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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 όσον αφορά το ειδικό πρόγραμμα 
“Συνεργασία” για την εκτέλεση του 7ου προγράμματος πλαισίου (2007-13) της 
Ευρωπαϊκής Κοινότητας για τις δραστηριότητες έρευνας, τεχνολογικής ανάπτυξης και 
επίδειξης
(COM(2005)0440 – C6-0381/2005 – 2005/0185(CNS))

(Διαδικασία διαβούλευσης)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

– έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής προς το Συμβούλιο (COM(2005)0440)1,

– έχοντας υπόψη το άρθρο 166 της Συνθήκης ΕΚ, σύμφωνα με το οποίο κλήθηκε από το 
Συμβούλιο να γνωμοδοτήσει (C6-0381/2005),

– έχοντας υπόψη το άρθρο 51 του Κανονισμού του,

– έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Βιομηχανίας, Ερευνας και Ενέργειας και τις 
γνωμοδοτήσεις της Επιτροπής Προϋπολογισμών, της Επιτροπής Γεωργίας και Ανάπτυξης 
της Υπαίθρου, της Επιτροπής Πολιτισμού και Παιδείας και της Επιτροπής Μεταφορών 
και Τουρισμού (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 την θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο και 
την Επιτροπή.

Κείμενο της Επιτροπής Τροπολογίες του Κοινοβουλίου

Τροπολογία 1
Αιτιολογική σκέψη 4

(4) Το πρόγραμμα πλαίσιο πρέπει να 
συμπληρώνει τις δραστηριότητες που 
διεξάγονται στα κράτη μέλη, καθώς και τις 

(4) Αυτό το ειδικό πρόγραμμα πρέπει να 
συμπληρώνει τις δραστηριότητες που 
διεξάγονται στα κράτη μέλη, καθώς και τις 

  
1 Δεν έχει δημοσιευθεί ακόμη στην ΕΕ.
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άλλες κοινοτικές δράσεις που είναι 
αναγκαίες για τη συνολική στρατηγική 
προσπάθεια υλοποίησης των στόχων της
Λισαβόνας, παράλληλα ιδίως με τις 
δράσεις που αφορούν τα διαρθρωτικά 
ταμεία, τη γεωργία, την εκπαίδευση, την 
επιμόρφωση, την ανταγωνιστικότητα και 
την καινοτομία, τη βιομηχανία, την υγεία, 
την προστασία των καταναλωτών, την 
απασχόληση, την ενέργεια, τις μεταφορές 
και το περιβάλλον.

άλλες κοινοτικές δράσεις που είναι 
αναγκαίες για τη συνολική στρατηγική 
προσπάθεια υλοποίησης των στόχων της 
Λισαβόνας. Προς τον σκοπό αυτόν, θα 
πρέπει να επιδιωχθεί η μέγιστη δυνατή 
αποδοτικότητα των δράσεών του, με την 
ενίσχυση της συμπληρωματικότητας και 
της συνέργειας με άλλα κοινοτικά 
προγράμματα και δράσεις, ιδίως με τις 
δράσεις που αφορούν τα διαρθρωτικά 
ταμεία, τη γεωργία, την εκπαίδευση, την 
επιμόρφωση, την ανταγωνιστικότητα και 
την καινοτομία, τη βιομηχανία, την υγεία, 
την προστασία των καταναλωτών, την 
απασχόληση, την ενέργεια, τις μεταφορές, 
το περιβάλλον και την κοινωνία της 
πληροφορίας.

Αιτιολόγηση

Οι δραστηριότητες που χρηματοδοτούνται από αυτό το ειδικό πρόγραμμα πρέπει να σχετίζονται 
στενά με εκείνες που προωθούνται από άλλα προγράμματα και δράσεις, ώστε αυτές να 
αλληλοσυμπληρώνονται και να υπάρξει ένας συντονισμός μεταξύ των διαφόρων πεδίων 
πολιτικής της ΕΕ που σχετίζονται, ενδεχομένως, με το θέμα αυτό.

Οι δράσεις που σχετίζονται με την κοινωνία της πληροφορίας πρέπει να συμμετέχουν στις 
προσπάθειες διαμόρφωσης συνεργειών του ειδικού προγράμματος με άλλες κοινοτικές δράσεις.

Τροπολογία 2
Αιτιολογική σκέψη 4α (νέα)

(4 α) Η πολυθεματικότητα και η 
διαθεματικότητα πρέπει να  αποτελέσουν 
θέμα ιδιαίτερης προσοχής στο ειδικό 
πρόγραμμα "Συνεργασία", σύμφωνα με 
τις συστάσεις της European Union 
Research Advisory Group (EURAB 
04.009, του Απριλίου 2004) και του 
ψηφίσματος του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου, της 10ης Μαρτίου 2005, 
σχετικά με την επιστήμη και την 
τεχνολογία - Κατευθυντήριες γραμμές της 
πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης υπέρ 
της έρευνας1

----------------
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1 ΕΕ C 320 E, 15.12.2005, σ. 259.

Αιτιολόγηση

Το ειδικό πρόγραμμα "Συνεργασία" δεν μπορεί να μη μετέχει του προβληματισμού αυτού 
σχετικά με  τα επιστημονικά και τεχνολογικά μέσα, οπότε είναι απαραίτητο να ληφθούν ειδικά 
μέτρα για την ενίσχυση της διαθεματικότητας και της πολυθεματικότητας στα προγράμματα και 
τα σχέδια.

Τροπολογία 3
Αιτιολογική σκέψη 4 β (νέα)

(4 β) Το ειδικό πρόγραμμα πρέπει να 
αποδίδει ιδιαίτερη προσοχή στη 
μεταφορά γνώσεων, αποτελεσμάτων και 
τεχνολογιών από τον δημόσιο τομέα της 
έρευνας προς τις επιχειρήσεις, κυρίως τις 
ΜΜΕ, καθώς και στους μηχανισμούς 
ώστε η ζήτηση από πλευράς των 
επιχειρήσεων να μπορεί να φθάνει με 
αποτελεσματικό και διαρθρωμένο τρόπο 
στις ερευνητικές ομάδες.

Αιτιολόγηση

Ένας από τους στόχους του ειδικού προγράμματος "Συνεργασία" είναι η ανταγωνιστικότητα της 
ευρωπαϊκής οικονομίας. Στο πλαίσιο αυτό, είναι σημαντικό τα αποτελέσματα της έρευνας που 
προωθείται από το πρόγραμμα και υλοποιείται από δημόσιους φορείς, να εφαρμόζονται από τις 
επιχειρήσεις για τη βελτίωση των προϊόντων ή διαδικασιών τους. Θα πρέπει, συνεπώς, να 
προβλεφθούν και να ενισχυθούν οι μηχανισμοί και τα κίνητρα που θα επιτρέψουν σε αυτήν την 
παραγωγή γνώσεων, ικανοτήτων και τεχνολογίας να γίνει γνωστή και να χρησιμοποιηθεί από 
τις επιχειρήσεις, και ιδίως από τις ΜΜΕ.

Τροπολογία 4
Αιτιολογική σκέψη 5

(5) Οι δραστηριότητες υπέρ της 
καινοτομίας και των ΜΜΕ που 
υποστηρίζονται από το παρόν πρόγραμμα 
πλαίσιο θα πρέπει να είναι 
συμπληρωματικές με τις δραστηριότητες 
του προγράμματος πλαισίου για την 

(5) Το ειδικό πρόγραμμα "Συνεργασία" 
πρέπει να αποδώσει ιδιαίτερη προσοχή 
στην κατάλληλη συμμετοχή των ΜΜΕ σε 
όλες τις δράσεις και τα προγράμματά του.
Οι δραστηριότητες υπέρ της καινοτομίας 
και των ΜΜΕ που υποστηρίζονται από το 
παρόν ειδικό πρόγραμμα πρέπει να 
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ανταγωνιστικότητα και την καινοτομία. επιδιώξουν την μέγιστη συνέργεια και 
συμπληρωματικότητα με τις 
δραστηριότητες του προγράμματος 
πλαισίου για την ανταγωνιστικότητα και 
την καινοτομία και με τα λοιπά κοινοτικά 
προγράμματα και δράσεις.

Αιτιολόγηση

Οι ΜΜΕ αποτελούν κεντρικό στοιχείο του ευρωπαϊκού οικονομικού ιστού. Είναι όμως γνωστές 
οι δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι επιχειρήσεις αυτού του είδους κατά την υλοποίηση 
δραστηριοτήτων καινοτομίας και κυρίως έρευνας και ανάπτυξης. Είναι, συνεπώς, απαραίτητο 
να τονωθεί με πιο συγκεκριμένες και προωθημένες δράσεις η συμμετοχή των ΜΜΕ στο ειδικό 
πρόγραμμα "Συνεργασία".

Τροπολογία 5
Αιτιολογική σκέψη 5 α (νέα)

(5 α) Το ειδικό πρόγραμμα "Συνεργασία" 
θα πρέπει να λαμβάνει υπόψη τη σημασία 
των περιφερειών στην προσπάθεια για 
την υλοποίηση του Ευρωπαϊκού Χώρου 
Έρευνας, όπως αναγνώρισε η Επιτροπή 
στην ανακοίνωσή της με τίτλο "Η 
περιφερειακή διάσταση του Ευρωπαϊκού 
Χώρου της Έρευνας" (COM(2001)0549).

Αιτιολόγηση

Στην Ανακοίνωση της Επιτροπής COM (2001)0549, αναφέρεται ότι "οι περιφερειακές 
πολιτικές έρευνας και καινοτομίας παρέχουν τις βασικές συνιστώσες για την εμφάνιση 
οικονομιών συσσώρευσης και επιτυχών βιομηχανικών ομάδων". Δεδομένου ότι βασικό 
στοιχείο της Ανακοίνωσης αυτής αποτελεί η αναφορά στις κατάλληλες κοινοτικές πολιτικές, 
μεταξύ των οποίων αναφέρεται η έρευνα, είναι σκόπιμο να διευκολυνθεί η σύνδεση των 
περιφερειών με τον ιστό ενός πραγματικού Ευρωπαϊκού Χώρου της Έρευνας.

Τροπολογία 6
Αιτιολογική σκέψη 7

(7) Το παρόν ειδικό πρόγραμμα πρέπει να 
συνεισφέρει στην επιχορήγηση στην 
Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων για τη 

(7) Το παρόν ειδικό πρόγραμμα πρέπει να 
συνεισφέρει στην επιχορήγηση στην 
Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων για τη 
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σύσταση της ‘‘Χρηματοδοτικής 
Διευκόλυνσης Καταμερισμού του 
Κινδύνου’’, προκειμένου να βελτιωθεί η 
πρόσβαση σε δάνεια της ΕΤΕ.

σύσταση της ‘‘Χρηματοδοτικής 
Διευκόλυνσης Καταμερισμού του 
Κινδύνου’’, προκειμένου να βελτιωθεί η 
πρόσβαση σε δάνεια της ΕΤΕπ. Στην ίδια 
κατεύθυνση, το ειδικό πρόγραμμα θα 
πρέπει να προσφέρει ισόποση οικονομική 
ενίσχυση, με στόχο την κάλυψη του 
κινδύνου που σχετίζεται με τη συμμετοχή 
των ΜΜΕ σε σχετικά έργα, ώστε αυτές 
να απαλλαγούν από την υποχρέωση 
εξασφάλισης τραπεζικών εγγυήσεων.

Αιτιολόγηση

Οι ΜΜΕ, λόγω του χαρακτήρα και των δομών τους, είναι οι επιχειρήσεις που έχουν 
περισσότερη ανάγκη την απλούστευση των διαδικασιών πρόσβασης στις πιστώσεις της ΕΤΕπ.

Τροπολογία 7
Αιτιολογική σκέψη 8 α (νέα)

(23) Η διεθνής συνεργασία πρέπει να 
επικεντρωθεί σε δύο άξονες 
προτεραιότητος: με προηγμένες χώρες, 
επί ειδικών θεμάτων κοινού 
ενδιαφέροντος, τα οποία εντάσσονται 
κατά προτεραιότητα στις θεματικές του 
προγράμματος αυτού· και με 
αναπτυσσόμενες χώρες, όπως αυτές της 
Λατινικής Αμερικής, σε προγράμματα με 
στόχους που αποσκοπούν, μεταξύ άλλων, 
στην προώθηση βελτιώσεων στην 
οικονομία, τις κοινωνικές συνθήκες και 
τη διατήρηση του περιβάλλοντος και των 
φυσικών πόρων.

Αιτιολόγηση

Η συνεργασία με τις τρίτες χώρες επικεντρώνεται σε δύο διαφορετικούς, αλλά 
συμπληρωματικούς άξονες:  τη συνεργασία με τις ανεπτυγμένες χώρες (ΗΠΑ, Καναδά και 
Ιαπωνία, μεταξύ άλλων), η οποία είναι απαραίτητη για τη διατήρηση της πρωτοπορίας σε 
διάφορους τομείς και θέματα αριστείας, και τη συνεργασία στην υπηρεσία της οικονομικής και 
κοινωνικής ανάπτυξης γεωγραφικών περιοχών που βρίσκονται σε πορεία ανάπτυξης, με 
ιδιαίτερη έμφαση στις περιοχές εκείνες που έχουν μακροχρόνιες ιστορικές σχέσεις και 
πολιτιστική συνάφεια με χώρες της Ένωσης, όπως στην περίπτωση της Λατινικής Αμερικής.
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Τροπολογία 8
Αιτιολογική σκέψη 8 β (νέα)

(8 β) Δεδομένου ότι οι δραστηριότητες 
που πραγματοποιήθηκαν στοπ πλαίσιο 
διακυβερνητικών δομών, όπως του 
EUREKA μπορούν να αποτελέσουν ένα 
καλό πρότυπο για την καλύτερη 
συμμετοχή των επιχειρήσεων στο ειδικό 
πρόγραμμα "Συνεργασία" και τα 
στρατηγικά προγράμματα ή clusters 
EUREKA έχουν συμβάλει θετικά στην 
ανάπτυξη συγκεκριμένων στρατηγικών 
ερευνητικών ζωνών, πρέπει να ενισχυθεί 
η συμπληρωματικότητα και η συνεργασία 
του EUREKA με το ειδικό πρόγραμμα.

Αιτιολόγηση

Οι δραστηριότητες έρευνας, ανάπτυξης και καινοτομίας που αναπτύσσονται από 
διακυβερνητικές δομές όχι αποκλειστικώς κοινοτικές, όπως το EUREKA, πρέπει να 
συντονισθούν με αυτές που αναπτύσσονται στο πλαίσιο του Προγράμματος Πλαισίου για 
καλύτερη αξιοποίηση των αμοιβαίων εμπειριών και των πόρων.

Τροπολογία 9
Αιτιολογική σκέψη 9 α (νέα)

(9 α) Το ειδικό πρόγραμμα θα πρέπει να 
λάμβάνει υπόψη τον ρόλο των 
πανεπιστημίων ως βασικών φορέων της 
έρευνας για την αριστεία στην επιστήμη 
και την τεχνολογία και μοχλών 
προώθησης του Ευρωπαϊκού Χώρου 
Έρευνας, όπως αναγνωρίζεται στην 
ανακοίνωση της Επιτροπής με τίτλο "Ο 
ρόλος των πανεπιστημίων στην Ευρώπη 
της γνώσης" (COM(2003)0058).

Αιτιολόγηση

Στην ανωτέρω Ανακοίνωση αναγνωρίζεται ότι ""η Ευρωπαϊκή Ένωση χρειάζεται έναν υγιή και 
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αναπτυσσόμενο πανεπιστημιακό κόσμο" καθώς επίσης και ότι "η Ευρώπη χρειάζεται την 
αριστεία των πανεπιστημίων της, για να βελτιώσει στο μέγιστο δυνατό τις διαδικασίες που 
υποστηρίζουν την κοινωνία της γνώσης". Στο ίδιο έγγραφο, υπογραμμίζεται η ανάγκη να 
ενισχυθεί ο ρόλος των πανεπιστημίων, προκειμένου να βελτιωθεί η ανταγωνιστικότητά τους εν 
σχέσει προς τις πλέον προηγμένες χώρες εκτός της Ενώσεως. Βάσει των παρατηρήσεων αυτών 
θα πρέπει να ενισχυθεί ο ρόλος των ευρωπαϊκών πανεπιστημίων στο ειδικό πρόγραμμα 
"Συνεργασία".

Τροπολογία 10
Αιτιολογική σκέψη 9 β (νέα)

(9 β) Το ειδικό πρόγραμμα "Συνεργασία" 
πρέπει να προωθήσει τη συνοχή μεταξύ 
των χωρών και των περιφερειών της ΕΕ 
επί θεμάτων επιστήμης και τεχνολογίας 
και, κατά συνέπεια, θα πρέπει να 
συμβάλει στην ελάττωση του 
τεχνολογικού χάσματος μεταξύ των 
διάφορων περιοχών.

Αιτιολόγηση

Οι πολιτικές διαπεριφερειακής συνοχής, που είναι πρωταρχικού χαρακτήρα στην Ευρωπαϊκή 
Ένωση, πρέπει να διέπουν και όλες τις άλλες ευρωπαϊκές πολιτικές, περιλαμβανομένων αυτών 
της επιστήμης, της τεχνολογίας και της καινοτομίας. Συνεπώς, το ειδικό πρόγραμμα πρέπει να 
συμβάλει στην ελάττωση του τεχνολογικού χάσματος μεταξύ των χωρών και των περιφερειών 
της Ένωσης.

Τροπολογία 11
Αιτιολογική σκέψη 10

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

(10) Το ειδικό πρόγραμμα "Συνεργασία", 
και, γενικά, ολόκληρο το πρόγραμμα 
πλαίσιο πρέπει να συμβάλει στην 
προώθηση της αειφόρου ανάπτυξης.

Αιτιολόγηση

Η τροπολογία αυτή αποσκοπεί στην εισαγωγή μιας οριζόντιας προσέγγισης, με βάση την οποία 
σε όλες τις πτυχές, τόσο του ειδικού προγράμματος όσο και του Έβδομου Προγράμματος 
Πλαισίου, θα λαμβάνεται υπόψη ο στόχος της προώθησης της βιώσιμης ανάπτυξης, όπως 
προβλέπεται στη στρατηγική της Λισσαβώνας.
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Τροπολογία 12
Αιτιολογική σκέψη 10 α (νέα)

(10 α) Το ειδικό πρόγραμμα 
"Συνεργασία" πρέπει να συμβάλλει στην 
εκλαΐκευση των επιστημονικών και 
τεχνολογικών προόδων, με στόχο την 
προσέγγιση της επιστήμης και της 
τεχνολογίας στην κοινωνία.

Αιτιολόγηση

Η επιστήμη και η τεχνολογία αποτελούν σημαντικά στοιχεία του πολιτισμού του 21ου αιώνα 
και, συνεπώς, οι δραστηριότητες του προγράμματος αυτού θα πρέπει να συμβάλουν στην 
προσέγγιση της επιστήμης προς την κοινωνία.

Τροπολογία 13
Αιτιολογική σκέψη 10 β (νέα)

(10 β) Η συμφωνία στην οποία κατέληξαν 
το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το 
Συμβούλιο σχετικά με τις Δημοσιονομικές 
Προοπτικές 2007-2013 δεν παρέχει τα 
απαραίτητα δημοσιονομικά μέσα για την 
επίτευξη των στόχων του ειδικού 
προγράμματος "Συνεργασία" και, ως εκ 
τούτου, πρέπει να υποβληθεί, στο πλαίσιο 
της αναθεώρησης των δημοσιονομικών
προοπτικών, που θα πραγματοποιηθεί το 
2009, μία νέα πρόταση ανάλογη με τις 
φιλοδοξίες της Ένωσης.

Αιτιολόγηση

Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο του Δεκεμβρίου 2005, και στη συνέχεια η συμφωνία μεταξύ του 
Συμβουλίου και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για τις δημοσιονομικές προοπτικές 2007-2013, 
ορίζουν ένα ύψος πιστώσεων για το 7ο ΠΠ σχεδόν κατά 30% χαμηλότερο εκείνων που είχαν 
προβλεφθεί με την αρχική πρόταση. Αυτό σημαίνει ότι και οι πιστώσεις για το ειδικό 
πρόγραμμα θα μειωθούν.

Η συμφωνία Συμβουλίου / Κοινοβουλίου περιλαμβάνει, ωστόσο, μια πρόταση αναθεώρησης 
του κοινοτικού προϋπολογισμού το 2009. Εκείνη τη στιγμή, η Επιτροπή και το Συμβούλιο θα 
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πρέπει να συμφωνήσουν με το Κοινοβούλιο, ώστε να γίνει δυνατή η ουσιαστική αύξηση των 
πιστώσεων.

Τροπολογία 14
Αιτιολογική σκέψη 11

Πρέπει να διασφαλιστεί η ορθολογική 
οικονομική διαχείριση του προγράμματος 
πλαισίου και η εφαρμογή του με κατά το 
δυνατόν τον πλέον αποτελεσματικό και 
φιλικό προς το χρήστη τρόπο, καθώς 
επίσης και να διευκολυνθεί η πρόσβαση
σε όλους τους συμμετέχοντες, σύμφωνα με 
τον κανονισμό (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 
1605/2002 του Συμβουλίου, της 25ης 
Ιουνίου 2002, για τη θέσπιση του 
δημοσιονομικού κανονισμού που 
εφαρμόζεται στον γενικό προϋπολογισμό 
των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, και με τον 
κανονισμό (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 2342/2002 
της Επιτροπής, της 23ης Δεκεμβρίου 2002, 
για τη θέσπιση των λεπτομερών κανόνων 
εφαρμογής του δημοσιονομικού 
κανονισμού και με οιεσδήποτε μελλοντικές 
τροποποιήσεις.

Πρέπει να διασφαλιστεί η ορθολογική 
οικονομική διαχείριση του προγράμματος 
πλαισίου και η εφαρμογή του με κατά το 
δυνατόν τον πλέον αποτελεσματικό και 
φιλικό προς το χρήστη τρόπο, καθώς 
επίσης και να διευκολυνθεί η πρόσβαση
σε όλους τους συμμετέχοντες, σύμφωνα με 
τον κανονισμό (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 
1605/2002 του Συμβουλίου, της 25ης 
Ιουνίου 2002, για τη θέσπιση του 
δημοσιονομικού κανονισμού που 
εφαρμόζεται στον γενικό προϋπολογισμό 
των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, και με τον 
κανονισμό (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 2342/2002 
της Επιτροπής, της 23ης Δεκεμβρίου 2002, 
για τη θέσπιση των λεπτομερών κανόνων 
εφαρμογής του δημοσιονομικού 
κανονισμού και με οιεσδήποτε μελλοντικές 
τροποποιήσεις.

Αιτιολόγηση

Η αρχή αυτή πρέπει να καταγράφεται με μεγαλύτερη σαφήνεια μεταξύ των αιτιολογικών 
σκέψεων του ειδικού προγράμματος.

Τροπολογία 15
Άρθρο 3, παράγραφος 1 α (νέα)

Τα ποσά αυτά θα τροποποιηθούν κατά 
την αναθεώρηση των δημοσιονομικών 
προοπτικών που θα πραγματοποιηθεί το 
2009.

Αιτιολόγηση

Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο του Δεκεμβρίου 2005, και στη συνέχεια η συμφωνία μεταξύ του 
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Συμβουλίου και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για τις δημοσιονομικές προοπτικές 2007-2013, 
ορίζουν ένα ύψος πιστώσεων για το 7ο ΠΠ σχεδόν κατά 30% χαμηλότερο εκείνων που είχαν 
προβλεφθεί με την αρχική πρόταση. Αυτό σημαίνει ότι και οι πιστώσεις για το ειδικό 
πρόγραμμα θα μειωθούν.

Η συμφωνία Συμβουλίου / Κοινοβουλίου περιλαμβάνει, ωστόσο, μια πρόταση αναθεώρησης 
του κοινοτικού προϋπολογισμού το 2009. Εκείνη τη στιγμή, η Επιτροπή και το Συμβούλιο θα 
πρέπει να συμφωνήσουν με το Κοινοβούλιο, ώστε να γίνει δυνατή η ουσιαστική αύξηση των 
πιστώσεων.

Τροπολογία 16
Άρθρο 6, παράγραφος 2

2. Το πρόγραμμα εργασίας λαμβάνει 
υπόψη τις σχετικές ερευνητικές 
δραστηριότητες που διεξάγονται από τα 
κράτη μέλη, τις συνδεδεμένες χώρες και 
ευρωπαϊκούς και διεθνείς οργανισμούς. Το 
πρόγραμμα εργασίας επικαιροποιείται εάν 
κριθεί σκόπιμο.

2. Το πρόγραμμα εργασίας λαμβάνει 
υπόψη τις σχετικές ερευνητικές 
δραστηριότητες που διεξάγονται από τα 
κράτη μέλη, τις συνδεδεμένες χώρες και 
ευρωπαϊκούς και διεθνείς οργανισμούς και 
προωθεί τον συντονισμό τους με εκείνες 
που προβλέπονται στο πρόγραμμα 
εργασίας και την αμοιβαία ενίσχυση των 
δραστηριοτήτων αυτών. Το πρόγραμμα 
εργασίας επικαιροποιείται εάν κριθεί 
σκόπιμο.

Αιτιολόγηση

Για να αποκτήσει η κοινοτική δράση σε θέματα Ε&Α έναν περισσότερο διαρθρωμένο 
χαρακτήρα και να ενισχυθεί η επίδρασή της, είναι αναγκαίο οι υποστηριζόμενες δραστηριότητες 
να συμβάλλουν στον συντονισμό των εθνικών προσπαθειών, ώστε η επίδρασή τους να γίνει πιο 
αισθητή σε κοινοτικό επίπεδο.

Τροπολογία 17
Άρθρο 6, παράγραφος 3

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

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

Αιτιολόγηση

Πρέπει να προσδιορισθούν σαφέστερα τα κριτήρια που εφαρμόζονται για την επιλογή των 
έργων, και ιδιαίτερα εκείνων που αφορούν την επιστημονική και τεχνική αριστεία, δηλαδή την 
επίπτωσή τους στην οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη και την αποδοτικότητα στην εκτέλεση, 
ιδίως όσον αφορά την αποδοτικότητα στη χρήση των πόρων, ώστε να επιτευχθεί η βελτίωση της 
απόδοσης των επενδύσεων, επιβραβεύοντας τις ομάδες εκείνες που, σε ισόποση επένδυση, 
κινητοποιούν μεγαλύτερη ποσότητα πόρων.

Τροπολογία 18
Άρθρο 7, παράγραφος 2, σημείο α)

α) του προγράμματος εργασίας που 
αναφέρεται στο άρθρο 6 παράγραφος 1·

α) του προγράμματος εργασίας που 
αναφέρεται στο άρθρο 6 παράγραφος 1, 
περιλαμβανομένων των μέσων που θα 
χρησιμοποιηθούν βάσει των 
προτεραιοτήτων, των ενδεχομένων 
μεταγενέστερων προσαρμογών για τις 
χρήσεις τους, του περιεχομένου των 
προσκλήσεων, καθώς και των 
εφαρμοστέων κριτηρίων επιλογής και 
αξιολόγησης·

Αιτιολόγηση

Θα ήταν σκόπιμο να προστεθύν στο κείμενο οι παραπάνω προσδιορισμοί, με στόχο την 
καλύτερη εφαρμογή των όσων αναφέρονται στο άρθρο 8.

