιχες φάσεις. Οι 
πρώτες τέσσερις φάσεις αναφέρονται στις 
προσπάθειες αποφυγής του περιστατικού και 
μετριασμού των ενδεχόμενων αρνητικών 
του επιπτώσεων, και οι τελευταίες δύο 
φάσεις αναφέρονται στις προσπάθειες 
αντιμετώπισης της κατάστασης που 
δημιουργείται κατά την εκδήλωση του 
περιστατικού, καθώς και των 
μακροπρόθεσμων συνεπειών.

Or. de

Αιτιολόγηση

Στο σχέδιο προτάσεως για το πρόγραμμα συνεργασίας η Επιτροπή δηλώνει: "Προκειμένου να 
ενισχυθεί η διάδοση και η χρήση των αποτελεσμάτων της έρευνας, θα υποστηριχθούν σε όλους 
τους τομείς η διάδοση των γνώσεων και η μεταφορά των αποτελεσμάτων, …". Τη δήλωση 
ακολουθεί η υποσημείωση "Σε ορισμένες περιπτώσεις, είναι δυνατόν να επιβληθούν ορισμένοι 
περιορισμοί στην έρευνα σε θέματα ασφάλειας, σύμφωνα με τους Κανόνες Συμμετοχής και 
Διάδοσης". Η τροπολογία επιδιώκει να λάβει υπόψη τις ειδικές απαιτήσεις για την έρευνα στον 
τομέα ασφαλείας. Με την έγκριση της τροπολογίας το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο επαναλαμβάνει 
τη θέση που έχει ήδη διαμορφώσει.
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Τροπολογία: Jan Christian Ehler, Angelika Niebler

Τροπολογία 424
Παράρτημα Ι, Μέρος 'Θεματικοί τομείς', υποδιαίρεση 'Ασφάλεια και διάστημα', τομέας

'Ασφάλεια', τμήμα 'Προσέγγιση', παράγραφος 6

Η συμμετοχή των μικρομεσαίων 
επιχειρήσεων (ΜΜΕ) στις δραστηριότητες 
ενθαρρύνεται σθεναρά, όπως και η εμπλοκή 
των αρχών και των οργανισμών που είναι 
υπεύθυνοι για την ασφάλεια των πολιτών.
Το μακροπρόθεσμο ερευνητικό θεματολόγιο 
που εκπονήθηκε από την Ευρωπαϊκή 
Συμβουλευτική Επιτροπή για την Έρευνα 
στον Τομέα της Ασφάλειας (ΕΣΕΕΤΑ) θα 
υποστηρίξει τον ορισμό του περιεχομένου 
και της διάρθρωσης της έρευνας στον εν 
λόγω θεματικό τομέα.

Η συμμετοχή των μικρομεσαίων 
επιχειρήσεων (ΜΜΕ) στις δραστηριότητες 
ενθαρρύνεται σθεναρά, όπως και η εμπλοκή 
των αρχών και των οργανισμών που είναι 
υπεύθυνοι για την ασφάλεια των πολιτών.
Για την έρευνα στον τομέα της ασφαλείας 
όμως ο ορισμός του τι νοείται "ΜΜΕ" 
χρειάζεται να τύχει προσαρμογής όσον 
αφορά τον αριθμό υπαλλήλων και το ύψος 
του τζίρου· εναλλακτικά μία επιχείρηση 
πρέπει να ταξινομείται ως ΜΜΕ εάν 
συγκεντρώνει ενότητα στην κυριότητά της 
και ευθύνη, διαχείριση, κίνδυνος και 
συμμετοχή με απόδοση λογαριασμού στον 
τρόπο λειτουργίας της. Το μακροπρόθεσμο 
ερευνητικό θεματολόγιο που εκπονήθηκε 
από την Ευρωπαϊκή Συμβουλευτική 
Επιτροπή για την Έρευνα στον Τομέα της 
Ασφάλειας (ΕΣΕΕΤΑ) θα υποστηρίξει τον 
ορισμό του περιεχομένου και της 
διάρθρωσης της έρευνας στον εν λόγω 
θεματικό τομέα.

Or. de

Αιτιολόγηση

Ενώ σε πολλούς τομείς η οικονομία έχει διαρθρωθεί κατά τρόπον ώστε οι ΜΜΕ –κατά τον 
ορισμό της ΕΕ – συνιστούν την κινητήρια δύναμη για την καινοτομία και την 
ανταγωνιστικότητα, το πεδίο της ασφάλειας αποτελεί εξαίρεση. Στο συγκεκριμένο πεδίο 
επιχειρήσεις η δραστηριότητα των οποίων συχνά – εν μέρει ως αποτέλεσμα του ότι η εσωτερική 
αγορά δεν έχει ολοκληρωθεί και του περιορισμένου ανταγωνισμού – δεν περιορίζεται 
αποκλειστικά στην έρευνα στον τομέα της ασφάλειας και ούτως δεν πληρούν τους όρους που 
τίθενται βάσει του ορισμού της ΕΕ για τις ΜΜΕ είναι απαραίτητες για καινοτομία. Η δομή 
αυτού του τομέα δραστηριότητας πρέπει να ληφθεί υπόψη.

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

Τροπολογία 425
Παράρτημα Ι, Μέρος 'Θεματικοί τομείς', υποδιαίρεση 'Ασφάλεια και διάστημα', τομέας

'Ασφάλεια', τμήμα 'Δραστηριότητες', ενότητα 1
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Προστασία από την τρομοκρατία και την 
εγκληματικότητα: Οι δραστηριότητες θα 
επικεντρωθούν στις απειλές από ενδεχόμενα 
συμβάντα που προκαλούνται από 
κακοποιούς, από τον εξοπλισμό και τους 
πόρους που χρησιμοποιούν ή τους 
μηχανισμούς επίθεσης. Απαιτείται μια σειρά 
ικανοτήτων για την αντιμετώπιση του εν 
λόγω τομέα αποστολής, πολλές από τις 
οποίες πρωτίστως αφορούν τις φάσεις
“προσδιορισμός”, “πρόληψη”, 
“προετοιμασία” και “αντίδραση”. Φιλοδοξία 
είναι αφενός να αποφευχθεί ένα συμβάν και 
αφετέρου να μετριαστούν οι δυνητικές του 
συνέπειες. Για τη δημιουργία των 
απαιτούμενων ικανοτήτων, θα δοθεί έμφαση 
σε θέματα όπως οι απειλές (π.χ. χημικές, 
βιολογικές, ραδιολογικές και πυρηνικές), η 
ευαισθητοποίηση (π.χ. συγκέντρωση και 
συνάθροιση πληροφοριών, αξιοποίηση, 
κοινή χρήση· προειδοποίηση), η ανίχνευση
(π.χ. επικίνδυνων ουσιών, ατόμων ή 
ομάδων, η ύποπτη συμπεριφορά), η 
ταυτοποίηση (π.χ. ατόμων, είδους και ποσού 
ουσιών), η πρόληψη (π.χ. έλεγχος της 
πρόσβασης και των κινήσεων και, όσον 
αφορά τους οικονομικούς πόρους, έλεγχος 
των οικονομικών δομών), η ετοιμότητα (π.χ. 
εκτίμηση κινδύνου· έλεγχος των βιολογικών 
και χημικών ουσιών που ελευθερώνονται 
εσκεμμένα· εκτίμηση του επιπέδου των 
στρατηγικών αποθεμάτων, όπως το εργατικό 
δυναμικό, οι δεξιότητες, ο εξοπλισμός, τα 
αναλώσιμα, σε συνάρτηση με μεγάλης 
κλίμακας συμβάντα, κλπ.), η εξουδετέρωση 
και ο περιορισμός των επιπτώσεων των 
τρομοκρατικών επιθέσεων και του 
εγκλήματος, η επεξεργασία δεδομένων από 
τις αρχές επιβολής του νόμου.

