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Υπόμνημα για τα χρησιμοποιούμενα σύμβολα

* Διαδικασία διαβούλευσης
πλειοψηφία των ψηφισάντων

**I Διαδικασία συνεργασίας (πρώτη ανάγνωση)
πλειοψηφία των ψηφισάντων

**II Διαδικασία συνεργασίας (δεύτερη ανάγνωση)
πλειοψηφία των ψηφισάντων για έγκριση της κοινής θέσης
πλειοψηφία των βουλευτών που αποτελούν το Κοινοβούλιο για 
απόρριψη ή τροποποίηση της κοινής θέσης

*** Σύμφωνη γνώμη
πλειοψηφία των βουλευτών που αποτελούν το Κοινοβούλιο εκτός 
από τις περιπτώσεις που μνημονεύονται στα άρθρα 105, 107, 161 
και 300 της Συνθήκης ΕΚ και στο άρθρο 7 της Συνθήκης ΕΕ

***I Διαδικασία συναπόφασης (πρώτη ανάγνωση)
πλειοψηφία των ψηφισάντων

***II Διαδικασία συναπόφασης (δεύτερη ανάγνωση)
πλειοψηφία των ψηφισάντων για έγκριση της κοινής θέσης
πλειοψηφία των βουλευτών που αποτελούν το Κοινοβούλιο για 
απόρριψη ή τροποποίηση της κοινής θέσης

***III Διαδικασία συναπόφασης (τρίτη ανάγνωση)
πλειοψηφία των ψηφισάντων για έγκριση του κοινού σχεδίου

(Η ενδεικνυόμενη διαδικασία στηρίζεται στη νομική βάση που πρότεινε η 
Επιτροπή)

Τροπολογίες σε νομοθετικό κείμενο

Στις τροπολογίες του Κοινοβουλίου η σήμανση γίνεται με έντονους 
πλάγιους χαρακτήρες. Η σήμανση με απλά πλάγια απευθύνεται στις τεχνικές 
υπηρεσίες και αφορά στοιχεία του νομοθετικού κειμένου για τα οποία 
προτείνεται διόρθωση εν όψει της επεξεργασίας του τελικού κειμένου (για 
παράδειγμα, στοιχεία εμφανώς λανθασμένα  ή που έχουν παραλειφθεί σε μια 
γλωσσική έκδοση). Αυτές οι προτάσεις διόρθωσης υπόκεινται στη 
συγκατάθεση των αρμόδιων τεχνικών υπηρεσιών.
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ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με την πρόταση απόφασης του Συμβουλίου που αφορά το ειδικό πρόγραμμα που 
θα υλοποιηθεί με άμεσες δράσεις από το Κοινό Κέντρο Ερευνών με το οποίο τίθεται σε 
εφαρμογή το 7ο πρόγραμμα πλαίσιο (2007-2013) δραστηριοτήτων έρευνας, τεχνολογικής 
ανάπτυξης και επίδειξης της Ευρωπαϊκής Κοινότητας
(COM(2005)0439 – C6-0380/2005 – 2005/0184(CNS))

(Διαδικασία διαβούλευσης)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

– έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής προς το Συμβούλιο (COM(2005)0439)1,

– έχοντας υπόψη το άρθρο 166 της Συνθήκης ΕΚ, σύμφωνα με το οποίο κλήθηκε από το 
Συμβούλιο να γνωμοδοτήσει (C6-0380/2005),

– έχοντας υπόψη το άρθρο 51 του Κανονισμού του,

– έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας και τη 
γνωμοδότηση της Επιτροπής Προϋπολογισμών (A6-0000/2006),

1. εγκρίνει την πρόταση της Επιτροπής όπως τροποποιήθηκε·

2. καλεί την Επιτροπή να τροποποιήσει αναλόγως την πρότασή της, σύμφωνα με το 
άρθρο 250, παράγραφος 2, της Συνθήκης ΕΚ·

3. καλεί το Συμβούλιο, σε περίπτωση που προτίθεται να απομακρυνθεί από το κείμενο που 
ενέκρινε το Κοινοβούλιο, να το ενημερώσει σχετικά·

4. ζητεί να κληθεί εκ νέου να γνωμοδοτήσει σε περίπτωση που το Συμβούλιο προτίθεται να 
επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις στην πρόταση της Επιτροπής·

5. αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο και 
στην Επιτροπή.

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροποπολογίες του Κοινοβουλίου

Τροπολογία 1
Αιτιολογική σκέψη 1 α (νέα)

(1α) Πρέπει να δίνεται προσοχή στο
γεγονός ότι η έρευνα που
χρηματοδοτείται από το δημόσιο τομέα 
πρέπει να κατευθύνεται κατά κύριο λόγο 
σε δημόσιες ανάγκες και προτεραιότητες 

  
1 Δεν έχει δημοσιευθεί ακόμη στην ΕΕ.
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και να επιδιώκει συμπληρωματικότητα 
με την έρευνα που χρηματοδοτείται από 
τον ιδιωτικό τομέα.

Τροπολογία 2
Αιτιολογική σκέψη 4

(4) Οι άμεσες δράσεις που διεξάγονται 
από το Κοινό Κέντρο Ερευνών (ΚΚΕρ) 
πρέπει να υλοποιηθούν από το παρόν 
ειδικό πρόγραμμα. Το ΚΚΕρ, κατά την 
υλοποίηση του παρόντος ειδικού 
προγράμματος σύμφωνα με την αποστολή 
του, πρέπει να δίδει ιδιαίτερη έμφαση 
στους τομείς που απασχολούν ιδιαιτέρως 
την Ένωση: «ευημερία σε μια κοινωνία 
έντασης γνώσης», «αλληλεγγύη και 
υπεύθυνη διαχείριση των πόρων», 
«ασφάλεια και ελευθερία», και «η Ευρώπη 
ως παγκόσμιος εταίρος». 

(4) Οι άμεσες δράσεις που διεξάγονται 
από το Κοινό Κέντρο Ερευνών (ΚΚΕρ) 
πρέπει να υλοποιηθούν από το παρόν 
ειδικό πρόγραμμα. Το ΚΚΕρ, κατά την 
υλοποίηση του παρόντος ειδικού 
προγράμματος σύμφωνα με την αποστολή 
του, πρέπει να δίδει ιδιαίτερη έμφαση 
στους τομείς που απασχολούν ιδιαιτέρως 
την Ένωση: «ευημερία και κοινωνική 
ευεξία σε μια κοινωνία έντασης γνώσης», 
«αλληλεγγύη, αειφορία και υπεύθυνη 
διαχείριση των πόρων», «ασφάλεια και 
ελευθερία», και «η Ευρώπη ως παγκόσμιος 
εταίρος». 

Τροπολογία 3
Αιτιολογική σκέψη 4 α (νέα)

... (4α) Δεν επιτρέπεται να χορηγείται
κοινοτική ενίσχυση σε οποιαδήποτε
ερευνητική δραστηριότητα παρέχει
κίνητρα για την εκμετάλλευση γυναικών 
και την εμπορικοποίηση των σωμάτων 
τους για την προμήθεια κυττάρων 
ωαρίων ως "πρώτης ύλης" για την 
παραγωγή εμβρύων, εμβρυικών 
βλαστοκυττάρων και γραμμών εμβρυικών 
βλαστοκυττάρων. Η χρηματοδότηση της 
ΕΕ στον τομέα αυτό πρέπει να εστιάζεται 
σε εναλλακτικές λύσεις όπως η έρευνα 
στα σωματικά βλαστοκύτταρα και τα 
βλαστοκύτταρα του ομφάλιου λώρου, οι 
οποίες είναι αποδεκτές σε όλα τα κράτη 
μέλη και έχουν ήδη οδηγήσει σε επιτυχή 
θεραπεία ασθενών.
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Τροπολογία 4
Αιτιολογική σκέψη 4 β (νέα)

. (4β) Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο τονίζει, 
στο φως του ψηφίσματος της 8ης
Μαρτίου 2005 και της Γενικής
Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών
(A/RES/59/280), το οποίο κάνει ρητά λόγο 
για την ανάγκη αποτροπής κινδύνων για 
την υγεία και πρόληψης της 
εκμετάλλευσης των γυναικών, τη 
σημασία να αποκλεισθεί η υποστήριξη 
και χρηματοδότηση της ανθρώπινης 
κλωνοποίησης από οποιοδήποτε 
πρόγραμμα της ΕΕ.

Τροπολογία 5
Αιτιολογική σκέψη 9

(9) Οι ερευνητικές δραστηριότητες που 
διεξάγονται βάσει του παρόντος 
προγράμματος πρέπει να τηρούν τις 
θεμελιώδεις αρχές δεοντολογίας, 
συμπεριλαμβανομένων εκείνων που 
αποτυπώνονται στο Χάρτη Θεμελιωδών 
Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

(9) Οι ερευνητικές δραστηριότητες που 
διεξάγονται βάσει του παρόντος 
προγράμματος πρέπει να τηρούν τις 
θεμελιώδεις αρχές δεοντολογίας, όπως 
εκτίθενται στις συστάσεις του 
Ευρωπαϊκού Συμβουλίου του 
Γκέτεμποργκ, συμπεριλαμβανομένων 
εκείνων που αποτυπώνονται στο Χάρτη 
Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης και στη Σύμβαση 
του Συμβουλίου της Ευρώπης για τα 
Ανθρώπινα Δικαιώματα και την 
Βιοϊατρική, και όπως υπενθυμίζονται στο 
ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
της 10ης Μαρτίου 2005 σχετικά με το 
εμπόριο ανθρώπινων ωαρίων1.