Τροπολογία 19
Άρθρο 8 α (νέο)

Άρθρο 8 α
1. Η Επιτροπή λογοδοτεί τακτικά στο 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για τη συνολική 
πρόοδο που σημειώθηκε κατά την 
εκτέλεση του ειδικού προγράμματος και 
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του παρέχει όλες τις αναγκαίες 
πληροφορίες για την κατάλληλη 
παρακολούθησή του.
2. Το Κοινοβούλιο διατυπώνει τη θέση 
του όσον αφορά:
α) το πρόγραμμα εργασίας που 
αναφέρεται στο άρθρο 6 παράγραφος 1·
β) οποιαδήποτε προσαρμογή της 
ενδεικτικής ανάλυσης του ποσού που 
παρατίθεται στο παράρτημα II.

Αιτιολόγηση

Εφόσον η Συνθήκη θεσπίζει τη διαβούλευση με το ΕΚ για την έγκριση του ειδικού 
προγράμματος, είναι λογικό να ζητείται η γνώμη του και για το σχετικό πρόγραμμα εργασίας, 
καθώς και για οποιαδήποτε προσαρμογή της ενδεικτικής ανάλυσης του ποσού.

Τροπολογία 20
Παράρτημα I, παράγραφος 5 α(νέα) 

Ιδιαίτερη σημασία αποδίδεται στη 
βελτίωση της συνοχής μεταξύ των χωρών 
και των περιφερειών της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης σε θέματα επιστήμης και 
τεχνολογίας, ιδίως όσον αφορά τη λήψη 
μέτρων που θα επιτρέψουν τη μείωση του 
τεχνολογικού χάσματος μεταξύ των 
διαφόρων περιοχών, μέσω της παροχής 
διαφοροποιημένων κινήτρων όσον αφορά 
τις τεχνολογικές ικανότητες των 
επιχειρήσεων, σε όλα τα επίπεδα. Προς 
τον σκοπό αυτόν, οι δραστηριότητες του 
προγράμματος πλαισίου συντονίζονται με 
τους άξονες δράσης των άλλων πολιτικών 
της Επιτροπής και ιδιαίτερα με αυτούς 
της περιφερειακής πολιτικής και της 
πολιτικής για την ανταγωνιστικότητα και 
την καινοτομία.

Αιτιολόγηση

Η πολιτική συνοχής αποτελεί βασική πολιτική της Ένωσης και, επομένως, πρέπει να διέπει όλες 
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τις άλλες ευρωπαϊκές πολιτικές. Οι τεχνολογικές ανισότητες, δηλαδή το τεχνολογικό χάσμα 
μεταξύ των ευρωπαϊκών χωρών και περιφερειών είναι, σε γενικές γραμμές, μεγαλύτερων 
διαστάσεων από ό,τι οι οικονομικές διαφορές ή οι διαφορές στο επίπεδο ζωής.   Είναι, 
συνεπώς, σημαντικό, το πρόγραμμα Συνεργασία να προωθεί τη μείωση των διαφορών στην 
τεχνολογική ικανότητα των επιχειρήσεων μεταξύ των κρατών και των περιφερειών της 
Ένωσης, κάτι που προϋποθέτει κοινή δράση με τις περιφερειακές πολιτικές.     

Τροπολογία 21
Παράρτημα Ι, θέμα "Πολυεπιστημονικότητα και διαθεματική έρευνα, συμπεριλαμβανομένων 

των κοινών προσκλήσεων", παράγραφος 1, εισαγωγικό εδάφιο

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

Θα δοθεί ιδιαίτερη προσοχή σε 
επιστημονικά πεδία προτεραιότητας που 
άπτονται περισσότερων του ενός 
θεματικών τομέων, όπως π.χ. οι επιστήμες 
και τεχνολογίες της θάλασσας και οι 
τεχνολογίες για τον τουρισμό. Η 
πολυεπιστημονικότητα θα ενθαρρυνθεί 
μέσω κοινών διαθεματικών προσεγγίσεων 
των αντικειμένων της έρευνας και της 
τεχνολογίας, τα οποία παρουσιάζουν 
ενδιαφέρον για πολλούς θεματικούς τομείς. 
Τέτοιου είδους διαθεματικές προσεγγίσεις 
θα εφαρμοστούν, μεταξύ άλλων, μέσω:

Αιτιολόγηση

Ο τομέας του τουρισμού και η σχετική με αυτόν τεχνολογία αποτελεί σαφές παράδειγμα της 
ανάγκης για μια διαθεματική προσέγιση του θέματος της έρευνας. Πέρα από τις επιπτώσεις του 
ίδιου του τουρισμού, θα πρέπει να ληφθούν υπόψη ζητήματα όπως η βιωσιμότητα των ακτών, η 
συνέπεια της παρουσίας υδραυλικών εγκαταστάσεων, η αλληλεπίδραση της λειτουργίας 
εγκαταστάσεων επεξεργασίας αποβλήτων με περιοχές φυσικού περιβάλλοντος ή ανθρώπινης 
κατοικίας κ.λπ..

Τροπολογία 22
Παράρτημα Ι, θέμα "Πολυεπιστημονικότητα και διαθεματική έρευνα, συμπεριλαμβανομένων 

των κοινών προσκλήσεων", παράγραφος 1 α (νέα)

Το πρόγραμμα εργασίας θεσπίζει ειδικά 
μέτρα για την προώθηση της 
πολυεπιστημονικότητας στους κόλπους 
και μεταξύ των διαφόρων θεματικών 
προτεραιοτήτων, ιδίως με τη χρήση 
ειδικών προσκλήσεων.
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Αιτιολόγηση

Στο πρόγραμμα εργασίας θα πρέπει να ορίζονται οι μηχανισμοί και τα μέσα που θα 
χρησιμοποιούνται για την προώθηση της πολυεπιστημονικότητας και ιδίως οι ειδικές 
προσκλήσεις στο πλαίσιο κάθε θεματικής προτεραιότητας, καθώς και οι κοινές προσκλήσεις 
μεταξύ διαφορετικών θεμάτων.

Τροπολογία 23
Παράρτημα Ι, θέμα "Πολυεπιστημονικότητα και διαθεματική έρευνα, συμπεριλαμβανομένων 

των κοινών προσκλήσεων", παράγραφος 2

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα διασφαλίσει 
τον συντονισμό μεταξύ των θεματικών 
τομέων του παρόντος ειδικού 
προγράμματος και των δράσεων στο 
πλαίσιο άλλων ειδικών προγραμμάτων του 
7ου προγράμματος πλαισίου, όπως αυτών 
που αφορούν τις ερευνητικές υποδομές στο 
πλαίσιο του ειδικού προγράμματος 
“Ικανότητες”.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα διασφαλίσει 
τον συντονισμό μεταξύ των θεματικών 
τομέων του παρόντος ειδικού 
προγράμματος και των δράσεων στο 
πλαίσιο άλλων ειδικών προγραμμάτων του 
7ου προγράμματος πλαισίου, όπως αυτών 
που αφορούν τις ερευνητικές υποδομές στο 
πλαίσιο του ειδικού προγράμματος 
“Ικανότητες”. Το πρόγραμμα εργασίας 
προσδιορίζει τις δραστηριότητες που 
εντάσσονται σε μια προσπάθεια ειδικού 
συντονισμού με τις αντίστοιχες άλλων
ειδικών προγραμμάτων, καθώς και τους 
κατάλληλους μηχανισμούς για την 
υλοποίηση του συντονισμού αυτού.

Αιτιολόγηση

Πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή σον συντονισμό μεταξύ των ερευνητικών δραστηριοτήτων 
του ειδικού προγράμματος, και εκείνων που προβλέπονται στα άλλα ειδικά προγράμματα και θα 
βοηθούσαν στην εκτέλεση, τη διάδοση και την εκμετάλλευσή τους.

Τροπολογία 24
Παράρτημα Ι, θέμα "Προσαρμογή στις εξελισσόμενες ανάγκες και δυνατότητες", 

παράγραφος 1

Η διαρκής σημασία των θεματικών τομέων 
για τη βιομηχανία διασφαλίζεται βάσει, 
μεταξύ άλλων πηγών, των εργασιών των 
διαφόρων “Eυρωπαϊκών Τεχνολογικών 
Πλατφορμών”. Tο παρόν ειδικό 
πρόγραμμα θα συμβάλει συνεπώς στην 

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

εκτέλεση των Στρατηγικών Σχεδίων 
Έρευνας που εκπονήθηκαν και 
αναπτύχθηκαν από τις Ευρωπαϊκές 
Τεχνολογικές Πλατφόρμες, όπου τα εν 
λόγω Σχέδια παράγουν πραγματική 
ευρωπαϊκή προστιθέμενη αξία. Στο 
πλαίσιο της διαχείρισης του 7ου ΠΠ θα 
πρέπει, συμβαδίζοντας με τον νεωτερισμό 
της πρωτοβουλίας, να αναπτυχθούν νέοι 
μηχανισμοί συντονισμού μεταξύ των 
προτάσεων των Στρατηγικών Σχεδίων 
Έρευνας, σε επίπεδο θεματικών 
προτεραιοτήτων και σε γενικό επίπεδο, 
που θα επιτρέπουν ενδεχομένως τον 
συντονισμό και την ενοποίηση της 
εκτέλεσής τους. Δεδομένου ότι υπάρχουν 
περίπου τριάντα τεχνολογικές 
πλατφόρμες, πρέπει να εξασφαλισθεί ο 
ενιαίος χαρακτήρας των κριτηρίων και η 
βελτιστοποίηση των δραστηριοτήτων 
τους, ιδίως λαμβάνοντας υπόψη ότι αυτές 
αποτυπώνουν την οπτική γωνία και τις 
δεσμεύσεις της βιομηχανίας. Η 
λεπτομερέστερη ενσωμάτωση του τεχνικού 
τους περιεχομένου θα πραγματοποιηθεί σε 
μεταγενέστερο στάδιο, κατά την 
διαμόρφωση του λεπτομερούς 
προγράμματος εργασίας για τις ειδικές 
προσκλήσεις υποβολής προτάσεων.

Αιτιολόγηση

Οι Τεχνολογικές Πλατφόρμες είναι μια πρόσφατη πρωτοβουλία για τη βελτίωση της 
ανταγωνιστικότητας των δράσεων του 7ου ΠΠ και την ένταξη της βιομηχανίας στην 
προσπάθεια για αύξηση τών ιδιωτικών επενδύσεων σε Ε&Α. Δεδομένου ότι πρόκειται για νέους 
μηχανισμούς διαβούλευσης με τη βιομηχανία, πρέπει να εξασφαλισθεί η συνοχή και η 
ικανότητα διαχείρισης των προτάσεων εφαρμογής των Στρατηγικών Σχεδίων Έρευνας, τόσο σε 
επίπεδο θεματικών προτεραιοτήτων, όσο και συνολικά. Ιδιαίτερη προσοχή θα πρέπει να δοθεί 
στις πιθανές μεταξύ τους συνέργειες, ώστε να αποφευχθεί η διπλή χρήση πόρων και να 
βελτιωθεί η πολυεπιστημονικότητα.

Τροπολογία 25
Παράρτημα Ι, θέμα "Προσαρμογή στις εξελισσόμενες ανάγκες και δυνατότητες", 

παράγραφος 3

Στο πλαίσιο κάθε θεματικού τομέα, εκτός 
των δραστηριοτήτων που έχουν ορισθεί, θα 

Στο πλαίσιο κάθε θεματικού τομέα, εκτός 
των δραστηριοτήτων που έχουν ορισθεί, 
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εκτελεστούν ειδικές δράσεις, οι οποίες 
ανταποκρίνονται στις νεοεμφανιζόμενες 
ανάγκες και στις απρόβλεπτες πολιτικές 
ανάγκες με ανοικτό και ευέλικτο τρόπο. Η 
εκτέλεση των εν λόγω δράσεων θα 
διασφαλίσει την απλή, συνεκτική και 
συντονισμένη προσέγγιση στο σύνολο του 
ειδικού προγράμματος, καθώς και τη 
χρηματοδότηση της διεπιστημονικής 
έρευνας που επικαλύπτεται με ορισμένους 
θεματικούς τομείς ή δεν σχετίζεται με 
αυτούς.

ακόμη και πέρα από τα θέματα 
προτεραιότητας, θα εκτελεστούν ειδικές 
δράσεις, οι οποίες ανταποκρίνονται στις 
νεοεμφανιζόμενες ανάγκες και στις 
απρόβλεπτες πολιτικές ανάγκες με ανοικτό 
και ευέλικτο τρόπο. Η εκτέλεση των εν 
λόγω δράσεων θα διασφαλίσει την απλή, 
συνεκτική και συντονισμένη προσέγγιση 
στο σύνολο του ειδικού προγράμματος, 
καθώς και τη χρηματοδότηση της 
διεπιστημονικής έρευνας που
επικαλύπτεται με ορισμένους θεματικούς 
τομείς ή δεν σχετίζεται με αυτούς.

Αιτιολόγηση

Η επιστημονική στήριξη προς τις επιμέρους πολιτικές θα πρέπει να ισχύσει και πέραν των 
θεμάτων προτεραιότητας.

Τροπολογία 26
Παράρτημα Ι, θέμα "Προσαρμογή στις εξελισσόμενες ανάγκες και δυνατότητες", 

παράγραφος 3, σημείο 2

• Απρόβλεπτες πολιτικές ανάγκες: 
ανταπόκριση με ευέλικτο τρόπο στις νέες 
πολιτικές ανάγκες που προκύπτουν κατά 
τη διάρκεια εκτέλεσης του προγράμματος 
πλαισίου, όπως απρόβλεπτες εξελίξεις ή 
γεγονότα που απαιτούν ταχεία αντίδραση: 
νέες επιδημίες, νεοεμφανιζόμενα 
προβλήματα όσον αφορά την ασφάλεια 
των τροφίμων, αντιμετώπιση φυσικών 
καταστροφών ή δράσεις αλληλεγγύης. Οι 
εν λόγω δράσεις θα υλοποιηθούν σε στενή 
συνεργασία με τις σχετικές πολιτικές της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το ετήσιο 
πρόγραμμα εργασίας μπορεί να 
τροποποιηθεί εάν παρουσιαστούν 
ερευνητικές ανάγκες επείγοντος 
χαρακτήρα.

• Απρόβλεπτες πολιτικές ανάγκες: 
ανταπόκριση με ευέλικτο τρόπο στις νέες 
πολιτικές ανάγκες, που αποφασίζονται σε 
συνεργασία με τα κράτη μέλη και που 
προκύπτουν κατά τη διάρκεια εκτέλεσης 
του προγράμματος πλαισίου, όπως 
απρόβλεπτες εξελίξεις ή γεγονότα που 
απαιτούν ταχεία αντίδραση: νέες επιδημίες, 
νεοεμφανιζόμενα προβλήματα όσον αφορά 
την ασφάλεια των τροφίμων, αντιμετώπιση 
φυσικών καταστροφών ή δράσεις 
αλληλεγγύης. Οι εν λόγω δράσεις θα 
υλοποιηθούν σε στενή συνεργασία με τις 
σχετικές πολιτικές της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης. Το ετήσιο πρόγραμμα εργασίας 
μπορεί να τροποποιηθεί εάν 
παρουσιαστούν ερευνητικές ανάγκες 
επείγοντος χαρακτήρα.

Αιτιολόγηση

Τα κράτη μέλη πρέπει να συμμετέχουν στη διαδικασία λήψης αποφάσεων όσον αφορά τις 
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απρόβλεπτες νέες πολιτικές ανάγκες.

Τροπολογία 27
Παράρτημα Ι, θέμα "Διάδοση, μεταφορά γνώσεων και ευρύτερη συμμετοχή", παράγραφος 1, 

εισαγωγικό εδάφιο

Προκειμένου να ενισχυθεί η διάδοση και η 
χρήση των αποτελεσμάτων της έρευνας 
της ΕΕ, η διάδοση των γνώσεων και η 
μεταφορά των αποτελεσμάτων, μεταξύ 
άλλων στους υπευθύνους χάραξης 
πολιτικής, θα ενισχυθεί σε όλους τους 
θεματικούς τομείς, κυρίως μέσω της 
χρηματοδότησης των δραστηριοτήτων 
δικτύωσης/διαμεσολάβησης, σεμιναρίων 
και εκδηλώσεων, συνδρομής από 
εξωτερικούς εμπειρογνώμονες και από 
ηλεκτρονικές υπηρεσίες πληροφοριών. Η 
εν λόγω ενίσχυση θα εφαρμοστεί σε κάθε 
θεματικό τομέα μέσω:

Προκειμένου να ενισχυθεί η διάδοση και η 
χρήση των αποτελεσμάτων της έρευνας 
της ΕΕ, η διάδοση και μεταφορά των 
γνώσεων και η εκμετάλλευση των 
αποτελεσμάτων, μεταξύ άλλων στους 
υπευθύνους χάραξης πολιτικής, θα 
ενισχυθεί σε όλους τους θεματικούς τομείς, 
κυρίως μέσω της χρηματοδότησης των 
δραστηριοτήτων 
δικτύωσης/διαμεσολάβησης, σεμιναρίων 
και εκδηλώσεων, συνδρομής από 
εξωτερικούς εμπειρογνώμονες και από 
ηλεκτρονικές υπηρεσίες πληροφοριών και 
συμβουλευτικές υπηρεσίες. Η εν λόγω 
ενίσχυση θα εφαρμοστεί σε κάθε θεματικό 
τομέα μέσω:

Αιτιολόγηση

Για την αποτελεσματική εκμετάλλευση της ερευνητικής προσπάθειας, οι προοπτικές 
εκμετάλλευσης πρέπει να ενσωματωθούν στην ερευνητική δραστηριότητα. 

Τροπολογία 28
Παράρτημα Ι, θέμα "Διάδοση, μεταφορά γνώσεων και ευρύτερη συμμετοχή", παράγραφος 1, 

δεύτερη παύλα

- Της παροχής στοχοθετημένης συνδρομής 
σε έργα και κοινοπραξίες, ούτως ώστε να 
τους διασφαλιστεί η πρόσβαση στις 
αναγκαίες δεξιότητες για τη 
βελτιστοποίηση της χρήσης των 
αποτελεσμάτων·

- Της παροχής στοχοθετημένης συνδρομής 
σε έργα και κοινοπραξίες, ούτως ώστε να 
τους διασφαλιστεί η πρόσβαση στις 
αναγκαίες δεξιότητες και πόρους, ιδίως 
οικονομικούς, για τη βελτιστοποίηση της 
χρήσης των αποτελεσμάτων·

Αιτιολόγηση

Πρέπει να γίνει μια προσπάθεια περιορισμού των εμποδίων με τα οποία βρίσκονται 
αντιμέτωποι οι ερευνητές κατά την αναζήτηση της αναγκαίας χρηματοδότησης για την εμπορική 
εκμετάλλευση των αποτελεσμάτων της έρευνας.



PR\613357EL.doc PE 368.072v03-00

EL

Τροπολογία 29
Παράρτημα Ι, θέμα "Διάδοση, μεταφορά γνώσεων και ευρύτερη συμμετοχή", παράγραφος 2

Θα διασφαλιστεί ο συντονισμός της 
διάδοσης και της μεταφοράς γνώσεων 
μέσω του προγράμματος πλαισίου. Θα 
υλοποιηθούν συμπληρωματικές δράσεις 
για την ενίσχυση της καινοτομίας στο 
πλαίσιο του Προγράμματος για την 
Ανταγωνιστικότητα και την Καινοτομία. 
Θα αξιοποιηθεί η ενδεχόμενη συνέργεια 
μεταξύ της εκπαίδευσης και της έρευνας 
και θα προσδιοριστούν οι ορθές πρακτικές, 
κυρίως με σκοπό να προωθηθεί η 
σταδιοδρομία στην έρευνα.

Θα διασφαλιστεί ο συντονισμός της 
διάδοσης και της προώθησης της 
μεταφοράς και της εκμετάλλευσης των 
γνώσεων μέσω του προγράμματος 
πλαισίου, με την εφαρμογή και τη συνεχή 
παρακολούθηση μιας ολοκληρωμένης 
στρατηγικής που θα λειτουργεί σε 
συνέργεια με τις συμπληρωματικές 
δράσεις για την ενίσχυση της καινοτομίας, 
στο πλαίσιο του Προγράμματος για την 
Ανταγωνιστικότητα. Θα αξιοποιηθεί η 
ενδεχόμενη συνέργεια μεταξύ της 
εκπαίδευσης και της έρευνας και θα 
προσδιοριστούν οι ορθές πρακτικές, 
κυρίως με σκοπό να προωθηθεί η 
σταδιοδρομία και η κινητικότητα στην 
έρευνα.

Θα προωθηθεί ο συντονισμός των 
δραστηριοτήτων του ειδικού 
προγράμματος με το βασικό μέσο της 
πολιτικής για την περιφερειακή 
ανάπτυξη, δηλαδή τα Διαρθρωτικά 
Ταμεία. Στην κατεύθυνση αυτή, η 
Επιτροπή θα αναθεωρήσει τους κανόνες 
εφαρμογής των δύο προγραμμάτων, ώστε 
να εξαλειφθούν τα εμπόδια που δεν 
επιτρέπουν την κατάλληλη συνεργασία 
και τη συμπληρωματικότητα των 
βασικών αρχών κάθε ενέργειας. Οι 
προσκλήσεις για τις δράσεις του 
προγράμματος "Συνεργασία" θα 
περιέχουν τις κατάλληλες διατάξεις ώστε 
να γίνει δυνατή αυτή η σύγκλιση πόρων. 
Οι κανόνες συμμετοχής θα προβλέπουν 
αυτόν τον συντονισμό μεταξύ των δύο 
προγραμμάτων.

Αιτιολόγηση

Οι διαρθρωτικοί πόροι που διατέθηκαν για δραστηριότητες Ε&Α οδήγησαν στην ενίσχυση των 
δομών Ε&Α, στη βάση της περιφερειακής κατανομής των πόρων και με θεμελιώδες κριτήριο τη 
συνοχή. Οι πόροι των προγραμμάτων πλαισίων διατέθηκαν κυρίως για τη χρηματοδότηση της 
ερευνητικής δραστηριότητας, στη βάση της αριστείας και της ανταγωνιστικότητας, καθώς και 
της συνεργασίας μεταξύ των διαφόρων χωρών.
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Η ασύνδετη και ασυντόνιστη εφαρμογή αυτών των κριτηρίων υπήρξε η αιτία σημαντικών 
προβλημάτων στη σχέση μεταξύ δομής και δραστηριότητας. 

Για τον λόγο αυτόν, το πρόγραμμα "Συνεργασία" πρέπει να συντονισθεί με τις δραστηριότητες 
που εκτελούνται μέσω των Διαρθρωτικών Ταμείων.

Τροπολογία 30
Παράρτημα Ι, θέμα "Συμμετοχή των ΜΜΕ"

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

Θα διευκολυνθεί η βέλτιστη συμμετοχή 
των μικρομεσαίων επιχειρήσεων (ΜΜΕ) 
στους διαφόρους θεματικούς τομείς, ιδίως 
μέσω της βελτίωσης των χρηματοδοτικών 
και διοικητικών διαδικασιών και της 
μεγαλύτερης ευελιξίας κατά την επιλογή 
του κατάλληλου χρηματοδοτικού 
καθεστώτος, καθώς και μέσω ειδικών 
μέτρων για την παροχή κινήτρων με 
στόχο την ουσιαστική συμμετοχή τους. 
Επιπροσθέτως, οι ερευνητικές ανάγκες και 
το δυναμικό των μικρομεσαίων 
επιχειρήσεων, περιλαμβανομένων εκείνων 
με μικρότερη ένταση τεχνολογίας,
λαμβάνονται δεόντως υπόψη κατά την 
εκπόνηση του περιεχομένου των 
θεματικών τομέων του παρόντος ειδικού 
προγράμματος. Στο πλαίσιο μιας 
ολοκληρωμένης στρατηγικής για την 
προώθηση της συμμετοχής των ΜΜΕ, τα 
συγκεκριμένα μέτρα προς την 
κατεύθυνση αυτή, περιλαμβανομένης της 
δημοσίευσης προσκλήσεων 
προσαρμοσμένων στις ειδικές ανάγκες 
τους, καθώς και οι τομείς οι οποίοι 
παρουσιάζουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον για τις 
ΜΜΕ, θα προσδιοριστούν στο πρόγραμμα 
εργασίας. Ειδικές δράσεις για την ενίσχυση 
της έρευνας προς όφελος των ΜΜΕ ή των 
ενώσεων ΜΜΕ συμπεριλαμβάνονται στο 
ειδικό πρόγραμμα «Ικανότητες». Για την 
προώθηση της συμμετοχής των ΜΜΕ στο 
πρόγραμμα πλαίσιο, οι δράσεις αυτές θα 
συμπληρώνονται και θα συντονίζονται με
εκείνες που προβλέπονται στο πλαίσιο του 
Προγράμματος για την Ανταγωνιστικότητα 
και την Καινοτομία.
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Για την κατάλληλη κινητοποίηση του δυναμικού των ΜΜΕ όσον αφορά την καινοτομία, σε 
κάθε θεματικό πεδίο και τομέα, θα πρέπει να διατυπωθεί, να εκτελεσθεί και να αξιολογείται 
τακτικά μια ιδιαίτερη στρατηγική για την εκμετάλλευση αυτού του δυναμικού. Πρέπει, ιδίως, να 
δημοσιεύονται, όποτε αυτό είναι αναγκαίο, προσκλήσεις προσαρμοσμένες στις ειδικές ανάγκες 
των ΜΜΕ, περιλαμβανομένων και εκείνων που δραστηριοποιούνται σε τομείς χαμηλής έντασης 
τεχνολογίας. Η τεχνολογική ενίσχυση των τομέων αυτών είναι κρίσιμης σημασίας για την 
ανάπτυξη και την απασχόληση στην ΕΕ.

Τροπολογία 31
Παράρτημα Ι, θέμα "Συμμετοχή των ΜΜΕ", παράγραφοι 1 α, 1 β, 1 γ και 1 δ (νέες)

Γενικά, και επιπλέον των ειδικών 
δράσεων για τις ΜΜΕ στο πλαίσιο του 
ειδικού προγράμματος "Ικανότητες", θα 
ορίζεται ως στόχος να διατεθεί 
τουλάχιστον το 20% του συνολικού 
προϋπολογισμού όλων των θεματικών 
τομέων του προγράμματος "Συνεργασία" 
στις ΜΜΕ.
Θα προωθηθεί η συμμετοχή των ΜΜΕ, 
μέσω συσπειρώσεων, στα έργα που 
προωθούνται μέσα από τα θέματα 
προτεραιότητας και τις τεχνολογικές 
πλατφόρμες.
Όσον αφορά τη χρηματοδότηση των 
έργων στα οποία συμμετέχουν ΜΜΕ, θα 
επιδιωχθεί η μέγιστη δυνατή συμβολή 
όλων των κοινοτικών χρηματοδοτικών 
οργάνων, περιλαμβανομένων της ΕΤΕπ 
και του ΕΤΕ.
Αυτό το ειδικό πρόγραμμα θα διαθέτει 
ένα ταμείο υποστήριξης για την κάλυψη 
του κινδύνου που σχετίζεται με τη 
συμμετοχή των ΜΜΕ στα έργα, ώστε να 
μην είναι αναγκαίο να τους ζητούνται 
τραπεζικές εγγυήσεις.
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Είναι απαραίτητο να διευκολυνθεί η συμμετοχή των ΜΜΕ με συγκεκριμένες δράσεις 
προωθώντας τη δημιουργία ερευνητικών συσπειρώσεων. Για την αποτελεσματικότητα των 
μέτρων αυτών απαιτείται η εξασφάλιση ενός ελάχιστου προϋπολογισμού, που θα επιβάλλει 
αποτελεσματική διαχείριση, καθώς και υποστήριξη στη χρηματοδότηση.