Προστασία από την τρομοκρατία και την 
εγκληματικότητα: Οι δραστηριότητες θα 
επικεντρωθούν στις απειλές από ενδεχόμενα 
συμβάντα που προκαλούνται από 
κακοποιούς, από τον εξοπλισμό και τους 
πόρους που χρησιμοποιούν ή τους 
μηχανισμούς επίθεσης. Απαιτείται μια σειρά 
ικανοτήτων για την αντιμετώπιση του εν 
λόγω τομέα αποστολής, πολλές από τις 
οποίες πρωτίστως αφορούν τις φάσεις
“προσδιορισμός”, “πρόληψη”, 
“προετοιμασία” και “αντίδραση”. Φιλοδοξία 
είναι αφενός να αποφευχθεί ένα συμβάν και 
αφετέρου να μετριαστούν οι δυνητικές του 
συνέπειες. Για τη δημιουργία των 
απαιτούμενων ικανοτήτων, θα δοθεί έμφαση 
σε θέματα όπως οι απειλές (π.χ. χημικές, 
βιολογικές, ραδιολογικές και πυρηνικές), η 
ευαισθητοποίηση (π.χ. συγκέντρωση και 
συνάθροιση πληροφοριών, αξιοποίηση, 
κοινή χρήση· προειδοποίηση), η ανίχνευση
(π.χ. επικίνδυνων ουσιών, ατόμων ή 
ομάδων, η ύποπτη συμπεριφορά), η 
ταυτοποίηση (π.χ. ατόμων, είδους και ποσού 
ουσιών), η πρόληψη (π.χ. έλεγχος της 
πρόσβασης και των κινήσεων και, όσον 
αφορά τους οικονομικούς πόρους, έλεγχος 
των οικονομικών δομών), η ετοιμότητα (π.χ. 
εκτίμηση κινδύνου· έλεγχος των βιολογικών 
και χημικών ουσιών που ελευθερώνονται 
εσκεμμένα· εκτίμηση του επιπέδου των 
στρατηγικών αποθεμάτων, όπως το εργατικό 
δυναμικό, οι δεξιότητες, ο εξοπλισμός, τα 
αναλώσιμα, σε συνάρτηση με μεγάλης 
κλίμακας συμβάντα, κλπ.), η εξουδετέρωση 
και ο περιορισμός των επιπτώσεων των 
τρομοκρατικών επιθέσεων και του 
εγκλήματος, η επεξεργασία δεδομένων από 
τις αρχές επιβολής του νόμου, σπουδές 
ειρήνης και έρευνα στην ειρηνική πρόληψη 
και επίλυση συρράξεων.

Or. en

Αιτιολόγηση

Το ΠΠ7 αποσκοπεί επίσης στη στήριξη των πολιτικών της ΕΕ.
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Τροπολογία: Νικόλαος Βακάλης

Τροπολογία 426
Παράρτημα Ι, Μέρος 'Θεματικοί τομείς', υποδιαίρεση 'Ασφάλεια και διάστημα', τομέας

'Ασφάλεια', τμήμα 'Δραστηριότητες', ενότητα 3

Ασφάλεια συνόρων: Οι δραστηριότητες θα 
αφορούν δύο είδη θεμάτων: τα προβλήματα 
ασφαλείας σχετικά με την (οργανωμένη ή 
απρόβλεπτη) πρόσβαση όπου τα σύνορα της 
ΕΕ θεωρούνται ως η πλέον απομακρυσμένη 
περίμετρος προστασίας της επικράτειας της 
ΕΕ (πράσινα και γαλάζια σύνορα), καθώς 
και οι μεθοριακοί κόμβοι πρόσβασης ως 
μέρος της (μεταφορικής) υποδομής και, 
κατά συνέπεια, ως δυνητικοί στόχοι των 
απειλών κατά της ασφάλειας. Απαιτείται μια 
σειρά ικανοτήτων για την αντιμετώπιση του 
εν λόγω τομέα αποστολής, πολλές από τις 
οποίες πρωτίστως αφορούν τις φάσεις
“προσδιορισμός”, “πρόληψη” και
“προστασία”. Φιλοδοξία είναι αφενός να 
αποφευχθεί ένα συμβάν και αφετέρου να 
μετριαστούν οι δυνητικές του συνέπειες. Για 
να αποκτηθούν οι απαιτούμενες ικανότητες, 
θα δοθεί έμφαση σε θέματα όπως η 
βελτίωση της αποτελεσματικότητας και της 
αποδοτικότητας όλων των συστημάτων, του 
εξοπλισμού, των εργαλείων και των 
διαδικασιών που αφορούν την ασφάλεια και 
χρησιμοποιούνται στους μεθοριακούς 
κόμβους πρόσβασης (π.χ. ταυτοποίηση 
ατόμων κατά την είσοδο, μη επεμβατική 
ανίχνευση ατόμων και εμπορευμάτων, 
ανίχνευση ουσιών, δειγματοληψία, χωρική 
αναγνώριση, συμπεριλαμβανομένης της 
συγκέντρωσης και ανάλυσης δεδομένων, 
κλπ.), η βελτίωση της ασφάλειας των 
χερσαίων και παράκτιων συνόρων της 
Ευρώπης (π.χ. μέσω μη επεμβατικής και 
υποβρύχιας ανίχνευσης οχημάτων, 
εντοπισμού οχημάτων, χωρικής 
αναγνώρισης, συμπεριλαμβανομένης της 
συγκέντρωσης και ανάλυσης δεδομένων, της 
επιτήρησης, των εξ αποστάσεως 
επιχειρήσεων, κλπ.), η εκτίμηση και η 
διαχείριση (παράνομων) μεταναστευτικών 
ρευμάτων.

Ασφάλεια συνόρων: Οι δραστηριότητες θα 
αφορούν δύο είδη θεμάτων: τα προβλήματα 
ασφαλείας σχετικά με την (οργανωμένη ή 
απρόβλεπτη) πρόσβαση όπου τα σύνορα της 
ΕΕ θεωρούνται ως η πλέον απομακρυσμένη 
περίμετρος προστασίας της επικράτειας της 
ΕΕ (πράσινα και γαλάζια σύνορα), καθώς 
και οι μεθοριακοί κόμβοι πρόσβασης ως 
μέρος της (μεταφορικής) υποδομής και, 
κατά συνέπεια, ως δυνητικοί στόχοι των 
απειλών κατά της ασφάλειας. Απαιτείται μια 
σειρά ικανοτήτων για την αντιμετώπιση του 
εν λόγω τομέα αποστολής, πολλές από τις 
οποίες πρωτίστως αφορούν τις φάσεις
“προσδιορισμός”, “πρόληψη” και
“προστασία”. Φιλοδοξία είναι αφενός να 
αποφευχθεί ένα συμβάν και αφετέρου να 
μετριαστούν οι δυνητικές του συνέπειες. Για 
να αποκτηθούν οι απαιτούμενες ικανότητες, 
θα δοθεί έμφαση σε θέματα όπως η 
βελτίωση της αποτελεσματικότητας και της 
αποδοτικότητας όλων των συστημάτων, του 
εξοπλισμού, των εργαλείων και των 
διαδικασιών που αφορούν την ασφάλεια και 
χρησιμοποιούνται στους μεθοριακούς 
κόμβους πρόσβασης (π.χ. ταυτοποίηση 
ατόμων κατά την είσοδο, μη επεμβατική 
ανίχνευση ατόμων και εμπορευμάτων, 
ανίχνευση ουσιών, δειγματοληψία, χωρική 
αναγνώριση, συμπεριλαμβανομένης της 
συγκέντρωσης και ανάλυσης δεδομένων, 
κλπ.), η βελτίωση της ασφάλειας των 
χερσαίων και παράκτιων συνόρων της 
Ευρώπης (π.χ. μέσω μη επεμβατικής και 
υποβρύχιας ανίχνευσης οχημάτων και 
σαφών, εντοπισμού οχημάτων και σκαφών, 
χωρικής αναγνώρισης, 
συμπεριλαμβανομένης της συγκέντρωσης 
και ανάλυσης δεδομένων, της επιτήρησης, 
συστημάτων προειδοποίησης και 
συναγερμού κατά των παραβιάσεων των 
κατά ξηρά συνόρων, των χωρικών υδάτων 
και του εναερίου χώρου, των εξ 
αποστάσεως επιχειρήσεων, κλπ.), η 
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εκτίμηση και η διαχείριση (παράνομων) 
μεταναστευτικών ρευμάτων.

Or. en

Αιτιολόγηση

Για να αναχθούν τα σύνορα της ΕΕ ως η πλέον εξωτερική περίμετρος για την προστασία της 
επικράτειας της ΕΕ, η ΕΕ χρειάζεται η έρευνα και ανάπτυξη στον τομέα της ασφαλείας να 
ανιχνεύει παντός είδους δυνατές παραβιάσεις αυτών των συνόρων· τούτο για να αποκτήσει την 
επιχειρησιακή ικανότητα να προειδοποιεί και σημαίνει συναγερμό σε πραγματικό χρόνο τόσο 
για τις δημόσιες αρχές όσο και για την κοινωνία των πολιτών.