____________________________

1 ΕΕ C 320 E, 15.12.2005, σελ. 251.

Τροπολογία 6
Αιτιολογική σκέψη 10

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

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

έμμεσες δράσεις του προγράμματος 
πλαισίου, εργασίες για λογαριασμό τρίτων 
και, σε μικρότερο βαθμό, η αξιοποίηση της 
πνευματικής ιδιοκτησίας, με παράλληλη 
ενίσχυση της ροής γνώσεων.

Αιτιολόγηση

Τούτο είναι σύμφωνο με όσα διατείνεται η ίδια η Επιτροπή στη σελίδα 2.

Τροπολογία 7
Αιτιολογική σκέψη 13

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

(13) Η Επιτροπή πρέπει να μεριμνήσει, 
εν ευθέτω χρόνω, για τη διενέργεια 
ανεξάρτητης εκτίμησης των 
δραστηριοτήτων που διεξάγονται στα 
πεδία που καλύπτει το παρόν πρόγραμμα η 
οποία θα περιλαμβάνει περιβαλλοντικά, 
κοινωνικά, υγειονομικά κριτήρια και 
κριτήρια καλής διαβίωσης των ζώων.

Αιτιολόγηση

Το πρωτόκολλο για την προστασία και την καλή διαβίωση των ζώων που προσαρτάται στη
Συνθήκη απαιτεί από την Κοινότητα να λαμβάνει πλήρως υπόψη τις ανάγκες καλής διαβίωσης 
των ζώων κατά τη διαμόρφωση και την υλοποίηση των πολιτικών της Κοινότητας, 
συμπεριλαμβανομένης της έρευνας.

Τροπολογία 8
Άρθρο 4, παράγραφος 2

2. Στο πλαίσιο του παρόντος 
προγράμματος δεν χρηματοδοτούνται 
ερευνητικές δραστηριότητες στα ακόλουθα 
ερευνητικά αντικείμενα:

2. Στο πλαίσιο του παρόντος 
προγράμματος δεν χρηματοδοτούνται 
ερευνητικές δραστηριότητες στα ακόλουθα 
ερευνητικά αντικείμενα:

- ερευνητικές δραστηριότητες που 
αποβλέπουν στην κλωνοποίηση του 
ανθρώπου για αναπαραγωγικούς σκοπούς,

- ερευνητικές δραστηριότητες που 
αποβλέπουν στην κλωνοποίηση του 
ανθρώπου,

- ερευνητικές δραστηριότητες με στόχο την 
τροποποίηση της γενετικής κληρονομιάς 
των ανθρωπίνων όντων, οι οποίες 
ενδέχεται να καταστήσουν κληρονομικές 
τις τροποποιήσεις αυτές,

- ερευνητικές δραστηριότητες με στόχο την 
τροποποίηση της γενετικής κληρονομιάς 
των ανθρωπίνων όντων, οι οποίες 
ενδέχεται να καταστήσουν κληρονομικές 
τις τροποποιήσεις αυτές
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- ερευνητικές δραστηριότητες που 
αποβλέπουν στη δημιουργία ανθρώπινων 
εμβρύων αποκλειστικά και μόνο για 
ερευνητικούς σκοπούς ή για σκοπούς 
εξασφάλισης βλαστοκυττάρων, μεταξύ 
άλλων μέσω μεταφοράς πυρήνων 
σωματικών κυττάρων.

- ερευνητικές δραστηριότητες που 
αποβλέπουν στη δημιουργία ανθρώπινων 
εμβρύων αποκλειστικά και μόνο για 
ερευνητικούς σκοπούς ή για σκοπούς 
εξασφάλισης βλαστοκυττάρων, μεταξύ 
άλλων μέσω μεταφοράς πυρήνων 
σωματικών κυττάρων.
– ερευνητική δραστηριότητα που 
περιλαμβάνει την εμπορία μορφών ζωής.

Τροπολογία 9
Παράρτημα, τμήμα 2, εδάφιο 2

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

- εστίαση της προσοχής σε θέματα που 
είναι σημαντικά για την κοινωνία, και 
έχουν επιστημονική συνιστώσα και 
κυρίαρχη κοινοτική διάσταση με ιδιαίτερη 
έμφαση στην διεπιστημονικότητα και 
στην συνεργασία μεταξύ ειδικών των 
φυσικών και των κοινωνικών επιστημών·

Τροπολογία 10
Παράρτημα, τμήμα 2, εδάφιο 3

- ανάπτυξη εταιρικών σχέσεων με τα 
ερευνητικά κέντρα, τα πανεπιστήμια, τη 
βιομηχανία, τις δημόσιες αρχές, τους 
ρυθμιστικούς φορείς στα κράτη μέλη και 
με τρίτες χώρες και διεθνείς οργανισμούς·

- ανάπτυξη εταιρικών σχέσεων με τα 
ερευνητικά κέντρα, τα πανεπιστήμια, τη 
βιομηχανία, τις δημόσιες αρχές, τις 
οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών, 
τους ρυθμιστικούς φορείς στα κράτη μέλη 
και με τρίτες χώρες και διεθνείς 
οργανισμούς·

Αιτιολόγηση

Η ανάπτυξη εταιρικών σχέσεων με οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών είναι σημαντικό 
θέμα και πρέπει να τονίζεται ως μέσο ενίσχυσης του διαλόγου μεταξύ επιστήμης και κοινωνίας.

Τροπολογία 11
Παράρτημα , τμήμα 2, εδάφιο 3 α (νέο)

- εντατικοποίηση της συνεργασίας του με 
άλλα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα, ιδίως 
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το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο·

Αιτιολόγηση

Η αρχή αυτή συμφωνήθηκε από το Συμβούλιο Ανταγωνιστικότητας της 13.09.2002 (βλέπε την
επίσημη δήλωση της Επιτροπής, προσθήκη στα πρακτικά της 2451ης συνεδρίαση του
Συμβουλίου Ανταγωνιστικότητας της ΕΕ που πραγματοποιήθηκε στις Βρυξέλλες στις
13.09.2002 (12S23/02ΠΡΟΣΘ.1αναθ.1, 21 Οκτωβρίου 2002), ενώ η Ομάδα Διασύνδεσης ΕΚ-
ΚΚΕρ έχει επαναρχίσει τις εργασίες της και έχει ξεκινήσει νέο κύκλο τακτικών συνεδριάσεων.

Τροπολογία 12
Παράρτημα, τμήμα 2, παράγραφος 3

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

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

Αιτιολόγηση

Ο διάλογος μεταξύ επιστήμης και κοινωνίας είναι σημαντικός  για να αντιμετωπιστεί η κρίση
εμπιστοσύνης στην κοινωνία και να αποφευχθεί η απόρριψη ορισμένων προϊόντων της 
επιστήμης εκ μέρους των πολιτών (βλ. για παράδειγμα τους γενετικά τροποποιημένους 
οργανισμούς).

Τροπολογία 13
Παράρτημα, τμήμα 2, παράγραφος 6

Οι εξωτερικές σχέσεις της ΕΕ και οι 
σχετιζόμενες με την ασφάλεια πολιτικές 
της θα δημιουργήσουν νέες απαιτήσεις από 
το ΚΚΕρ καθόλη τη διάρκεια του 7ου 
Προγράμματος Πλαισίου. Αυτά τα πεδία 
εργασιών θα υποστηρίζονται από εντός του 
ΚΚΕρ και προστατευμένα συστήματα 
πληροφοριών/ανάλυσης που να 

Οι εξωτερικές σχέσεις της ΕΕ και οι 
σχετιζόμενες με την ασφάλεια πολιτικές 
της θα δημιουργήσουν νέες απαιτήσεις από 
το ΚΚΕρ καθόλη τη διάρκεια του 7ου 
Προγράμματος Πλαισίου. Αυτά τα πεδία 
εργασιών θα υποστηρίζονται από εντός του 
ΚΚΕρ και προστατευμένα συστήματα 
πληροφοριών/ανάλυσης που να 
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ανταποκρίνονται σε σύντομη προθεσμία. 
Με την ίδια λογική, υπό το παρόν 
πρόγραμμα θα αναπτυχθεί περαιτέρω και η 
παγκόσμια και διεθνής διάσταση των 
εργασιών του ΚΚΕρ.

ανταποκρίνονται σε σύντομη προθεσμία.
Ιδιαίτερη προσοχή θα δοθεί στην
επιστημονική στήριξη προς την 
ευρωπαϊκή πολιτική γειτονίας. Με την 
ίδια λογική, υπό το παρόν πρόγραμμα θα 
αναπτυχθεί περαιτέρω και η παγκόσμια και 
διεθνής διάσταση των εργασιών του 
ΚΚΕρ.

Αιτιολόγηση

Το ΚΚΕρ προσφέρει υποστήριξη στις πολιτικές της ΕΕ.