Τροπολογία 32
Παράρτημα Ι, θέμα "Δεοντολογικές πτυχές", παράγραφος 1 

Κατά την εκτέλεση του παρόντος ειδικού 
προγράμματος και στο πλαίσιο των 
ερευνητικών δραστηριοτήτων που 
προκύπτουν από αυτό πρέπει να τηρηθούν 
οι θεμελιώδεις δεοντολογικές αρχές. Σε 
αυτές περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, οι 
αρχές που διατυπώνονται στο Χάρτη 
Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της ΕΈ, όπου 
συμπεριλαμβάνονται: η προστασία της 
ανθρώπινης αξιοπρέπειας και της 
ανθρώπινης ζωής, η προστασία των 
προσωπικών δεδομένων και της ιδιωτικής 
ζωής, καθώς και η προστασία των ζώων 
και του περιβάλλοντος, σύμφωνα με την 
κοινοτική νομοθεσία και τις τελευταίες 
εκδόσεις των σχετικών διεθνών 
συμβάσεων, κατευθυντήριων γραμμών και 
κωδίκων δεοντολογίας, π.χ. η Δήλωση του 
Ελσίνκι, η Σύμβαση του Συμβουλίου της 
Ευρώπης για τα ανθρώπινα δικαιώματα και 
τη βιοϊατρική που υπεγράφη στο Oviedo 
στις 4 Aπριλίου 1997 και τα 
Συμπληρωματικά της Πρωτόκολλα, η 
Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για τα 
δικαιώματα του παιδιού, η Παγκόσμια 
Διακήρυξη για το ανθρώπινο γονιδίωμα 
και τα ανθρώπινα δικαιώματα που 
εγκρίθηκε από την UNESCO, η Σύμβαση 
των Ηνωμένων Εθνών για την απαγόρευση 
των βιολογικών και τοξινικών όπλων 
(ΣΑΒΤΟ), η Διεθνής Συνθήκη σχετικά με 
τους φυτογενετικούς πόρους για τη 
διατροφή και τη γεωργία, και τα σχετικά 
ψηφίσματα του Παγκόσμιου Οργανισμού 
Υγείας (ΠΟΥ).

Κατά την εκτέλεση του παρόντος ειδικού 
προγράμματος και στο πλαίσιο των 
ερευνητικών δραστηριοτήτων που 
προκύπτουν από αυτό πρέπει να τηρηθούν 
οι θεμελιώδεις δεοντολογικές αρχές και να 
υπάρξει επαγρύπνηση για την αποφυγή 
κρουσμάτων επιστημονικής απάτης. Σε 
αυτές περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, οι 
αρχές που διατυπώνονται στο Χάρτη 
Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της ΕΈ, όπου 
συμπεριλαμβάνονται: η προστασία της 
ανθρώπινης αξιοπρέπειας και της 
ανθρώπινης ζωής, η προστασία των 
προσωπικών δεδομένων και της ιδιωτικής 
ζωής, καθώς και η προστασία των ζώων 
και του περιβάλλοντος, σύμφωνα με την 
κοινοτική νομοθεσία και τις τελευταίες 
εκδόσεις των σχετικών διεθνών 
συμβάσεων, κατευθυντήριων γραμμών και 
κωδίκων δεοντολογίας, π.χ. η Δήλωση του 
Ελσίνκι, η Σύμβαση του Συμβουλίου της 
Ευρώπης για τα ανθρώπινα δικαιώματα και 
τη βιοϊατρική που υπεγράφη στο Oviedo 
στις 4 Aπριλίου 1997 και τα 
Συμπληρωματικά της Πρωτόκολλα, η 
Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για τα 
δικαιώματα του παιδιού, η Παγκόσμια 
Διακήρυξη για το ανθρώπινο γονιδίωμα 
και τα ανθρώπινα δικαιώματα που 
εγκρίθηκε από την UNESCO, η Σύμβαση 
των Ηνωμένων Εθνών για την απαγόρευση 
των βιολογικών και τοξινικών όπλων 
(ΣΑΒΤΟ), η Διεθνής Συνθήκη σχετικά με 
τους φυτογενετικούς πόρους για τη 
διατροφή και τη γεωργία, και τα σχετικά 
ψηφίσματα του Παγκόσμιου Οργανισμού 
Υγείας (ΠΟΥ).
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Αιτιολόγηση
Οι μεμονωμένες περιπτώσεις επιστημονικής απάτης μπορούν να έχουν ως αποτέλεσμα την 
απώλεια αξιοπιστίας και της εμπιστοσύνης στους επιστήμονες και το έργο τους.
Πρέπει να εξασφαλισθεί ότι το ειδικό πρόγραμμα θα θεσπίσει μέτρα για την αποφυγή τέτοιων 
κρουσμάτων στις δραστηριότητες που θα χρηματοδοτεί, συμβάλλοντας στην εξάλειψη κάθε 
αμφιβολίας σχετικά με την καθαρότητα του επιστημονικού έργου.

Τροπολογία 33
Παράρτημα I, κεφάλαιο 5 "Συνεργατική έρευνα", παράγραφος 1α (νέα) 

Για την ενίσχυση των επιστημονικών και 
τεχνολογικών βάσεων της ΕΕ, τα 
πανεπιστήμια πρέπει να διαδραματίζουν 
καίριο ρόλο, ως τα θεμελιώδη ιδρύματα 
για την πραγματοποίηση της έρευνας σε 
επίπεδο αριστείας και για τη διάρθρωση 
του Ευρωπαϊκού Χώρου Έρευνας.

Αιτιολόγηση
Η Επιτροπή, στην ανακοίνωσή της με τίτλο "Ο ρόλος των πανεπιστημίων στην Ευρώπη της 
γνώσης" (COM(2003)0058), αναγνωρίζει ότι η Ευρώπη έχει ανάγκη την αριστεία στα 
πανεπιστήμιά της, για να βελτιστοποιήσει τις διαδικασίες που στηρίζουν την κοινωνία της 
γνώσης. Στο ίδιο έγγραφο, υπογραμμίζεται η ανάγκη να ενισχυθεί ο ρόλος των πανεπιστημίων, 
προκειμένου να βελτιωθεί η ανταγωνιστικότητά τους εν σχέσει προς τις πλέον προηγμένες 
χώρες. Βάσει των παρατηρήσεων αυτών θα πρέπει να ενισχυθεί ο ρόλος των ευρωπαϊκών 
πανεπιστημίων στο Πρόγραμμα Πλαίσιο.

Τροπολογία 34
Παράρτημα Ι, θέμα "Κοινές τεχνολογικές πρωτοβουλίες"

Σε περιορισμένο αριθμό περιπτώσεων, η 
εμβέλεια ενός στόχου ΕΤΑ και το εύρος 
των αναγκαίων πόρων δικαιολογούν τη 
συγκρότηση μακροπρόθεσμων εταιρικών 
συνεργασιών μεταξύ δημοσίου και 
ιδιωτικού τομέα, υπό μορφή Κοινών 
Τεχνολογικών Πρωτοβουλιών. Οι εν λόγω 
πρωτοβουλίες, οι οποίες απορρέουν 
κυρίως από τις εργασίες των Ευρωπαϊκών 
Τεχνολογικών Πλατφορμών και 
καλύπτουν μία επιλεγμένη πτυχή ή μικρό 
αριθμό επιλεγμένων πτυχών της έρευνας 
στον αντίστοιχο τομέα, συνδυάζουν τις 
επενδύσεις του ιδιωτικού τομέα και την 
εθνική και ευρωπαϊκή δημόσια 
χρηματοδότηση, όπου 
συμπεριλαμβάνονται οι επιχορηγήσεις του 
προγράμματος πλαισίου για την έρευνα και 

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

προγράμματος πλαισίου για την έρευνα. Οι 
μηχανισμοί του 7ου ΠΠ και των δανείων 
της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων 
πρέπει να διαρθρωθούν κατά τρόπον 
ώστε να κάνουν δυνατή τη συμμετοχή 
της ΕΤΕπ στις κοινές επιχειρήσεις που 
είναι υπέυθυνες για την εκτέλεση των 
Κοινών Τεχνολογικών Πρωτοβουλιών. Οι 
Κοινές Τεχνολογικές Πρωτοβουλίες θα 
αποφασιστούν βάσει χωριστών προτάσεων 
(π.χ. βάσει του άρθρου 171 της Συνθήκης).

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

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

- προστιθέμενη αξία της παρέμβασης σε 
ευρωπαϊκό επίπεδο·

- προστιθέμενη αξία της παρέμβασης σε 
ευρωπαϊκό επίπεδο, σε σχέση με τον 
καθορισμένο στόχο·

- ορατότητα της συνεργασίας δημόσιοιυ -
ιδιωτικού τομέα·

- βαθμός σαφήνειας όσον αφορά τον 
ορισμό του επιδιωκόμενου στόχου·

- βαθμός σαφήνειας όσον αφορά τον 
ορισμό του επιδιωκόμενου στόχου·

- βαθμός συμμετοχής της βιομηχανίας, από 
άποψη κεφαλαίων και πόρων·

- βαθμός συμμετοχής της βιομηχανίας, από 
άποψη κεφαλαίων και πόρων·

- εύρος των επιπτώσεων στη βιομηχανική 
ανταγωνιστικότητα και στην οικονομική 
ανάπτυξη·

- εύρος των επιπτώσεων στη βιομηχανική 
ανταγωνιστικότητα και στην οικονομική 
ανάπτυξη·

- σημασία της συμβολής στην επίτευξη 
ευρύτερων πολιτικών στόχων·

- σημασία της συμβολής στην επίτευξη 
ευρύτερων πολιτικών στόχων·

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

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

- αδυναμία επίτευξης του στόχου με τα 
υπάρχοντα μέσα.

- αδυναμία επίτευξης του στόχου με τα 
υπάρχοντα μέσα.

Θα δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στη συνολική 
συνοχή και στον συντονισμό των Κοινών 
Τεχνολογικών Πρωτοβουλιών με τα εθνικά 
προγράμματα και έργα στους ίδιους τομείς. 
Όπου κρίνεται σκόπιμο, ενθαρρύνεται 
επίσης η συμμετοχή των ΜΜΕ.

Θα δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στη συνολική 
συνοχή και στον συντονισμό των Κοινών 
Τεχνολογικών Πρωτοβουλιών με τα εθνικά 
προγράμματα και έργα στους ίδιους τομείς. 
Όπου κρίνεται σκόπιμο, ενθαρρύνεται 
επίσης η συμμετοχή των ΜΜΕ, ευνοώντας 
τη μείωση του ελάχιστου ύψους του 
κεφαλαίου για τη συμμετοχή σε κοινές 
επιχειρήσεις που είναι υπεύθυνες για την 
εκτέλεση των Κοινών Τεχνολογικών 
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Πρωτοβουλιών.

Μια πρώτη σειρά Κοινών Τεχνολογικών 
Πρωτοβουλιών προσδιορίζονται στο 
παράρτημα ΙΙΙ και θα αποτελέσουν 
αντικείμενο χωριστών προτάσεων (π.χ. 
βάσει του άρθρου 171 της Συνθήκης). 
Περαιτέρω Κοινές Τεχνολογικές 
Πρωτοβουλίες μπορούν να 
προσδιοριστούν βάσει των 
προαναφερθέντων κριτηρίων και να 
προταθούν κατά τη διάρκεια εκτέλεσης του 
7ου προγράμματος πλαισίου.

Μια πρώτη σειρά Κοινών Τεχνολογικών 
Πρωτοβουλιών προσδιορίζονται στο 
παράρτημα ΙΙΙ και θα αποτελέσουν 
αντικείμενο χωριστών προτάσεων (π.χ. 
βάσει του άρθρου 171 της Συνθήκης). 

Περαιτέρω Κοινές Τεχνολογικές 
Πρωτοβουλίες μπορούν να 
προσδιοριστούν βάσει των 
προαναφερθέντων κριτηρίων και να 
προταθούν κατά τη διάρκεια εκτέλεσης του 
7ου προγράμματος πλαισίου. Οι 
προτεραιότητες για τον προσδιορισμό της 
εκτέλεσής τους θα ορισθούν εφόσον 
παγιωθούν οι διαχειριστικές πτυχές τους.  
Εφόσον οι Κοινές Τεχνολογικές 
Πρωτοβουλίες αποτελούν νέα μέσα 
τεχνικής και χρηματοδοτικής διαχείρισης 
και συμμετοχής στο ειδικό πρόγραμμα 
"Συνεργασία", η Επιτροπή θα πρέπει να 
διαμορφώσει μηχανισμούς διαχείρισης 
που θα εξασφαλίζουν τον σεβασμό των 
κριτηρίων και τη διαφάνεια των 
προτεραιοτήτων, και να λογοδοτεί για όλα 
αυτά, ανά τακτά χρονικά διαστήματα, 
ενώπιον του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

Αιτιολόγηση
Οι Κοινές τεχνολογικές Πρωτοβουλίες είναι ένα νέο μέσο του 7ου ΠΠ, το οποίο θα βασισθεί 
στο άρθρο 171 της Συνθήκης και επιβάλλει την ίδρυση κοινών εταιρειών. Είναι, συνεπώς, 
καίριας σημασίας να προσδιορισθούν οι πτυχές της δημόσιας και της ιδιωτικής συμμετοχής στο 
κεφάλαιο των κοινών εταιρειών, ώστε να γίνει δυνατός και ο ορισμός των προτεραιοτήτων.

Τροπολογία 35
Παράρτημα Ι, θέμα "Συντονισμός μη κοινοτικών ερευνητικών προγραμμάτων"

Η δράση που αναλαμβάνεται στο εν λόγω 
πεδίο θα αξιοποιήσει δύο κύρια εργαλεία: 
τον μηχανισμό ERA-NET και τη 
συμμετοχή της Κοινότητας σε εθνικά 
ερευνητικά προγράμματα που εκτελούνται 
από κοινού (άρθρο 169 της Συνθήκης). Η 

Η δράση που αναλαμβάνεται στο εν λόγω 
πεδίο θα αξιοποιήσει δύο κύρια εργαλεία: 
τον μηχανισμό ERA-NET και τη 
συμμετοχή της Κοινότητας σε εθνικά 
ερευνητικά προγράμματα που εκτελούνται 
από κοινού (άρθρο 169 της Συνθήκης). Η 
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δράση θα χρησιμοποιηθεί επίσης 
προκειμένου να αυξηθεί η 
συμπληρωματικότητα και η συνέργεια 
μεταξύ του προγράμματος πλαισίου και 
των δραστηριοτήτων που διεξάγονται στο 
πλαίσιο διακυβερνητικών δομών όπως το 
EUREKA, το EIROforum και το COST. 
Θα παρασχεθεί χρηματοδοτική ενίσχυση 
για τις δραστηριότητες διοίκησης και 
συντονισμού του COST, ούτως ώστε το 
COST να μπορέσει να συνεχίσει να 
συμβάλει στον συντονισμό και στις 
ανταλλαγές μεταξύ των ερευνητικών 
ομάδων που χρηματοδοτούνται σε εθνικό 
επίπεδο. 

δράση θα χρησιμοποιηθεί επίσης 
προκειμένου να αυξηθεί η 
συμπληρωματικότητα και η συνέργεια 
μεταξύ του προγράμματος πλαισίου και 
των δραστηριοτήτων που διεξάγονται στο 
πλαίσιο διακυβερνητικών δομών όπως το 
EUREKA, το EIROforum και το COST, 
εφόσον αυτές οδηγούν στην ενίσχυση των 
προσανατολισμών του 7ου ΠΠ και 
εντάσσονται σαφώς στις θεματικές 
προτεραιότητές του. Θα παρασχεθεί 
χρηματοδοτική ενίσχυση για τις 
δραστηριότητες διοίκησης και 
συντονισμού του COST, ούτως ώστε το 
COST να μπορέσει να συνεχίσει να 
συμβάλει στον συντονισμό και στις 
ανταλλαγές μεταξύ των ερευνητικών 
ομάδων που χρηματοδοτούνται σε εθνικό 
επίπεδο, στο πλαίσιο των στόχων του 7ου 
Προγράμματος Πλαισίου και για τη 
διεύρυνση της συμμετοχής άλλων 
οργανισμών σε κοινοτικό επίπεδο.

Όταν οι δράσεις εμπίπτουν στο πεδίο 
εφαρμογής ενός εκ των θεματικών τομέων, 
ενισχύονται ως αναπόσπαστο μέρος των 
δραστηριοτήτων στο πλαίσιο του εν λόγω 
θεματικού τομέα. Όταν οι δράσεις είναι 
οριζόντιου χαρακτήρα, ενισχύονται από 
κοινού στο πλαίσιο όλων των σχετικών 
θεματικών τομέων.

Όταν οι δράσεις εμπίπτουν στο πεδίο 
εφαρμογής ενός εκ των θεματικών τομέων, 
ενισχύονται ως αναπόσπαστο μέρος των 
δραστηριοτήτων στο πλαίσιο του εν λόγω 
θεματικού τομέα. Όταν οι δράσεις είναι 
οριζόντιου χαρακτήρα, ενισχύονται από 
κοινού στο πλαίσιο όλων των σχετικών 
θεματικών τομέων.

Όταν οι δράσεις εμπίπτουν στο πεδίο 
εφαρμογής άλλου ειδικού προγράμματος 
το οποίο εκτελεί το 7ο πρόγραμμα πλαίσιο, 
ενισχύονται στο πλαίσιο του εν λόγω 
ειδικού προγράμματος.

Όταν οι δράσεις εμπίπτουν στο πεδίο 
εφαρμογής άλλου ειδικού προγράμματος 
το οποίο εκτελεί το 7ο πρόγραμμα πλαίσιο, 
ενισχύονται στο πλαίσιο του εν λόγω 
ειδικού προγράμματος.

Ο μηχανισμός ERA-NET θα αναπτύξει και 
θα ενισχύσει τον συντονισμό των εθνικών 
και περιφερειακών ερευνητικών 
δραστηριοτήτων ως εξής:

Ο μηχανισμός ERA-NET θα αναπτύξει και 
θα ενισχύσει τον συντονισμό των εθνικών 
και περιφερειακών ερευνητικών 
δραστηριοτήτων ως εξής:

- Θα προσφέρει στους υπεύθυνους για την 
εκτέλεση δημόσιων ερευνητικών 
προγραμμάτων ένα πλαίσιο ώστε να 
εντατικοποιήσουν τον συντονισμό των 
δραστηριοτήτων τους. Στο πλαίσιο αυτό 
συμπεριλαμβάνεται η ενίσχυση νέων 
δράσεων ERA-NET, καθώς και η 
διεύρυνση και η εμβάθυνση του πεδίου 

Θα προσφέρει στους υπεύθυνους για την 
εκτέλεση δημόσιων και/ή ιδιωτικών
ερευνητικών προγραμμάτων ένα πλαίσιο 
ώστε να εντατικοποιήσουν τον συντονισμό 
των δραστηριοτήτων τους, 
περιλαμβανομένων και εκείνων που 
αφορούν την υποστήριξη της δημιουργίας 
τεχνολογικών πλατφορμών και άλλων 
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των υφιστάμενων δράσεων ERA-NET, π.χ. 
με τη διεύρυνση των εταιρικών 
συνεργασιών και το αμοιβαίο άνοιγμα των 
προγραμμάτων τους· 

συνεταιρισμών δημόσιου/ιδιωτικού τομέα 
στη μεγάλης κλίμακας Ε&Α, ώστε να 
συμβάλει στη σύγκλιση με το 7ο 
Πρόγραμμα Πλαίσιο. Στο πλαίσιο αυτό 
συμπεριλαμβάνεται η ενίσχυση νέων 
δράσεων ERA-NET, καθώς και η 
διεύρυνση και η εμβάθυνση του πεδίου 
των υφιστάμενων δράσεων ERA-NET, π.χ. 
με τη διεύρυνση των εταιρικών 
συνεργασιών και το αμοιβαίο άνοιγμα των 
προγραμμάτων τους· 

Θα προσφέρει πρόσθετη κοινοτική 
χρηματοδοτική ενίσχυση σε όσους 
συμμετέχοντες συγκροτούν κοινό ταμείο 
προς εξυπηρέτηση των κοινών 
προσκλήσεων υποβολής προτάσεων για τα 
αντίστοιχα εθνικά και περιφερειακά 
προγράμματα (“ERA-NET PLUS”).

- Θα προσφέρει κοινοτική χρηματοδοτική 
ενίσχυση σε όσους συμμετέχοντες 
συγκροτούν κοινό ταμείο προς 
εξυπηρέτηση των κοινών προσκλήσεων 
υποβολής προτάσεων για τα αντίστοιχα 
εθνικά και περιφερειακά προγράμματα, ή 
τα προγράμματα εκείνα που επιδιώκουν 
τον συντονισμό των δραστηριοτήτων 
μεγάλης κλίμακας και 
πολλαπλασιαστικής επίδρασης (“ERA-
NET PLUS”).

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

Η συμμετοχή της Κοινότητας σε από 
κοινού εκτελούμενα εθνικά ερευνητικά 
προγράμματα, βάσει του άρθρου 169 της 
Συνθήκης, έχει ιδιαίτερη σημασία για την 
ευρωπαϊκή συνεργασία μεγάλης κλίμακας 
και “μεταβλητής γεωμετρίας” μεταξύ 
κρατών μελών που έχουν κοινές ανάγκες 
ή/και κοινά συμφέροντα. Τέτοιου είδους 
πρωτοβουλίες δυνάμει του άρθρου 169 θα 
δρομολογηθούν σε συγκεκριμένους τομείς, 
βάσει των κριτηρίων που ορίζονται στην 
απόφαση θέσπισης του 7ου προγράμματος 
πλαισίου.

Μια σειρά πρωτοβουλιών για την κοινή 
εκτέλεση των εθνικών προγραμμάτων 
έρευνας περιγράφονται στο παράρτημα IV 
και θα αποτελέσουν αντικείμενο χωριστής 
απόφασης βάσει του άρθρου 169 της 
Συνθήκης. Ενδέχεται να προσδιοριστούν 
και να προταθούν περαιτέρω πρωτοβουλίες 
κατά τη διάρκεια υλοποίησης του 7ου 
προγράμματος πλαισίου.

Μια σειρά πρωτοβουλιών για την κοινή 
εκτέλεση των εθνικών προγραμμάτων 
έρευνας περιγράφονται στο παράρτημα IV 
και θα αποτελέσουν αντικείμενο χωριστής 
απόφασης βάσει του άρθρου 169 της 
Συνθήκης. Ενδέχεται να προσδιοριστούν 
και να προταθούν περαιτέρω πρωτοβουλίες 
κατά τη διάρκεια υλοποίησης του 7ου 
προγράμματος πλαισίου.
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Αιτιολόγηση
Οι κοινές πρωτοβουλίες με δημόσιους ή ιδιωτικούς φορείς διαφορετικών κρατών μελών θα 
υποστηρίζονται όταν συγκλίνουν με τους στόχους του 7ου ΠΠ και δεν επιβάλλουν διακρίσεις εις 
βάρος άλλων συμμετεχόντων. 
Πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στον συντονισμό των εθνικών και περιφερειακών 
πρωτοβουλιών υποστήριξης για τη δημιουργία πλαισίων συνεργασίας μεταξύ δημόσιου και 
ιδιωτικού τομέα σε μεγάλη κλίμακα. Ο συντονισμός των πρωτοβουλιών αυτών σε κοινοτικό 
επίπεδο θα μπορούσε να προωθήσει την επίτευξη της αναγκαίας κρίσιμης μάζας για την 
ανάπτυξη νέων καινοτόμων αγορών. 

Τροπολογία 36
Παράρτημα Ι, θέμα "Διεθνής συνεργασία", παράγραφος 3 

Η διεθνής συνεργασία θα εφαρμοστεί στο 
παρόν πρόγραμμα πλαίσιο εντός εκάστου 
θεματικού τομέα και μεταξύ των διαφόρων 
θεματικών τομέων, χρησιμοποιώντας τα 
ακόλουθα μέσα:

Η διεθνής συνεργασία θα εφαρμοστεί στο 
παρόν πρόγραμμα πλαίσιο εντός εκάστου 
θεματικού τομέα και μεταξύ των διαφόρων 
θεματικών τομέων, χρησιμοποιώντας τα 
ακόλουθα μέσα:

- Άνοιγμα όλων των δραστηριοτήτων που 
διεξάγονται στους θεματικούς τομείς σε 
ερευνητές και ερευνητικά ιδρύματα από 
όλες τις χώρες εταίρους της διεθνούς 
συνεργασίας και τις βιομηχανοποιημένες 
χώρες. Επιπροσθέτως, θα δοθεί ιδιαίτερη 
έμφαση στην ενθάρρυνση της συμμετοχής 
τρίτων χωρών, σε συγκεκριμένους τομείς 
κοινού ενδιαφέροντος.

- Άνοιγμα όλων των δραστηριοτήτων που 
διεξάγονται στους θεματικούς τομείς σε 
ερευνητές και ερευνητικά ιδρύματα από 
όλες τις χώρες εταίρους της διεθνούς 
συνεργασίας και τις βιομηχανοποιημένες 
χώρες και προώθηση της συμμετοχής 
τους. Επιπροσθέτως, θα δοθεί ιδιαίτερη 
έμφαση στην ενθάρρυνση της συμμετοχής 
τρίτων χωρών, σε συγκεκριμένους τομείς 
κοινού ενδιαφέροντος.

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

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

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

Αιτιολόγηση
Πρέπει να υποστηριχθεί η δημιουργία ενός ευρωπαϊκού χώρου έρευνας ανοικτού στον κόσμο, 
πράγμα που σημαίνει όχι μόνο την προσφορά της δυνατότητας συμμετοχής, αλλά και την 
προώθηση της συμμετοχής αυτής. Για τον λόγο αυτόν, στον ορισμό των προτεραιοτήτων θα 
πρέπει να δίδεται ιδιαίτερη έμφαση στην περιφερειακή κλίμακα, με τη θέσπιση ιδιαίτερων 
περιφερειακών χώρων συνεργασίας που θα επιτρέπουν την προσαρμογή των θεμάτων στις 
συγκεκριμένες επιστημονικές δυνατότητες και στις προτεραιότητες της οικονομικής και 
κοινωνικής ανάπτυξης.

Τροπολογία 37
Παράρτημα Ι, "Θεματικοί τομείς", σημείο 1 "Υγεία", υπότιτλος "Στόχος"

Βελτίωση της υγείας των ευρωπαίων 
πολιτών και ενίσχυση της 
ανταγωνιστικότητας των ευρωπαϊκών 
κλάδων και επιχειρήσεων του χώρου της 
υγείας, και παράλληλα αντιμετώπιση 
παγκόσμιων προβλημάτων υγείας, 
συμπεριλαμβανομένων των αναδυόμενων 
επιδημιών. Θα δοθεί έμφαση στη 

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

μεταγραφική έρευνα (που "μεταγράφει" 
την βασική έρευνα σε κλινικές 
εφαρμογές), περιλαμβάνοντας την 
επιστημονική επικύρωση των 
πειραματικών αποτελεσμάτων και την 
μεταφορά τους στην καθημερινή κλινική 
πρακτική· στην ανάπτυξη και επικύρωση 
νέων φαρμάκων, νέων μεθόδων 
θεραπείας, μεθόδων προαγωγής της υγείας 
και πρόληψης των ασθενειών, την 
υποστήριξη της καλής υγείας των 
ηλικιωμένων και των νέων διαγνωστικών 
εργαλείων και τεχνολογιών, καθώς και 
αειφόρων και αποτελεσματικών 
συστημάτων ιατροφαρμακευτικής 
περίθαλψης, με ιδιαίτερη έμφαση στη 
δημόσια υγεία.