Τροπολογία: Pia Elda Locatelli, Vincenzo Lavarra, Umberto Guidoni, Gianni De Michelis, 
Umberto Pirilli, Patrizia Toia, Renato Brunetta, Vittorio Prodi

Τροπολογία 427
Παράρτημα Ι, Μέρος 'Θεματικοί τομείς', υποδιαίρεση 'Ασφάλεια και διάστημα', τομέας

'Διάστημα', τμήμα 'Προσέγγιση', παράγραφος 6 α (νέα)

Αποτίμηση και παρακολούθηση των σε 
διεθνές επίπεδο αναλήψεων υποχρεώσεων 
όπου συμμετέχει η Ευρώπη εκτός των 
ευρωπαϊκών συνόρων.

Or. en

Αιτιολόγηση

Earth observation outside Europe is essential and should be mentioned very clearly. It implies 
specific research and technologies. The Kyoto protocol and other environmental 
commitments (see chapter 6 “Environment”) as well as economic agreements require that 
third parties should be monitored. Such is the case of illegal crops, illegal nuclear activities, 
and in support of UN bodies that usually have no way of their own to implement controls and 
often rely exclusively on US-originated information. The final purpose is to promote research 
that would help develop future independent European monitoring capabilities.

Τροπολογία: Teresa Riera Madurell

Τροπολογία 428
Παράρτημα Ι, Μέρος 'Θεματικοί τομείς', υποδιαίρεση 'Ασφάλεια και διάστημα', τομέας

'Διάστημα', τμήμα 'Δραστηριότητες', ενότητα 1, παύλα 1, παράγραφος 1

Στόχος είναι η ανάπτυξη κατάλληλων 
δορυφορικών συστημάτων παρακολούθησης 
και έγκαιρης προειδοποίησης, ως μοναδικών 

Στόχος είναι η ανάπτυξη κατάλληλων 
δορυφορικών συστημάτων παρακολούθησης 
και έγκαιρης προειδοποίησης, 
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και παγκοσμίως διαθέσιμων πηγών 
δεδομένων, καθώς και η παγίωση και η 
ενίσχυση της εξέλιξης της επιχειρησιακής 
τους χρήσης. Το εν λόγω πρόγραμμα θα 
παράσχει επίσης υποστήριξη στην ανάπτυξη 
των επιχειρησιακών υπηρεσιών της ΠΠΠΑ
(GMES), οι οποίες θα επιτρέψουν στους 
υπευθύνους λήψης αποφάσεων να 
προβλέψουν καλύτερα και να μετριάσουν τις 
καταστάσεις κρίσης, καθώς και σε θέματα 
που σχετίζονται με τη διαχείριση του 
περιβάλλοντος και της ασφάλειας. Οι 
ερευνητικές δραστηριότητες πρέπει κυρίως 
να συμβάλουν στη μεγιστοποίηση της 
χρήσης των δεδομένων της ΠΠΠΑ που 
έχουν συλλεχθεί από διαστημικές πηγές και 
στην ενοποίηση αυτών με δεδομένα από 
άλλα συστήματα παρακολούθησης σε 
πολύπλοκα προϊόντα που έχουν σχεδιασθεί 
για να παρέχουν πληροφορίες και 
εξατομικευμένες υπηρεσίες στους τελικούς 
χρήστες, μέσω της αποτελεσματικής 
ενοποίησης δεδομένων και διαχείρισης των 
πληροφοριών. Οι ερευνητικές 
δραστηριότητες πρέπει επίσης να 
συμβάλουν στη βελτίωση των τεχνικών 
παρακολούθησης και των συναφών 
τεχνολογιών των μέσων, για την ανάπτυξη, 
όπου κρίνεται αναγκαίο, νέων συστημάτων 
βασιζόμενων στο διάστημα ή για τη 
βελτίωση της διαλειτουργικότητας των 
υφιστάμενων συστημάτων, και για να 
καταστεί δυνατή η χρήση τους σε
(προ)επιχειρησιακές υπηρεσίες που 
ανταποκρίνονται σε ειδικές μορφές ζήτησης.

περιλαμβανομένων και εκείνων που 
προορίζονται να εξασφαλίσουν την 
ασφάλεια των πολιτών, ως μοναδικών και 
παγκοσμίως διαθέσιμων πηγών δεδομένων, 
καθώς και η παγίωση και η ενίσχυση της 
εξέλιξης της επιχειρησιακής τους χρήσης.
Το εν λόγω πρόγραμμα θα παράσχει επίσης 
υποστήριξη στην ανάπτυξη των 
επιχειρησιακών υπηρεσιών της ΠΠΠΑ
(GMES), οι οποίες θα επιτρέψουν στους 
υπευθύνους λήψης αποφάσεων να 
προβλέψουν καλύτερα και να μετριάσουν τις 
καταστάσεις κρίσης, καθώς και σε θέματα 
που σχετίζονται με τη διαχείριση του 
περιβάλλοντος, της ασφάλειας και της 
διαχείρισης φυσικών καταστροφών. Οι 
ερευνητικές δραστηριότητες πρέπει κυρίως 
να συμβάλουν στη μεγιστοποίηση της 
χρήσης των δεδομένων της ΠΠΠΑ που 
έχουν συλλεχθεί από διαστημικές πηγές και 
στην ενοποίηση αυτών με δεδομένα από 
άλλα συστήματα παρακολούθησης σε 
πολύπλοκα προϊόντα που έχουν σχεδιασθεί 
για να παρέχουν πληροφορίες και 
εξατομικευμένες υπηρεσίες στους τελικούς 
χρήστες, μέσω της αποτελεσματικής 
ενοποίησης δεδομένων και διαχείρισης των 
πληροφοριών. Άλλη τεχνολογία δορυφόρων
(π.χ. επικοινωνιών, πλοήγησης) θα 
ενσωματώνεται, όπου τούτο απαιτείται, 
στην ανάπτυξη υπηρεσιών GMES 
(Παγκόσμια Παρακολούθηση του 
Περιβάλλοντος και της Ασφάλειας). Οι 
ερευνητικές δραστηριότητες πρέπει επίσης 
να συμβάλουν στη βελτίωση των τεχνικών 
παρακολούθησης και των συναφών 
τεχνολογιών των μέσων, για την ανάπτυξη, 
όπου κρίνεται αναγκαίο, νέων συστημάτων 
βασιζόμενων στο διάστημα ή για τη 
βελτίωση της διαλειτουργικότητας των 
υφιστάμενων συστημάτων, και για να 
καταστεί δυνατή η χρήση τους σε
(προ)επιχειρησιακές υπηρεσίες που 
ανταποκρίνονται σε ειδικές μορφές ζήτησης.

Or. es
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Αιτιολόγηση

Η τροπολογία αναπτύσσει την παλαιά τροπολογία 171.

Τροπολογία: Philippe Busquin

Τροπολογία 429
Παράρτημα Ι, Μέρος 'Θεματικοί τομείς', υποδιαίρεση 'Ασφάλεια και διάστημα', τομέας

'Διάστημα', τμήμα 'Δραστηριότητες', ενότητα 1, παύλα 1, παράγραφος 1

Στόχος είναι η ανάπτυξη κατάλληλων 
δορυφορικών συστημάτων παρακολούθησης 
και έγκαιρης προειδοποίησης, ως μοναδικών 
και παγκοσμίως διαθέσιμων πηγών 
δεδομένων, καθώς και η παγίωση και η 
ενίσχυση της εξέλιξης της επιχειρησιακής 
τους χρήσης. Το εν λόγω πρόγραμμα θα 
παράσχει επίσης υποστήριξη στην ανάπτυξη 
των επιχειρησιακών υπηρεσιών της ΠΠΠΑ
(GMES), οι οποίες θα επιτρέψουν στους 
υπευθύνους λήψης αποφάσεων να 
προβλέψουν καλύτερα και να μετριάσουν τις 
καταστάσεις κρίσης, καθώς και σε θέματα 
που σχετίζονται με τη διαχείριση του 
περιβάλλοντος και της ασφάλειας. Οι 
ερευνητικές δραστηριότητες πρέπει κυρίως 
να συμβάλουν στη μεγιστοποίηση της 
χρήσης των δεδομένων της ΠΠΠΑ που 
έχουν συλλεχθεί από διαστημικές πηγές και 
στην ενοποίηση αυτών με δεδομένα από 
άλλα συστήματα παρακολούθησης σε 
πολύπλοκα προϊόντα που έχουν σχεδιασθεί 
για να παρέχουν πληροφορίες και 
εξατομικευμένες υπηρεσίες στους τελικούς 
χρήστες, μέσω της αποτελεσματικής 
ενοποίησης δεδομένων και διαχείρισης των 
πληροφοριών. Οι ερευνητικές 
δραστηριότητες πρέπει επίσης να 
συμβάλουν στη βελτίωση των τεχνικών 
παρακολούθησης και των συναφών 
τεχνολογιών των μέσων, για την ανάπτυξη, 
όπου κρίνεται αναγκαίο, νέων συστημάτων 
βασιζόμενων στο διάστημα ή για τη 
βελτίωση της διαλειτουργικότητας των 
υφιστάμενων συστημάτων, και για να 
καταστεί δυνατή η χρήση τους σε
(προ)επιχειρησιακές υπηρεσίες που 