Τροπολογία 14
Παράρτημα, τμήμα 2, παράγραφος 8

Εφόσον του ζητηθεί στο πλαίσιο της 
υποστήριξης που παρέχει για τις θεματικές 
πολιτικές, το ΚΚΕρ θα αναλάβει ειδικά 
καθήκοντα για την καλύτερη αξιοποίηση 
των σχετικών ερευνητικών αποτελεσμάτων 
σε όλη την ΕΕ. Στο πλαίσιο αυτό θα 
βελτιωθούν τα οφέλη για την κοινωνία της 
γνώσης.

Εφόσον του ζητηθεί στο πλαίσιο της 
υποστήριξης που παρέχει για τις θεματικές 
πολιτικές, το ΚΚΕρ θα αναλάβει ειδικά 
καθήκοντα για την καλύτερη διάδοση και 
αξιοποίηση των σχετικών ερευνητικών 
αποτελεσμάτων σε όλη την ΕΕ. Στο 
πλαίσιο αυτό θα βελτιωθούν τα οφέλη για 
την κοινωνία της γνώσης.

Αιτιολόγηση

Για να μετουσιωθεί η γνώση σε καινοτομία πρέπει να μπορεί να ρέει.

Τροπολογία 15
Παράρτημα, τμήμα 3, σημείο 3.1., τίτλος

3.1. Πρώτο θέμα πολιτικής: Ευημερία 
στην κοινωνία έντασης γνώσης

3.1. Πρώτο θέμα πολιτικής: Ευημερία 
και ευεξία στην κοινωνία έντασης γνώσης

Τροπολογία 16
Παράρτημα , τμήμα 3, σημείο 3.1.1, παράγραφος 6 

Το θεματολόγιο της Λισσαβόνας για την 
οικονομική μεγέθυνση και την 
απασχόληση θα υποστηριχθεί με άμεση 
ποσοτική κοινωνικοοικονομική ανάλυση -
συνδεόμενη επίσης με τη βασική αρχή της 
«βελτίωσης της νομοθεσίας» - σε διάφορα 
πεδία άσκησης πολιτικής, όπως: 

Το θεματολόγιο της Λισσαβόνας για την 
οικονομική μεγέθυνση και την 
απασχόληση θα υποστηριχθεί με άμεση 
ποσοτική κοινωνικοοικονομική ανάλυση -
συνδεόμενη επίσης με τη βασική αρχή της 
«βελτίωσης της νομοθεσίας» - σε διάφορα 
πεδία άσκησης πολιτικής, όπως: 
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μακροοικονομική σταθερότητα και 
ανάπτυξη, χρηματοοικονομικές υπηρεσίες, 
θέματα ανταγωνιστικότητας, δια βίου 
μάθηση και η διάσταση του ανθρώπινου 
κεφαλαίου στη στρατηγική της 
Λισσαβόνας, γεωργία, κλιματική αλλαγή, 
αειφόρα συστήματα ενέργειας και 
μεταφορών. Το ΚΚΕρ θα συμβάλει στην 
καλύτερη κατανόηση της σχέσης μεταξύ 
της εκπαίδευσης και των αναγκών της 
κοινωνίας της γνώσης, των παραγόντων 
που επηρεάζουν την ισότητα στην 
εκπαίδευση και του τρόπου με τον οποίο 
μπορεί να επιτευχθεί η αποτελεσματική 
αξιοποίηση των πόρων της εκπαίδευσης.

μακροοικονομική σταθερότητα και 
ανάπτυξη, χρηματοοικονομικές υπηρεσίες, 
θέματα ανταγωνιστικότητας, δια βίου 
μάθηση και η διάσταση του ανθρώπινου 
κεφαλαίου στη στρατηγική της 
Λισσαβόνας, γεωργία, κλιματική αλλαγή, 
αειφόρα συστήματα ενέργειας και 
μεταφορών. Το ΚΚΕρ θα συμβάλει στην 
καλύτερη κατανόηση της σχέσης μεταξύ 
της εκπαίδευσης και των αναγκών της 
κοινωνίας της γνώσης, της κυκλοφορίας 
της γνώσης, των παραγόντων που 
επηρεάζουν την ισότητα στην εκπαίδευση 
και του τρόπου με τον οποίο μπορεί να 
επιτευχθεί η αποτελεσματική αξιοποίηση 
των πόρων της εκπαίδευσης, μεταξύ
άλλων σε σχέση με το λογισμικό ανοικτού 
πηγαίου κώδικα.

Αιτιολόγηση

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

Τροπολογία 17
Παράρτημα, τμήμα 3, σημείο 3.1.3, παράγραφος 1, εδάφιο 1 

- να παρέχει σύστημα αναφοράς για την 
αειφόρο ενέργεια, το οποίο να καλύπτει 
τις ανάγκες πολιτικής της ΕΕ με 
επιστημονική και τεχνική 
εμπειρογνωμοσύνη σχετική με 
τεχνολογικές καινοτομίες και εξελίξεις 
(όλες οι ενεργειακές πηγές)·

- να παρέχει σύστημα αναφοράς για την 
αειφόρο ενέργεια, το οποίο να καλύπτει 
τις ανάγκες πολιτικής της ΕΕ με 
επιστημονική και τεχνική 
εμπειρογνωμοσύνη σχετική με 
τεχνολογικές καινοτομίες και εξελίξεις 
(όλες οι ενεργειακές πηγές και 
αποδοτική τελική χρήση της ενέργειας)·

Τροπολογία 18
Παράρτημα, τμήμα 3, σημείο 3.1.3, παράγραφος 1,  εδάφιο 3 

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

-να παρέχει πληροφορίες σχετικά με την 
αξιοπιστία του ενεργειακού εφοδιασμού 
της Ευρώπης και με τη διαθεσιμότητα 
ανανεώσιμων ενεργειακών πόρων.
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Τροπολογία 19
Παράρτημα, τμήμα 3, σημείο 3.1.3, παράγραφος 2, εδάφιο 3

- κοινωνική διάσταση, με δραστηριότητες 
στις οποίες περιλαμβάνονται ο 
χωροταξικός σχεδιασμός, οι συνέπειες 
στην υγεία και η ευαισθητοποίηση. Θα 
καταβληθούν επίσης προσπάθειες σε 
θέματα ασφάλειας και προστασίας των 
αεροπορικών, χερσαίων και θαλάσσιων 
μεταφορών.

- κοινωνική διάσταση, με δραστηριότητες 
στις οποίες περιλαμβάνονται ο 
χωροταξικός, αρχιτεκτονικός και 
πολεοδομικός σχεδιασμός, οι συνέπειες 
στην υγεία και η ευαισθητοποίηση. Θα 
καταβληθούν επίσης προσπάθειες σε 
θέματα αειφορίας, ασφάλειας και 
προστασίας των αεροπορικών, χερσαίων 
και θαλάσσιων μεταφορών.

Τροπολογία 20
Παράρτημα, τμήμα 3, σημείο 3.1.4

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

Για να υποστηρίξει την κατάστρωση 
πολιτικών και μηχανισμών για την 
τεχνολογία της κοινωνίας της πληροφορίας 
(ΤΚΠ) που να συμβάλλουν στην 
ανταγωνιστική ευρωπαϊκή κοινωνία της 
γνώσης, το ΚΚΕρ θα εκπονήσει αναλύσεις 
και στρατηγικές προοπτικών σχετικά με 
την κοινωνία της γνώσης, με έμφαση στο 
ελεύθερο λογισμικό και στο λογισμικό 
ανοικτού πηγαίου κώδικα. Η οικονομική 
μεγέθυνση, η αλληλεγγύη, η κοινωνική 
ένταξη και η αειφορία θα είναι τα 
επίκεντρα του ενδιαφέροντος. Το ΚΚΕρ θα 
συμβάλει επίσης στην υλοποίηση των 
πολιτικών της ΕΕ που συνδέονται στενά με 
τις εξελίξεις της τεχνολογίας της κοινωνίας 
της πληροφορίας ή επωφελούνται 
ιδιαιτέρως από αυτές. Το ΚΚΕρ θα 
εκπονήσει επίσης αξιολόγηση του 
αντίκτυπου που έχουν τα καθεστώτα 
πνευματικής ιδιοκτησίας στην ανάπτυξη 
και την ανταγωνιστικότητα, και θα 
στηρίξει την ανάπτυξη μηχανισμών για 
τη ροή γνώσεων στην ψηφιακή εποχή.
Καλύπτονται εν προκειμένω οι εφαρμογές 
για ηλεκτρονικό επιχειρείν, ηλεκτρονική 
υγεία, προσωπική ασφάλεια, ηλεκτρονική 
μάθηση, ηλεκτρονική διακυβέρνηση και 
για το περιβάλλον, καθώς και 



PE 368.074v01-00 14/26 PR\600206EL.doc

EL

προσδιορισμός των πιθανών νέων 
δυνατοτήτων εξέλιξης στο πλαίσιο των 
συνολικών ευρωπαϊκών στρατηγικών στα 
θέματα της οικονομικής μεγέθυνσης, της 
κοινωνικής ένταξης και της ποιότητας 
ζωής. Το ΚΚΕρ θα έχει στόχο τη 
βελτίωση της πρόσβασης των ατόμων με 
αναπηρία στην κοινωνία που βασίζεται 
στη γνώση. 