Αιτιολόγηση
Απόδοση ιδιαίτερης σημασίας στη "μεταγραφική" έρευνα ( μεταγραφή της βασικής και 
πειραματικής έρευνας στην καθημερινή κλινική πρακτική).
Έχει θεμελιώδη σημασία να υποστηριχθεί η ποιότητα της ζωής, λαμβάνοντας μέτρα για την 
καλή υγεία των ηλικιωμένων και την διαφύλαξη της δημόσιας υγείας με συγκεκριμένα μέτρα.

Τροπολογία 38
Παράρτημα Ι, "Θεματικοί τομείς", σημείο 1 "Υγεία", υπότιτλος "Προσέγγιση", παράγραφος 1

Η εν λόγω έρευνα θα διευρύνει την 
κατανόηση του τρόπου με τον οποίο 
μπορεί να προαχθεί αποδοτικότερα η καλή 
υγεία, να προληφθούν και να 
αντιμετωπιστούν σοβαρές ασθένειες και να 
παρασχεθεί ιατροφαρμακευτική 
περίθαλψη. Θα βοηθήσει να ενσωματωθεί 
ένας τεράστιος όγκος δεδομένων 
γονιδιωματικής, ώστε να δημιουργηθούν 
νέες γνώσεις και εφαρμογές στην ιατρική 
και τη βιοτεχνολογία. Θα προωθήσει τη 
μεταγραφική έρευνα στον τομέα της 
υγείας, η οποία είναι ουσιαστική 
προκειμένου να διασφαλιστούν πρακτικά 
οφέλη από την βιοϊατρική έρευνα. Θα
δώσει τη δυνατότητα στην Ευρώπη να 
συμβάλει αποτελεσματικότερα στις 
διεθνείς προσπάθειες για την 
καταπολέμηση ασθενειών παγκόσμιας 
εμβέλειας, όπως συμβαίνει στο πλαίσιο του 

Η εν λόγω έρευνα θα διευρύνει την 
κατανόηση του τρόπου με τον οποίο 
μπορεί να προαχθεί αποδοτικότερα η καλή 
υγεία, να προληφθούν και να 
αντιμετωπιστούν σοβαρές ασθένειες και να 
παρασχεθεί ιατροφαρμακευτική 
περίθαλψη. Θα βοηθήσει να ενσωματωθεί 
ένας τεράστιος όγκος δεδομένων 
γονιδιωματικής, ώστε να δημιουργηθούν 
νέες γνώσεις και εφαρμογές στην ιατρική 
και τη βιοτεχνολογία. Θα προωθήσει τη 
μεταγραφική έρευνα στον τομέα της 
υγείας, η οποία είναι ουσιαστική 
προκειμένου να διασφαλιστούν πρακτικά 
οφέλη από την βιοϊατρική έρευνα, που θα 
έχουν ως αποτέλεσμα τη βελτίωση της 
υγείας και της ποιότητας ζωής του 
πληθυσμού.
Η κλινική έρευνα επί πολλών ασθενειών 
(π.χ. επί του καρκίνου, των 
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εν εξελίξει προγράμματος “Σύμπραξη 
ευρωπαϊκών και αναπτυσσόμενων χωρών 
για τις κλινικές δοκιμές” (ΣΕΑΧΚΔ) για 
την καταπολέμηση του ιού HIV/AIDS, της 
ελονοσίας και της φυματίωσης (άρθρο 
169). Θα ενισχύσει την έρευνα με άξονα 
την πολιτική υγείας σε ευρωπαϊκό επίπεδο 
και ιδίως τις συγκρίσεις των μοντέλων, των 
συστημάτων και των δεδομένων των 
εθνικών βάσεων δεδομένων.

καρδιαγγειακών παθήσεων 
περιλαμβανομένων των θρομβώσεων, 
των ρευματοπαθειών, των νόσων του 
αναπνευστικού συστήματος, των 
λοιμωδών νόσων, των νευρολογικών και 
ψυχικών διαταραχών και νόσων, και 
ιδίως εκείνων που συνδέονται με τη 
γήρανση όπως η νόσος Αλτσχάιμερ και η 
νόσος Πάρκινσον) εξαρτάται από τη 
διεξαγωγή διεθνών πολυκεντρικών 
κλινικών δοκιμών οι οποίες επιτρέπουν 
τη μελέτη επαρκούς αριθμού ασθενών σε 
μικρό χρονικό διάστημα. Η 
επιδημιολογική έρευνα από την άλλη 
πλευρά, για να καταλήξει σε ουσιαστικά 
συμπεράσματα, απαιτεί σημαντικό 
αριθμό διαφορετικών πληθυσμών και 
διεθνή δίκτυα. Για την ανάπτυξη νέων 
μεθόδων διάγνωσης και θεραπείας 
σπάνιων διαταραχών και την 
επιδημιολογική έρευνα των διαταραχών 
αυτών απαιτούνται επίσης διεθνείς 
προσεγγίσεις οι οποίες επιτρέπουν τη 
μελέτη ικανοποιητικού αριθμού ασθενών. 
Εξάλλου, η πραγματοποίηση ερευνών 
στην υπηρεσία της πολιτικής για την 
υγεία σε ευρωπαϊκό επίπεδο, θα επιτρέψει 
τη σύγκριση των μοντέλων, των 
συστημάτων, των δεδομένων και του 
υλικού των ασθενών, που βρίσκονται 
αποθηκευμένα στις εθνικές βάσεις 
δεδομένων και βιοϋλικού, και θα δώσει τη 
δυνατότητα στην Ευρώπη να συμβάλει 
αποτελεσματικότερα στις διεθνείς 
προσπάθειες για την καταπολέμηση 
ασθενειών παγκόσμιας εμβέλειας, όπως 
συμβαίνει στο πλαίσιο του εν εξελίξει 
προγράμματος “Σύμπραξη ευρωπαϊκών και 
αναπτυσσόμενων χωρών για τις κλινικές 
δοκιμές” (ΣΕΑΧΚΔ) για την 
καταπολέμηση του ιού HIV/AIDS, της 
ελονοσίας και της φυματίωσης (άρθρο 
169). Θα ενισχύσει την έρευνα με άξονα 
την πολιτική υγείας σε ευρωπαϊκό επίπεδο 
και ιδίως τις συγκρίσεις των μοντέλων, των 
συστημάτων και των δεδομένων των 
εθνικών βάσεων δεδομένων.
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Αιτιολόγηση

Δεν θα πρέπει να παραβλέπεται το γεγονός ότι πρωταρχικός στόχος της βιοϊατρικής έρευνας 
είναι η βελτίωση της υγείας και της ποιότητας ζωής των ανθρώπων.

Πρόκειται για μερικά μόνο παραδείγματα περιπτώσεων στις οποίες η υποστήριξη σε ευρωπαϊκό 
επίπεδο προσφέρει σημαντική προστιθέμενη αξία και ευνοεί την επιτυχή κατάληξη της έρευνας.

Τροπολογία 39
Παράρτημα Ι, "Θεματικοί τομείς", σημείο 1 "Υγεία", υπότιτλος "Προσέγγιση", παράγραφος 1 

α (νέα)

Στην κατεύθυνση αυτή, θα επιδιωχθεί η 
μέγιστη δυνατή συμπληρωματικότητα 
και συνέργεια με άλλα κοινοτικά 
προγράμματα και δράσεις, καθώς και με 
τα εθνικά και περιφερειακά ερευνητικά 
προγράμματα που αναπτύσσονται στα 
διάφορα κράτη μέλη.

Αιτιολόγηση

Είναι απαραίτητο να επιτευχθεί καλός συντονισμός μεταξύ όλων των προγραμμάτων, τόσο σε 
κοινοτικό επίπεδο όσο και με τα κράτη μέλη ώστε να καταβληθούν κοινές προσπάθειες χωρίς 
επικαλύψεις.

Τροπολογία 40
Παράρτημα Ι, "Θεματικοί τομείς", σημείο 1 "Υγεία", υπότιτλος "Προσέγγιση", παράγραφος 2 

Η εν λόγω έρευνα θα συνδράμει στη 
βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των 
ευρωπαϊκών τομέων ιατροφαρμακευτικής 
περίθαλψης, βιοτεχνολογίας και ιατρικής 
τεχνολογίας, όπου οι ΜΜΕ αποτελούν τον 
κύριο οικονομικό μοχλό, καθώς και των 
φαρμακευτικών βιομηχανιών. Ειδικότερα, 
προβλέπεται να υποστηριχθεί μια 
Ευρωπαϊκή Τεχνολογική Πλατφόρμα για 
καινοτόμα φάρμακα, με σκοπό να 
υπερκερασθούν οι ανασχετικοί παράγοντες 
στην έρευνα, κατά τη διαδικασία 
ανάπτυξης φαρμάκων. Θα δοθεί ιδιαίτερη 
προσοχή στη γεφύρωση του χάσματος 
μεταξύ των ερευνητικών δραστηριοτήτων 
και της αξιοποίησης των αποτελεσμάτων 
τους, παρέχοντας υποστήριξη στην 
επίδειξη της ορθότητας των αρχών και 

Η εν λόγω έρευνα θα συνδράμει στη 
βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των 
ευρωπαϊκών τομέων ιατροφαρμακευτικής 
περίθαλψης, βιοτεχνολογίας και ιατρικής 
τεχνολογίας, όπου οι ΜΜΕ αποτελούν τον 
κύριο οικονομικό μοχλό, καθώς και των 
φαρμακευτικών βιομηχανιών. Στην 
κατεύθυνση αυτή, θα υλοποιηθούν 
δράσεις για την προώθηση της 
συμμετοχής των ΜΜΕ στην έρευνα, την 
ανάπτυξη και την καινοτομία, 
διαθέτοντας προς τον σκοπό αυτόν 
τουλάχιστον το 20% του προϋπολογισμού 
που προορίζεται για το συγκεκριμένο 
θέμα προτεραιότητας. Ειδικότερα, 
προβλέπεται να υποστηριχθεί μια 
Ευρωπαϊκή Τεχνολογική Πλατφόρμα για 
καινοτόμα φάρμακα, με σκοπό να 
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στην κλινική επικύρωση. Η εν λόγω 
έρευνα θα συμβάλει επίσης στην ανάπτυξη 
προδιαγραφών και προτύπων για νέες 
προηγμένες μεθόδους θεραπείας (π.χ. 
αναγεννητική ιατρική) οι οποίες 
χρειάζονται για να βοηθηθεί η βιομηχανία 
της ΕΕ να αντιμετωπίσει τον παγκόσμιο 
ανταγωνισμό.

υπερκερασθούν οι ανασχετικοί παράγοντες 
στην έρευνα, κατά τη διαδικασία 
ανάπτυξης φαρμάκων. Θα δοθεί ιδιαίτερη 
προσοχή στη γεφύρωση του χάσματος 
μεταξύ των ερευνητικών δραστηριοτήτων 
και της αξιοποίησης των αποτελεσμάτων 
τους, παρέχοντας υποστήριξη στην 
επίδειξη της ορθότητας των αρχών και 
στην κλινική επικύρωση. Η εν λόγω 
έρευνα θα συμβάλει επίσης στην ανάπτυξη 
προδιαγραφών και προτύπων για νέες 
προηγμένες μεθόδους θεραπείας (π.χ. 
αναγεννητική ιατρική) οι οποίες 
χρειάζονται για να βοηθηθεί η βιομηχανία 
της ΕΕ να αντιμετωπίσει τον παγκόσμιο 
ανταγωνισμό.

Αιτιολόγηση
Οι ΜΜΕ αποτελούν τον κεντρικό πυρήνα της ευρωπαϊκής βιομηχανίας στο πεδίο αυτό.. Είναι, 
ωστόσο, γνωστές οι δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι επιχειρήσεις αυτές για την υλοποίηση 
δραστηριοτήτων έρευνας, ανάπτυξης και καινοτομίας. Είναι, συνεπώς, απαραίτητο να 
διευκολυνθεί η συμμετοχή των ΜΜΕ, με πιο συγκεκριμένες και εντατικές δράσεις, στο 7ο ΠΠ.

Για την αποτελεσματικότητα των μέτρων αυτών απαιτείται η εξασφάλιση ενός ελάχιστου 
προϋπολογισμού, που θα επιβάλλει αποτελεσματική διαχείριση.

Τροπολογία 41
Παράρτημα Ι, "Θεματικοί τομείς", σημείο 1 "Υγεία", υπότιτλος "Προσέγγιση", παράγραφος 2 

α (νέα)

Πρέπει να χρηματοδοτηθεί η έρευνα σε 
"υπεράριθμα" ανθρώπινα έμβρυα στην 
πρώτη φάση της ανάπτυξής τους (μέχρι 
14 ημερών), που έχουν δημιουργηθεί για 
θεραπείες στειρότητας με στόχο την 
αύξηση του ποσοστού επιτυχίας των 
προσπαθειών τεχνητής γονιμοποίησης, 
αλλά δεν είναι πλέον απαραίτητα και 
πρόκειται να καταστραφούν, εφόσον η 
έρευνα αυτή επιτρέπεται σε ορισμένα 
κράτη μέλη, υπό αυστηρές ρυθμίσεις και 
παρακολούθηση από τις αρμόδιες αρχές.

Αιτιολόγηση

Η έρευνα σε υπεράριθμα έμβρυα που προορίζονται για καταστροφή, είναι ουσιώδους σημασίας 
για την απόκτηση νέων βλαστοκυττάρων, που θα επιτρέψουν να πραγματοποιηθεί πρόοδος 
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όσον αφορά τις θεραπείες για την αντιμετώπιση της στειρότητας, αλλά και τις γνώσεις σχετικά 
με τα αίτια των συγγενών και των εκφυλιστικών ασθενειών. Η έρευνα αυτή πραγματοποιείται 
κάτω από αυστηρούς κανόνες ελέγχου και αυστηρή επίβλεψη των αρμόδιων αρχών των κρατών 
μελών.

Είναι αναγκαία η παραγωγή νέων σειρών εμβρυϊκών βλαστοκυττάρων, ώστε να διερευνηθούν 
όλες οι δυνατότητες αυτού του είδους έρευνας και να διατηρηθεί η πρωτοπορία και η 
ανεξαρτησία της Ευρώπης στο πεδίο αυτό.

Τροπολογία 42
Παράρτημα Ι, "Θεματικοί τομείς", σημείο 1 "Υγεία", υπότιτλος "Προσέγγιση", παράγραφος 2 

β (νέα)

Η γνώση των καθοριστικών για την υγεία 
παραγόντων είναι καίριας σημασίας για 
την προώθηση υγιεινών συνηθειών, την 
πρόληψη ασθενειών και τον σχεδιασμό 
των υπηρεσιών υγείας. Η έρευνα στον 
τομέα αυτόν πρέπει να διευρύνει τις 
γνώσεις όσον αφορά τους 
περιβαλλοντικούς, κοινωνικούς ή 
γενετικούς παράγοντες και τον ρόλο τους 
στην εξέλιξη των ασθενειών. 

Αιτιολόγηση

Η πρόληψη των ασθενειών είναι θεμελιώδους σημασίας υπό τις παρούσες παγκόσμιες συνθήκες 
και, συνεπώς, είναι αναγκαία η ενίσχυση της έρευνας και της μελέτης στο πεδίο των 
καθοριστικών παραγόντων για την εμφάνιση των ασθενειών.

Τροπολογία 43
Παράρτημα Ι, "Θεματικοί τομείς", σημείο 1 "Υγεία", υπότιτλος "Προσέγγιση", παράγραφος 2 

γ (νέα)

Η έρευνα, η ανάπτυξη και η καινοτομία 
για τον σχεδιασμό εναλλακτικών 
στρατηγικών στη βιοϊατρική έρευνα, αντί 
των δοκιμών σε ζώα, είναι θεμελιώδους 
σημασίας, ώστε να δοθεί απάντηση στις 
ανησυχίες που εκδηλώνονται στην κοινή 
γνώμη όσον αφορά τις δοκιμές αυτές και, 
συνεπώς, θα πρέπει να λαμβάνεται υπόψη 
σε όλες τις σημαντικές ερευνητικές 
δραστηριότητες του τομέα. Στην 
κατεύθυνση αυτή, θα πρέπει να 
διερευνηθούν ιδίως οι δυνατότητες που 
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προσφέρουν οι τεχνικές που 
χρησιμοποιούνβλαστοκύτταρα, και 
ιδιαίτερα τα εμβρυϊκά.

Αιτιολόγηση

Σε συμφωνία με τις προϋποθέσεις που ορίζει το πρωτόκολλο για την προστασία και την καλή 
διβίωση των ζώων, λαμβάνοντας υπόψη τη σοβαρή ανησυχία που εκφράζεται στους κόλπους 
της ευρωπαϊκής κοινής γνώμης όσον αφορά τις δοκιμές σε ζώα, σε μια προσπάθεια συμβολής 
στην επίτευξη των στόχων της οδηγίας αριθ. 86/609/ΕΟΚ του Συμβουλίου σχετικά με την 
προστασία των ζώων που χρησιμοποιούνται για επιστημονικά πειράματα, αλλά και για να 
μειωθεί η χρήση πρωτευόντων θηλαστικών στην έρευνα, η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να 
προωθήσει την ανάπτυξη και επικύρωση μεθόδων εναλλακτικών προς τις δοκιμές με τη χρήση 
ζώων.

Τροπολογία 44
Παράρτημα Ι, "Θεματικοί τομείς", σημείο 1 "Υγεία", υπότιτλος "Προσέγγιση", παράγραφος 3

Θα εξεταστούν θέματα που αφορούν τον 
ρόλο των δύο φύλων στην έρευνα και θα 
ενσωματωθούν στα έργα, όπου αυτό 
κρίνεται σκόπιμο. Θα δοθεί ιδιαίτερη 
προσοχή στην ανακοίνωση των 
αποτελεσμάτων της έρευνας και στην 
έναρξη διαλόγου με την κοινωνία των 
πολιτών, ιδίως με ομάδες ασθενών, στο 
πρωιμότερο κατά το δυνατόν στάδιο, όσον 
αφορά τις νέες εξελίξεις που προκύπτουν 
από την έρευνα στη βιοϊατρική και τη 
γενετική. Θα διασφαλισθεί επίσης η ευρεία 
διάδοση και αξιοποίηση των 
αποτελεσμάτων.

Θα ληφθούν υπόψη και θα ενσωματωθούν 
στα έργα, όπου αυτό κρίνεται σκόπιμο, τα 
θέματα που αφορούν τη διάσταση του 
φύλου. Οι παράγοντες κινδύνου, οι 
βιολογικοί μηχανισμοί, οι αιτίες, η 
κλινική εκδήλωση, οι συνέπειες και η 
θεραπεία της ασθένειας και των 
διαταραχών διαφέρουν συχνά μεταξύ 
ανδρών και γυναικών. Υπάρχουν επίσης 
ασθένειες που απαντώνται μόνον ή 
συχνότερα στις γυναίκες ή στους άνδρες 
(όπως η ινομυαλγία και η χρόνια κόπωση, 
που απαντάται σε πολύ μεγαλύτερα 
ποσοστά στις γυναίκες παρά στους 
άνδρες). Ως εκ τούτου, όλες οι 
δραστηριότητες που χρηματοδοτούνται 
στο πλαίσιο του παρόντος θεματικού 
τομέα πρέπει να αντικατοπτρίζουν την 
πιθανότητα τέτοιων διαφορών στα 
ερευνητικά τους πρωτόκολλα, στις 
μεθοδολογίες και στην ανάλυση των 
αποτελεσμάτων. Θα δοθεί ιδιαίτερη 
προσοχή στην ανακοίνωση των 
αποτελεσμάτων της έρευνας και στην 
έναρξη διαλόγου με την κοινωνία των 
πολιτών, ιδίως με ομάδες ασθενών, στο 
πρωιμότερο κατά το δυνατόν στάδιο, όσον 
αφορά τις νέες εξελίξεις που προκύπτουν 
από την έρευνα στη βιοϊατρική και τη 
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γενετική. Θα διασφαλισθεί επίσης η ευρεία 
διάδοση και αξιοποίηση των 
αποτελεσμάτων.

Αιτιολόγηση
Είναι επειγόντως αναγκαίο να περιληφθει η διάσταση του φύλου στη διαμόρφωση και την 
εφαρμογή της πολιτικής για την υγεία. Η χρόνια κόπωση και η ινομυαλγία είναι ασθένειες 
"αόρατες", λόγω της δυσχερούς διάγνωσής τους και της έλλειψης πόρων με προορισμό την 
έρευνα και τη θεραπεία τους. Υπολογίζεται ότι περίπου το 90% των ατόμων που πάσχουν από 
τις ασθένειες αυτές είναι γυναίκες. Πρόκειται, συνεπώς, για μια ασθένεια φύλου.
Είναι επείγον να ερευνηθούν οι αιτίες των ασθενειών αυτών και να αναζητηθούν θεραπείες. 
Για να γίνει αυτό, είναι απαραίτητη η αύξηση των πόρων που χορηγούνται για τη σχετική 
έρευνα. 

Τροπολογία 45
Παράρτημα Ι, "Θεματικοί τομείς", σημείο 1 "Υγεία", υπότιτλος "Δραστηριότητες", εδάφιο 1 

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

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

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

Αιτιολόγηση

Η ανάλυση των δεδομένων δεν θα πρέπει να έχει μόνο πειραματικό χαρακτήρα, αλλά να 
χρησιμοποιεί όλες τις δυνατότητες της βιοπληροφορικής, πράγμα που θα άνοιγε ένα ευρύ φάσμα 
νέων δυνατοτήτων.
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Τροπολογία 46
Παράρτημα Ι, "Θεματικοί τομείς", σημείο 1 "Υγεία", υπότιτλος "Δραστηριότητες", εδάφιο 1 

"Bιοτεχνολογία, εργαλεία και τεχνολογίες γενικής χρήσης στην υπηρεσία της ανθρώπινης 
υγείας", 2η παύλα

- Ανίχνευση, διάγνωση και 
παρακολούθηση:  Θα δοθεί έμφαση σε μια 
πολυεπιστημονική προσέγγιση η οποία 
ενσωματώνει τομείς όπως η μοριακή και η 
κυτταρική βιολογία, η φυσιολογία, η 
γενετική, η φυσική, η χημεία, οι 
νανοτεχνολογίες, τα μικροσυστήματα, οι 
διατάξεις και οι τεχνολογίες πληροφοριών.

- Ανίχνευση, διάγνωση και 
παρακολούθηση:  Θα δοθεί έμφαση σε μια 
πολυεπιστημονική προσέγγιση η οποία 
ενσωματώνει τομείς όπως η μοριακή και η 
κυτταρική βιολογία, η φυσιολογία, η 
γενετική, η φυσική, η χημεία, οι 
νανοτεχνολογίες, τα μικροσυστήματα, οι 
διατάξεις, η ανάλυση και η επεξεργασία 
εικόνας στο πλαίσιο της διάγνωσης, η 
τηλεϊατρική και οι τεχνολογίες 
πληροφοριών.

Αιτιολόγηση

Ο συνδυασμός των ιατρικών επιστημών με την ανάπτυξη των τηλεπικοινωνιών και της 
πληροφορικής αποτελεί πολύ σημαντική πρόοδο για τις διάφορες δραστηριότητες του τομέα της 
υγείας. Η χρήση της τηλεϊατρικής, μέσω της οποίας οι επαγγελματίες του χώρου της υγείας 
χρησιμοποιούν την πληροφορία και την τεχνολογία των επικοινωνιών για την ανταλλαγή 
θετικών πληροφοριών με στόχο τη διάγνωση, τη θεραπεία και την πρόληψη ασθενειών ή 
βλαβών, για την έρευνα και την αξιολόγηση και για την συνεχή κατάρτιση των επαγγελματιών 
της δημόσιας υγείας, είναι εξαιρετικά σημαντική για τη βελτίωση της υγείας των μεμονωμένων 
προσώπων, αλλά και του κοινωνικού τους περίγυρου.

Τροπολογία 47
Παράρτημα Ι, "Θεματικοί τομείς", σημείο 1 "Υγεία", υπότιτλος "Δραστηριότητες", εδάφιο 1 

"Bιοτεχνολογία, εργαλεία και τεχνολογίες γενικής χρήσης στην υπηρεσία της ανθρώπινης 
υγείας", 3η παύλα

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

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



PR\613357EL.doc PE 368.072v03-00

EL

ή ελάχιστα επεμβατικών τεχνολογιών. συστήματα χορήγησης φαρμάκων, 
προηγμένα εμφυτεύματα και είδη 
προθετικής, και οι χειρουργικές 
επεμβάσεις με τη βοήθεια μη επεμβατικών 
ή ελάχιστα επεμβατικών τεχνολογιών.

Αιτιολόγηση

Πρέπει να ληφθεί υπόψη η σημασίαπου έχει και η πρόοδος που σημειώνεται στην έρευνα με 
βλαστοκύτταρα, για την υγεία των ανθρώπων.

Η μηχανική των ιστών, μια νέα τεχνολογία που εξελίσσεται με ταχύτητα, πρέπει να ληφθεί 
επίσης υπόψη, διότι έχει τη δυνατότητα παραγωγής βιώσιμων υποκαταστάτων που θα 
αποκαθιστούν, θα διατηρούν ή θα βελτιώνουν τις λειτουργίες των ανθρώπινων ιστών ή 
οργάνων, με πολύ θετικές συνέπειες για την ατομική και την δημόσια υγεία, καθώς και για την 
ποιότητα ζωής των ανθρώπων.

Τροπολογία 48
Παράρτημα Ι, "Θεματικοί τομείς", σημείο 1 "Υγεία", υπότιτλος "Δραστηριότητες", εδάφιο 1 

"Bιοτεχνολογία, εργαλεία και τεχνολογίες γενικής χρήσης στην υπηρεσία της ανθρώπινης 
υγείας", 4η παύλα

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

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

Σε συμφωνία με τις προϋποθέσεις που ορίζει το πρωτόκολλο για την προστασία και την καλή 
διβίωση των ζώων, λαμβάνοντας υπόψη τη σοβαρή ανησυχία που εκφράζεται στους κόλπους 
της ευρωπαϊκής κοινής γνώμης όσον αφορά τις δοκιμές σε ζώα, σε μια προσπάθεια συμβολής 
στην επίτευξη των στόχων της οδηγίας αριθ. 86/609/ΕΟΚ του Συμβουλίου σχετικά με την 
προστασία των ζώων που χρησιμοποιούνται για επιστημονικά πειράματα, αλλά και για να 
μειωθεί η χρήση πρωτευόντων θηλαστικών στην έρευνα, η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να 
προωθήσει την ανάπτυξη και επικύρωση μεθόδων εναλλακτικών προς τις δοκιμές με τη χρήση 
ζώων. 

Τροπολογία 49
Παράρτημα Ι, "Θεματικοί τομείς", σημείο 1 "Υγεία", υπότιτλος "Δραστηριότητες", εδάφιο 1 

"Μεταγραφική έρευνα στην υπηρεσία της ανθρώπινης υγείας", 2η παύλα, σημείο 1

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

Εγκέφαλος και παθήσεις του εγκεφάλου:
καλύτερη κατανόηση της ολοκληρωμένης 
δομής και δυναμικής του εγκεφάλου, 
καθώς και μελέτη των παθήσεων του 
εγκεφάλου και συναφών παθήσεων που 
σχετίζονται με τη γήρανση (για 
παράδειγμα, η άνοια, η νόσος Αλτσχάϊμερ 
ή η νόσος Πάρκινσον) και αναζήτηση 
νέων θεραπειών. Επίκεντρο θα αποτελέσει 
η διερεύνηση των λειτουργιών του 
εγκεφάλου, από το μοριακό επίπεδο έως τη 
γνωστική λειτουργία, και ιδίως η 
συνολική κατανόηση του εγκεφάλου, 
μέσω μοντέλων αλληλεπίδρασης σε 
πολύπλοκα δίκτυα. Θα πραγματοποιηθεί 
έρευνα για την αντιμετώπιση των 
νευρολογικών και των ψυχιατρικών 
ασθενειών και διαταραχών, στις οποίες 
συμπεριλαμβάνονται οι αναγεννητικές και 
επανορθωτικές θεραπευτικές προσεγγίσεις.