Στόχος είναι η ανάπτυξη κατάλληλων 
δορυφορικών συστημάτων παρακολούθησης 
και έγκαιρης προειδοποίησης, ως μοναδικών 
και παγκοσμίως διαθέσιμων πηγών 
δεδομένων, καθώς και η παγίωση και η 
ενίσχυση της εξέλιξης της επιχειρησιακής 
τους χρήσης. Το εν λόγω πρόγραμμα θα 
παράσχει επίσης υποστήριξη στην ανάπτυξη 
των επιχειρησιακών υπηρεσιών της ΠΠΠΑ
(GMES), οι οποίες θα επιτρέψουν στους 
υπευθύνους λήψης αποφάσεων να 
προβλέψουν καλύτερα και να μετριάσουν τις 
καταστάσεις κρίσης, καθώς και σε θέματα 
που σχετίζονται με τη διαχείριση του 
περιβάλλοντος και της ασφάλειας. Οι 
ερευνητικές δραστηριότητες πρέπει κυρίως 
να συμβάλουν στη μεγιστοποίηση της 
χρήσης των δεδομένων της ΠΠΠΑ που 
έχουν συλλεχθεί από διαστημικές πηγές και 
στην ενοποίηση αυτών με δεδομένα από 
άλλα συστήματα παρακολούθησης σε 
πολύπλοκα προϊόντα που έχουν σχεδιασθεί 
για να παρέχουν πληροφορίες και 
εξατομικευμένες υπηρεσίες στους τελικούς 
χρήστες, μέσω της αποτελεσματικής 
ενοποίησης δεδομένων και διαχείρισης των 
πληροφοριών. Οι ερευνητικές 
δραστηριότητες πρέπει επίσης να 
συμβάλουν στη βελτίωση των τεχνικών 
παρακολούθησης και των συναφών 
τεχνολογιών των μέσων, για την ανάπτυξη, 
όπου κρίνεται αναγκαίο, νέων συστημάτων 
βασιζόμενων στο διάστημα ή για τη 
βελτίωση της διαλειτουργικότητας των 
υφιστάμενων συστημάτων, και για να 
καταστεί δυνατή η χρήση τους σε
(προ)επιχειρησιακές υπηρεσίες που 
ανταποκρίνονται σε ειδικές μορφές ζήτησης.
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ανταποκρίνονται σε ειδικές μορφές ζήτησης. Η έρευνα πρέπει να υποστηρίζει την 
ανάπτυξη βιώσιμων τόσο με βάση το 
διάστημα όσο και επί τόπου (μεταξύ άλλων 
με βάση το έδαφος αλλά και εναερίων) 
συστημάτων για: κατά ξηράν 
παρακολούθηση και διαχείριση κρίσεων με 
συχνή, υψηλής ευκρίνειας απεικόνιση 
ζωνών μεγάλης σημασίας, 
περιλαμβανομένων των ευαίσθητων, 
αστικών ή ταχέως εξελισσομένων ζωνών·
την πρόληψη και διαχείριση  των κινδύνων 
και όλων των ειδών τις έκτακτες 
περιστάσεις, ενίσχυση της σύγκλισης με μη 
διαστημικά συστήματα.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η τροπολογία τονίζει τη σημασία της επίγειας επιτήρησης για τη διαχείριση του περιβάλλοντος 
και της ασφάλειας, και για τις διάφορες υπηρεσίες που απαιτούν πολύ υψηλή ευκρίνεια (π.χ. 
χάρτες πόλεων) ανέφικτη με δορυφορικές εικόνες. Τονίζει επίσης τη σημασία του συστήματος
GMES ως προς τη λειτουργία της επιτήρησης.

Η παρούσα τροπολογία αντικαθιστά τις τροπολογίες 1048 και 1049 στο σχέδιο έκθεσης Jerzy 
Buzek σχετικά με το έβδομο πρόγραμμα πλαίσιο.

Τροπολογία: Pia Elda Locatelli, Vincenzo Lavarra, Umberto Pirilli, Umberto Guidoni, Gianni 
De Michelis, Patrizia Toia, Renato Brunetta, Vittorio Prodi

Τροπολογία 430
Παράρτημα Ι, Μέρος 'Θεματικοί τομείς', υποδιαίρεση 'Ασφάλεια και διάστημα', τομέας

'Διάστημα', τμήμα 'Δραστηριότητες', ενότητα 1, παύλα 2, παράγραφος 1 α (νέα)

Λαμβάνοντας υπόψη το διαρκώς και πλέον 
παγκόσμιο εύρος των σχετιζομένων με το
GMES αναγκών και απαιτήσεων 
ασφαλείας και ότι επί του παρόντος 
βασίζεται σε δεδομένα που μπορεί να 
εξαρτώνται από συστήματα εκτός 
Ευρώπης, πρέπει να προβλεφθούν 
πρόσθετες μελέτες σκοπιμότητας και έργα 
επίδειξης σε παγκόσμια γεωπολιτική 
κλίμακα που να περιλαμβάνουν την 
ασφάλεια και να είναι του αυτού επιπέδου 
με τις προσανατολισμένες προς το 
περιβάλλον διεθνείς πρωτοβουλίες στις 
οποίες η ΕΕ και ο Ευρωπαϊκός 
Οργανισμός Διαστήματος συμμετέχουν 
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από του 2003. Παρόμοιες σε διεθνή 
κλίμακα διευθετήσεις που επιτεύχθηκαν 
όσον αφορά τις λύσεις για τον 
προσδιορισμό θέσεως και χρόνου που 
αφορούν τα συστήματα Galileo, GPS και
GLONASS αποτελούν ενθαρρυντικά 
προηγούμενα στον συγκεκριμένο τομέα.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η ανάγκη για μία τύπου GEO διεθνή πρωτοβουλία για την ασφάλεια και το διάστημα είναι 
βασικής σημασίας στην έκθεση SPASEC, όπου για πρώτη φορά συμμετείχαν τόσο στρατιωτικοί 
όσο και μη στρατιωτικοί σε διττή προσπάθεια. Αυτή η πρωτοβουλία θα παράσχει ιδεώδες 
πλαίσιο τόσο προς διερεύνηση των προβλημάτων ασφαλείας που εμφανίζονται για πρώτη φορά 
όσο και προς επίλυσή τους πριν να εμφανισθούν σε πολιτικό επίπεδο. Ούτως οι αντιπαραθέσεις 
τύπου Galileo-GPS των παρελθόντων ετών θα μπορούσαν ενδεχομένως να αποφευχθούν.

Τροπολογία: Νικόλαος Βακάλης

Τροπολογία 431
Παράρτημα Ι, Μέρος 'Θεματικοί τομείς', υποδιαίρεση 'Ασφάλεια και διάστημα', τομέας

'Διάστημα', τμήμα 'Δραστηριότητες', ενότητα 1, παύλα 3

Στόχος είναι να υποστηριχθούν οι 
καινοτόμες εφαρμογές και υπηρεσίες 
δορυφορικών επικοινωνιών, που 
ενσωματώνονται αδιαλείπτως στα 
παγκόσμια ηλεκτρονικά δίκτυα 
επικοινωνιών, για τους πολίτες και τις 
επιχειρήσεις σε τομείς εφαρμογής στους 
οποίους συγκαταλέγονται η πολιτική 
προστασία, η ασφάλεια, η ηλεκτρονική 
δημόσια διοίκηση, η τηλεϊατρική, η εξ 
αποστάσεως εκπαίδευση, η αναζήτηση και η 
διάσωση, ο τουρισμός και οι ψυχαγωγικές 
δραστηριότητες, η προσωπική πλοήγηση, η 
διαχείριση στόλου, η γεωργία και η 
δασοκομία. Η έρευνα θα δώσει έμφαση στην 
ανάπτυξη νέων εφαρμογών και στην 
ανάπτυξη αποστολών επίδειξης και 
προεπιχειρησιακών συστημάτων, όπου οι 
δορυφορικές επικοινωνίες αποτελούν μια
αποτελεσματική απάντηση στις εν λόγω 
ανάγκες.