Το ΚΚΕρ θα εργαστεί για τη «σύγκλιση» 
στον τομέα των ΤΚΠ με σκοπό να 
αξιολογηθούν οι δυνητικές συνέπειες στην 
κοινωνία, όσον αφορά την 
ανταγωνιστικότητα, την ιδιωτική ζωή, την 
ιδιοκτησία και την κοινωνική ένταξη. 
Εφαρμογές σύγκλισης θα επιδιωχθούν
στους τομείς της υγείας (βιοαισθητήρες, 
νανοτεχνολογία και γνωστικές επιστήμες), 
της προστασίας από έκνομες ενέργειες 
(αισθητήρες, δημόσια ασφάλεια και 
προσωπική ακεραιότητα) και του 
περιβάλλοντος (τεχνολογίες 
παρακολούθησης και αειφόρος διαχείριση 
του περιβάλλοντος). 

Το ΚΚΕρ θα εργαστεί για τη «σύγκλιση» 
στον τομέα των ΤΚΠ με σκοπό να 
αξιολογηθούν οι δυνητικές συνέπειες στην 
κοινωνία, όσον αφορά την 
ανταγωνιστικότητα, την ιδιωτική ζωή, την 
ηθική και δεοντολογία, την ιδιοκτησία και 
την κοινωνική ένταξη. Εφαρμογές 
σύγκλισης θα εξεταστούν στους τομείς της 
υγείας (βιοαισθητήρες, νανοτεχνολογία και 
γνωστικές επιστήμες), της προστασίας από 
έκνομες ενέργειες (αισθητήρες, δημόσια 
ασφάλεια και προσωπική ακεραιότητα) και 
του περιβάλλοντος (τεχνολογίες 
παρακολούθησης και αειφόρος διαχείριση 
του περιβάλλοντος), σε συνδυασμό με 
αξιολόγηση των δυνητικών κοινωνικών, 
περιβαλλοντικών και υγειονομικών 
επιπτώσεων.

Αιτιολόγηση

Επιδιώκεται η κοινωνικο-γλωσσική συνεκτικότητα με άλλες γλωσσικές μορφές.

Τροπολογία 21
Παράρτημα, τμήμα 3, σημείο 3.1.5, παράγραφος 1 

Οι βιοεπιστήμες και η βιοτεχνολογία 
συνδέονται με πολλούς τομείς πολιτικής, 
όπου που μπορούν να συμβάλουν 
σημαντικά στην επίτευξη των στόχων της 
Λισσαβόνας. Είναι ευρέως παραδεκτές οι 
προοπτικές των βιοεπιστημών και της 
βιοτεχνολογίας σε θέματα υγείας, 
γεωργίας, τροφίμων, περιβάλλοντος και σε 
άλλους τομείς, όπου αναπτύσσονται γοργά 
εφαρμογές τους. Η παροχή υλικών 

Οι βιοεπιστήμες και η βιοτεχνολογία 
συνδέονται με πολλούς τομείς πολιτικής, 
όπου που μπορούν να συμβάλουν 
σημαντικά στην επίτευξη των στόχων της 
ΕΕ. Είναι ευρέως παραδεκτές οι 
προοπτικές των βιοεπιστημών και της 
βιοτεχνολογίας σε θέματα υγείας, 
γεωργίας, τροφίμων, περιβάλλοντος και σε 
άλλους τομείς, όπου αναπτύσσονται γοργά 
εφαρμογές τους. Η παροχή υλικών 
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αναφοράς και επικυρωμένων μεθόδων 
απαιτεί την πρόσβαση και τον έλεγχο 
ευρέος φάσματος προηγμένων 
βιοτεχνολογικών μέσων / εργαλείων. Το 
ΚΚΕρ θα αναπτύξει περαιτέρω τις 
ικανότητές του σε αυτό το πεδίο, 
λαμβάνοντας υπόψη το νομοθετικό και 
κανονιστικό πλαίσιο.

αναφοράς και επικυρωμένων μεθόδων 
απαιτεί την πρόσβαση και τον έλεγχο 
ευρέος φάσματος προηγμένων 
βιοτεχνολογικών μέσων / εργαλείων. Το 
ΚΚΕρ θα αναπτύξει περαιτέρω τις 
ικανότητές του σε αυτό το πεδίο, 
λαμβάνοντας υπόψη το νομοθετικό και 
κανονιστικό πλαίσιο.

Τροπολογία 22
Παράρτημα, τμήμα 3, σημείο 3.1.5, παράγραφος 2 

Συγκεκριμένα, το ΚΚΕρ θα εκπονήσει 
μελέτες σχετικά με τον 
κοινωνικοοικονομικό αντίκτυπο 
επιλεγμένων εφαρμογών της 
βιοτεχνολογίας και των βιοεπιστημών για 
να υποστηρίξει τη μελλοντική νομοθεσία. 
Με ολοκληρωμένη δραστηριότητα για την 
εφαρμογή της νανοβιοτεχνολογίας, της 
φυσικής, της βιολογίας και της χημείας σε 
τεχνικές ανίχνευσης, το ΚΚΕρ θα 
συμβάλει στην ανάπτυξη νέων 
στρατηγικών και τεχνολογιών για 
παρακολούθηση του περιβάλλοντος και 
της υγείας, (οικο-) τοξικολογικές μελέτες, 
έλεγχο και ασφάλεια των τροφίμων.

Συγκεκριμένα, το ΚΚΕρ θα εκπονήσει 
μελέτες σχετικά με τον 
κοινωνικοοικονομικό αντίκτυπο 
επιλεγμένων εφαρμογών της 
βιοτεχνολογίας και των βιοεπιστημών για 
να υποστηρίξει τη μελλοντική νομοθεσία. 
Με ολοκληρωμένη δραστηριότητα για την 
εφαρμογή της νανοβιοτεχνολογίας, της 
φυσικής, της βιολογίας και της χημείας σε 
τεχνικές ανίχνευσης, το ΚΚΕρ θα 
συμβάλει στην ανάπτυξη νέων 
στρατηγικών και τεχνολογιών για 
παρακολούθηση του περιβάλλοντος και 
της υγείας, (οικο-) τοξικολογικές και
επιδημιολογικές μελέτες, έλεγχο και 
ασφάλεια των τροφίμων. Η προσπάθεια
αυτή θα καθοδηγείται από τη σαφή
εφαρμογή της αρχής της προφύλαξης 
όσον αφορά την ιδιωτικότητα και την 
δεοντολογία.

Τροπολογία 23
Παράρτημα , τμήμα 3, σημείο 3.1.5, παράγραφος 3, σημείο (1), εδάφιο 1 

- παροχή εργαλείων διασφάλισης 
ποιότητας για γενετικές δοκιμές·

- παροχή εργαλείων διασφάλισης 
ποιότητας και ελέγχων για την 
εξασφάλιση της επαρκούς κοινωνικής 
χρησιμοποίησης για γενετικές δοκιμές·

Τροπολογία 24
Παράρτημα, τμήμα 3, σημείο 3.1.5, παράγραφος 3, σημείο (2), εδάφιο 1 
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- μελέτες των προοπτικών των 
αναδυόμενων βιοτεχνολογικών εφαρμογών 
στην παραγωγή τροφίμων (π.χ. 
λειτουργικά τρόφιμα, κλωνοποιημένα 
εκτρεφόμενα ζώα και μοριακές 
καλλιέργειες φαρμακοπαραγωγής)·

- μελέτες των προοπτικών σχετικά με τον 
δυνητικό αντίκτυπο των αναδυόμενων 
βιοτεχνολογικών εφαρμογών στην 
παραγωγή τροφίμων (π.χ. λειτουργικά 
τρόφιμα, κλωνοποιημένα εκτρεφόμενα 
ζώα και μοριακές καλλιέργειες 
φαρμακοπαραγωγής)·

Τροπολογία 25
Παράρτημα, τμήμα 3, σημείο 3.2.1, παράγραφος 1, εδάφιο 2 

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

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

Τροπολογία 26
Παράρτημα, τμήμα 3, σημείο 3.2.1, παράγραφος 1,  εδάφιο 3 

- Ζητήματα παραγωγού / καταναλωτή: 
στρατηγικές αναλύσεις πολιτικής σε 

- Ζητήματα παραγωγού / καταναλωτή: 
στρατηγικές αναλύσεις πολιτικής σε 
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τομείς όπως: αντίκτυπος της 
αναθεώρησης της ΚΓΠ στην αειφορία 
των συστημάτων καλλιέργειας· 
δυνατότητα ανταπόκρισης της γεωργίας 
στις απαιτήσεις των καταναλωτών: 
χαρακτηρισμός και έλεγχος τροφίμων, 
συνέπειες των συστημάτων διασφάλισης 
ποιότητας (ΔΠ) και πιστοποίησης που 
εντάσσονται στην αλυσίδα εφοδιασμού, 
και δυνατότητα προσαρμογής στα 
πρότυπα για το περιβάλλον και για την 
ορθή μεταχείριση των ζώων· προβλέψεις 
και αναλύσεις του αντίκτυπου της 
πολιτικής για τα κύρια γεωργικά 
προϊόντα της Ευρώπης όσον αφορά την 
παραγωγή, την παγκόσμια αγορά, τις 
τιμές, τα έσοδα και την ευημερία των 
καταναλωτών· αντίκτυπος των αλλαγών 
στην εμπορική πολιτική και στις διεθνείς 
αγορές πρώτων υλών· γεωργικές 
πολιτικές για την αγροτική ανάπτυξη σε 
συνδυασμό με άλλες πολιτικές. Ιδιαίτερη 
προσοχή θα δοθεί στον αντίκτυπο που 
έχει η μεταρρύθμιση της ΚΓΠ στα νέα
κράτη μέλη και τις υποψήφιες χώρες.