Αιτιολόγηση

Η συχνότητα των νόσων αυτών είναι ολοένα και μεγαλύτερη στην πληθυσμό της ΕΕ, λόγω των 
δημογραφικών μεταβολών.

Η ανάπτυξη συνολικών μοντέλων του εγκεφάλου μέσω αλληλεπιδραστικών δικτύων είναι 
ουσιώδους σημασίας για την κατανόηση ορισμένων ασθενειών, όπως η νόσος Αλτσχάϊμερ και η 
επιληψία.

Τροπολογία 50
Παράρτημα Ι, "Θεματικοί τομείς", σημείο 1 "Υγεία", υπότιτλος "Δραστηριότητες", εδάφιο 1 
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"Μεταγραφική έρευνα στην υπηρεσία της ανθρώπινης υγείας", 3η παύλα, σημείο 2

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

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

Αιτιολόγηση

Η ηπατίτις Γ είναι ένα χρόνιο πρόβλημα υγείας που εμφανίζεται με μεγάλη συχνότητα και έχει 
αρνητικές επιπτώσεις στο νοσοκομειακό περιβάλλον και σε ειδικευμένες υπηρεσίες όπως η 
αιμοκάθαρση.

Τροπολογία 51
Παράρτημα Ι, "Θεματικοί τομείς", σημείο 1 "Υγεία", υπότιτλος "Δραστηριότητες", εδάφιο 1 

"Μεταγραφική έρευνα στην υπηρεσία της ανθρώπινης υγείας", 4η παύλα, σημείο 2

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

Καρκίνος: θα δοθεί έμφαση στην 
αιτιολογία της ασθένειας, νέα 
φάρμακα/θεραπείες για την αποθεραπεία 
και τους παράγοντες κινδύνου στον 
προσδιορισμό και στην επικύρωση 
περιβαλλοντικών καθοριστικών 
παραγόντων, φαρμακευτικών στόχων και 
βιολογικών δεικτών που αποσκοπούν στην 
πρόληψη, στην πρόωρη διάγνωση και 
θεραπεία· και στην αξιολόγηση της 
αποτελεσματικότητας των προγνωστικών, 
διαγνωστικών και θεραπευτικών 
επεμβάσεων.

Αιτιολόγηση
Η πρόοδος των νέων μεθόδων θεραπείας και των νέων φαρμάκων στον αγώνα για την 
καταπολέμηση του καρκίνου είναι συνεχής και σημαντική και, γι΄ αυτό, θα πρέπει να ληφθεί 
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ολόπλευρα υπόψη.

Πρέπει να διερευνηθούν σε βάθος οι παράγοντες κινδύνου που, στις περισσότερες περιπτώσεις, 
είναι καθοριστικής σημασίας για την εμφάνιση του καρκίνου· η ανάλυσή τους είναι πολύ 
σημαντική για την πρόληψη της ασθένειας και τη μείωση του κινδύνου εμφάνισής της.

Τροπολογία 52
Παράρτημα Ι, "Θεματικοί τομείς", σημείο 1 "Υγεία", υπότιτλος "Δραστηριότητες", εδάφιο 2 

"Μεταγραφική έρευνα στην υπηρεσία της ανθρώπινης υγείας", 4η παύλα, σημείο 2

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

Καρδιαγγειακές παθήσεις, 
περιλαμβανομένων των θρομβώσεων: θα 
δοθεί έμφαση στους περιβαλλοντικούς 
καθοριστικούς παράγοντες, στη 
διάγνωση, την πρόληψη, τα νέα φάρμακα 
και μεθόδους για τη θεραπεία και την 
παρακολούθηση των καρδιοπαθειών και 
των παθήσεων των αιμοφόρων αγγείων 
(συμπεριλαμβανομένου του ρόλου των 
αγγείων στην εγκεφαλική συμφόρηση) 
χρησιμοποιώντας μια ευρεία 
πολυεπιστημονική προσέγγιση. 

Αιτιολόγηση

Η συχνότητα παρουσίασης θρομβώσεων είναι όλο και μεγαλύτερη και, συνεπώς, η πρώϊμη 
διάγνωση των παθήσεων αυτών θα επιτρέψει τη μείωση του κινδύνου καρδιακών ή 
εγκεφαλικών εμφραγμάτων.

Τροπολογία 53
Παράρτημα Ι, "Θεματικοί τομείς", σημείο 1 "Υγεία", υπότιτλος "Δραστηριότητες", εδάφιο 3 
"Μεταγραφική έρευνα στην υπηρεσία της ανθρώπινης υγείας", 4η παύλα, σημείο 3 α (νέο)

Ρευματικές παθήσεις: θα δοθεί έμφαση 
στην αιτιολογία, την πρώϊμη διάγνωση 
και τους βιοδείκτες των ρευματικών 
παθήσεων, καθώς και στη θεραπεία τους, 
ιδίως σε σχέση με τις φλεγμονώδεις 
ρευματοπάθειες.

Αιτιολόγηση
Περίπου το ένα τρίτο του ευρωπαϊκού πληθυσμού, δηλαδή 100 εκατομμύρια άνθρωποι, 
υποφέρουν από ρευματικές παθήσεις σε κάποια στιγμή της ζωής τους. Είναι επείγουσα η 
ανάγκη να ενταθούν οι ερευνητικές προσπάθειες και να υποστηριχθεί η διεθνής συνεργασία για 
την επίτευξη προόδου στην κατανόηση των αιτίων των παθήσεων αυτών και την αναζήτηση 
νέων και καλύτερων μεθόδων θεραπείας.
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Η σημασία της έρευνας για τις ρευματικές παθήσεις υπογραμμίσθηκε στη γραπτή δήλωση αριθ. 
389, που ενέκρινε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στις 13.10.2005.

Τροπολογία 54
Παράρτημα Ι, "Θεματικοί τομείς", σημείο 1 "Υγεία", υπότιτλος "Δραστηριότητες", εδάφιο 5 

"Μεταγραφική έρευνα στην υπηρεσία της ανθρώπινης υγείας", 4η παύλα, σημείο 5

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

Άλλες χρόνιες παθήσεις: θα δοθεί έμφαση 
στις μη θανατηφόρες ασθένειες με 
σημαντικές επιπτώσεις στην ποιότητα ζωής 
κατά την περίοδο του γήρατος, όπως οι 
λειτουργικές και αισθητηριακές 
διαταραχές και άλλες χρόνιες παθήσεις 
(π.χ. η ινομυαλγία και η χρόνια κόπωση), 
καθώς και οι ασθένειες που οφείλονται 
στον εθισμό σε ψυχοτρόπες ουσίες.
Ιδιαίτερη προσοχή θα δοθεί στην έρευνα 
κατά του ντόπινγκ στον αθλητισμό.

Αιτιολόγηση

Υπολογίζεται ότι περίπου το 90% των ατόμων που πάσχουν από ινομυαλγία και χρόνια κόπωση 
είναι γυναίκες. Είναι επείγον να ερευνηθούν οι αιτίες των ασθενειών αυτών, να αναζητηθούν 
θεραπείες και να συγκριθούν τα αποτελέσματα. Για να γίνει αυτό, είναι απαραίτητη η αύξηση 
των πόρων που χορηγούνται για τη σχετική έρευνα.
Στο ίδιο πλαίσιο μποεί να περιληφθεί και η έρευνα των αιτίων του εθισμού και οι συνέπειες και 
επιπτώσεις του εθισμού στις ψυχοτρόπες ουσίες.
Από την άλλη πλευρά, είναι σημαντικό να δοθεί μια ευρωπαϊκή διάσταση στην έρευνα κατά του 
ντόπινγκ.

Τροπολογία 55
Παράρτημα Ι, "Θεματικοί τομείς", σημείο 1 "Υγεία", υπότιτλος "Δραστηριότητες", εδάφιο 3 
"Βελτιστοποίηση της παροχής ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης στους Ευρωπαίους πολίτες", 

1η παύλα

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

- Eνισχυμένη προώθηση της υγείας και 
πρόληψη ασθενειών: παροχή αποδείξεων 
για τα βέλτιστα μέτρα δημόσιας υγείας, 
όσον αφορά τους τρόπους ζωής και τις 
παρεμβάσεις σε διαφορετικά επίπεδα και 
σε διαφορετικά πλαίσια. Θα δοθεί έμφαση 
σε ευρύτερους καθοριστικούς παράγοντες 
της υγείας και στον τρόπο που αυτοί 
αλληλεπιδρούν τόσο σε ατομικό επίπεδο, 
όσο και σε επίπεδο ανθρώπινης κοινότητας 
(π.χ. διαιτολόγιο, άγχος, καπνός και άλλες 
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ουσίες, φυσική δραστηριότητα, 
πολιτιστικό πλαίσιο, κοινωνικοοικονομικοί 
και περιβαλλοντικοί παράγοντες). Θα 
εξεταστεί ιδίως η διανοητική υγεία με 
προοπτική ολόκληρη τη ζωή. 

ουσίες, φυσική δραστηριότητα, ποιότητα 
ζωής, πολιτιστικό πλαίσιο, 
κοινωνικοοικονομικοί, διατροφικοί και 
περιβαλλοντικοί παράγοντες). Θα 
εξεταστεί ιδίως η διανοητική υγεία με 
προοπτική ολόκληρη τη ζωή. 

Αιτιολόγηση

Παράγοντες όπως η ποιότητα ζωής ή οι διατροφικές συνήθειες των ατόμων και των ομάδων 
επηρεάζουν αποφασιστικά την ανθρώπινη υγεία και αλληλεπιδρούν θετικά ή αρνητικά και με 
άλλους παράγοντες. Είναι, συνεπώς, απαραίτητο να ληφθούν υπόψη κατά την έρευνα σε σχέση 
με την υγεία.

Τροπολογία 56
Παράρτημα Ι, "Θεματικοί τομείς", σημείο 1 "Υγεία", υπότιτλος "Δραστηριότητες", εδάφιο 3 
"Βελτιστοποίηση της παροχής ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης στους Ευρωπαίους πολίτες", 

2η παύλα

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

- Μεταγραφή του αποτελέσματος της 
κλινικής έρευνας σε κλινική πρακτική, 
στην οποία συμπεριλαμβάνεται η 
καλύτερη χρήση των φαρμάκων και η 
κατάλληλη χρήση των παρεμβάσεων σε 
οργανισμούς, συστήματα δημόσιας υγείας 
και συμπεριφορές, καθώς και των 
θεραπειών και τεχνολογιών στην υπηρεσία 
της υγείας. Θα δοθεί ιδιαίτερη προσοχή 
στην ασφάλεια των ασθενών, 
περιλαμβανομένων των παρενεργειών 
των φαρμάκων. Θα επιδιωχθεί ο 
προσδιορισμός των βέλτιστων κλινικών 
πρακτικών, η κατανόηση των αποφάσεων 
που λαμβάνονται σε κλινικό περιβάλλον 
στην πρωτογενή και εξειδικευμένη 
περίθαλψη και στα δημόσια συστήματα 
υγείας και η προαγωγή των εφαρμογών 
της ιατρικής κατόπιν αποδείξεων και 
δικαίωμα επιλογής των ασθενών όσον 
αφορά την ιατροφαρμακευτική τους 
περίθαλψη. Θα δοθεί έμφαση στη 
συγκριτική αξιολόγηση των στρατηγικών, 
στη διερεύνηση των αποτελεσμάτων των 
διαφόρων παρεμβάσεων, 
συμπεριλαμβανομένων των φαρμάκων και 
των νέων τεχνολογιών στον χώρο της 
υγείας, λαμβάνοντας υπόψη τα 
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αποδεικτικά στοιχεία στο πλαίσιο της 
φαρμακοεπαγρύπνησης, τις ιδιαιτερότητες 
του ασθενούς (π.χ. γενετική ευαισθησία, 
ηλικία, φύλο και τήρηση των ιατρικών 
εντολών) και τα οφέλη, από την άποψη 
της υγείας και της ποιότητας ζωής, αλλά 
και από εκείνη των βέλτιστων 
πρακτικών, ως προς το κόστος.

Αιτιολόγηση

 Για να υπάρξουν οι μέγιστες εγγυήσεις όσον αφορά την ασφάλεια των ασθενών, θα πρέπει να 
ληφθούν υπόψη οι παρενέργειες των φαρμάκων, που μπορεί να έχουν απρόβλεπτες αρνητικές 
συνέπειες.

Είναι επίσης απαραίτητο να ληφθούν υπόψη και οι νέες τεχνολογίες στο χώρο της υγείας, οι 
οποίες εξελίσσονται διαρκώς, καθώς και οι βέλτιστες πρακτικές, οι οποίες πρέπει να 
εναρμονισθούν σε ευρωπαϊκό επίπεδο, ώστε να λαμβάνονται υπόψη σε όλους τους σχετικούς με 
την υγεία τομείς.

Το σύστημα δημόσιας υγείας αξίζει ιδιαίτερης προσοχής δεδομένου ότι είναι στην υπηρεσία 
όλων των πολιτών ανεξαιρέτως.

Τροπολογία 57
Παράρτημα Ι, "Θεματικοί τομείς", σημείο 1 "Υγεία", υπότιτλος "Δραστηριότητες", εδάφιο 3 
"Βελτιστοποίηση της παροχής ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης στους Ευρωπαίους πολίτες", 

3η παύλα

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

- Ποιότητα, αποδοτικότητα, 
αποτελεσματικότητα, αλληλεγγύη και 
βιωσιμότητα των συστημάτων υγείας· 
παροχή της βάσης ώστε, μέσα από την 
ανταλλαγή γνώσεων, οι χώρες να 
βελτιώσουν τα συστήματα υγείας τους υπό 
το πρίσμα της εμπειρίας που αποκτήθηκε 
σε άλλες χώρες, λαμβάνοντας υπόψη τη 
σημασία του εθνικού πλαισίου,τις 
δυνατότητες πρόσβασης και τα 
χαρακτηριστικά του πληθυσμού 
(γήρανση, κινητικότητα, μετανάστευση, 
εκπαίδευση, κοινωνικοοικονομική θέση 
και εξελίξεις στον τομέα της εργασίας, 
κλπ). Θα δοθεί έμφαση στις οργανωτικές, 
οικονομικές και κανονιστικές πτυχές των 
συστημάτων υγείας (αξιολογώντας το 
κόστος, την αποτελεσματικότητα και τα 
οφέλη των διαφόρων παρεμβάσεων, 
περιλαμβανομένων και εκείνων που 
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σχετίζονται με την ασφάλεια των 
ασθενών), στην εφαρμογή τους και στα 
αποτελέσματά τους, από πλευράς 
αποτελεσματικότητας, αποδοτικότητας και 
δικαιοφροσύνης. Θα δοθεί ιδιαίτερη 
προσοχή σε θέματα επενδύσεων και 
ανθρωπίνων πόρων. 

Αιτιολόγηση
Επιδιώκεται η βελτίωση των συστημάτων υγείας με την εκμετάλλευση της πείρας όλων από 

όλους.

Είναι σημαντικό να λαμβάνονται υπόψη οι δυνατότητες πρόσβασης του πληθυσμού στο σύστημα 
υγείας.

Τροπολογία 58
Παράρτημα Ι, "Θεματικοί τομείς", σημείο 1 "Υγεία", υπότιτλος "Δραστηριότητες", εδάφιο 3 
"Βελτιστοποίηση της παροχής ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης στους Ευρωπαίους πολίτες", 

παύλα 3 α (νέα)

. - Κατάλληλη χρήση νέων μεθόδων 
θεραπείας και ιατρικών τεχνολογιών. 
Μακροπρόθεσμη ασφάλεια και 
παρακολούθηση της χρήσης, σε μεγάλη 
κλίμακα, νέων ιατρικών τεχνολογιών 
(συμπεριλαμβανομένων των ιατρικών 
συσκευών και οργάνων) και προηγμένων 
μεθόδων θεραπείας που διασφαλίζουν 
ειδικότερα υψηλό επίπεδο προστασίας 
της δημόσιας υγείας. 

Αιτιολόγηση

Συμβαδίζοντας με το πρόγραμμα πλαίσιο, το ειδικό πρόγραμμα πρέπει επίσης να περιλαμβάνει 
την κατάλληλη χρήση των νέων τεχνολογιών και μεθόδων θεραπείας.

Τροπολογία 59
Παράρτημα Ι, "Θεματικοί τομείς", σημείο 1 "Υγεία", υπότιτλος "Διεθνής συνεργασία", 

παράγραφος 1

Η διεθνής συνεργασία αποτελεί 
αναπόσπαστο μέρος του θεματικού τομέα 
και έχει ιδιαίτερη σημασία για τους 
τομείς που αφορούν τα παγκόσμια 
προβλήματα υγείας, όπως η αντοχή σε 
αντιμικροβιακά φάρμακα, ο ιός 

Η διεθνής συνεργασία πρέπει να 
επικεντρωθεί σε δύο άξονες 
προτεραιότητος: στη συνεργασία με 
βιομηχανικές χώρες επί ειδικών θεμάτων 
κοινού ενδιαφέροντος, κατά 
προτεραιότητα συγκαταλεγόμενων στους 
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HIV/AIDS, η ελονοσία, η φυματίωση και 
οι νεοεμφανιζόμενες πανδημίες. Η διεθνής 
συνεργασία μπορεί επίσης να 
συμπεριλάβει τον καθορισμό 
προτεραιοτήτων στο πλαίσιο διεθνών 
πρωτοβουλιών, όπως η «Παγκόσμια 
Επιχείρηση για την Ανακάλυψη Εμβολίου 
κατά του Ιού HIV». Υπό τον όρο της 
παγίωσης της μακροπρόθεσμης αειφόρου 
εταιρικής συνεργασίας στην κλινική 
έρευνα μεταξύ της Ευρώπης και των 
αναπτυσσόμενων χωρών, θα παρασχεθεί 
περαιτέρω ενίσχυση στη «Σύμπραξη 
Ευρωπαϊκών και Αναπτυσσόμενων Χωρών 
για τις Κλινικές Δοκιμές (ΣΕΑΧΚΔ), ως 
απάντηση στα επιτεύγματά της και στις 
μελλοντικές ανάγκες. Το πρόγραμμα 
ΣΕΑΧΚΔ θα εξακολουθήσει να 
επικεντρώνεται στις προηγμένες κλινικές 
δοκιμές για την ανάπτυξη νέων εμβολίων, 
μικροβιοκτόνων και φαρμάκων κατά των 
τριών ασθενειών της Yποσαχάριας 
Αφρικής.

θεματικούς τομείς του παρόντος 
προγράμματος, και στη συνεργασία με 
αναπτυσσόμενες χώρες, για τους τομείς 
που αφορούν τα παγκόσμια προβλήματα 
υγείας, όπως η αντοχή σε αντιμικροβιακά 
φάρμακα, ο ιός HIV/AIDS, η ελονοσία, η 
φυματίωση και οι νεοεμφανιζόμενες 
πανδημίες. Η διεθνής συνεργασία μπορεί 
επίσης να συμπεριλάβει τον καθορισμό 
προτεραιοτήτων στο πλαίσιο διεθνών 
πρωτοβουλιών, όπως η «Παγκόσμια 
Επιχείρηση για την Ανακάλυψη Εμβολίου 
κατά του Ιού HIV». Με την επιφύλαξη 
μιας εξωτερικής τεχνικής και 
επιστημονικής αξιολόγησης, της σχετικής 
γνωμοδότησης της επιτροπής του 
προγράμματος και υπό τον όρο της 
παγίωσης της μακροπρόθεσμης αειφόρου 
εταιρικής συνεργασίας στην κλινική 
έρευνα μεταξύ της Ευρώπης και των 
αναπτυσσόμενων χωρών, θα παρασχεθεί 
περαιτέρω ενίσχυση στη «Σύμπραξη 
Ευρωπαϊκών και Αναπτυσσόμενων Χωρών 
για τις Κλινικές Δοκιμές (ΣΕΑΧΚΔ), ως 
απάντηση στα επιτεύγματά της και στις 
μελλοντικές ανάγκες. Το πρόγραμμα 
ΣΕΑΧΚΔ θα εξακολουθήσει να 
επικεντρώνεται στις προηγμένες κλινικές 
δοκιμές για την ανάπτυξη νέων εμβολίων, 
μικροβιοκτόνων και φαρμάκων κατά των 
τριών ασθενειών της Yποσαχάριας 
Αφρικής.

Αιτιολόγηση

Για της δραστηριότητες της επιστημονικής συνεργασίας για την ανάπτυξη, απαιτείται μια 
σοβαρή, αυστηρή και αντικειμενική αξιολόγηση. Για τον λόγο αυτόν, πρέπει να ενισχυθεί η 
γνωμοδότηση της επιτροπής του προγράμματος, με μια εξωτερική επιστημονική και τεχνική 
αξιολόγηση.

Τροπολογία 60
Παράρτημα I, Θεματικοί Τομείς, σημείο 2 "Τρόφιμα, γεωργία και βιοτεχνολογία", στοιχείο 

"Στόχος"

Δημιουργία μιας Ευρωπαϊκής 
Γνωσιοκεντρικής Βιοοικονομίας, 
συσπειρώνοντας την επιστημονική 

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

κοινότητα, τη βιομηχανία και τα άλλα 
ενδιαφερόμενα μέρη με σκοπό την 
αξιοποίηση νέων και αναδυόμενων 
προοπτικών έρευνας, οι οποίες 
ανταποκρίνονται στις ακόλουθες 
κοινωνικές, περιβαλλοντικές και 
οικονομικές προκλήσεις: την αυξανόμενη 
ζήτηση για ασφαλέστερα, υγιεινότερα και 
καλύτερης ποιότητας τρόφιμα και το 
αγροτικό περιβάλλον· την αειφόρο 
παραγωγή και χρήση ανανεώσιμων 
βιοπόρων· στον αυξανόμενο κίνδυνο 
επιζωοτιών και ζωοανθρωπονόσων και 
διαταραχών που οφείλονται στη διατροφή· 
τις απειλές κατά της αειφορίας και της 
ασφάλειας της γεωργικής, αλιευτικής και 
κτηνοτροφικής παραγωγής 
(περιλαμβανομένων και εκείνων που 
οφείλονται στην αλλαγή του κλίματος). Σε 
όλα τα ανωτέρω, θα πρέπει να 
λαμβάνεται υπόψη η καλή διαβίωση των 
ζώων και το πλαίσιο της ζωής στην 
ύπαιθρο.

Αιτιολόγηση

Κατά την περιγραφή των στόχων στο σημείο αυτό, θα πρέπει να αναφέρεται ρητά η πρόκληση 
της επίτευξης μιας παραγωγής που θα σέβεται το περιβάλλον και θα είναι βιώσιμη σε 
οικονομικό και κοινωνικό επίπεδο. Θα ήταν επίσης σκόπιμο να καταγράφεται εδώ η 
διαφοροποίηση ανάμεσα στην αγροτική και την αλιευτική παραγωγή, όπως συμβαίνει σε όλη 
την έκταση του κειμένου, εφόσον απαιτούνται ιδιαίτερες προσεγγίσεις.

Τροπολογία 61
Παράρτημα Ι, Θεματικοί τομείς, σημείο 2, "Τρόφιμα, γεωργία και βιοτεχνολογία", στοιχείο 

"Προσέγγιση", παράγραφος 1

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

Ο εν λόγω θεματικός τομέας επιδιώκει να
ενισχύσει τις γνώσεις και, με τον τρόπο 
αυτόν, θα προσφέρει καινοτομίες και θα 
παράσχει πολιτική υποστήριξη στη 
δημιουργία και την ανάπτυξη της 
Ευρωπαϊκής Γνωσιοκεντρικής 
Βιοοικονομίας (ΕΓB). Η έρευνα θα 
εστιαστεί στην αειφόρο διαχείριση, στην 
παραγωγή και χρήση βιολογικών πόρων, 
ιδίως μέσω μιας πολυεπιστημονικής 
προσέγγισης της έρευνας, σύμφωνα με 
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ούτως ώστε να παρασχεθούν νέα, 
αποδοτικά από οικολογική άποψη και
ανταγωνιστικά προϊόντα στους τομείς της 
γεωργίας, της αλιείας, της 
υδατοκαλλιέργειας, των τροφίμων, της 
υγείας, της δασικής βιομηχανίας και στους 
συναφείς τομείς στην Ευρώπη. Η έρευνα 
θα συμβάλει σημαντικά στην εφαρμογή 
και διαμόρφωση των πολιτικών και των 
κανονιστικών ρυθμίσεων της ΕΕ και 
ειδικότερα θα αφορά ή θα υποστηρίζει:  
την Κοινή Γεωργική Πολιτική· τα 
γεωργικά και εμπορικά ζητήματα· το 
ρυθμιστικό πλαίσιο για την ασφάλεια των 
τροφίμων· την Κοινοτική Πολιτική για την 
Υγεία των Ζώων· τον έλεγχο των 
ασθενειών και τα πρότυπα σωστής 
διαβίωσης των ζώων· το περιβάλλον και τη 
βιοποικιλότητα· τη Δασοκομική 
Στρατηγική της ΕΕ· και την Κοινή 
Αλιευτική Πολιτική που αποσκοπεί να 
διασφαλίσει την αειφόρο ανάπτυξη της 
αλιείας και της υδατοκαλλιέργειας. Η 
έρευνα θα επιδιώξει επίσης να αναπτύξει 
νέους και υφιστάμενους δείκτες για την 
υποστήριξη της ανάλυσης, της ανάπτυξης 
και της παρακολούθησης των εν λόγω 
πολιτικών.

την ευρωπαϊκή στρατηγική των 
βιοεπιστημών και της βιοτεχνολογίας και 
της σύγκλισης με άλλες τεχνολογίες. Τα 
ανωτέρω αποσκοπούν στο να 
παρασχεθούν υγιεινά, ασφαλή, αποδοτικά 
από οικολογική άποψη, υψηλής ποιότητας
και, συνεπώς, ανταγωνιστικά προϊόντα 
στους τομείς της γεωργίας, της αλιείας 
(περιλαμβανομένων των 
οστρακοδέρμων), της υδατοκαλλιέργειας, 
των ζωοτροφών, των τροφίμων, της 
υγείας, της δασικής βιομηχανίας και στους 
συναφείς τομείς στην Ευρώπη. Η έρευνα 
θα συμβάλει σημαντικά στην εφαρμογή 
και διαμόρφωση των πολιτικών και των 
κανονιστικών ρυθμίσεων της ΕΕ και 
ειδικότερα θα αφορά ή θα υποστηρίζει: την 
ανάπτυξη των οργανοληπτικών και 
θρεπτικών πτυχών, καθώς και των 
σχετικών με την ασφάλεια πτυχών που 
ενδιαφέρουν τους καταναλωτές· την 
Κοινή Γεωργική Πολιτική· τα γεωργικά 
και εμπορικά ζητήματα· το ρυθμιστικό 
πλαίσιο για την ασφάλεια των τροφίμων· 
την Κοινοτική Πολιτική για την Υγεία των 
Ζώων· τον έλεγχο των ασθενειών και τα 
πρότυπα σωστής διαβίωσης των ζώων· το 
περιβάλλον και τη βιοποικιλότητα· τη 
διατήρηση της αγροτικής και δασικής 
βιοποικιλότητας· τη Δασοκομική 
Στρατηγική της ΕΕ· και την Κοινή 
Αλιευτική Πολιτική που αποσκοπεί να 
διασφαλίσει την αειφόρο ανάπτυξη της 
αλιείας και της υδατοκαλλιέργειας. Η 
έρευνα θα επιδιώξει επίσης να αναπτύξει 
νέους και υφιστάμενους δείκτες για την 
υποστήριξη της ανάλυσης, της ανάπτυξης 
και της παρακολούθησης των εν λόγω 
πολιτικών.