Στόχος είναι να υποστηριχθούν οι 
καινοτόμες εφαρμογές και υπηρεσίες 
δορυφορικών επικοινωνιών, που 
ενσωματώνονται αδιαλείπτως στα 
παγκόσμια ηλεκτρονικά δίκτυα 
επικοινωνιών, για τους πολίτες και τις 
επιχειρήσεις σε τομείς εφαρμογής στους 
οποίους συγκαταλέγονται η πολιτική 
προστασία, η ασφάλεια, η ηλεκτρονική 
δημόσια διοίκηση, η ψηφιακή μετάδοση 
εκπομπών, η τηλεϊατρική, η εξ αποστάσεως 
εκπαίδευση, η αναζήτηση και η διάσωση, ο 
τουρισμός και οι ψυχαγωγικές 
δραστηριότητες, η προσωπική πλοήγηση, η 
διαχείριση στόλου, η γεωργία και η 
δασοκομία. Η έρευνα θα δώσει έμφαση στην 
ανάπτυξη νέων εφαρμογών και στην 
ανάπτυξη αποστολών επίδειξης και 
προεπιχειρησιακών συστημάτων, όπου οι 
δορυφορικές επικοινωνίες αποτελούν μια 
αποτελεσματική απάντηση στις εν λόγω 
ανάγκες.
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Or. en

Αιτιολόγηση

Οι υπηρεσίες δορυφορικών επικοινωνιών μπορεί να συμβάλουν κατά πολύ στην ευρωπαϊκή 
μετάβαση σε ψηφιακές μεταδόσεις έως το 2012 ως ένα των εναλλακτικών μέσων μεταδόσεως, 
από κοινού με την καλωδιακή τηλεόραση και τις γραμμές ADSL. Ούτως μπορεί να 
διαδραματίσει σημαντικό ρόλο στη μείωση του ψηφιακού χάσματος μεταξύ ευρωπαϊκών 
κρατών και περιφερειών, ιδίως όσον αφορά τις ψηφιακές μεταδόσεις τηλεοράσεως και 
ραδιοφωνίας στις ορεινές ή τις νησιωτικές περιοχές.

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

Τροπολογία 432
Παράρτημα Ι, Μέρος 'Θεματικοί τομείς', υποδιαίρεση 'Ασφάλεια και διάστημα', τομέας

'Διάστημα', τμήμα 'Δραστηριότητες', ενότητα 2, παύλα 1 α (νέα)

- Ανάπτυξη τεχνολογιών για τη μείωση του 
περιβαλλοντικού αντικτύπου των 
διαστημικών υπηρεσιών

Or. en

Αιτιολόγηση

Η εντατικοποίηση της διαστημικής πολιτικής θέτει το πρόβλημα της ρύπανσης του διαστήματος:  
ο χάρτης με τα απομεινάρια που παραμένουν μετέωρα είναι ήδη τεράστιος και έχουν ήδη 
προκληθεί κάποια ατυχήματα. Χρειάζεται να διεξαχθούν έρευνες για να εξασφαλιστεί ότι τα 
αντικείμενα που εκτοξεύονται στο διάστημα θα μπορούν να εξουδετερώνονται. Οι διαστημικές 
μεταφορές είναι επίσης πολύ ενεργειοβόρες.

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

Τροπολογία 433
Παράρτημα Ι, Μέρος 'Θεματικοί τομείς', υποδιαίρεση 'Ασφάλεια και διάστημα', τομέας

'Διάστημα', τμήμα 'Δραστηριότητες', ενότητα 3, παύλα 1, παράγραφος 1

Γενικά στόχος είναι να υποστηριχθεί η 
ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας του 
ευρωπαϊκού τομέα διαστημικής τεχνολογίας 
υπό την ευρεία έννοια

Γενικά στόχος είναι να υποστηριχθεί η 
ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και το 
βιώσιμο του ευρωπαϊκού τομέα διαστημικής 
τεχνολογίας υπό την ευρεία έννοια

Or. en
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Αιτιολόγηση

Η εντατικοποίηση της διαστημικής πολιτικής θέτει το ζήτημα της αειφορίας της και των 
περιβαλλοντικών επιπτώσεών της.

Τροπολογία: Νικόλαος Βακάλης

Τροπολογία 434
Παράρτημα Ι, Μέρος 'Θεματικοί τομείς', υποδιαίρεση 'Ασφάλεια και διάστημα', τομέας

'Διάστημα', τμήμα 'Δραστηριότητες', ενότητα 3, παύλα 1, παράγραφος 2

Ειδικότερα, οι ερευνητικές δραστηριότητες 
μπορούν να συμβάλουν στην τεχνολογία 
των διαστημικών μεταφορών μέσω της 
εκτίμησης των μακροπρόθεσμων αναγκών, 
της συμβολής σε συστημικές μελέτες 
λαμβάνοντας υπόψη τις απαιτήσεις των 
τελικών χρηστών, και της συμβολής στην 
ανάντη τεχνολογική έρευνα για τους 
εκτοξευτές επόμενης γενιάς.

Ειδικότερα, οι ερευνητικές δραστηριότητες 
μπορούν να συμβάλουν στην τεχνολογία 
των διαστημικών μεταφορών μέσω της 
εκτίμησης των μακροπρόθεσμων αναγκών, 
της συμβολής σε συστημικές μελέτες 
λαμβάνοντας υπόψη τις απαιτήσεις των 
τελικών χρηστών, και της συμβολής στην 
ανάντη τεχνολογική έρευνα για τους 
εκτοξευτές επόμενης γενιάς. Η έρευνα θα 
μπορούσε επίσης να στηρίξει την ανάπτυξη 
δορυφορικών τεχνολογιών συντήρησης σε 
τροχιά για τη μείωση του κόστους των 
διαστημικών εγκαταστάσεων χάρις στην 
αύξηση της επιχειρησιακής προοπτικής, 
της διαθεσιμότητας και διάρκειας ζωής 
των διαστημικών εγκαταστάσεων καθώς 
και του χρόνου απόκρισης για την 
αναγκαία απόκτηση δεδομένων από τις 
διαστημικές εγκαταστάσεις.

Or. en

Αιτιολόγηση

The European Space Programme, elaborated and implemented in close cooperation with the 
European Space Agency, has been very successful. This success has brought about the 
challenge of putting space policy priorities and developing cost-effective space missions, 
while at the same time not jeopardising Europe’s capacity to ensure its space operations. The 
development of on-orbit servicing infrastructures will be instrumental to these aims since it 
cuts down costs, optimises the use of space assets and better exploits space data.

This amendment replaces AM 1054 to the Draft Report of Jerzy Buzek on the 7th Framework 
Programme.
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Τροπολογία: Νικόλαος Βακάλης

Τροπολογία 435
Παράρτημα Ι, Μέρος 'Θεματικοί τομείς', υποδιαίρεση 'Ασφάλεια και διάστημα', τομέας

'Διάστημα', τμήμα 'Δραστηριότητες', ενότητα 3, παύλα 1, παράγραφος 2 α (νέα)

Οι ερευνητικές δραστηριότητες θα 
μπορούσαν επίσης να συμβάλουν στην 
ανάπτυξη δορυφορικών τεχνολογιών 
συντήρησης σε τροχιά για τη μείωση του 
κόστους των διαστημικών εγκαταστάσεων 
χάρις στην αύξηση της επιχειρησιακής 
προοπτικής, της διαθεσιμότητας και 
διάρκειας ζωής των διαστημικών 
εγκαταστάσεων καθώς και του χρόνου 
απόκρισης για την αναγκαία απόκτηση 
δεδομένων από τις διαστημικές 
εγκαταστάσεις.

Or. en

Αιτιολόγηση

Το Ευρωπαϊκό Διαστημικό Πρόγραμμα, που καταρτίσθηκε και τέθηκε σε εφαρμογή σε στενή 
συνεργασία με τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Διαστήματος, ήταν πολύ επιτυχημένο. Η επιτυχία 
αυτή δημιούργησε την ανάγκη να ορισθούν προτεραιότητες στη διαστημική πολιτική και να 
αναπτυχθούν διαστημικές αποστολές χαμηλού κόστους, χωρίς ταυτόχρονα να υπονομευθεί η 
ικανότητα της Ευρώπης να υλοποιεί τα διαστημικά εγχειρήματά της. Η ανάπτυξη υποδομών για 
την παροχή υπηρεσιών σε τροχιά θα χρησιμεύσει τα μέγιστα για την επίτευξη αυτών των 
σκοπών, αφού μειώνει το κόστος, βελτιστοποιεί τη χρήση των διαστημικών εγκαταστάσεων και 
αξιοποιεί καλύτερα τα δεδομένα που αποκτώνται στο διάστημα.