τομείς όπως: αντίκτυπος της 
αναθεώρησης της ΚΓΠ στην αειφορία 
των συστημάτων καλλιέργειας· 
δυνατότητα ανταπόκρισης της γεωργίας 
στις απαιτήσεις των καταναλωτών: 
χαρακτηρισμός και έλεγχος τροφίμων, 
συνέπειες των συστημάτων διασφάλισης 
ποιότητας (ΔΠ) και πιστοποίησης που 
εντάσσονται στην αλυσίδα εφοδιασμού, 
και δυνατότητα προσαρμογής στα 
πρότυπα για το περιβάλλον και για την 
ορθή μεταχείριση των ζώων· προβλέψεις 
και αναλύσεις του αντίκτυπου της 
πολιτικής για τα κύρια γεωργικά 
προϊόντα της Ευρώπης όσον αφορά την 
παραγωγή, την παγκόσμια αγορά, τις 
τιμές, τα έσοδα και την ευημερία των 
καταναλωτών· αντίκτυπος των αλλαγών 
στην εμπορική πολιτική και στις διεθνείς 
αγορές πρώτων υλών· γεωργικές 
πολιτικές για την αγροτική ανάπτυξη σε 
συνδυασμό με άλλες πολιτικές. Ιδιαίτερη 
προσοχή θα δοθεί στον αντίκτυπο που 
έχει η μεταρρύθμιση της ΚΓΠ στα νέα 
κράτη μέλη και τις υποψήφιες χώρες, 
καθώς και σε πολυλειτουργικά 
προγράμματα ανάπτυξης της υπαίθρου 
και την αποτελεσματικότητά τους.

Τροπολογία 27
Παράρτημα, τμήμα 3, σημείο 3.2.1, παράγραφος 2 

Ως προς τους στόχους της Κοινής 
Αλιευτικής Πολιτικής θα βελτιωθούν η 
ποιότητα και η επικαιρότητα των 
επιστημονικών δεδομένων και θα 
αναπτυχθούν μέθοδοι για την εκτίμηση του 
οικονομικού και κοινωνικού αντίκτυπου 
διαφορετικών επιλογών διαχείρισης. Για τη 
διαπίστωση της μη συμμόρφωσης θα 
αξιοποιηθούν νέες τεχνολογίες, όπου 
περιλαμβάνεται ο εντοπισμός της 
προέλευσης των ψαριών με βάση ανάλυση 
DNA. Ιδιαίτερη προσοχή θα δοθεί σε 
τεχνικές που ευνοούν τη συμμετοχή των 
άμεσα ενδιαφερομένων. Στο πλαίσιο της 
αναδυόμενης ναυτιλιακής πολιτικής της 
ΕΕ, οι υπηρεσίες που έχουν αναπτυχθεί για 

Ως προς τους στόχους της Κοινής 
Αλιευτικής Πολιτικής θα βελτιωθούν η 
ποιότητα και η επικαιρότητα των 
επιστημονικών δεδομένων και θα 
αναπτυχθούν μέθοδοι για την εκτίμηση του 
οικονομικού και κοινωνικού αντίκτυπου 
διαφορετικών επιλογών διαχείρισης. Για τη 
διαπίστωση της μη συμμόρφωσης θα 
αξιοποιηθούν νέες τεχνολογίες, όπου 
περιλαμβάνεται ο εντοπισμός της 
προέλευσης των ψαριών με βάση ανάλυση 
DNA. Ιδιαίτερη προσοχή θα δοθεί σε 
τεχνικές που ευνοούν τη συμμετοχή των 
άμεσα ενδιαφερομένων. Στο πλαίσιο της 
αναδυόμενης ναυτιλιακής πολιτικής της 
ΕΕ, οι υπηρεσίες που έχουν αναπτυχθεί για 
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την αλιεία - λόγου χάρη παρακολούθηση 
σκαφών με τηλεανίχνευση και 
ηλεκτρονική αναφορά δραστηριοτήτων –
θα επεκταθούν στην ταυτοποίηση 
εμπορικών σκαφών. Θα εκτιμηθούν οι 
επιπτώσεις της αύξησης του κλάδου των 
υδατοκαλλιεργειών.

την αλιεία - λόγου χάρη παρακολούθηση 
σκαφών με τηλεανίχνευση και 
ηλεκτρονική αναφορά δραστηριοτήτων –
θα επεκταθούν στην ταυτοποίηση 
εμπορικών σκαφών. Θα εκτιμηθούν οι 
επιπτώσεις της αύξησης του κλάδου των 
υδατοκαλλιεργειών, μεταξύ άλλων από 
περιβαλλοντικής, κοινωνικής και 
υγειονομικής πλευράς.

Τροπολογία 28
Παράρτημα, τμήμα 3, σημείο 3.2.2, παράγραφος 2, εδάφιο 6 

- Εκτίμηση του αντίκτυπου των 
διαρθρωτικών προγραμμάτων και του 
προγράμματος συνοχής και η υποστήριξη 
για τον καθορισμό και την αξιολόγηση της 
περιφερειακής πολιτικής της ΕΕ με 
χωρικούς δείκτες σε επίπεδο περιφερειών 
και πόλεων.

- Εκτίμηση του αντίκτυπου των 
διαρθρωτικών προγραμμάτων και του 
προγράμματος συνοχής και η υποστήριξη 
για τον καθορισμό και την αξιολόγηση της 
περιφερειακής πολιτικής της ΕΕ με 
χωρικούς δείκτες σε επίπεδο περιφερειών 
και πόλεων, της πολιτικής γειτονίας και 
των προγραμμάτων δράσης της.

Τροπολογία 29
Παράρτημα, τμήμα 3, σημείο 3.2.3, εδάφιο 1 α (νέο) 

- ανάπτυξη και επικύρωση προηγμένων
μεθόδων για την εξειδίκευση, τον 
περιορισμό και την αντικατάσταση 
ζωικών δοκιμών για βιοτεχνολογικές 
φαρμακευτικές ουσίες και για την 
πρόβλεψη της τοξικότητας των χημικών 
ουσιών με καλλιέργειες κυττάρων in vitro, 
τεχνικές υψηλής διεκπεραιωτικής 
ικανότητας και τοξικογονιδιωματικής·

Αιτιολόγηση

Βλ. την αιτιολογική έκθεση του εισηγητή.

Τροπολογία 30
Παράρτημα, τμήμα 3, σημείο 3.2.3, εδάφιο 2 

- εκτίμηση των επιδράσεων στην υγεία, με 
πειραματικές εργασίες, 

- εκτίμηση των επιδράσεων στην υγεία, με 
πειραματικές εργασίες, 
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βιοπαρακολούθηση, τοξικογονιδιωματικές 
αναλύσεις, υπολογιστικές τεχνικές και 
αναλυτικά εργαλεία·

βιοπαρακολούθηση, τοξικογονιδιωματικές 
και επιδημιολογικές αναλύσεις, 
υπολογιστικές τεχνικές και αναλυτικά 
εργαλεία·

Τροπολογία 31
Παράρτημα, τμήμα 3, σημείο 3.2.3, εδάφιο 3 α (νέο) 

- αναλύσεις υγείας βασισμένες σε τρεις 
παράγοντες: (i) σύνδρομα και χρόνιες 
εκθέσεις, (ii) αλληλεπίδραση με τοξικές 
ουσίες και μίγματα ουσιών και (iii) 
ανάλυση γενετικών πολυμορφισμών και 
δοκιμές ανοσολογίας, 
συμπεριλαμβανομένων δοκιμών 
μετασχηματισμού και λεμφοκυτταρικής 
ενεργοποίησης·

Αιτιολόγηση

Η ιατρική του περιβάλλοντος διαφέρει από την ιατρική της εργασίας από την άποψη ότι οι
εκθέσεις σε δόσεις ουσιών που προκαλούν δηλητηρίαση μπορεί να είναι ασθενείς αλλά είναι
συνεχείς· κατά συνέπεια, ο τομέας αυτός απαιτεί τα δικά του εργαλεία ανάλυσης: η ανάλυση 
στηρίζεται σε τρία μέρη και επιτρέπει να λαμβάνεται υπόψη το διαφορετικό γενετικό προφίλ των 
ατόμων, το οποίο καθιστά ορισμένα άτομα πιο ευαίσθητα από άλλα σε ορισμένες τοξικές 
ουσίες.