Αιτιολόγηση

Οι καταναλωτές πτρέπει να αποτελέσουν προτεραιότητα όσον αφορά τη χορήγηση πόρωνκαι τις 
δραστηριότητες που θα ανταποκρίνονται σε διαρκώς εντονώτερα αιτήματα των ίδιων των 
καταναλωτών σε σχέση με τα ζητήματα που αφορούν τη θρεπτική αξία, την ποιότητα και την 
ασφάλεια των τροφίμων.
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Τροπολογία 62
Παράρτημα Ι, Θεματικοί τομείς, σημείο 2, "Τρόφιμα, γεωργία και βιοτεχνολογία", στοιχείο 

"Προσέγγιση", παράγραφος 1

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

Ο κλάδος των γεωργικών προϊόντων 
διατροφής ο οποίος κατά 90% απαρτίζεται 
από ΜΜΕ, θα έχει συμμετοχή και θα 
επωφεληθεί ιδιαιτέρως από ορισμένες 
ερευνητικές δραστηριότητες, στις οποίες 
συμπεριλαμβάνονται οι στοχοθετημένες 
δραστηριότητες διάδοσης και μεταφοράς 
τεχνολογίας, ιδίως όσον αφορά την 
ενσωμάτωση και την αξιοποίηση 
προηγμένων και αποδοτικών από 
οικολογική άποψη τεχνολογιών, 
μεθοδολογιών και διεργασιών, και 
ανάπτυξη προτύπων. Για την προώθηση 
της συμμετοχής των ΜΜΕ σε 
προγράμματα αυτού του θέματος 
προτεραιότητος θα διατεθεί τουλάχιστον 
το 20% του προϋπολογισμού.

Θα προωθηθεί η πολυεπιστημονικότητα 
και η διεπιστημονικότητα, ώστε οι
νεοσύστατες επιχειρήσεις υψηλής 
τεχνολογίας στους τομείς της 
βιοτεχνολογίας, της νανοτεχνολογίας και 
των τεχνολογιών των πληροφοριών και
των επικοινωνιών να συμβάλουν 
σημαντικά στους τομείς της γενετικής 
βελτίωσης των φυτών, της βελτίωσης των 
καλλιεργειών και της φυτικής προστασίας, 
των προηγμένων τεχνολογιών ανίχνευσης 
και παρακολούθησης για τη διασφάλιση 
της ασφάλειας και της ποιότητας των 
τροφίμων, και στις νέες βιομηχανικές 
βιοδιεργασίες. 

Θα αναπτυχθούν δραστηριότητες 
επιστημονικής ενημέρωσης και 
δημοσιοποίησης για καθεμιά από τις 
δραστηριότητες που αναπτύσσονται στο 
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πλαίσιο αυτού του θεματικού τομέα 
προτεραιότητας.

Αιτιολόγηση

Προκειμένου να υπάρξει πραγματική συμβολή στην συμμετοχή των ΜΜΕ στους τομείς αυτούς, 
είναι απαραίτητο να καθορισθεί ένα κατώφλιο ενίσχυσης γι αυτό το θέμα υψηλής 
προτεραιότητας.

Τροπολογία 63
Παράρτημα Ι, Θεματικοί τομείς, σημείο 2, "Τρόφιμα, γεωργία και βιοτεχνολογία", υπο-

σημείο "Στόχος", παράγραφος α (νέα) 

Θα επιδιωχθεί η μέγιστη συνέργεια και 
συμπληρωματικότητα με άλλα 
προγράμματα και κοινοτικές δράσεις, 
ειδικά με αυτές που σχετίζονται με τις 
Κοινές Πολιτικές Γεωργίας και Αλιείας 
καθώς και με την ανάπτυξη της υπαίθρου 
(όπως το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο 
Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ), ή με 
περιβαλλοντικά θέματα (όπως λ. χ. 
LIFE+).

Αιτιολόγηση

Οι δραστηριότητες που χρηματοδοτούνται μέσω του Έβδομου Προγράμματος πρέπει να είναι σε 
στενή σχέση με αυτές που προωθούνται από άλλα προγράμματα, ώστε να 
αλληλοσυμπληρώνονται.

Τροπολογία 64
Παράρτημα Ι, Θεματικοί τομείς, σημείο 2, "Τρόφιμα, γεωργία και βιοτεχνολογία", υπο-

σημείο "Δραστηριότητες", στιγμή 1 "Βιώσιμη παραγωγή και διαχείριση…" δεύτερη παύλα 

Ενίσχυση της αειφορίας και της 
ανταγωνιστικότητας με παράλληλη μείωση 
των περιβαλλοντικών επιπτώσεων στους 
τομείς της γεωργίας, της δασοκομίας, της 
αλιείας και της υδατοκαλλιέργειας, μέσω 
της ανάπτυξης νέων τεχνολογιών, 
εξοπλισμού, συστημάτων 
παρακολούθησης, νέων φυτών και 
συστημάτων παραγωγής, βελτίωση της 
επιστημονικής και τεχνικής βάσης της 
διαχείρισης της αλιείας, βελτίωση της 
κατανόησης της διάδρασης μεταξύ 

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

διαφόρων συστημάτων (γεωργία και 
δασοκομία· αλιεία και υδατοκαλλιέργεια) 
μέσω μιας συνολικής προσέγγισης του 
οικοσυστήματος. 

-Διατήρηση των αυτοχθόνων 
οικοσυστημάτων (λ. χ. αυτών της 
λεκάνης της Μεσογείου), ανάπτυξη 
παραγόντων βιοελέγχου και 
μικροβιολογική διάσταση της 
βιοποικιλότητας και των 
μεταγονιδιωματικών. . Όσον αφορά τους 
βιολογικούς πόρους του εδάφους, θα δοθεί 
ιδιαίτερη έμφαση στα βιολογικά 
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συστήματα παραγωγής χαμηλών εισροών, 
στα ποιοτικά προγράμματα παραγωγής 
και τις επιπτώσεις των γενετικά 
τροποποιημένων οργανισμών, στην 
βιώσιμη, ανταγωνιστική και πολύμορφη 
γεωργία και δασοκομία. Θα προωθηθεί 
ακόμη η βελτίωση της διαχείρισης των 
πόρων, σε νέες ζωοτροφές και σε νέα φυτά 
(καλλιέργειες και δέντρα) με βελτίωση της 
σύνθεσης, της αντοχής στις πιέσεις, της 
αποδοτικής χρήσης των θρεπτικών ουσιών, 
και στην φυτική αρχιτεκτονική δομή. Οι εν 
λόγω εργασίες θα συμπληρωθούν με την 
έρευνα στον τομέα της βιοασφάλειας, της 
συνύπαρξης και της ιχνηλασιμότητας νέων 
φυτικών συστημάτων και προϊόντων. 
Η υγεία των φυτών και η προστασία της 
συγκομιδής θα βελτιωθεί μέσω της 
καλύτερης κατανόησης της οικολογίας, της 
βιολογίας των παρασίτων, των ασθενειών, 
των ζιζανίων, και άλλων απειλών και 
μέσω της υποστήριξης που θα παρασχεθεί 
για τον έλεγχο της έξαρσης ασθενειών και 
της ενίσχυσης αειφόρων εργαλείων και 
τεχνικών καταπολέμησης των παρασίτων 
και των ζιζανίων. Για τους βιολογικούς 
πόρους που προέρχονται από υδάτινα 
περιβάλλοντα, θα δοθεί έμφαση στις 
θεμελιώδεις βιολογικές λειτουργίες, στα 
συστήματα παραγωγής και στις 
χορτονομές καλλιεργούμενων ειδών που 
είναι ασφαλή και φιλικά προς το 
περιβάλλον, και στην αλιευτική βιολογία, 
στη δυναμική της μεικτής αλιείας, στις 
διαδράσεις μεταξύ των αλιευτικών
δραστηριοτήτων και του θαλάσσιου 
οικοσυστήματος και στα περιφερειακά και 
πολυετή συστήματα διαχείρισης για χρήση 
από τα αλιευτικά σκάφη.

Αιτιολόγηση

Η σημερινή Επίτροπος επί θεμάτων Γεωργίας υπογράμμισε επανειλημμένα την ανάγκη να 
ενισχυθούν και να διατηρηθούν τα αυτόχθονα προϊόντα ώστε να βελτιωθούν και να γίνουν 
ανταγωνιστικότερα. Από την άλλη πλευρά, είναι ανάγκη να προωθηθεί η έρευνα για μεθόδους 
που σέβονται το περιβάλλον για την καταπολέμηση της εισβολής βλαπτικών καλλιεργειών, 
ζιζανίων, κλπ.
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Τροπολογία 65
Παράρτημα Ι, Θεματικοί τομείς, σημείο 2, "Τρόφιμα, γεωργία και βιοτεχνολογία", υπο-

σημείο "Δραστηριότητες", στιγμή 1 "Βιώσιμη παραγωγή και διαχείριση…" δεύτερη παύλα  

Βελτιστοποίηση της ζωικής παραγωγής και 
της καλής διαβίωσης των ζώων, μέσω της 
γεωργίας, της αλιείας, της 
υδατοκαλλιέργειας και, μεταξύ άλλων, 
μέσω της αξιοποίησης των γνώσεων στον 
τομέα της γενετικής, των νέων μεθόδων 
εκτροφής, της καλύτερης κατανόησης της 
φυσιολογίας και της συμπεριφοράς των 
ζώων και της καλύτερης κατανόησης και 
ελέγχου των λοιμωδών ζωικών ασθενειών, 
συμπεριλαμβανομένων των ζωονόσων. Οι 
ζωονόσοι θα αντιμετωπιστούν επίσης με 
την ανάπτυξη εργαλείων παρακολούθησης, 
πρόληψης και ελέγχου, μέσω της
υποστηρικτικής και της εφαρμοσμένης 
έρευνας στον τομέα των εμβολίων και των 
μεθόδων διάγνωσης, μελετώντας την 
οικολογία των γνωστών και των 
νεοεμφανιζόμενων λοιμωδών παραγόντων 
και άλλων απειλών, όπου 
συμπεριλαμβάνονται οι κακόβουλες 
πράξεις και οι επιπτώσεις των 
διαφορετικών συστημάτων γεωργικής 
εκμετάλλευσης και των διαφορετικών 
κλιματολογικών συνθηκών. Θα 
αναπτυχθούν επίσης νέες γνώσεις για την 
ασφαλή διάθεση των ζωικών αποβλήτων 
και τη βελτίωση της διαχείρισης των 
υποπροϊόντων.

Βελτιστοποίηση της ζωικής παραγωγής 
της υγείας και της καλής διαβίωσης των 
ζώων, μέσω της γεωργίας, της αλιείας, της 
υδατοκαλλιέργειας και, μεταξύ άλλων, 
μέσω της αξιοποίησης των γνώσεων στον 
τομέα της γενετικής, των νέων μεθόδων 
εκτροφής, της καλύτερης κατανόησης της 
φυσιολογίας και της συμπεριφοράς των 
ζώων και της καλύτερης κατανόησης και 
ελέγχου των λοιμωδών ζωικών ασθενειών, 
συμπεριλαμβανομένων των ζωονόσων και 
των παθογόνων μηχανισμών τους. Οι 
ζωονόσοι θα αντιμετωπιστούν επίσης με 
την ανάπτυξη εργαλείων παρακολούθησης, 
πρόληψης και ελέγχου, μέσω της 
υποστηρικτικής και της εφαρμοσμένης 
έρευνας στον τομέα των εμβολίων και των 
μεθόδων διάγνωσης, μελετώντας την 
οικολογία των γνωστών και των 
νεοεμφανιζόμενων λοιμωδών παραγόντων 
και άλλων απειλών, όπου 
συμπεριλαμβάνονται οι κακόβουλες 
πράξεις και οι επιπτώσεις των 
διαφορετικών συστημάτων γεωργικής 
εκμετάλλευσης και των διαφορετικών 
κλιματολογικών συνθηκών. Θα 
αναπτυχθούν επίσης νέες γνώσεις για την 
ασφαλή διάθεση των ζωικών αποβλήτων 
και τη βελτίωση της διαχείρισης των 
υποπροϊόντων.

- Θα ληφθούν υπόψη και άλλες απειλές 
εις βάρος της βιωσιμότητας και της 
ασφάλειας της παραγωγής τροφίμων, 
όπως οι ενδεχόμενες επιπτώσεις στις 
παραγωγικές διαδικασίες της αλλαγής 
του κλίματος.

Αιτιολόγηση

Όσον αφορά τον έλεγχο των ζωονόσων αποδεικνύεται ιδιαίτερα χρήσιμο να εφαρμοσθούν 
κριτήρια πρόληψης και εντοπισμού των ενδεχόμενων μολυσματικών εστιών και των 
μηχανισμών εξέλιξης των ιών που τις προκαλούν. Ως εκ τούτου, δικαιολογείται απολύτως να 
υπάρξουν ειδικές δράσεις για τη μελέτη και τις συμπεριφορές των παθογόνων παραγόντων.
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Τροπολογία 66
Παράρτημα Ι, Θεματικοί τομείς, σημείο 2, "Τρόφιμα, γεωργία και βιοτεχνολογία", υπο-

σημείο "Δραστηριότητες", στιγμή 1 "Βιώσιμη παραγωγή και διαχείριση…" δεύτερη παύλα 

Παροχή των αναγκαίων εργαλείων στους 
υπευθύνους χάραξης πολιτικής και στους 
λοιπούς παράγοντες, ούτως ώστε να 
ενισχυθεί η εφαρμογή των σχετικών 
στρατηγικών, πολιτικών και της 
νομοθεσίας, και κυρίως να ενισχυθεί η 
οικοδόμηση της Ευρωπαϊκής 
Γνωσιοκεντρικής Βιοοικονομίας (ΕΓΒ) και 
οι ανάγκες της αγροτικής ανάπτυξης και 
της ανάπτυξης των παράκτιων περιοχών. Η 
Κοινή Αλιευτική Πολιτική θα 
υποστηριχθεί μέσω της ανάπτυξης 
προσαρμοστικών προσεγγίσεων που θα 
υποστηρίζουν μια συνολική προσέγγιση 
του οικοσυστήματος με σκοπό την 
αξιοποίηση των θαλασσίων πόρων. Η 
έρευνα προς όφελος όλων των πολιτικών 
θα συμπεριλαμβάνει κοινωνικοοικονομικές 
μελέτες, συγκριτικές διερευνήσεις 
διαφορετικών συστημάτων γεωργικής 
εκμετάλλευσης, αποδοτικά ως προς το 
κόστος συστήματα διαχείρισης της αλιείας, 
εκτροφή ζώων για μη βιοτροφικούς 
σκοπούς, διαδράσεις με τη δασοκομία και 
μελέτες για τη βελτίωση των 
βιοποριστικών πόρων σε αγροτικό και 
παράκτιο περιβάλλον.

Παροχή των αναγκαίων εργαλείων στους 
υπευθύνους χάραξης πολιτικής και στους 
λοιπούς παράγοντες, ούτως ώστε να 
ενισχυθεί η εφαρμογή των σχετικών 
στρατηγικών, πολιτικών και της 
νομοθεσίας, και κυρίως να ενισχυθεί η 
οικοδόμηση της Ευρωπαϊκής 
Γνωσιοκεντρικής Βιοοικονομίας (ΕΓΒ) και 
οι ανάγκες της αγροτικής ανάπτυξης και 
της ανάπτυξης των παράκτιων περιοχών. Η 
Κοινή Αλιευτική Πολιτική θα 
υποστηριχθεί μέσω της ανάπτυξης 
προσαρμοστικών προσεγγίσεων που θα 
υποστηρίζουν μια συνολική προσέγγιση 
του οικοσυστήματος με σκοπό την 
αξιοποίηση των θαλασσίων πόρων. Η 
έρευνα προς όφελος όλων των πολιτικών 
θα συμπεριλαμβάνει 
κοινωνικοοικονομικές, περιβαλλοντικές 
και ηθικές μελέτες, συγκριτικές 
διερευνήσεις διαφορετικών συστημάτων 
γεωργικής εκμετάλλευσης, αποδοτικά ως 
προς το κόστος συστήματα διαχείρισης της 
αλιείας, εκτροφή ζώων για μη 
βιοτροφικούς σκοπούς, διαδράσεις με τη 
δασοκομία και μελέτες για τη βελτίωση 
των βιοποριστικών πόρων σε αγροτικό και 
παράκτιο περιβάλλον.

Αιτιολόγηση

Από την άλλη πλευρά, οι ηθικές αρχές που αποτελούν πηγή έμπνευσης για τις πολιτικής καλής 
διαβίωσης των ζώων και των περιβαλλοντικά ορθών τρόπων σύλληψής των, έχουν εφαρμογή 
επίσης στην υδατοκαλλιέργεια και την αλιεία. 

Τροπολογία 67
Παράρτημα Ι, Θεματικοί τομείς, σημείο 2, "Τρόφιμα, γεωργία και βιοτεχνολογία", υπο-
σημείο "Δραστηριότητες", στιγμή 2 "Από το αγρόκτημα στο πιάτο: τρόφιμα, υγεία και 

ευεξία"

Από το αγρόκτημα στο πιάτο τρόφιμα, 
υγεία και ευεξία

"Από το τραπέζι έως το αγρόκτημα": 
τρόφιμα, υγεία και ευεξία
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Αιτιολόγηση

Στο γενικό τμήμα του Έβδομου Προγράμματος Πλαισίου, όταν αναφέρονται οι θεματικοί 
τομείς, το σημείο αυτό αναφέρεται ως "Από το τραπέζι έως το αγρόκτημα". Εκτός αυτού, δια 
λόγους συνέπειας προς το γενικό κείμενο, προτείνεται αυτός ο τίτλος διότι ενισχύει την έννοια 
της προστασίας της υγείας των καταναλωτών και, προτείνοντας να αναλυθεί αντιστρόφως η 
αλυσίδα εμπορίας και κατανάλωσης, ενισχύει επίσης την ιδέα της ιχνηλασιμότητας.

Τροπολογία 68
Παράρτημα Ι, Θεματικοί τομείς, σημείο 2, "Τρόφιμα, γεωργία και βιοτεχνολογία", υπο-
σημείο "Δραστηριότητες", στιγμή 2 "Από το αγρόκτημα στο πιάτο: τρόφιμα, υγεία και 

ευεξία", δεύτερη παύλα

Κατανόηση των διαιτητικών παραγόντων 
και συνηθειών ως σημαντικού 
ελεγχόμενου παράγοντα στην ανάπτυξη 
και στη μείωση της εμφάνισης ασθενειών 
και διαταραχών που σχετίζονται με το 
διαιτολόγιο. Εδώ συμπεριλαμβάνεται η 
ανάπτυξη και η εφαρμογής της 
γονιδιωματικής των θρεπτικών ουσιών και 
της συστημικής βιολογίας, και η μελέτη 
των αλληλεπιδράσεων μεταξύ της 
διατροφής και των φυσιολογικών και 
ψυχολογικών λειτουργιών. Η εν λόγω 
έρευνα μπορεί να οδηγήσει στην 
αναπαρασκευή των μεταποιημένων 
τροφών και στην ανάπτυξη νέων 
τροφίμων, διαιτητικών τροφίμων και 
τροφίμων με αξιώσεις από πλευράς 
θρεπτικής αξίας και υγείας. Η διερεύνηση 
των παραδοσιακών, τοπικών και εποχικών 
τροφίμων και διαιτολογίων θα είναι επίσης 
σημαντική προκειμένου να δοθεί έμφαση 
στις επιπτώσεις ορισμένων τροφίμων και 
διαιτολογίων στην υγεία, και για να 
αναπτυχθούν ενοποιημένες κατευθύνσεις 
για τα τρόφιμα. 

Κατανόηση των διαιτητικών παραγόντων 
και συνηθειών ως σημαντικού 
ελεγχόμενου παράγοντα στην ανάπτυξη 
και στη μείωση της εμφάνισης ασθενειών 
και διαταραχών που σχετίζονται με το 
διαιτολόγιο, περιλαμβανομένης και της 
παχυσαρκίας (παιδιών και ενηλίκων) και 
των αλλεργιών·. διατροφή για την 
πρόληψη ασθενειών (περιλαμβανομένων 
των αποκτηθεισών γνώσεων σχετικά με 
την υγεία, τις ιδιότητες και τα συστατικά 
των τροφίμων)· Εδώ συμπεριλαμβάνεται η 
ανάπτυξη και η εφαρμογής της
γονιδιωματικής των θρεπτικών ουσιών και 
της συστημικής βιολογίας, και η μελέτη 
των αλληλεπιδράσεων μεταξύ της 
διατροφής και των φυσιολογικών και 
ψυχολογικών λειτουργιών. Η εν λόγω 
έρευνα μπορεί να οδηγήσει στην 
αναπαρασκευή των μεταποιημένων 
τροφών και στην ανάπτυξη νέων 
τροφίμων, διαιτητικών τροφίμων και 
τροφίμων με αξιώσεις από πλευράς 
θρεπτικής αξίας και υγείας. Η διερεύνηση 
των παραδοσιακών, τοπικών και εποχικών 
τροφίμων και διαιτολογίων θα είναι επίσης 
σημαντική προκειμένου να δοθεί έμφαση 
στις επιπτώσεις ορισμένων τροφίμων και 
διαιτολογίων στην υγεία, και για να 
αναπτυχθούν ενοποιημένες κατευθύνσεις 
για τα τρόφιμα. 

Αιτιολόγηση

Η τροπολογία μεταφέρει στο πεδίο του Έβδομου Προγράμματος τις διάφορες πρωτοβουλίες 
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σχετικά με την διαιτητική και την ορθή διατροφή τις οποίες ήδη προωθεί η Ευρωπαϊκή Ένωση 
μέσω άλλων προγραμμάτων όπως τα Προγράμματα Δημόσιας Υγείας.

Τροπολογία 69
Παράρτημα Ι, Θεματικοί τομείς, σημείο 2  "Τρόφιμα, γεωργία και βιοτεχνολογία", υπο-
σημείο "Δραστηριότητες", στιγμή 2 "Από το αγρόκτημα στο πιάτο: τρόφιμα, υγεία και 

ευεξία", τρίτη παύλα

– Βελτιστοποίηση της καινοτομίας στην 
ευρωπαϊκή βιομηχανία τροφίμων μέσω της 
ενσωμάτωσης προηγμένων τεχνολογιών 
στην παραδοσιακή παραγωγή τροφίμων,  
βασικές τεχνολογίες επεξεργασίας για την 
ενίσχυση της λειτουργικότητας των 
τροφίμων,  ανάπτυξη και επίδειξη υψηλής 
τεχνολογίας και αποδοτικής από 
οικολογική άποψη μεταποίησης και 
συσκευασίας, έξυπνες εφαρμογές ελέγχου  
και αποδοτικότερη διαχείριση των 
υποπροϊόντων, των αποβλήτων και της 
ενέργειας. Η νέα έρευνα θα αναπτύξει 
επίσης βιώσιμες και καινοτόμες 
τεχνολογίες για τις ζωοτροφές, όπου 
συμπεριλαμβάνονται οι αρχές ασφαλούς 
μεταποίησης ζωοτροφών, και ο ποιοτικός 
έλεγχος των ζωοτροφών. 

– Βελτιστοποίηση της καινοτομίας στην 
ευρωπαϊκή βιομηχανία τροφίμων μέσω της 
ενσωμάτωσης προηγμένων τεχνολογιών 
στην παραδοσιακή παραγωγή τροφίμων,  
βασικές τεχνολογίες επεξεργασίας για την 
ενίσχυση της λειτουργικότητας των 
τροφίμων,  ανάπτυξη νέων συστατικών και 
προϊόντων, μεθόδων και τεχνολογιών 
διατήρησης και οργανοληπτικών θεμάτων 
κατά την παραγωγή τροφίμων και νέων 
στοιχείων διατροφής, ανάπτυξη και 
επίδειξη υψηλής τεχνολογίας και 
αποδοτικής από οικολογική άποψη 
μεταποίησης και συσκευασίας, έξυπνες 
εφαρμογές ελέγχου  και αποδοτικότερη 
διαχείριση των υποπροϊόντων, των 
αποβλήτων και της ενέργειας. Η νέα 
έρευνα θα αναπτύξει επίσης βιώσιμες και 
καινοτόμες τεχνολογίες για τις ζωοτροφές, 
όπου συμπεριλαμβάνονται οι αρχές 
ασφαλούς μεταποίησης ζωοτροφών, και ο
ποιοτικός έλεγχος των ζωοτροφών. 

Αιτιολόγηση

Η καινοτομία στην παραγωγή τροφίμων πρέπει να υπερβεί το απλό γεγονός της καλλιέργειας 
και της μεταποίησής τους. Αφ' ενός, μπορεί και πρέπει να βελτιωθεί η αρχική μηχανική της 
παρασκευής των τροφίμων ή των συστατικών που περιέχουν, εφευρίσκοντας νέες φόρμουλες. 
Από την άλλη πλευρά όμως, είναι ανάγκη να συνεχισθεί η έρευνα επί των τεχνολογικών 
διαδικασιών που σχετίζονται με την παραγωγή (αναζήτηση καλύτερων τεχνικών συσκευασίας, 
αποθήκευσης, κλπ,)

Τροπολογία 70
Παράρτημα Ι, Θεματικοί τομείς, σημείο 2 "Τρόφιμα, γεωργία και βιοτεχνολογία", υπο-σημείο 

"Δραστηριότητες", στιγμή 3 "Βιοεπιστήμες και βιοτεχνολογία ", πρώτη παύλα

Ενίσχυση της βάσης των γνώσεων και 
ανάπτυξη προηγμένων τεχνολογιών για 

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

επίγεια ή θαλάσσια παραγωγή βιομάζας 
για εφαρμογές στην ενέργεια και τη 
βιομηχανία. Στον στόχο αυτό 
συμπεριλαμβάνονται η φυτική, ζωική και 
μικροβιακή γονιδιωματική και η 
μεταβολισμική για τη βελτίωση της 
παραγωγικότητας και τη σύνθεση πρώτων 
υλών και βιομάζας κτηνοτροφικής 
προέλευσης για τη βελτιστοποιημένη 
μεταστροφή σε υψηλής προστιθέμενης 
αξίας προϊόντα, με παράλληλη 
εκμετάλλευση των φυσικών ή των 
ενισχυμένων χερσαίων και υδρόβιων 
οργανισμών ως νέων πηγών. Στις εν λόγω 
εργασίες ενσωματώνονται πλήρως η 
ανάλυση του κύκλου ζωής των πρακτικών 
γεωργικής εκμετάλλευσης, η μεταφορά και 
η αποθήκευση, καθώς και η εμπορική 
προώθηση των προϊόντων της 
βιοτεχνολογίας. Συνεπώς, θα εξεταστεί η 
εφαρμογή των βιομηχανικών 
βιοτεχνολογιών στο σύνολο της αλυσίδας 
των καλλιεργειών για την πραγμάτωση του 
συνολικού δυναμικού των αρχών της 
βιοδιύλισης (π. χ., "πράσινη"χημεία, 
λαμβάνοντας υπόψη τις 
κοινωνικοοικονομικές, τις αγρονομικές και 
τις οικολογικές πτυχές, καθώς και τις 
πτυχές που αφορούν τον καταναλωτή. Οι 
εργασίες αυτές θα ενισχυθούν με την 
καλύτερη κατανόηση και τον έλεγχο του 
φυτικού και μικροβιακού μεταβολισμού σε 
κυτταρικό και υποκυτταρικό επίπεδο, κατά 
την παραγωγή υψηλής αξίας προϊόντων, 
χρησιμοποιώντας βιοδιεργασίες που 
αυξάνουν την απόδοση, την ποιότητα και 
την καθαρότητα των προϊόντων της 
μετατροπής, συμπεριλαμβανομένου του 
σχεδιασμού βιοκαταλυτικών διεργασιών. 
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ανίχνευση, παρακολούθηση, πρόληψη, 
αντιμετώπιση και εξάλειψη της ρύπανσης, 
δίνοντας έμφαση στη μεγιστοποίηση της 
οικονομικής αξίας των αποβλήτων και των 
υποπροϊόντων μέσω νέων βιοδιεργασιών, 
χωριστά ή σε συνδυασμό με φυτικά 
συστήματα ή/και χημικούς καταλύτες.