Τροπολογία: Pia Elda Locatelli, Vincenzo Lavarra, Umberto Guidoni, Gianni De Michelis, 
Umberto Pirilli, Patrizia Toia, Renato Brunetta, Vittorio Prodi

Τροπολογία 436
Παράρτημα Ι, Μέρος 'Θεματικοί τομείς', υποδιαίρεση 'Ασφάλεια και διάστημα', τομέας

'Διάστημα', τμήμα 'Ανταπόκριση σε νεοεμφανιζόμενες ανάγκες και σε απρόβλεπτες πολιτικές 
ανάγκες'

Η έρευνα όσον αφορά τις νεοεμφανιζόμενες 
ανάγκες θα οδηγήσει σε καινοτόμες λύσεις 
στις τεχνολογικές εξελίξεις στον τομέα της 
διαστημικής έρευνας και σε δυνητικές 
προσαρμογές και εφαρμογές σε άλλους 
τομείς (π.χ. διαχείριση πόρων, βιολογικές 
διεργασίες και νέα υλικά). Η έρευνα για την 
αντιμετώπιση απρόβλεπτων πολιτικών 

Η έρευνα όσον αφορά τις νεοεμφανιζόμενες 
ανάγκες θα οδηγήσει σε καινοτόμες λύσεις 
στις τεχνολογικές εξελίξεις στον τομέα της 
διαστημικής έρευνας και σε δυνητικές 
προσαρμογές και εφαρμογές σε άλλους 
τομείς (π.χ. διαχείριση πόρων, βιολογικές 
διεργασίες και νέα υλικά). Η έρευνα για την 
αντιμετώπιση απρόβλεπτων πολιτικών 
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αναγκών μπορεί να αφορά θέματα όπως η 
παροχή βασιζόμενων στο διάστημα λύσεων 
για υποστήριξη των αναπτυσσόμενων 
χωρών, η ανάπτυξη νέων εργαλείων 
παρατήρησης και επικοινωνίας με βάση το 
διάστημα τα οποία αφορούν τις σχετικές 
κοινοτικές πολιτικές, και η συμβολή στην 
κοινωνική ένταξη.

αναγκών μπορεί να αφορά θέματα όπως η 
παροχή βασιζόμενων στο διάστημα λύσεων 
για υποστήριξη των αναπτυσσόμενων 
χωρών, η ανάπτυξη νέων εργαλείων 
παρατήρησης και επικοινωνίας με βάση το 
διάστημα τα οποία αφορούν τις σχετικές 
κοινοτικές πολιτικές, και η συμβολή στην 
κοινωνική ένταξη. Ειδική προσοχή θα 
δοθεί στην έρευνα που αποσκοπεί στη 
βελτίωση της συνιστώσας διάστημα 
συστημάτων παρακολούθησης με 
αντικείμενο κρίσιμης σημασίας υποδομές, 
όπως είναι τα δίκτυα τηλεπικοινωνιών, οι 
κατά ξηρά και θάλασσα μεταφορές, οι 
υποδομές ενεργείας καθώς και οι 
αναπτύξεις ευρωπαϊκών δικτύων, κατά 
κύριον λόγο εκτός των συνόρων της 
Ευρώπης.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η Έρευνα που αποσκοπεί στην ασφάλεια των κρίσιμης σημασίας υποδομών πόρρω απέχει από 
του να είναι ικανοποιητική, τη στιγμή μάλιστα όπου αυτές οι υποδομές χαρακτηρίζονται από 
υπερφόρτωση και υφίστανται δοκιμασία των ορίων λειτουργίας τους σε παγκόσμιο επίπεδο.
Διαρκώς συχνότερα στρατηγικές αποφάσεις που αφορούν τον ευρωπαϊκό εφοδιασμό σε 
ενέργεια, επί παραδείγματι, λαμβάνονται αφού έχουν εξετασθεί οι πλέον ακραίες ανάγκες και 
απαιτήσεις ασφαλείας. Ως εκ τούτου μία αναβάθμιση της έρευνας στο συγκεκριμένο πεδίο, 
ιδίως όσον αφορά τη συνιστώσα διάστημα, κατεπείγει.

Τροπολογία: Jan Christian Ehler, Angelika Niebler

Τροπολογία 437
Παράρτημα I, Μέρος 'Θεματικοί τομείς', υποδιαίρεση 9 α (νέα)

9 α. Διάστημα

Or. de

Αιτιολόγηση

Παρά το ότι η ασφάλεια και το διάστημα συνδέονται μεταξύ τους ως θέματα, πρέπει να 
αντιμετωπισθούν ως δύο σαφώς ορισμένες προτεραιότητες.
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Τροπολογία: Jan Christian Ehler, Angelika Niebler

Τροπολογία 438
Παράρτημα Ι, Μέρος 'Θεματικοί τομείς', υποδιαίρεση 'Ασφάλεια και διάστημα', τομέας

'Διάστημα' 

9.2 Διάστημα 10. Διάστημα

Or. de

Αιτιολόγηση

Παρά το ότι η ασφάλεια και το διάστημα συνδέονται μεταξύ τους ως θέματα, πρέπει να 
αντιμετωπισθούν ως δύο σαφώς ορισμένες προτεραιότητες.

Τροπολογία: Umberto Guidoni, Pia Elda Locatelli, Umberto Pirilli, Vincenzo Lavarra

Τροπολογία 439
Παράρτημα II, πίνακας

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Υγεία 8 317
Τρόφιμα, γεωργία και βιοτεχνολογία 2 455
Τεχνολογίες της πληροφορίας και της επικοινωνίας 12 670
Νανοεπιστήμες, νανοτεχνολογίες, υλικά και νέες τεχνολογίες παραγωγής 4 832
Ενέργεια 2 931
Περιβάλλον (συμπεριλαμβανομένης της αλλαγής του κλίματος) 2 535
Μεταφορές (συμπεριλαμβανομένης της αεροναυτικής) 5 940
Κοινωνικοοικονομικές και ανθρωπιστικές επιστήμες 792
Ασφάλεια και Διάστημα 3 960

ΣΥΝΟΛΟ 44 432

Τροπολογίες του Κοινοβουλίου

Υγεία 8 317
Τρόφιμα, γεωργία και βιοτεχνολογία 2 455
Τεχνολογίες της πληροφορίας και της επικοινωνίας 11 670
Νανοεπιστήμες, νανοτεχνολογίες, υλικά και νέες τεχνολογίες παραγωγής 4 832
Ενέργεια 3 931
Περιβάλλον (συμπεριλαμβανομένης της αλλαγής του κλίματος) 2 535
Μεταφορές (συμπεριλαμβανομένης της αεροναυτικής) 5 940
Κοινωνικοοικονομικές και ανθρωπιστικές επιστήμες 792
Ασφάλεια και Διάστημα 3 960

ΣΥΝΟΛΟ 44 432

Or. en
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Αιτιολόγηση

Ο προϋπολογισμός για τις τεχνολογίες της πληροφορίας και της επικοινωνίας φαίνεται 
υπερβολικά υψηλός. Πρόταση είναι να μετακινηθούν κάποιοι πόροι στο πεδίο ενέργεια. Οι 
πόροι που μεταφέρονται θα μπορούσαν να απευθύνονται σε από κοινού ερευνητικά έργα
(ερευνητικά κέντρα + υπηρεσίες κοινής ωφελείας) που ασχολούνται με συστήματα τεχνολογίας 
πληροφορίας και επικοινωνίας για την ενσωμάτωση της κατανεμημένης παραγωγής ενεργείας 
και των ανανεώσιμων πηγών ενεργείας στα δίκτυα διανομής (π.χ. ενεργός διαχείριση δικτύων).

Τροπολογία: Cristina Gutiérrez-Cortines

Τροπολογία 440
Παράρτημα II, πίνακας

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Υγεία 8 317
Τρόφιμα, γεωργία και βιοτεχνολογία 2 455
Τεχνολογίες της πληροφορίας και της επικοινωνίας 12 670
Νανοεπιστήμες, νανοτεχνολογίες, υλικά και νέες τεχνολογίες παραγωγής 4 832
Ενέργεια 2 931
Περιβάλλον (συμπεριλαμβανομένης της αλλαγής του κλίματος) 2 535
Μεταφορές (συμπεριλαμβανομένης της αεροναυτικής) 5 940
Κοινωνικοοικονομικές και ανθρωπιστικές επιστήμες 792
Ασφάλεια και Διάστημα 3 960

ΣΥΝΟΛΟ 44 432

Τροπολογίες του Κοινοβουλίου

Υγεία 9 067
Τρόφιμα, γεωργία και βιοτεχνολογία 2 455
Τεχνολογίες της πληροφορίας και της επικοινωνίας 10 720
Νανοεπιστήμες, νανοτεχνολογίες, υλικά και νέες τεχνολογίες παραγωγής 4 832
Ενέργεια 3 431
Περιβάλλον (συμπεριλαμβανομένης της αλλαγής του κλίματος) 3 035
Μεταφορές (συμπεριλαμβανομένης της αεροναυτικής) 5 940
Κοινωνικοοικονομικές και ανθρωπιστικές επιστήμες 992
Ασφάλεια και Διάστημα 3 960