Τροπολογία 32
Παράρτημα , τμήμα 3, σημείο 3.3.1, παράγραφος 2, εδάφιο 4 

- στην ασφάλεια και διαχείριση συνόρων 
μέσω προτύπων και δοκιμής για 
βιομετρικούς αισθητήρες, συστήματα 
παρακολούθησης για την ανίχνευση της 
παράνομης διακίνησης, παρακολούθηση 
μεταναστευτικών ροών·

- στην ασφάλεια και διαχείριση συνόρων 
μέσω προτύπων και δοκιμής για 
βιομετρικούς αισθητήρες, συστήματα 
παρακολούθησης για την ανίχνευση της 
παράνομης διακίνησης, παρακολούθηση 
μεταναστευτικών ροών με ιδιαίτερη 
έμφαση στην πρόληψη των παραβιάσεων 
των ανθρωπίνων δικαιωμάτων·

Αιτιολόγηση

Η διακίνηση ανθρώπων οδηγεί σε κατάφωρες παραβιάσεις στοιχειωδών ανθρώπινων 
δικαιωμάτων.
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Τροπολογία 33
Παράρτημα, τμήμα 3, σημείο 3.3.3, παράγραφος 2, εδάφιο 6 α (νέο) 

- ανάπτυξη και επικύρωση προηγμένων
μεθόδων για την εξειδίκευση, τον 
περιορισμό και την αντικατάσταση 
ζωικών δοκιμών για βιοτεχνολογικές 
φαρμακευτικές ουσίες και για την 
πρόβλεψη της τοξικότητας των χημικών 
ουσιών με καλλιέργειες κυττάρων in vitro, 
τεχνικές υψηλής διεκπεραιωτικής 
ικανότητας και τοξικογονιδιωματικής·

Τροπολογία 34
Παράρτημα, τμήμα 3, σημείο 3.4, παράγραφος 1

Το ΚΚΕρ θα στηρίξει τη λήψη αποφάσεων 
της ΕΕ στο πλαίσιο μέσων ανάπτυξης 
εξωτερικών σχέσεων (αναπτυξιακή 
συνεργασία, εμπόριο και μέσα 
ανταπόκρισης σε κρίσεις, 
συμπεριλαμβανομένων των μέσων για 
σταθερότητα και ανθρωπιστική βοήθεια).

Το ΚΚΕρ θα στηρίξει τη λήψη αποφάσεων 
της ΕΕ στο πλαίσιο μέσων ανάπτυξης 
εξωτερικών σχέσεων (αναπτυξιακή 
συνεργασία, εμπόριο και μέσα 
ανταπόκρισης σε κρίσεις, και ειρηνική 
διευθέτηση συγκρούσεων,
συμπεριλαμβανομένων των μέσων για 
σταθερότητα και ανθρωπιστική βοήθεια).

Αιτιολόγηση

Το ΚΚΕρ έχει επίσης στόχο να υποστηρίζει τις πολιτικές της ΕΕ.

Τροπολογία 35
Παράρτημα, τμήμα 3, σημείο 3.4.2, παράγραφος 4

Θα ενισχυθεί η συνεργασία με μείζονες 
παράγοντες (FAO, EUMETSAT, WFP, 
ESA GMES-GMFS).

Θα ενισχυθεί η συνεργασία με μείζονες 
παράγοντες (UNEP, FAO, EUMETSAT, 
WFP, ESA GMES-GMFS).

Αιτιολόγηση

Το Πρόγραμμα των Ηνωμένων Εθνών για το Περιβάλλον (UNEP) είναι μείζων διεθνής 
οργανισμός.

Τροπολογία 36
Παράρτημα, τμήμα 3, σημείο 3.4, υπότιτλος "Δεοντολογικές πτυχές", παράγραφος 1
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Στη διάρκεια της υλοποίησης του παρόντος 
ειδικού προγράμματος και στις 
ερευνητικές δραστηριότητες που 
προκύπτουν από αυτό πρόκειται να 
τηρηθούν θεμελιώδεις ηθικές αρχές 
δεοντολογίας. Αυτές περιλαμβάνουν, 
μεταξύ άλλων, τις αρχές που 
αντικατοπτρίζονται στο Χάρτη 
Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της ΕΕ, στα 
οποία περιλαμβάνονται τα εξής: προστασία 
της ανθρώπινης αξιοπρέπειας και της ζωής 
του ανθρώπου, προστασία προσωπικών 
δεδομένων και ιδιωτικής ζωής, καθώς και 
των ζώων και του περιβάλλοντος σύμφωνα 
με το κοινοτικό δίκαιο και τις νεότερες 
εκδόσεις των σχετικών διεθνών 
συμβάσεων και κωδίκων συμπεριφοράς, 
π.χ. η Δήλωση του Ελσίνκι, η Σύμβαση 
του Συμβουλίου της Ευρώπης για τα 
Ανθρώπινα Δικαιώματα και τη Βιοϊατρική, 
η οποία υπεγράφη στο Oviedo στις 4 
Απριλίου 1997 και τα πρόσθετα 
πρωτόκολλα της σύμβασης αυτής, η 
Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για τα 
δικαιώματα του Παιδιού, η Παγκόσμια 
Δήλωση για το Ανθρώπινο Γονιδίωμα και 
τα Ανθρώπινα Δικαιώματα που 
υιοθετήθηκε από την UNESCO, η 
Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για τα 
Βιολογικά και Τοξικά Όπλα (BTWC), η 
Διεθνής Συνθήκη σχετικά με τους 
Φυτικούς Γενετικούς Πόρους για τα 
Τρόφιμα και τη Γεωργία και τα σχετικά 
ψηφίσματα της Παγκόσμιας Οργάνωσης 
Υγείας (ΠΟΥ).

Στη διάρκεια της υλοποίησης του παρόντος 
ειδικού προγράμματος και στις 
ερευνητικές δραστηριότητες που 
προκύπτουν από αυτό πρόκειται να 
τηρηθούν και να ληφθούν υπόψη 
θεμελιώδεις ηθικές αρχές δεοντολογίας. 
Αυτές περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, τις 
αρχές που αντικατοπτρίζονται στο Χάρτη 
Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της ΕΕ, στα 
οποία περιλαμβάνονται τα εξής: προστασία 
της ανθρώπινης αξιοπρέπειας και της ζωής 
του ανθρώπου, προστασία προσωπικών 
δεδομένων και ιδιωτικής ζωής, καθώς και 
των ζώων και του περιβάλλοντος σύμφωνα 
με το κοινοτικό δίκαιο και τις νεότερες 
εκδόσεις των σχετικών διεθνών 
συμβάσεων και κωδίκων συμπεριφοράς, 
π.χ. η Δήλωση του Ελσίνκι, η Σύμβαση 
του Συμβουλίου της Ευρώπης για τα 
Ανθρώπινα Δικαιώματα και τη Βιοϊατρική, 
η οποία υπεγράφη στο Oviedo στις 4 
Απριλίου 1997 και τα πρόσθετα 
πρωτόκολλα της σύμβασης αυτής, η 
Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για τα 
δικαιώματα του Παιδιού, η Παγκόσμια 
Δήλωση για το Ανθρώπινο Γονιδίωμα και 
τα Ανθρώπινα Δικαιώματα που 
υιοθετήθηκε από την UNESCO, η 
Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για τα 
Βιολογικά και Τοξικά Όπλα (BTWC), η 
Διεθνής Συνθήκη σχετικά με τους 
Φυτικούς Γενετικούς Πόρους για τα 
Τρόφιμα και τη Γεωργία και τα σχετικά 
ψηφίσματα της Παγκόσμιας Οργάνωσης 
Υγείας (ΠΟΥ).

Αιτιολόγηση

Η θεμελιώδης αρχή δεοντολογίας του πρωτοκόλλου για την προστασία και την καλή διαβίωση 
των ζώων πρέπει να συμπεριληφθεί εδώ. Οι πρακτικές  συνέπειες των αρχών αυτών, μεταξύ
άλλων και ενόψει της αναθεώρησης της διαδικασίας δεοντολογικής εξέτασης της Επιτροπής, 
πρέπει να λαμβάνεται υπόψη σε όλες τις ερευνητικές δραστηριότητες που υποστηρίζονται από 
το πρόγραμμα-πλαίσιο.
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ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Εισαγωγή

Ο εισηγητής χαιρετίζει την πρόταση της Επιτροπής και θεωρεί ότι αποτελεί μια σωστή
συνέχιση των δραστηριοτήτων του ΚΚΕρ, εστιασμένη στην παροχή των επιστημονικών
συμβουλών και της τεχνικής τεχνογνωσίας για την υποστήριξη των πολιτικών της ΕΕ. 
Ωστόσο, διατυπώνονται ορισμένες συστάσεις για την ενίσχυση του ρόλου του, τη 
διεύρυνση των δραστηριοτήτων του και την ενίσχυση της προσανατολισμένης στον 
καταναλωτή πτυχής του ΚΚΕρ.

Ο ρόλος του ΚΚΕρ
Το ΚΚΕρ, το οποίο ιδρύθηκε το 1957, είναι ένας βασιζόμενος στην έρευνα στήριξης
πολιτικής που αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα  της Επιτροπής. Βασικό έργο του είναι να
προσφέρει στους φορείς χάραξης πολιτικής, και ιδίως στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, το
Συμβούλιο, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και τα κράτη μέλη, ανεξάρτητη επιστημονική και 
τεχνική στήριξη. Το ΚΚΕρ υποστηρίζει τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα στη διαμόρφωση
βασικών ευρωπαϊκών πολιτικών, και δεδομένου ότι ειδικεύεται στις μετρήσεις, τις αναλύσεις 
και τις δοκιμές, το ΚΚΕρ προσφέρει την επιστημονική βάση που είναι απαραίτητη για τις 
νομοθετικές διαδικασίες της ΕΕ.