Θα χρησιμοποιηθούν βιοτεχνολογίες για 
καινοτόμα, βελτιωμένα, υψηλής ποιότητας, 
υψηλής προστιθέμενης αξίας και 
ανανεώσιμα δασικά προϊόντα και 
διεργασίες, ή θα αναπτυχθούν ώστε να 
ενισχυθεί η αειφορία των δασών και της 
παραγωγής ξύλου, όπου 
συμπεριλαμβάνονται η οικοδομήσιμη 
ξυλεία και τα ανανεώσιμα βιοενεργειακά 
αποθέματα. 

Τέλος, θα μελετηθεί το δυναμικό της 
βιοτεχνολογίας για την ανίχνευση, 
παρακολούθηση, πρόληψη, αντιμετώπιση 
και εξάλειψη της ρύπανσης, δίνοντας 
έμφαση στη μεγιστοποίηση της 
οικονομικής αξίας των αποβλήτων και των 
υποπροϊόντων μέσω νέων βιοδιεργασιών, 
χωριστά ή σε συνδυασμό με φυτικά 
συστήματα ή/και χημικούς καταλύτες.

Θα ληφθούν επίσης υπόψη δράσεις που 
αποσκοπούν στη διατήρηση του φυσικού 
περιβάλλοντος και των περιοχών 
ιδιαίτερου φυσικού κάλους, η σημασία 
των οποίων απεδείχθη αποφασιστική για 
την προώθηση του βιώσιμου και με 
σεβασμό προς το περιβάλλον αγροτικού 
τουρισμού.

Αιτιολόγηση

Την δεκαετία του '90, η American Chemical Society ανέπτυξε την έννοια της "πράσινης 
χημείας" για να ονομάσει τον σχεδιασμό, την ανάπτυξη και εφαρμογή προϊόντων και 
διαδικασιών που μειώνουν ή καταργούν την χρησιμοποίηση και δημιουργία επικίνδυνων 
ουσιών για την ανθρώπινη υγεία και για το περιβάλλον. Η έννοια αυτή πρέπει να παίζει 
σημαντικό ρόλο στους νέους στόχους που έχει θέσει η ΕΕ όσον αφορά τα βιοκαύσιμα και τις 
πηγές της βιοενέργειας.

Πρέπει να περιληφθούν δράσεις για τη διατήρηση της φυσικής κληρονομιάς, ως τομέα 
τεράστιων οικονομικών δυνατοτήτων μεγάλης βιωσιμότητας.
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Τροπολογία 71
Παράρτημα Ι, Θεματικοί τομείς, σημείο 2, "Τρόφιμα, γεωργία και βιοτεχνολογία", υπο-

σημείο "• Διεθνής συνεργασία ", παράγραφος 1 

Η διεθνής συνεργασία αποτελεί 
προτεραιότητα της έρευνας στον τομέα 
των τροφίμων, της γεωργίας και της 
βιοτεχνολογίας και θα ενθαρρυνθεί 
σημαντικά στο σύνολο του τομέα. Θα 
ενισχυθεί η έρευνα που παρουσιάζει ειδικό 
ενδιαφέρον για τις αναπτυσσόμενες χώρες, 
λαμβάνοντας υπόψη τους Αναπτυξιακούς 
Στόχους της Χιλιετίας και τις 
δραστηριότητες που είναι ήδη σε εξέλιξη. 
Θα αναληφθούν ειδικές δράσεις για την 
προώθηση της συνεργασίας με περιφέρειες 
και χώρες εταίρους προτεραιότητας – ιδίως 
με εκείνες που συμμετέχουν στον 
διαπεριφερειακό διάλογο και στις διμερείς 
συμφωνίες Ε&Τ, καθώς και με γειτονικές 
χώρες και με αναδυόμενες οικονομίες και 
αναπτυσσόμενες χώρες. 

Η διεθνής συνεργασία αποτελεί 
προτεραιότητα της έρευνας στον τομέα 
των τροφίμων, της γεωργίας και της 
βιοτεχνολογίας και θα ενθαρρυνθεί 
σημαντικά στο σύνολο του τομέα. Θα 
ενισχυθεί η έρευνα που παρουσιάζει ειδικό 
ενδιαφέρον για τις αναπτυσσόμενες χώρες, 
λαμβάνοντας υπόψη τους Αναπτυξιακούς 
Στόχους της Χιλιετίας και τις 
δραστηριότητες που είναι ήδη σε εξέλιξη
(λ. χ. δίκτυα για τα βελτίωση της 
διαχείρισης του εδάφους και των 
υδάτων).. Θα αναληφθούν ειδικές δράσεις 
για την προώθηση της συνεργασίας με 
περιφέρειες και χώρες εταίρους 
προτεραιότητας – ιδίως με εκείνες που 
συμμετέχουν στον διαπεριφερειακό 
διάλογο και στις διμερείς συμφωνίες Ε&Τ, 
καθώς και με γειτονικές χώρες και με 
αναδυόμενες οικονομίες και 
αναπτυσσόμενες χώρες. 

Αιτιολόγηση

Κατανοώντας τη διάσταση αλληλεγγύης και αναπτυξιακής συνεργασίας που περιέχει η 
παράγραφος αυτή, δεν είναι περιττό να υπογραμμισθεί η σημασία της εξαγωγής των 
τεχνολογιών και των γνώσεών μας όσον αφορά τη διαχείριση του εδάφους και των υδάτινων 
πόρων.

Τροπολογία 72
Παράρτημα Ι, Θεματικοί τομείς, σημείο 3 Τεχνολογίες των πληροφοριών και των 

επικοινωνιών, υπο-σημείο "Στόχος"

Βελτίωση της ανταγωνιστικότητας της 
ευρωπαϊκής βιομηχανίας και διασφάλιση 
της ικανότητας της Ευρώπης να έχει τον 
έλεγχο και να διαμορφώνει τις μελλοντικές 
εξελίξεις στον τομέα των τεχνολογιών των 
πληροφοριών και των επικοινωνιών 
(ΤΠΕ), ούτως ώστε να διασφαλιστεί η 
ανταπόκριση στα αιτήματα της κοινωνίας 
και της οικονομίας της. Οι δραστηριότητες 
θα ενισχύσουν την επιστημονική και 
τεχνολογική βάση της Ευρώπης και θα 

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

διασφαλίσουν τον παγκόσμιο ηγετικό της 
ρόλο στον τομέα των ΤΠΕ, θα βοηθήσουν 
να καθοδηγηθεί και να τονωθεί η 
καινοτομία μέσω της χρήσης των ΤΠΕ και 
θα διασφαλίσουν ότι η πρόοδος στον 
τομέα των ΤΠΕ μετασχηματίζεται 
ταχύτατα σε οφέλη για τους πολίτες, τις 
επιχειρήσεις, τη βιομηχανία και τις 
κυβερνήσεις της Ευρώπης. Θα 
αξιολογείται ως πρωτεύων στόχος των 
δράσεων αυτών η μείωση του ψηφιακού 
χάσματος και ο αποκλεισμός από την 
ενημέρωση.

Αιτιολόγηση

Η μείωση του ψηφιακού χάσματος είναι μία από τις προκλήσεις που αντιμετωπίζει η κοινωνία 
μας και η οικοδομούμενη οικονομία της γνώσης. Είναι ευθύνη των δημόσιων αρχών να 
εγγυηθούν ότι η ανάπτυξη της κοινωνίας της πληροφορίας θα επιτευχθεί χωρίς κινδύνους 
ψηφιακού χάσματος. Είναι απαραίτητο τα διάφορα όργανα και προγράμματα της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης να συμβάλουν στην επίτευξη του στόχου αυτού· για το λόγο αυτό, ένας από τους 
στόχους προτεραιότητας των δράσεων του έβδομου προγράμματος είναι η μείωση του 
ψηφιακού χάσματος.

Τροπολογία 73
Παράρτημα Ι, Θεματικοί τομείς, σημείο 3 Τεχνολογίες των πληροφοριών και των 

επικοινωνιών", υπο-σημείο "Εισαγωγή", παράγραφος 1

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

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

δυνατά οφέλη για τους πολίτες και τις 
επιχειρήσεις. Πρέπει επίσης να 
υπογραμμισθούν οι δυνατότητες των 
ΤΠΕ ως όργανο για την εξασφάλιση της 
κοινωνικής και εδαφικής συνοχής 
προσφέροντας σε όλους τους πολίτες και 
τις επιχειρήσεις πρόσβαση στα 
πλεονεκτήματα της Κοινωνίας της 
Πληροφορίας, ανεξαρτήτως γεωγραφικής 
θέσεως, φύλου ή οικονομικής και 
κοινωνικής κατάστασης. Ως εκ τούτου, η 
δραστηριότητα έρευνας και τεχνολογικής 
ανάπτυξης που συναρτάται με τις ΤΠΕ 
πρέπει να συγκαταλέγει μεταξύ των 
προτεραιοτήτων της τη μείωση του 
ψηφιακού χάσματος και τον αποκλεισμό 
από την ενημέρωση.

Αιτιολόγηση

Οι ΤΠΕ διαθέτουν τεράστιο δυναμικό ως όργανο κοινωνικής και εδαφικής συνοχής, μπορούν 
όμως να συνεπάγονται τον κίνδυνο ορισμένες κοινωνικές ομάδες και επιχειρήσεις να μείνουν 
στο περιθώριο της νέας κοινωνίας της γνώσης. Για το λόγο αυτό, έχει θεμελιώδη σημασία να 
συντελεσθεί η ανάπτυξη της κοινωνίας της πληροφορίας χωρίς κινδύνους ψηφιακού χάσματος 
και η έρευνα και η τεχνολογική ανάπτυξη να διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στην αναζήτηση 
λύσεων οι οποίες να επιτρέπουν να αποφεύγεται ο αποκλεισμός από την ενημέρωση, 
ανεξαρτήτως της κοινωνικής κατάστασης των ατόμων.

Τροπολογία 74
Παράρτημα Ι, Θεματικοί τομείς, σημείο 3 Τεχνολογίες των πληροφοριών και των 

επικοινωνιών", υπο-σημείο "Εισαγωγή", παράγραφος 4

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

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

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

Αιτιολόγηση

Διευκρίνιση του κειμένου: γίνεται καλύτερα κατανοητό το ισπανικό κείμενο αν αναφερόμαστε 
στην διασφάλιση της πλήρους ένταξης των ΤΠΕ.

Τροπολογία 75
Παράρτημα Ι, Θεματικοί τομείς, σημείο 3 Τεχνολογίες των πληροφοριών και των 

επικοινωνιών", υπο-σημείο "Εισαγωγή", παράγραφος 4 α (νέα)

Προσέγγιση των ΤΠΕ στις ανάγκες των 
ατόμων σημαίνει απόκρυψη της 
πολυπλοκότητάς τους ώστε να καταστούν 
εύκολες και προσπελάσιμες και να 
διευκολυνθεί η παροχή εφαρμογών και 
υπηρεσιών αξιόπιστων, ασφαλών και 
προσαρμόσιμων στις ανάγκες των 
χρηστών.

Αιτιολόγηση

Δεν πρέπει να λησμονούμε τις ανάγκες των χρηστών, οπότε πρέπει να επιμείνουμε να 
επιτευχθεί μία ολοένα και ευκολότερη, προσπελάσιμη και περισσότερο προσαρμοσμένη στις 
ανάγκες του σχέση αλληλεπίδρασης.

Τροπολογία 76
Παράρτημα Ι, Θεματικοί τομείς, σημείο 3 Τεχνολογίες των πληροφοριών και των 

επικοινωνιών", υπο-σημείο "Εισαγωγή", παράγραφος 5

Οι δραστηριότητες θα καλύψουν τις 
δράσεις συνεργασίας και δικτύωσης, θα 
υποστηρίξουν τις Κοινές Τεχνολογικές 
Πρωτοβουλίες – όπου 
συμπεριλαμβάνονται επιλεγμένες πτυχές 
της έρευνας στους τομείς των τεχνολογιών 
νανοηλεκτρονικής και των 
ενσωματωμένων συστημάτων 

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

πληροφορικής – και τις πρωτοβουλίες 
συντονισμού των εθνικών προγραμμάτων 
– μεταξύ άλλων στον τομέα της 
υποβοηθούμενης από το περιβάλλον 
αυτόνομης διαβίωσης. Στις προτεραιότητες 
των δραστηριοτήτων συμπεριλαμβάνονται 
θέματα τα οποία βασίζονται, μεταξύ άλλων 
πηγών, στο έργο των Ευρωπαϊκών 
Τεχνολογικών Πλατφορμών. Θα 
αναπτυχθούν επίσης θεματικές συνέργειες 
με συναφείς δραστηριότητες άλλων 
ειδικών προγραμμάτων. Θα επιδιωχθεί 
επίσης η μέγιστη συνέργεια και 
συμπληρωματικότητα με άλλα κοινοτικά 
προγράμματα και δράσεις, ειδικά με τα 
Διαρθρωτικά Ταμεία, το Πρόγραμμα 
Ανταγωνιστικότητας και Καινοτομίας, η 
πρωτοβουλία i-2010 και με τα εθνικά και 
περιφερειακά προγράμματα των κρατών 
μελών που έχουν σχέση με τις ΤΠΕ.

Αιτιολόγηση

Είναι απαραίτητο να επιτευχθεί καλός συντονισμός μεταξύ όλων των προγραμμάτων, τόσο σε 
κοινοτικό επίπεδο όσο και με τα κράτη μέλη ώστε να καταβληθούν κοινές προσπάθειες χωρίς 
επικαλύψεις.

Τροπολογία 77
Παράρτημα Ι, Θεματικοί τομείς, σημείο 3 Τεχνολογίες των πληροφοριών και των 

επικοινωνιών", υπο-σημείο "Εισαγωγή", παράγραφος 6

Η ενεργός συμμετοχή των μικρομεσαίων 
επιχειρήσεων και άλλων μικρού μεγέθους 
φορέων στις δραστηριότητες είναι 
ουσιαστική, δεδομένου του ρόλου τους 
στην προώθηση της καινοτομίας. Οι 
επιχειρήσεις αυτές διαδραματίζουν 
ζωτικό ρόλο στην ανάπτυξη και 
προώθηση νέων οραμάτων στον τομέα 
των ΤΠΕ και των εφαρμογών τους, 
καθώς και στην μετατροπή τους σε 
επιχειρηματικούς πόρους.

Είναι πολλές οι ΜΜΕ στον τομέα των 
ΤΠΕ και για τον λόγο αυτό θα αποδοθεί 
ιδιαίτερη προσοχή σε αυτές, προωθώντας 
τη συμμετοχή τους σε δραστηριότητες 
έρευνας, ανάπτυξης και καινοτομίας, 
διαθέτοντας τουλάχιστον το 20% του 
προϋπολογισμού αυτού του 
προγράμματος προτεραιότητας.

Για την επίτευξη του στόχου αυτού θα 
διευκολυνθεί η συμμετοχή των ΜΜΕ 
μέσω ερευνητικών συσπειρώσεων στα 
προγράμματα και τις τεχνολογικές 
πλατφόρμες και απαιτείται η εξασφάλιση 
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ενός ελάχιστου προϋπολογισμού.

Αιτιολόγηση

Είναι γνωστά τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι ΜΜΕ για την υλοποίηση δραστηριοτήτων 
έρευνας, ανάπτυξης και καινοτομίας. Είναι απαραίτητο να διευκολυνθεί η συμμετοχή τους με 
συγκεκριμένες δράσεις προωθώντας τη δημιουργία ερευνητικών συσπειρώσεων.  Για την 
αποτελεσματικότητα των μέτρων αυτών απαιτείται η εξασφάλιση ενός ελάχιστου 
προϋπολογισμού.

Τροπολογία 78
Παράρτημα Ι, Θεματικοί τομείς, σημείο 3 Τεχνολογίες των πληροφοριών και των 

επικοινωνιών", υπο-σημείο "Εισαγωγή", παράγραφος 6 α (νέα)

Θα αποδοθεί ιδιαίτερη προσοχή στην 
διάδοση των αποτελεσμάτων της έρευνας 
στο πεδίο των ΤΠΕ, προωθώντας την 
επιστημονική εκλαΐκευση στους πολίτες, 
ώστε η επιστήμη και η τεχνολογία να 
έρθει κοντά στην κοινωνία 

Αιτιολόγηση

Έχει πολύ μεγάλη σημασία να έχουν οι πολίτες την μεγαλύτερη δυνατή ενημέρωση και γνώση 
των αποτελεσμάτων της έρευνας στον τομέα των ΤΠΕ, διότι με τον τρόπο αυτό θα φέρουμε την 
επιστημονική γνώση πλησιέστερα στην κοινωνία και οι πολίτες θα είναι περισσότερο και 
καλύτερα ενημερωμένοι σχετικά με οφέλη και τη σημασία της επιστημονικής προόδου στον 
τομέα των ΤΠΕ, καθώς και για τις θετικές τους εφαρμογές.

Τροπολογία 79
Παράρτημα Ι, Θεματικοί τομείς, σημείο 3 Τεχνολογίες των πληροφοριών και των 

επικοινωνιών", υπο-σημείο "Εισαγωγή", παράγραφος 6 β (νέα)

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

Αιτιολόγηση

Η μελέτη της ασφάλειας στα δίκτυα επικοινωνίας είναι θεμελιώδους σημασίας για την 
ευρωπαϊκή κοινωνική διάρθρωση. Έχει ιδιαίτερη σημασία να αναζητηθούν εναλλακτικές λύσεις 
των παραδοσιακών τεχνικών κρυπτογράφησης που βασίζονται στο λογισμικό. Η 
κρυπτογράφηση της πληροφορίας με την χρησιμοποίηση υλικού μπορεί να είναι όχι μόνον μία 
εναλλακτική λύση, αλλά και ένα συμπλήρωμα των σημερινών τεχνικών. Η ευρωπαϊκή έρευνα 
κατέχει ηγετικό ρόλο στο πεδίο αυτό.

Τροπολογία 80
Παράρτημα Ι, Θεματικοί τομείς, σημείο 3 Τεχνολογίες των πληροφοριών και των 

επικοινωνιών", υπο-σημείο "Δραστηριότητες", στιγμή 1 "• Τεχνολογικοί πυλώνες των ΤΠΕ:" 
παύλα 2

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

Δίκτυα επικοινωνιών πανταχού παρουσίας 
και μεγάλης δυναμικότητας: τεχνολογίες 
και συστήματα κινητών και ευρυζωνικών 
δικτύων, στα οποία συμπεριλαμβάνονται 
τα επίγεια και τα δορυφορικά δίκτυα· 
σύγκλιση διαφορετικών σταθερών, 
κινητών, ασύρματων και 
ραδιοτηλεοπτικών δικτύων και υπηρεσιών 
που εκτείνονται από τον προσωπικό χώρο 
έως το περιφερειακό και παγκόσμιο 
επίπεδο· Υποδομές και αρχιτεκτονικά 
συστήματα για την διανομή υπηρεσιών, 
διαλειτουργικότητα συρματωμένων και 
ασύρματων υπηρεσιών και εφαρμογών 
επικοινωνιών, διαχείριση δικτυωμένων 
πόρων (περιλαμβανομένης της 
αποτελεσματικότητας και της ποιότητας 
των υπηρεσιών servicios (QoS)), 
δυνατότητες αναδιάρθρωσης υπηρεσίας• 
πολύπλοκη δικτύωση των ad hoc 
νοημόνων πολυμεσικών διατάξεων, 
αισθητήρων και μικροπλινθίων. 
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Αιτιολόγηση

Η σύγκλιση πρέπει να αφορά όχι μόνον τα δίκτυα αλλά και τις υπηρεσίες δεδομένου ότι οι 
πολίτες ενδιαφέρονται να έχουν πρόσβαση σε αυτές ανεξαρτήτως της υποδομής που 
χρησιμοποιούν.

Στο πλαίσιο της διαχείρισης πόρων του δικτύου πρέπει να υπάρχει ειδική πρόνοια όσον αφορά 
την εφαρμογή της πολιτικής για την ποιότητα των υπηρεσιών, στις περιπτώσεις μέτριας 
συμφόρησης του δικτύου.

Πρέπει να υπογραμμίζεται πάντοτε η αποτελεσματικότητα, δεδομένου ότι είναι επιθυμητή σε 
κάθε περίπτωση.

Τροπολογία 81
Παράρτημα Ι, Θεματικοί τομείς, σημείο 3 Τεχνολογίες των πληροφοριών και των 

επικοινωνιών", υπο-σημείο "Δραστηριότητες", στιγμή 1 "• Τεχνολογικοί πυλώνες των ΤΠΕ:" 
παύλα 3

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

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

Αιτιολόγηση

(Η πρώτη προσθήκη δεν αφορά το ελληνικό κείμενο)

Στο περιβάλλον των ΤΠΕ, η υποστήριξη της τυποποίησης είναι ουσιώδης διότι χωρίς αυτήν 
είναι αδύνατον να επιτευχθεί οικονομία κλίμακας που να τις καθιστά αποδοτικές. 

Τροπολογία 82
Παράρτημα Ι, Θεματικοί τομείς, σημείο 3 Τεχνολογίες των πληροφοριών και των 

επικοινωνιών", υπο-σημείο "Δραστηριότητες", στιγμή 1 "• Τεχνολογικοί πυλώνες των ΤΠΕ:" 
παύλα 4

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

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

Αιτιολόγηση

Ένα από τα πλέον καυτά θέματα στην μηχανική του λογισμικού είναι οι υπερυψηλές 
συχνότητες για τη μέτρηση της ποιότητας μιας πληροφορικής ανάπτυξης, οπότε έχει μεγάλη 
σημασία να περιληφθεί σε αυτή την ερευνητική προσέγγιση.

Από τα δύο θέματα που τίθενται σημασία δεν έχει μόνον η θεωρητική πλευρά τους αλλά και η 
μεταφορά τους στην βιομηχανία.

Τροπολογία 83
Παράρτημα Ι, Θεματικοί τομείς, σημείο 3 Τεχνολογίες των πληροφοριών και των 

επικοινωνιών", υπο-σημείο "Δραστηριότητες", στιγμή 1 "• Τεχνολογικοί πυλώνες των ΤΠΕ:" 
παύλα 5

Γνωσιακά, γνωστικά και εκπαιδεύσιμα 
συστήματα: μέθοδοι και τεχνικές για 
απόκτηση και ερμηνεία, αναπαράσταση 
και εξατομίκευση, πλοήγηση και 
ανάκτηση, από κοινού χρήση και μετάδοση 
γνώσεων, αναγνωρίζοντας τις 
σημασιολογικές σχέσεις του περιεχομένου 
για χρήση από άτομα και μηχανές· τεχνητά 
συστήματα τα οποία αντιλαμβάνονται, 
ερμηνεύουν και αξιολογούν πληροφορίες 
και μπορούν να συνεργάζονται, να 
ενεργούν αυτόνομα και να μαθαίνουν· 
θεωρίες και πειράματα που προχωρούν 
πέραν των προοδευτικών επιτευγμάτων και 
επωφελούνται από τις γνώσεις των 
φυσικών γνωστικών λειτουργιών, ιδίως της 
μάθησης και της μνήμης, με σκοπό επίσης 
την προαγωγή των συστημάτων 
ανθρώπινης μάθησης.

Γνωσιακά, γνωστικά και εκπαιδεύσιμα 
συστήματα: μέθοδοι και τεχνικές για 
απόκτηση και ερμηνεία, αναπαράσταση 
και εξατομίκευση, πλοήγηση και 
ανάκτηση, από κοινού χρήση και μετάδοση 
γνώσεων, αναγνωρίζοντας τις 
σημασιολογικές σχέσεις του περιεχομένου 
για χρήση από άτομα και μηχανές· με 
διαχείριση διανομής της γνώσης· τεχνητά 
συστήματα τα οποία αντιλαμβάνονται, 
ερμηνεύουν και αξιολογούν πληροφορίες 
και μπορούν να συνεργάζονται, να 
ενεργούν αυτόνομα και να μαθαίνουν· 
θεωρίες και πειράματα που προχωρούν 
πέραν των προοδευτικών επιτευγμάτων και 
επωφελούνται από τις γνώσεις των 
φυσικών γνωστικών λειτουργιών, ιδίως της 
μάθησης και της μνήμης, με σκοπό επίσης 
την προαγωγή των συστημάτων 
ανθρώπινης μάθησης.

Αιτιολόγηση

Δεδομένου ότι η υποδομή των επικοινωνιών είναι διανομή, πρέπει και η διαχείριση της 
γνώσης να είναι το αυτό, οπότε είναι χρήσιμο να γίνει χωριστή μνεία στο επίπεδο της έρευνας.
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Τροπολογία 84
Παράρτημα Ι, Θεματικοί τομείς, σημείο 3 Τεχνολογίες των πληροφοριών και των 

επικοινωνιών", υπο-σημείο "Δραστηριότητες", στιγμή 1 "• Τεχνολογικοί πυλώνες των ΤΠΕ:" 
παύλα 6

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

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

Αιτιολόγηση

Η ομιλούμενη γλώσσα θα έπρεπε να είναι το φυσικότερο μέσο διάδρασης μεταξύ χρήστη και 
συστήματος. Θεωρούμε χρήσιμο να το αναφέρουμε ρητώς προκειμένου να υπογραμμίσουμε την 
ανάγκη να ενισχυθεί η έρευνα, η ανάπτυξη και η καινοτομία προς την κατεύθυνση αυτή.

Τροπολογία 85
Παράρτημα Ι, Θεματικοί τομείς, σημείο 3 Τεχνολογίες των πληροφοριών και των 

επικοινωνιών", υπο-σημείο "Δραστηριότητες", στιγμή 2 "Ενοποίηση τεχνολογιών" παύλα 2

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

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

Αιτιολόγηση

(Η πρώτη προσθήκη δεν αφορά το ελληνικό κείμενο)

Δεν πρέπει να αφήσουμε εκτός του πεδίου αυτού τους τομείς που συνδέονται με την διασκέδαση.

Τροπολογία 86
Παράρτημα Ι, Θεματικοί τομείς, σημείο 3 Τεχνολογίες των πληροφοριών και των 

επικοινωνιών", υπο-σημείο "Δραστηριότητες", στιγμή 3 "• Έρευνα εφαρμογών" παύλα 1,
υποπαράγραφος 1

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

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

Αιτιολόγηση

Τα αποτελέσματα των μετρήσεων πρέπει να στέλνονται, εξασφαλίζοντας τον εμπιστευτικό τους 
χαρακτήρα, σε ένα κέντρο παρακολούθησης, όπου ένας επαγγελματίας θα μπορεί να τα 
αναλύσει. Ως εκ τούτου, έχει ιδιαίτερη σημασία να ολοκληρωθεί ο κύκλος της έρευνας, της 
ανάπτυξης και της καινοτομίας.