ΣΥΝΟΛΟ 44 432

Or. es
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Τροπολογία: Νικόλαος Βακάλης

Τροπολογία 441
Παράρτημα III, τμήμα "Κοινές τεχνολογικές πρωτοβουλίες", παράγραφος 1

Οι ερευνητικοί τομείς για την πρώτη ομάδα 
των Κοινών Τεχνολογικών Πρωτοβουλιών 
προσδιορίζονται παρακάτω με βάση τα 
κριτήρια που παρατίθενται στο παράρτημα Ι.
Οι εν λόγω Κοινές Τεχνολογικές 
Πρωτοβουλίες αφορούν ένα ποικίλο φάσμα 
προκλήσεων. Συνεπώς, οι δομές πρέπει να 
σχεδιαστούν κατά περίπτωση, ούτως ώστε 
να αφορούν τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά 
του εν λόγω ερευνητικού τομέα. Σε κάθε 
περίπτωση, θα προσδιοριστεί μία ειδική 
δομή με σκοπό την υλοποίηση του 
συμφωνηθέντος ερευνητικού θεματολογίου 
της Κοινής Τεχνολογικής Πρωτοβουλίας, τη 
συνένωση των αναγκαίων δημόσιων και 
ιδιωτικών επενδύσεων και τον συντονισμό 
των ευρωπαϊκών προσπαθειών. Η Επιτροπή 
θα χορηγήσει ένα ποσό για την υλοποίηση 
του ερευνητικού θεματολογίου βάσει 
χωριστών προτάσεων (π.χ. βάσει του 
άρθρου 171 της Συνθήκης). Ενδέχεται να 
προσδιοριστούν περαιτέρω Κοινές 
Τεχνολογικές Πρωτοβουλίες με βάση τα 
κριτήρια που καθορίζονται στο παράρτημα Ι 
και να προταθούν κατά τη διάρκεια 
υλοποίησης του 7ου προγράμματος 
πλαισίου.

Οι ερευνητικοί τομείς για την πρώτη ομάδα 
των Κοινών Τεχνολογικών Πρωτοβουλιών 
προσδιορίζονται παρακάτω με βάση τα 
κριτήρια που παρατίθενται στο παράρτημα Ι.
Οι εν λόγω Κοινές Τεχνολογικές 
Πρωτοβουλίες αφορούν ένα ποικίλο φάσμα 
προκλήσεων. Συνεπώς, οι δομές πρέπει να 
σχεδιαστούν κατά περίπτωση, ούτως ώστε 
να αφορούν τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά 
του εν λόγω ερευνητικού τομέα. Σε κάθε 
περίπτωση, θα προσδιοριστεί μία ειδική 
δομή με σκοπό την υλοποίηση του 
συμφωνηθέντος ερευνητικού θεματολογίου 
της Κοινής Τεχνολογικής Πρωτοβουλίας, τη 
συνένωση των αναγκαίων δημόσιων και 
ιδιωτικών επενδύσεων και τον συντονισμό 
των ευρωπαϊκών προσπαθειών. Η Επιτροπή 
θα χορηγήσει ένα ποσό για την υλοποίηση 
του ερευνητικού θεματολογίου βάσει 
χωριστών προτάσεων (π.χ. βάσει του 
άρθρου 171 της Συνθήκης). Ενδέχεται να 
προσδιοριστούν περαιτέρω Κοινές 
Τεχνολογικές Πρωτοβουλίες, όπως στους 
τομείς παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας με 
μηδενικές εκπομπές, ανανεώσιμες μορφές 
ενεργείας και κατασκευές, με βάση τα
κριτήρια που καθορίζονται στο παράρτημα Ι 
και να προταθούν κατά τη διάρκεια 
υλοποίησης του 7ου προγράμματος 
πλαισίου.

Or. en

Αιτιολόγηση

Αυτοί οι τομείς είναι ζωτικής σημασίας και με τεράστιο δυναμικό, πρέπει συνεπώς να γίνει 
μνεία τους στο κείμενο της αποφάσεως όπως γίνεται μνεία στην αιτιολογική έκθεση της 
προτάσεως COM.

Ειδικότερα όσον αφορά την πλατφόρμα των κατασκευών, έχει αποδειχθεί το τεράστιο δυναμικό 
της όσον αφορά τη συμβολή της στη μείωση της καταναλώσεως ενεργείας, την αύξηση της 
ποιότητας, τη μείωση του κόστους, τη βελτίωση της ασφάλειας και της υγείας για τους 
ανθρώπους καθώς και τη συμβολή της στην ανταγωνιστικότητα της ευρωπαϊκής οικονομίας.
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Τροπολογία: Gianni De Michelis, Umberto Guidoni, Vincenzo Lavarra, Pia Elda Locatelli, 
Umberto Pirilli, Vittorio Prodi, Patrizia Toia

Τροπολογία 442
Παράρτημα III, τμήμα "Κοινές τεχνολογικές πρωτοβουλίες", ενότητα 5, παράγραφος 1

Η Ευρώπη πρέπει να παραμείνει στην 
πρωτοπορία των κύριων τεχνολογιών, εάν 
θέλει να διαθέτει αειφόρες, καινοτόμες και 
ανταγωνιστικές βιομηχανίες αεροναυτικής 
και αερομεταφορών στο μέλλον. Η 
υφιστάμενη ανταγωνιστικότητα των 
ευρωπαϊκών εταιρειών αεροναυτικής και 
αερομεταφορών στην παγκόσμια αγορά, οι 
οποίες είναι βιομηχανίες έντασης ΕΤΑ, 
βασίστηκε σε σημαντικές ιδιωτικές 
επενδύσεις στην έρευνα (ουσιαστικά το 13-
15% του κύκλου εργασιών) επί σειρά 
δεκαετιών. Δεδομένων των ιδιαιτεροτήτων 
του τομέα, οι νέες εξελίξεις συχνά 
εξαρτώνται από την αποτελεσματική 
συνεργασία μεταξύ δημοσίου και ιδιωτικού 
τομέα.

Η Ευρώπη πρέπει να παραμείνει στην 
πρωτοπορία των κύριων τεχνολογιών, εάν 
θέλει να διαθέτει αειφόρες, καινοτόμες και 
ανταγωνιστικές βιομηχανίες αεροναυτικής 
και αερομεταφορών στο μέλλον.
Συγκεκριμένα η ανάπτυξη πράσινων 
τεχνολογιών είναι θεμελιώδους σημασίας 
προς εξασφάλιση της ανταγωνιστικότητας 
ολοκλήρου του τομέα (περιλαμβανομένων 
των αεροσκαφών με στροφεία και των σε 
περιφερειακή κλίμακα αεροσκαφών). Η 
υφιστάμενη ανταγωνιστικότητα των 
ευρωπαϊκών εταιρειών αεροναυτικής και 
αερομεταφορών στην παγκόσμια αγορά, οι 
οποίες είναι βιομηχανίες έντασης ΕΤΑ, 
βασίστηκε σε σημαντικές ιδιωτικές 
επενδύσεις στην έρευνα (ουσιαστικά το 13-
15% του κύκλου εργασιών) επί σειρά 
δεκαετιών. Δεδομένων των ιδιαιτεροτήτων 
του τομέα, οι νέες εξελίξεις συχνά 
εξαρτώνται από την αποτελεσματική 
συνεργασία μεταξύ δημοσίου και ιδιωτικού 
τομέα.

Or. en

Αιτιολόγηση

Το πρασίνισμα των αεροπορικών μεταφορών αποτελεί τεχνολογική προτεραιότητα θεμελιώδους 
σημασίας για ολόκληρο τον τομέα των αερομεταφορών (όπου περιλαμβάνονται επίσης τα 
αεροσκάφη με στροφεία και τα σε περιφερειακή κλίμακα αεροσκάφη).