Ωστόσο, ο εισηγητής πιστεύει ότι το ΚΚΕρ πρέπει να είναι περισσότερο ανοιχτό προς τον
εξωτερικό κόσμο, δεδομένου ότι πραγματοποιεί έρευνα για την οποία οι πολίτες της ΕΕ θα 
ήταν περήφανοι εάν την γνώριζαν - φυσικά, με την απαραίτητη εμπιστευτικότητα. Το ΚΚΕρ
πρέπει να είναι ανοιχτό στη συνεργασία με οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών οι οποίες 
ενδέχεται να έχουν ερευνητικές ανάγκες.

Οι δραστηριότητες του ΚΚΕρ

Οι δραστηριότητες του ΚΚΕρ, όπως προτείνονται στο ειδικό πρόγραμμα εστιάζονται γύρω 
από τέσσερα θέματα πολιτικής:

– Ευημερία σε μια κοινωνία έντασης γνώσης
– Αλληλεγγύη και υπεύθυνη διαχείριση πόρων
– Ασφάλεια και ελευθερία
– Η Ευρώπη ως παγκόσμιος εταίρος.

Αυτά τα θέματα πολιτικής αγκαλιάζουν πολλές διαφορετικές ερευνητικές δραστηριότητες οι 
οποίες ομαδοποιούνται σε λεπτομερέστερα προγράμματα δράσης. Όσο ποικιλόμορφες και αν
είναι, ορισμένες από αυτές τις πολύ αξιόλογες δραστηριότητες, χρειάζονται περαιτέρω 
ενίσχυση:
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o Υγεία: μελέτες για την έκθεση σε επικίνδυνες χημικές ουσίες, πρότυπα μέτρησης της 
ποιότητας του ατμοσφαιρικού αέρα στο ύπαιθρο και σε κλειστούς χώρους, υγεία και 
προστασία των καταναλωτών, δημόσια υγεία·

o Περιβάλλον: έλεγχοι εκπομπών οχημάτων σύμφωνα με πρότυπα EC4 και EC5, ευρεία 
μελέτη των υγειονομικών και περιβαλλοντικών προκλήσεων της νανοτεχνολογίας και 
χαρτογράφηση κλιματικών και φυσικών καταστροφών, περιβαλλοντική υγεία·

o Γεωργία: γεωργία χαμηλών εξωτερικών εισροών, οργανική γεωργία, ανιχνευσιμότητα, 
ΓΤΟ·

o Διεθνής συνεργασία και εξωτερικές υποθέσεις ιδίως στο πλαίσιο της ευρωπαϊκής 
πολιτικής γειτονίας·

o Ανανεώσιμη ενέργεια: επικύρωση και εξέταση των ανανεώσιμων τεχνολογιών·
o Ευρωπαϊκό Κέντρο για την Επικύρωση Εναλλακτικών Μεθόδων (ECVAM) και η

προώθηση αποτελεσματικών εναλλακτικών μεθόδων δοκιμών·
o Κοινωνικές επιστήμες και επιστήμη και κοινωνία, συμπεριλαμβανομένης της

αλληλεπίδρασης μεταξύ κοινωνικών και φυσικών επιστημών, λαμβάνοντας υπόψη την 
ανάγκη για περισσότερη διεπιστημονική εργασία στο ΚΚΕρ·

o Τεχνολογία πληροφοριών και επικοινωνιών: Ελεύθερο Λογισμικό και Λογισμικό 
Ανοικτού Πηγαίου Κώδικα, συμπεριλαμβανομένης της νομικής προστασίας (Το ΚΚΕρ 
έχει παραγάγει το μοναδικό λογισμικό που διανεμήθηκε ποτέ με βάση την άδεια GPL. Το 
πείραμα αυτό θα μπορούσε όχι μόνο να επαναληφθεί αλλά και να επεκταθεί περαιτέρω, 
και ιδίως οι νομικές πτυχές που συνδέονται με τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας. 
Αυτό θα διευκόλυνε τη διάδοση του έργου του ΚΚΕρ και θα μπορούσε να προσφέρει ένα 
νομικό πλαίσιο για λογισμικό που παράγεται από άλλες ΓΔ της Επιτροπής. 

Το ΚΚΕρ ως δημόσιο ερευνητικό ίδρυμα

Α. Ανοικτή επιστήμη

Καθώς χρηματοδοτείται κατά κύριο λόγο με δημόσια κεφάλαια, το ΚΚΕρ παράγει γνώση η
οποία στο μέτρο του δυνατού μετουσιώνεται σε γνώσεις προσιτές στο κοινό και στην
επιστημονική κοινότητα ειδικότερα. Οι επιστήμες εξαρτώνται από την πρόσβαση σε και τη
χρήση πραγματολογικών δεδομένων και η επιστημονική διερεύνηση αποκτά ακόμη
μεγαλύτερη ένταση από πλευράς δεδομένων ανεξάρτητα από το αν ο τομέας είναι η 
μετεωρολογία, η γονιδιωματική, η ιατρική ή η φυσική υψηλών ενεργειών· πάντοτε η έρευνα 
εξαρτάται από τη διαθεσιμότητα πολλαπλών βάσεων δεδομένων από πολλές ιδιωτικές και 
δημόσιες πηγές και από το να είναι οι βάσεις αυτές ανοικτές για τον εύκολο ανασυνδυασμό, 
την αναζήτηση και την επεξεργασία.

Ταυτόχρονα, ο ρόλος των δημόσιων κεφαλαίων για την έρευνα μεταβάλλεται: οι ερευνητές 
που χρηματοδοτούνται από το δημόσιο τομέα ενθαρρύνονται να αναζητήσουν ενδεχόμενη 
εμπορική χρήση της έρευνάς τους. Τα πανεπιστήμια ως εταίροι αναπτύσσουν και δρέπουν
τους καρπούς της έρευνας. Η διαδικασία αυτή έχει παρουσιάσει άριστα αποτελέσματα σε
πολλές περιπτώσεις αλλά αυτό έχει δημιουργήσει περίπλοκες νομικές απαιτήσεις. Το κόστος
τέτοιου πολύπλοκου, πολυμερούς νομικού έργου μπορεί από πλευράς χρόνου και χρήματος 
να καταστήσει άνευ αντικειμένου την πνευματική ιδιοκτησία, δηλαδή η εργασία των 
δικηγόρων αποδεικνύεται πιο δαπανηρή απ' όσο θα μπορούσε να αποκομίσει το προϊόν στην 
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ανοικτή αγορά μετά την ολοκλήρωση της νομικής εργασίας. Τούτο καθυστερεί την
επιστημονική καινοτομία, διότι η αξία των επιστημονικών πληροφοριών αυξάνεται σε
σύνδεση με άλλες επιστημονικές πληροφορίες και έχουν πολύ χαμηλή αξία όταν 
διαχωρίζονται από το νομικό στοιχείο. Πολλοί επιστήμονες έχουν επισημάνει πόσο ειρωνικό
είναι, την ιστορική στιγμή που έχουμε στη διάθεσή μας τις τεχνολογίες που επιτρέπουν 
παγκόσμια διαθεσιμότητα και κατανεμημένη επεξεργασία επιστημονικών δεδομένων, οι 
νομικοί περιορισμοί που τίθενται στη μεταφορά να καθιστούν δυσκολότερη τη σύνδεση των 
επιμέρους στοιχείων.

Κατά συνέπεια, ο εισηγητής θεωρεί ότι το ΚΚΕρ πρέπει να μελετήσει το πρότυπο Creative
Commons Science και το πρότυπο της Διακήρυξης του Βερολίνου σχετικά με την Ανοιχτή 
Πρόσβαση. Οι συνεισφορές της ανοικτής πρόσβασης περιλαμβάνουν πρωτότυπα
αποτελέσματα επιστημονικής έρευνας, ανεπεξέργαστα δεδομένα και μετα-δεδομένα, υλικό 
πηγής, ψηφιακές αναπαραστάσεις εικονικού και γραφιστικού υλικού και επιστημονικό υλικό 
πολυμέσων. Οι συνεισφορές ανοικτής πρόσβασης πρέπει να ικανοποιούν δύο προϋποθέσεις:

1. Οι δημιουργοί και οι κάτοχοι των δικαιωμάτων τέτοιων συνεισφορών παραχωρούν σε
όλους τους χρήστες δωρεάν, μη ανακλητό, παγκόσμιο δικαίωμα πρόσβασης, καθώς και την
άδεια να αντιγράφουν, να χρησιμοποιούν, να διανέμουν, να μεταδίδουν και να παρουσιάζουν
το έργο δημόσια και να δημιουργούν και διανέμουν παράγωγα έργα, σε οποιοδήποτε
ψηφιακό μέσο, για οποιοδήποτε υπεύθυνο σκοπό, υπό τον όρο του ότι αναγνωρίζουν
κατάλληλα τον δημιουργό (τα πρότυπα της κοινότητας θα εξακολουθούν να προσφέρουν τον 
μηχανισμό επιβολής της αναγνώρισης της δημιουργίας και της υπεύθυνης χρήσης του 
δημοσιευμένου έργου, όπως γίνεται τώρα), καθώς και το δικαίωμα να δημιουργούν μικρό 
αριθμό έντυπων αντιγράφων για προσωπική χρήση.