Τροπολογία: Umberto Guidoni

Τροπολογία 443
Παράρτημα III, τμήμα "Κοινές τεχνολογικές πρωτοβουλίες", ενότητα 5, παράγραφος 1

Η Ευρώπη πρέπει να παραμείνει στην 
πρωτοπορία των κύριων τεχνολογιών, εάν 
θέλει να διαθέτει αειφόρες, καινοτόμες και 
ανταγωνιστικές βιομηχανίες αεροναυτικής 
και αερομεταφορών στο μέλλον. Η 

Η Ευρώπη πρέπει να παραμείνει στην 
πρωτοπορία των κύριων τεχνολογιών, εάν 
θέλει να διαθέτει αειφόρες, καινοτόμες και 
ανταγωνιστικές βιομηχανίες αεροναυτικής 
και αερομεταφορών στο μέλλον. Πράγματι 
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υφιστάμενη ανταγωνιστικότητα των 
ευρωπαϊκών εταιρειών αεροναυτικής και 
αερομεταφορών στην παγκόσμια αγορά, οι 
οποίες είναι βιομηχανίες έντασης ΕΤΑ, 
βασίστηκε σε σημαντικές ιδιωτικές 
επενδύσεις στην έρευνα (ουσιαστικά το 13-
15% του κύκλου εργασιών) επί σειρά 
δεκαετιών. Δεδομένων των ιδιαιτεροτήτων 
του τομέα, οι νέες εξελίξεις συχνά 
εξαρτώνται από την αποτελεσματική 
συνεργασία μεταξύ δημοσίου και ιδιωτικού 
τομέα.

υπάρχουν ορισμένοι τομείς, όπως είναι οι 
περιφερειακές αεροπορικές μεταφορές, 
όπου η Ευρώπη χρειάζεται να κερδίσει εκ 
νέου την ανταγωνιστικότητά της και μέσω 
τεχνολογικώς καινοτόμων λύσεων, και 
άλλοι όπου η πίεση του ανταγωνισμού 
αυξάνει. Η υφιστάμενη ανταγωνιστικότητα 
των ευρωπαϊκών εταιρειών αεροναυτικής 
και αερομεταφορών στην παγκόσμια αγορά, 
οι οποίες είναι βιομηχανίες έντασης ΕΤΑ, 
βασίστηκε σε σημαντικές ιδιωτικές 
επενδύσεις στην έρευνα (ουσιαστικά το 13-
15% του κύκλου εργασιών) επί σειρά 
δεκαετιών. Δεδομένων των ιδιαιτεροτήτων 
του τομέα, οι νέες εξελίξεις συχνά 
εξαρτώνται από την αποτελεσματική 
συνεργασία μεταξύ δημοσίου και ιδιωτικού 
τομέα.

Or. en

Αιτιολόγηση

Στα 1990 η Ευρώπη σχεδόν εγκατέλειψε τις σε περιφερειακή κλίμακα μεταφορές, και όμως ο εν 
λόγω είναι αναπτυσσόμενος τομέας που απαιτεί ποιοτικό πήδημα όσον αφορά την τεχνολογία.
Να μη λησμονείται ότι οι σε περιφερειακή κλίμακα μεταφορές είναι τομέας που θα επιτρέψει να 
συμμετάσχουν στην έρευνα αεροναυτικής εκείνα τα κράτη που είναι ολιγότερο προηγμένα στην 
εν λόγω δραστηριότητα.

Τροπολογία: Umberto Guidoni

Τροπολογία 444
Παράρτημα III, τμήμα "Κοινές τεχνολογικές πρωτοβουλίες", ενότητα 5, παράγραφος 3

Στον τομέα της αεροναυτικής και των 
αερομεταφορών, πρέπει να καλυφθούν 
διαφορετικοί τομείς, όπως το φιλικό προς το 
περιβάλλον και αποδοτικό ως προς το 
κόστος αεροσκάφος (“Tο οικολογικό 
αεροσκάφος”), και η διαχείριση της 
εναέριας κυκλοφορίας με σκοπό την 
υποστήριξη της πολιτικής για τον Ενιαίο 
Ευρωπαϊκό Ουρανό και της πρωτοβουλίας
SESAME.

Στον τομέα της αεροναυτικής και των 
αερομεταφορών, πρέπει να καλυφθούν 
διαφορετικοί τομείς, όπως το φιλικό προς το 
περιβάλλον και αποδοτικό ως προς το 
κόστος σύστημα αεροπορικών μεταφορών
(“Tο οικολογικό σύστημα αεροπορικών 
μεταφορών”), και η διαχείριση της εναέριας 
κυκλοφορίας με σκοπό την υποστήριξη της 
πολιτικής για τον Ενιαίο Ευρωπαϊκό Ουρανό 
και της πρωτοβουλίας SESAME.

Or. en
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Αιτιολόγηση

Ο όρος αεροσκάφος' είναι περιοριστικός. Ο τομέας επί του παρόντος προτιμά να χρησιμοποιεί 
τον όρο 'σύστημα αεροπορικών μεταφορών'.

Τροπολογία: Anne Laperrouze

Τροπολογία 445
Παράρτημα III, τμήμα "Χρηματοδοτική Διευκόλυνση Καταμερισμού του Κινδύνου", 

παράγραφος 4

Η εν λόγω επιχορήγηση θα καταβάλλεται σε 
ετήσια βάση. Το ετήσιο ποσό θα 
καθορίζεται στα προγράμματα εργασίας, 
λαμβάνοντας υπόψη την έκθεση 
δραστηριότητας και τις προβλέψεις που η 
ΕΤΕπ θα υποβάλλει στην Κοινότητα.

Το συνολικό ποσό επιχορηγήσεως για την 
όλη χρονική περίοδο θα προταθεί εκ των 
προτέρων, όπως επίσης και οι προβλέψεις 
ετησίων ποσών. Η εν λόγω επιχορήγηση θα 
καταβάλλεται σε ετήσια βάση και το ετήσιο 
ποσό της μπορεί να αναθεωρείται στα 
προγράμματα εργασίας, λαμβάνοντας υπόψη 
την έκθεση δραστηριότητας και τις 
προβλέψεις που η ΕΤΕπ θα υποβάλλει στην 
Κοινότητα.

Or. fr

Τροπολογία: Anne Laperrouze

Τροπολογία 446
Παράρτημα III, τμήμα "Χρηματοδοτική Διευκόλυνση Καταμερισμού του Κινδύνου", 

παράγραφος 5, ενότητα 2

Η επιλεξιμότητα ευρωπαϊκών δράσεων ΕΤΑ 
μεγάλης κλίμακας. Εξ ορισμού, οι “Κοινές 
Τεχνολογικές Πρωτοβουλίες” και τα μεγάλα 
συνεργατικά έργα που χρηματοδοτούνται 
από την Κοινότητα στο πλαίσιο των 
συνεισφερόντων θεματικών τομέων, καθώς 
και οι δραστηριότητες του παρόντος ειδικού 
προγράμματος είναι αυτομάτως επιλέξιμα.
Θα μπορούσαν επίσης να ληφθούν υπόψη 
άλλα μεγάλα ευρωπαϊκά συνεργατικά έργα, 
όπως το EUREKA. Σύμφωνα με τις 
διατάξεις του κανονισμού που θεσπίζεται 
κατ'εφαρμογήν του άρθρου 167 της 
συνθήκης, η συμφωνία επιχορήγησης θα 
καθορίζει επίσης τις διαδικαστικές 
λεπτομέρειες και θα εγγυάται τη δυνατότητα 

Η επιλεξιμότητα ευρωπαϊκών δράσεων ΕΤΑ 
μεγάλης κλίμακας και έργων που 
προτείνονται από τις ΜΜΕ. Εξ ορισμού, οι
“Κοινές Τεχνολογικές Πρωτοβουλίες” και 
τα μεγάλα συνεργατικά έργα που 
χρηματοδοτούνται από την Κοινότητα στο 
πλαίσιο των συνεισφερόντων θεματικών 
τομέων, καθώς και οι δραστηριότητες του 
παρόντος ειδικού προγράμματος είναι 
αυτομάτως επιλέξιμα. Θα μπορούσαν επίσης 
να ληφθούν υπόψη άλλα μεγάλα ευρωπαϊκά 
συνεργατικά έργα, όπως το EUREKA. Το 
επιλέξιμο των ΜΜΕ πρέπει επίσης να 
ορίζεται σαφώς. Σύμφωνα με τις διατάξεις 
του κανονισμού που θεσπίζεται 
κατ'εφαρμογήν του άρθρου 167 της 
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της Κοινότητας να ασκήσει δικαίωμα 
αρνησικυρίας, κάτω από ορισμένες 
συνθήκες, κατά της χρήσης της 
επιχορήγησης για σχηματισμό πρόβλεψης 
για δάνειο που έχει προτείνει η ΕΤΕπ.

συνθήκης, η συμφωνία επιχορήγησης θα 
καθορίζει επίσης τις διαδικαστικές 
λεπτομέρειες και θα εγγυάται τη δυνατότητα 
της Κοινότητας να ασκήσει δικαίωμα 
αρνησικυρίας, κάτω από ορισμένες 
συνθήκες, κατά της χρήσης της 
επιχορήγησης για σχηματισμό πρόβλεψης 
για δάνειο που έχει προτείνει η ΕΤΕπ.

Or. fr