2. Μια πλήρης μορφή του έργου με όλα τα συμπληρωματικά υλικά, συμπεριλαμβανομένου
αντίγραφου της άδειας όπως αναφέρθηκε στην προηγούμενη παράγραφο, κατατίθεται στην
κατάλληλη τυποποιημένη ηλεκτρονική μορφή (και με τον τρόπο αυτό δημοσιοποιείται) 
τουλάχιστον σε ένα δικτυακό αποθετήριο με χρήση κατάλληλων τεχνικών προτύπων (όπως οι 
ορισμοί του Ανοικτού Αρχείου), το οποίο υποστηρίζεται και διατηρείται από ακαδημαϊκό 
ίδρυμα, επιστημονική εταιρεία, δημόσιο φορέα ή άλλον εδραιωμένο οργανισμό ο οποίος 
επιδιώκει να καταστήσει δυνατή την ανοικτή πρόσβαση, την απεριόριστη διανομή, τη 
διαλειτουργικότητα και την μακρόπνοη αρχειοθέτηση.

Β. Ανεξάρτητη επιστήμη

Ο άλλος κύριος ρόλος του ΚΚΕρ είναι να προσφέρει ένα δημόσιο πόρο επιστημονικών
γνώσεων για τις περιπτώσεις όπου ο νομοθέτης χρειάζεται ουδέτερη και ανεξάρτητη
επιστημονική εμπειρογνωμοσύνη. Η ανεξαρτησία του ΚΚΕρ πρέπει να εξασφαλιστεί και γι' 
αυτό το λόγο ο εισηγητής συμμερίζεται την άποψη ότι το 10-15% αποτελεί καλό ανώτατο 
όριο.  

Γ. Η επιστήμη στην κοινωνία

Τέλος, το ΚΚΕρ αποτελεί ίδρυμα που διαδραματίζει καίριο ρόλο για την επανάκτηση της
εμπιστοσύνης στην κοινωνία, δεδομένου ότι προσφέρει ανεξάρτητη έρευνα και έχει 
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πρόγραμμα δράσης που βασίζεται στις ανάγκες της ευρωπαϊκής κοινωνίας. Τούτο είναι
σημαντικό σε μια στιγμή όπου πολλοί ευρωπαίοι αντιμετωπίζουν με ιδιαίτερο σκεπτικισμό 
πολλές πτυχές του έργου των επιστημόνων, όπως τόνισε ο Επίτροπος Potočnik στην ομιλία 
του στη Βιέννη.

Επέκταση του ρόλου του ΚΚΕρ

Η υποστήριξη του ΚΚΕρ στην επιστημονική τεκμηρίωση της κοινοτικής νομοθεσίας πρέπει
να επεκταθεί σε άλλα θεσμικά όργανα και, προκειμένου για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, να 
ενισχυθεί. Ο εισηγητής εκφράζει τη λύπη του διότι η εμπειρογνωμοσύνη του ΚΚΕρ δεν
χρησιμοποιείται επαρκώς από το Κοινοβούλιο ενώ θα μπορούσε να αποτελεί πολύτιμη 
βοήθεια για τους νομοθέτες στη διαδικασία λήψης αποφάσεων (λαμβάνοντας υπόψη ότι 
περισσότερο από το 25% της νομοθεσίας της ΕΕ έχει πράγματι τεχνική ή επιστημονική 
βάση). Για να διευκολυνθούν οι αμοιβαίες επαφές, επανάρχισαν οι δραστηριότητες μιας 
σταθερής ομάδας σύνδεσης μεταξύ Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και ΚΚΕρ, προκειμένου να 
συνεχιστούν όσα συμφωνήθηκαν από το Συμβούλιο Ανταγωνιστικότητας στις 13.09.20021. 

Δεοντολογία

Κατά την υλοποίηση αυτού του ειδικού προγράμματος και στις ερευνητικές δραστηριότητες
που απορρέουν από αυτό, πρέπει να γίνονται σεβαστές οι θεμελιώδεις δεοντολογικές αρχές. 
Αυτές περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, τις αρχές που εκφράζονται στον Χάρτη των
Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της ΕΕ, συμπεριλαμβανομένων των εξής: προστασία της
ανθρώπινης αξιοπρέπειας και της ανθρώπινης ζωής, προστασία των προσωπικών δεδομένων
και της ιδιωτικότητας, καθώς και των ζώων και του περιβάλλοντος σύμφωνα με το κοινοτικό
δίκαιο και τις τελευταίες μορφές σχετικών διεθνών συμβάσεων και κωδίκων συμπεριφοράς, 
π.χ. της Δήλωσης του Ελσίνκι, της Σύμβασης του Συμβουλίου της Ευρώπης για τα 
Ανθρώπινα Δικαιώματα και τη Βιοϊατρική, η οποία υπογράφτηκε στο Oviedo στις 4 Απριλίου 
1997, καθώς και τα Πρόσθετα Πρωτόκολλά της, η Σύμβαση του ΟΗΕ για τα Δικαιώματα του 
Παιδιού, η Οικουμενική Διακήρυξη για το ανθρώπινο γονιδίωμα και τα ανθρώπινα 
δικαιώματα, η οποία εκδόθηκε από την UNESCO, η Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για τα 
Βιολογικά και Τοξινικά Όπλα (BTWC), το Διεθνές Σύμφωνο για τους Γενετικούς Πόρους 
των Φυτών για τα Τρόφιμα και τη Γεωργία,  το ψήφισμα της Γενικής Συνέλευσης των 
Ηνωμένων Εθνών της 8ης Μαρτίου 2005 (A/RES/59/280,) τα ψηφίσματα του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου της 10ης Μαρτίου 2005 σχετικά με το εμπόριο ανθρώπινων ωαρίων και της 
26ης Οκτωβρίου 2005 σχετικά με τα διπλώματα ευρεσιτεχνίας στις βιοτεχνολογικές 
εφευρέσεις, καθώς και τα σχετικά ψηφίσματα του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας (ΠΟΥ).

Σε συμμόρφωση με την αρχή της επικουρικότητας και την πολυμορφία των προσεγγίσεων
που υπάρχουν στην Ευρώπη, οι συμμετέχοντες στα ερευνητικά έργα πρέπει να 
συμμορφώνονται με την τρέχουσα νομοθεσία, τις ρυθμίσεις και τους δεοντολογικούς κανόνες 
στις χώρες όπου πρόκειται να διενεργηθεί η έρευνα. Σε κάθε περίπτωση, ισχύουν οι εθνικές
νομοθετικές διατάξεις και καμιά έρευνα που απαγορεύεται σε οποιοδήποτε δεδομένο κράτος 
μέλος ή άλλη χώρα δεν είναι δυνατόν να υποστηριχθεί από την κοινοτική χρηματοδότηση 

  
1 βλ. την επίσημη δήλωση της Επιτροπής που προσαρτάται στα πρακτικά της 2451ης συνεδρίασης του 
Συμβουλίου Ανταγωνιστικότητας της ΕΕ που πραγματοποιήθηκε στις Βρυξέλλες στις 13.09.2002 
(12S23/02ΠΡΟΣΘ.1αναθ.1, 21 Οκτωβρίου 2002.



PE 368.074v01-00 26/26 PR\600206EL.doc

EL

προκειμένου να πραγματοποιηθεί σε αυτό το κράτος μέλος ή χώρα.

Όπου αρμόζει, όσοι διενεργούν ερευνητικά έργα θα επιζητούν την έγκριση των αρμόδιων
εθνικών ή τοπικών επιτροπών δεοντολογίας πριν ξεκινήσουν τις δραστηριότητες έρευνας και 
ανάπτυξης. Δεοντολογική εξέταση θα πραγματοποιείται επίσης συστηματικά από την
Επιτροπή προκειμένου για προτάσεις που ασχολούνται με λεπτά ζητήματα ή οι δεοντολογικές 
πτυχές των οποίων δεν έχουν αντιμετωπιστεί επαρκώς.

Το Πρωτόκολλο για την προστασία και την καλή διαβίωση των ζώων που είναι
προσαρτημένο στη Συνθήκη απαιτεί από την Κοινότητα να λαμβάνει πλήρως υπόψη τις 
απαιτήσεις καλής διαβίωσης των ζώων όταν διατυπώνει και υλοποιεί κοινοτικές πολιτικές. Η
οδηγία 86/6209/ΕΟΚ του Συμβουλίου σχετικά με την προστασία των ζώων που
χρησιμοποιούνται για πειραματικούς και άλλους επιστημονικούς σκοπούς απαιτεί όλα τα
πειράματα να είναι σχεδιασμένα έτσι ώστε να αποφεύγεται η ταλαιπωρία, ο άσκοπος πόνος 
και η αγωνία των πειραματόζωων, να χρησιμοποιείται ο ελάχιστος δυνατός αριθμός ζώων, να 
χρησιμοποιούνται ζώα με τον χαμηλότερο βαθμό νευροφυσιολογικής ευαισθησίας και να 
προκαλείται ο ελάχιστος δυνατός πόνος, ταλαιπωρία, αγωνία ή μόνιμη βλάβη. Η αλλοίωση
της γενετικής κληρονομιάς των ζώων και η κλωνοποίηση απαγορεύονται, η καλή διαβίωση
των ζώων εξασφαλίζεται και γίνονται σεβαστές οι αρχές της βιοποικιλότητας. Κατά την
υλοποίηση του προγράμματος αυτού, η Επιτροπή θα παρακολουθεί τακτικά τις επιστημονικές 
προόδους και τις εθνικές και διεθνείς διατάξεις, έτσι ώστε να λαμβάνει υπόψη οποιεσδήποτε 
εξελίξεις.
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