Η γήρανση του πληθυσμού καθιστά απαραίτητες την έρευνα και την ανάπτυξη νέων μεθόδων οι 
οποίες να μειώνουν την πίεση που αντιμετωπίζουν τα νοσοκομεία και ταυτοχρόνως να 
βελτιώνουν την ποιότητα ζωής χωρίς να μειώνεται το επίπεδο της περίθαλψης.
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Τροπολογία 87
Παράρτημα Ι, Θεματικοί τομείς, σημείο 3 Τεχνολογίες των πληροφοριών και των 

επικοινωνιών", υπο-σημείο "Δραστηριότητες", στιγμή 3 " Έρευνα εφαρμογών" παύλα 1, 
υποπαράγραφος 1α (νέα)

- Στο επίπεδο του βιοτικού επιπέδου των 
ατόμων: Καλύτερη ενημέρωση και 
πρόσβαση στην επιστημονική γνώση, 
πρόσβαση στις βασικές δημόσιες 
υπηρεσίες (όπως το φορολογικό σύστημα, 
κλπ.) και σε ιδιωτικές συχνής χρήσεως 
(βιομηχανία της αναψυχής, τράπεζες, 
κλπ.)

Αιτιολόγηση

Οι ΤΠΕ έχουν άμεση συνέπεια στην ποιότητα ζωής δεδομένου ότι επιτρέπουν καλύτερη και 
ευχερέστερη πρόσβαση στη γνώση καθώς και στις βασικές δημόσιες και ιδιωτικές υπηρεσίες 
συχνής χρήσεως, διευκολύνοντας τη χρησιμοποίησή τους καθώς και την πρόσβαση στις 
πληροφορίες που παρέχουν.

Τροπολογία 88
Παράρτημα Ι, Θεματικοί τομείς, σημείο 3 Τεχνολογίες των πληροφοριών και των 

επικοινωνιών", υπο-σημείο "Δραστηριότητες", στιγμή 3 "• Έρευνα εφαρμογών" παύλα 1, 
υποπαράγραφος 2

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

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

Οι ΤΠΕ μπορούν και οφείλουν να στηρίξουν και να προωθήσουν τη δημοκρατία. Στο πεδίο 
αυτό η e-democracy διευκολύνει και καθιστά ανετότερη τη συμμετοχή των πολιτών, διαθέτει 
απεριόριστη κάλυψη, επιτρέπει μεγαλύτερη ταχύτητα στη διαχείριση δεδομένων και την 
ανταλλαγή πληροφοριών και δεν προϋποθέτει γραφειοκρατία.

Τροπολογία 89
Παράρτημα Ι, Θεματικοί τομείς, σημείο 3 Τεχνολογίες των πληροφοριών και των 

επικοινωνιών", υπο-σημείο "Δραστηριότητες", στιγμή 3 "• Έρευνα εφαρμογών" παύλα 1, 
υποπαράγραφος 3

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

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

Αιτιολόγηση

Δεν αφορά το ελληνικό κείμενο.

Τροπολογία 90
Παράρτημα Ι, Θεματικοί τομείς, σημείο 3 Τεχνολογίες των πληροφοριών και των 

επικοινωνιών", υπο-σημείο "Δραστηριότητες", στιγμή 3 "• Έρευνα εφαρμογών" παύλα 2, 
υποπαράγραφος 2

τεχνολογικώς ενισχυμένα συστήματα 
μάθησης, εργαλεία και υπηρεσίες, 
προσαρμοσμένα σε διαφορετικούς 
διδασκόμενους εντός διαφορετικών 
περιβαλλόντων· προβλήματα που 
ανακύπτουν κατά την ανθρώπινη 

τεχνολογικώς ενισχυμένα συστήματα 
μάθησης (περιλαμβανομένης της e-
learning), εργαλεία και υπηρεσίες, 
προσαρμοσμένα σε διαφορετικούς 
διδασκόμενους εντός διαφορετικών 
περιβαλλόντων σε συσχετισμό με την 
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μαθησιακή διαδικασία όταν αυτή 
συντελείται με διαμεσολάβηση ΤΠΕ·
βελτίωση των ικανοτήτων των ατόμων 
ώστε να καταστούν ενεργοί σπουδαστές.

εναρμόνιση των εκπαιδευτικών 
συστημάτων στην Ευρώπη· προβλήματα 
που ανακύπτουν κατά την ανθρώπινη 
μαθησιακή διαδικασία όταν αυτή 
συντελείται με διαμεσολάβηση ΤΠΕ·
βελτίωση των ικανοτήτων των ατόμων 
ώστε να καταστούν ενεργοί σπουδαστές. 
Δια βίου μάθηση.

Αιτιολόγηση

Η e-learning ( e-μάθηση) διευκολύνει τη μάθηση: η εφαρμογή των ΤΠΕ στη διαδικασία της 
μάθησης καταργούν τον παράγοντα της απόστασης των παραδοσιακών μέσων εξ αποστάσεως 
εκπαίδευσης, μειώνουν την καθυστέρηση στην επικοινωνία, ανεξαρτήτως της θέσης στην οποία 
βρίσκονται οι συμμετέχοντες και αναπτύσσει, μεταξύ άλλων, τις ικανότητες των φοιτητών στην 
χρήση των υπολογιστών. 

Η συνεχής εκπαίδευση είναι απαραίτητη για την ενημέρωση σε έναν τομέα όπως οι ΤΠΕ, όπου 
οι τεχνολογικές μεταβολές επέρχονται με μεγάλη ταχύτητα.

Τροπολογία 91
Παράρτημα Ι, Θεματικοί τομείς, σημείο 3 Τεχνολογίες των πληροφοριών και των 

επικοινωνιών", υπο-σημείο "Δραστηριότητες", στιγμή 3 "• Έρευνα εφαρμογών" παύλα 3, 
υποπαράγραφος 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 οι οποίες να λαμβάνουν 
υπόψη το πλαίσιο των κατανεμημένων
χώρων εργασίας  ενισχυμένη τεχνολογικά 
παρουσία ομάδας κατά την εκτέλεση 
ομαδικού έργου, διαχείριση ομάδας και 
κοινά υποστηρικτικά μέσα 

Αιτιολόγηση

Τροπολογία διευκρίνισης.
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Τροπολογία 92
Παράρτημα Ι, Θεματικοί τομείς, σημείο 3 Τεχνολογίες των πληροφοριών και των 

επικοινωνιών", υπο-σημείο "Δραστηριότητες", στιγμή 3 " Έρευνα εφαρμογών" παύλα 3, 
υποπαράγραφος 1α (νέα)

- Νέες δυνατότητες για τις επιχειρήσεις: 
βελτίωση της παραγωγικότητας με τη 
χρησιμοποίηση τεχνολογιών της 
πληροφορίας και των επικοινωνιών, 
πρόσβαση σε νέες αγορές και 
προμηθευτές μέσω του ηλεκτρονικού 
εμπορίου.

Αιτιολόγηση

Οι ΤΠΕ παρέχουν νέες και ποικίλες δυνατότητες για τις επιχειρήσεις ώστε να βελτιώσουν την 
παραγωγικότητά τους με την χρησιμοποίηση των νέων τεχνολογιών, αυτών που θα επιτρέψουν 
ευρύτερη και ευχερέστερη πρόσβαση σε νέες αγορές και μεγαλύτερο αριθμό προμηθευτών.

Τροπολογία 93
Παράρτημα Ι, Θεματικοί τομείς, σημείο 3 Τεχνολογίες των πληροφοριών και των 

επικοινωνιών", υπο-σημείο "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 
μακροπρόθεσμα τους στόχους που 
αφορούν 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· η χρησιμοποίηση 
εννοιών και μεθόδων που αναπτύχθηκαν 
κατά την μελέτη της πολυπλοκότητας των 
δικτυωμένων συστημάτων υπολογιστικής 
και επικοινωνιών και των επιπτώσεων της 
χρησιμοποίησης των ΤΠΕ στην 
κοινωνική συμπεριφορά, διερεύνηση και 
πειραματισμός νέων αρχών σχεδιασμού 
νοημόνων συστημάτων για νέα 
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εξατομικευμένα προϊόντα και υπηρεσίες
αποδίδοντας ιδιαίτερη προσοχή στη φύση 
της συγκρότησης του σήματος και τη 
συμπεριφορά του λογισμικού.

Αιτιολόγηση

Οι δραστηριότητες αυτές περιορίζονται σήμερα στα ερευνητικά εργαστήρια, δεν πρέπει όμως 
να λησμονούμε ότι ο τελικός τους στόχος είναι να λειτουργήσουν μέσα στην κοινωνία.

Στον πειραματισμό επί των νέων συστημάτων πρέπει να περιληφθεί επίσης η συμπεριφορά του 
λογισμικού ως βασικό στοιχείο της βιωσιμότητάς του. 

Η αποκτώμενη γνώση κατά τη μελέτη σύνθετων γενικών φαινομένων έχει επίσης μεγάλη 
σημασία κατά την ανάλυση των μεταβολών και των συμπεριφορών της ευρωπαϊκής κοινωνίας 
σε σχέση με την χρησιμοποίηση των ΤΠΕ, καθώς και του Διαδικτύου.

Τροπολογία 94
Παράρτημα Ι, Θεματικοί τομείς, σημείο 4 "Νανοεπιστήμες, νανοτεχνολογίες, υλικά και νέες 

τεχνολογίες παραγωγής", υπο-σημείο "Στόχος", παράγραφος 1

Βελτίωση της ανταγωνιστικότητας της 
ευρωπαϊκής βιομηχανίας και υποστήριξη 
της μετεξέλιξής της από μια βιομηχανία 
έντασης πόρων σε μια βιομηχανία έντασης 
γνώσης, μέσω της παραγωγής 
πρωτοποριακών γνώσεων και της 
ανακάλυψης νέων εφαρμογών στα σημεία 
τομής διαφορετικών τεχνολογιών και 
τεχνολογικών κλάδων. 

Βελτίωση της ανταγωνιστικότητας της 
ευρωπαϊκής βιομηχανίας και υποστήριξη 
της μετεξέλιξής της από μια βιομηχανία 
έντασης πόρων σε μια βιομηχανία έντασης 
γνώσης, μέσω της παραγωγής καινοτόμων 
γνώσεων (αναλαμβάνοντας κάποιον 
επιστημονικο-τεχνολογικό-οικονομικό 
κίνδυνο) και της ανακάλυψης νέων 
εφαρμογών στα σημεία τομής 
διαφορετικών τεχνολογιών και 
τεχνολογικών κλάδων, προωθώντας τη 
μετατροπή και τον εκσυγχρονισμό της 
ευρωπαϊκής βιομηχανίας στους 
περισσότερους τομείς.

Αιτιολόγηση

Η δημιουργία καινοτόμων γνώσεων συνεπάγεται την αποδοχή ενός υπολογισμένου και εύλογου 
επιστημονικο-τεχνολογικό-οικονομικού κινδύνου. Έχει ιδιαίτερη σημασία η έρευνα στον τομέα 
των νανοεπιστημών, νανοτεχνολογιών, υλικών και νέων τεχνολογιών παραγωγής να προωθεί 
και να διευκολύνει τον εκσυγχρονισμό της ευρωπαϊκής βιομηχανίας στο μεγαλύτερο τμήμα των 
τομέων της.
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Τροπολογία 95
Παράρτημα Ι, Θεματικοί τομείς, σημείο 4 "Νανοεπιστήμες, νανοτεχνολογίες, υλικά και νέες 

τεχνολογίες παραγωγής", υπο-σημείο "Στόχος", 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, 
διαδικασίες 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.

Τροπολογία 96
Παράρτημα Ι, Θεματικοί τομείς, σημείο 4 "Νανοεπιστήμες, νανοτεχνολογίες, υλικά και νέες 

τεχνολογίες παραγωγής", υπο-σημείο "Στόχος", 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 
νανοτεχνολιγιών 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 
στις νανοεπιστήμες και τις 
νανοτεχνολογίες σε διαφορετικούς τομείς 
μπορούν να επιταχύνουν τη διαδικασία 
μεταμόρφωσης της ευρωπαϊκής 
βιομηχανίας. 

Αιτιολόγηση

Η μελλοντική ανταγωνιστικότητα της ευρωπαϊκής βιομηχανίας εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από 
τις νανοτεχνολογίες και τις εφαρμογές τους, για το λόγο αυτό η έρευνα και η ανάπτυξη στις 
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νανοτεχνολογίες και τις νανοεπιστήμες μπορούν να επιταχύνουν τη διαδικασία μεταμόρφωσης 
της ευρωπαϊκής βιομηχανίας και να την καταστήσει περισσότερο ανταγωνιστική.

Τροπολογία 97
Παράρτημα Ι, Θεματικοί τομείς, σημείο 4 "Νανοεπιστήμες, νανοτεχνολογίες, υλικά και νέες 

τεχνολογίες παραγωγής", υπο-σημείο "Στόχος", 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· 
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)· 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.

Αιτιολόγηση

Σε αρκετές περιπτώσεις οι ΜΜΕ προκύπτουν ως θυγατρικές εταιρείες πανεπιστημιακών ή 
συναφών κέντρων, οπότε είναι υψηλής τεχνολογίας, αν και αυτό δεν συμβαίνει πάντοτε. Το 
ορθότερο, συνεπώς, είναι να διαγραφεί το "υψηλή τεχνολογία", ώστε να μην αποκλείονται 
εκείνες που δεν είναι αλλά επιθυμούν να ενταχθούν στη γραμμή αυτή.

Τροπολογία 98
Παράρτημα Ι, Θεματικοί τομείς, σημείο 4 "Νανοεπιστήμες, νανοτεχνολογίες, υλικά και νέες 

τεχνολογίες παραγωγής", υπο-σημείο "Δραστηριότητες", στιγμή 1, παράγραφος 3 α (νέα)

Θα ερευνηθούν επίσης η επιπτώσεις των 
νανοτεχνολογιών στην κοινωνία και η 
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σημασία των νανοεπιστημών και των 
τεχνολογιών για την επίλυση κοινωνικών 
προβλημάτων, καθώς και οι ενδεχόμενες 
συνέπειες και κίνδυνοι που ενδέχεται να 
έχουν συγκεκριμένες νανοτεχνολογικές 
εξελίξεις που δεν είναι ακόμη γνωστές.

Αιτιολόγηση

Η έρευνα των συνεπειών των νανοτεχνολογιών και των νανοεπιστημών έχει θεμελιώδη 
σημασία για την κοινωνία καθώς και τα οφέλη που μπορούν να προκύψουν από αυτές για την 
επίλυση και την καλύτερη κατανόηση των κοινωνικών προβλημάτων. Επιδιώκεται να 
περιληφθεί επίσης και η ενδελεχής μελέτη ενδεχόμενων επιπτώσεων και κινδύνων από 
ορισμένες τεχνολογικές εξελίξεις που δεν είναι ακόμη επαρκώς γνωστές και σχετικά με  τις 
οποίες ορισμένοι κύκλοι προβάλλουν αντιστάσεις.

Τροπολογία 99
Παράρτημα Ι, Θεματικοί τομείς, σημείο 4 "Νανοεπιστήμες, νανοτεχνολογίες, υλικά και νέες 

τεχνολογίες παραγωγής", υπο-σημείο "Δραστηριότητες", στιγμή 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 και βελτιωμένα 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.

Αιτιολόγηση

Εκτός από τα νέα υλικά πρέπει να αναφερθούν και εκείνα που έχουν βελτιωθεί κατά τα 
χαρακτηριστικά και τις ιδιότητές τους.

Τροπολογία 100
Παράρτημα Ι, Θεματικοί τομείς, σημείο 4 "Νανοεπιστήμες, νανοτεχνολογίες, υλικά και νέες 

τεχνολογίες παραγωγής", υπο-σημείο "Δραστηριότητες", στιγμή 2, παράγραφος 2
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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 μεταϋλικά, και 
στα υβριδικά υλικά.

Αιτιολόγηση

Τα μεταϋλικά είναι μία νέα κατηγορία υλικών που διαθέτουν ιδιότητες που δεν έχουν 
παρατηρηθεί στην φύση και που δεν πρέπει να μείνουν εκτός έρευνας λόγω της καινοτόμου 
σημασίας τους για τις μελλοντικές προσδοκίες. Σήμερα, μία από τις πλέον δημοφιλείς 
εφαρμογές των μεταϋλικών είναι κατασκευή επίπεδων φακών.

Τροπολογία 101
Παράρτημα Ι, Θεματικοί τομείς, σημείο 4 "Νανοεπιστήμες, νανοτεχνολογίες, υλικά και νέες 

τεχνολογίες παραγωγής", υπο-σημείο "Δραστηριότητες", στιγμή 3, παράγραφος 1

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

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

συσκευές και οι υπηρεσίες) και για 
ανάπτυξη γενικών “πόρων” παραγωγής 
(τεχνολογίες, αυτοματισμός, οργάνωση 
πόρων/εξοπλισμών προωθώντας τον 
εκσυγχρονισμό της ευρωπαϊκής βασικής 
βιομηχανίας, με παράλληλη τήρηση των 
απαιτήσεων σχετικά με την ασφάλεια και 
το περιβάλλον.

Αιτιολόγηση

Είναι σκόπιμο μνα δοθούν περισσότερα στοιχεία σχετικά με την ανάπτυξη γενικών “πόρων” 
παραγωγής. Ο τελικός στόχος είναι ο εκσυγχρονισμός της ευρωπαϊκής βιομηχανίας.

Τροπολογία 102
Παράρτημα Ι, Θεματικοί τομείς, σημείο 4 "Νανοεπιστήμες, νανοτεχνολογίες, υλικά και νέες 

τεχνολογίες παραγωγής", υπο-σημείο "Δραστηριότητες", στιγμή 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 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.

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 βελτιωμένες 
μεθόδους κατασκευής και επεξεργασίας·
δικτυωμένη παραγωγή για την ανάπτυξη 
εργαλείων και μεθόδων για συνεργατικές 
λειτουργίες προστιθέμενης αξίας σε 
παγκόσμια κλίμακα· 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 αποδοθεί στην ένταξη των 
ΜΜΕ στις νέες ανάγκες των αλυσίδων 
του εφοδιασμού, καθώς και στην 
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προώθηση της δημιουργίας ΜΜΕ 
υψηλής τεχνολογίας, ως απαραίτητη 
προϋπόθεση για μία βαθειά τομή στην 
βιομηχανία. Για τον σκοπό αυτό πρέπει 
να διατεθεί το 20% του προϋπολογισμού 
αυτού του θέματος προτεραιότητος.

Αιτιολόγηση

Πρέπει να υπογραμμισθεί η ιδιαίτερη σημασία της συμμετοχής των ΜΜΕ στην μεσοπρόθεσμη 
τεχνολογική ανάπτυξη της βιομηχανίας, η οποία είναι δυνατόν να προωθηθεί μόνον με μια 
ελάχιστη και συγκεκριμένη δημοσιονομική συμβολή.

Τροπολογία 103
Παράρτημα Ι, Θεματικοί τομείς, σημείο 4 "Νανοεπιστήμες, νανοτεχνολογίες, υλικά και νέες 

τεχνολογίες παραγωγής", υπο-σημείο "Δραστηριότητες", στιγμή 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 
ασφάλειας.

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 επεξεργασία τροφίμων, οι 
κατασκευές (περιλαμβανομένων των 
έργων πολιτικού μηχανικού), η 
διαστημική βιομηχανία, οι μεταφορές, η 
ενέργεια, η χημεία, το περιβάλλον, ο 
τομέας της κλωστοϋφαντουργίας και των 
ειδών ένδυσης, υπόδυσης, ο τομέας του 
χαρτοπολτού και του χαρτιού, η 
μηχανολογία, καθώς επίσης και το γενικό 
ζήτημα της βιομηχανικής ασφάλειας.

Αιτιολόγηση

Δεν πρέπει να μείνουν εκτός βιομηχανίες που μπορούν να επωφεληθούν από την έρευνα στο 
πεδίο αυτό.
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Τροπολογία 104
Παράρτημα Ι, Θεματικοί τομείς, σημείο 5 "Ενέργεια", υπο-σημείο "Στόχος"

Μετατροπή του υφιστάμενου ενεργειακού 
συστήματος το οποίο βασίζεται στα 
ορυκτά καύσιμα σε ένα πιο αειφόρο 
ενεργειακό σύστημα, το οποίο θα 
βασίζεται σε ένα διαφοροποιημένο σύνολο 
πηγών και φορέων ενέργειας, σε 
συνδυασμό με την αύξηση της ενεργειακής 
αποδοτικότητας, με σκοπό την 
αντιμετώπιση των πιεστικών προκλήσεων 
της ασφάλειας του εφοδιασμού και της 
αλλαγής του κλίματος, ενισχύοντας 
παράλληλα την ανταγωνιστικότητα των 
ευρωπαϊκών βιομηχανιών ενέργειας.

Μετατροπή του υφιστάμενου ενεργειακού 
συστήματος, το οποίο εξαρτάται από τα 
ορυκτά καύσιμα, σε ένα πιο αειφόρο και 
λιγότερο εξαρτώμενο από καύσιμα 
εισαγωγής, ενεργειακό σύστημα το οποίο 
θα βασίζεται σε διαφοροποιημένες και 
αυξημένης ενεργειακής απόδοσης μη 
ρυπαίνουσες, ανανεώσιμες πηγές και 
φορείς ενέργειας, προωθώντας την 
πολυπαραγωγή, και περιλαμβάνοντας την 
εκλογίκευση 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.

Αιτιολόγηση

Η Ευρωπαϊκή Ένωση οφείλει να χρησιμοποιήσει ολόκληρο το ερευνητικό της δυναμικό 
προκειμένου να υπερβεί την εξάρτησή της από τα ορυκτά καύσιμα, αλλά ταυτοχρόνως πρέπει να 
επιδιώξει την δική της παραγωγή πρώτων υλών για ενεργειακές πηγές, ώστε να εξασφαλίσει 
υψηλό δείκτη αυτάρκειας, ο οποίος θα χρησιμεύσει, επιπλέον, ως εναλλακτικός οικονομικός 
τομέας στις περιφέρεις που επλήγησαν από τις αναδιαρθρώσεις.

Πρέπει να επιδιωχθεί επιμόνως η εξασφάλιση μη ρυπαινουσών πηγών ενέργειας και της 
πολυπαραγωγής, ως μέσου, από κοινού με την εκλογίκευση, για την αύξηση της συνολικής 
ενεργειακής αποτελεσματικότητας και, κατά συνέπεια, και της μείωσης της κατανάλωσης.

Τροπολογία 105
Παράρτημα Ι, Θεματικοί τομείς, σημείο 5, "Ενέργεια", υπο-σημείο "Στόχος", παράγραφος 5α 

(νέα) 

Η Ευρώπη κατέχει παγκοσμίως ηγετική 
θέση σε μια σειρά ενεργειακών 
τεχνολογιών. Έχει την πρωτοπορία στις 
σύγχρονες τεχνολογίες ανανεώσιμων 
πηγών ενέργειας όπως η ηλιακή ενέργεια, 
η βιοενέργεια και η αιολική ενέργεια. Η 
ΕΕ διατηρεί επίσης παγκοσμίως 
ανταγωνιστική θέση στις τεχνολογίες 
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παραγωγής και διανομής ηλεκτρικής 
ενέργειας και διαθέτει ισχυρό ερευνητικό 
δυναμικό στον τομέα της δέσμευσης και 
απομόνωσης άνθρακα. Οι θέσεις αυτές 
ωστόσο απειλούνται σοβαρά από τον 
σκληρό ανταγωνισμό (ιδίως των ΗΠΑ 
και της Ιαπωνίας). Για τον λόγο αυτό, 
προκειμένου η Ευρώπη να διατηρήσει και 
να εδραιώσει την ηγετική της θέση, 
απαιτούνται μεγάλες προσπάθειες και 
διεθνής συνεργασία.

Αιτιολόγηση

Η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να συνεχίσει να έχει ηγετικό ρόλο σε θέματα ανανεώσιμων πηγών 
ενέργειας και να ταχθεί αποφασιστικά υπέρ των καθαρών πηγών ενέργειας ως κύριο τρόπο 
παραγωγής ενέργειας. Αυτό απαιτεί μεγαλύτερη δημοσιονομική προσπάθεια για έρευνα σχετικά 
με  τις πηγές αυτές ώστε να μετατραπούν σε μαζικές πηγές παραγωγής ενέργειας, σε προσιτή 
τιμή παραγωγής και κατανάλωσης και να καταστούν, ως εκ τούτου αποδοτικές και 
ανταγωνιστικές έναντι των χωρών που επιλέγουν να συνεχίσουν να χρησιμοποιούν ορυκτά 
καύσιμα και άλλες ρυπογόνες και ελάχιστα ασφαλείς πηγές ενέργειας.

Τροπολογία 106
Παράρτημα Ι, Θεματικοί τομείς, σημείο 5 "Ενέργεια", υπο-σημείο "Στόχος", 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 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. 

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 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, 
την ανάπτυξη και στις δραστηριότητες 
επίδειξης είναι ουσιαστική και θα 
προωθηθεί δυναμικά, αφιερώνοντας σε 
αυτό το 20% του προϋπολογισμού αυτού 
του θέματος υψηλής προτεραιότητας.
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Αιτιολόγηση

Προκειμένου να υπάρξει πραγματική συμβολή στην συμμετοχή των ΜΜΕ στους τομείς αυτούς, 
είναι απαραίτητο να καθορισθεί ένα κατώφλιο ενίσχυσης γι αυτό το θέμα υψηλής 
προτεραιότητας.

Τροπολογία 107
Παράρτημα Ι, Θεματικοί τομείς, σημείο 5, "Ενέργεια", υπο-σημείο "Στόχος", παράγραφος 5

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, μεταξύ άλλων, στους 
υπευθύνους χάραξης πολιτικής. Αυτό θα 
συμπληρωθεί με δράσεις στο πλαίσιο της 
συνιστώσας «Έξυπνη ενέργεια για την 
Ευρώπη» του προγράμματος 
«Ανταγωνιστικότητα και Καινοτομία», με 
σκοπό την υποστήριξη της καινοτομίας 
και την εξάλειψη των μη τεχνολογικών 
φραγμών για την ευρεία εμπορική 
ανάπτυξη των αποδεδειγμένης αξίας 
ενεργειακών τεχνολογιών.

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, μεταξύ άλλων, στους 
υπευθύνους χάραξης πολιτικής. 
Συγκεκριμένα, θα προωθηθεί η 
πολυτομεακότητα και η διατομεακότητα 
και θα αναζητηθεί η μέγιστη συνέργεια 
και συμπληρωματικότητα με άλλα 
προγράμματα και κοινοτικές δράσεις, 
όπως "Ευφυής ενέργεια για την 
Ευρώπη", του Προγράμματος 
Ανταγωνιστικότητα και Καινοτομία.

Αιτιολόγηση

Οι δραστηριότητες που χρηματοδοτούνται μέσω του Έβδομου Προγράμματος πρέπει να είναι σε 
στενή σχέση με αυτές που προωθούνται από άλλα προγράμματα, ώστε να 
αλληλοσυμπληρώνονται.

Τροπολογία 108
Παράρτημα Ι, Θεματικοί τομείς, σημείο 5, "Ενέργεια", υπο-σημείο "Στόχος", παράγραφος 5α 

(νέα) 

Θα αναπτυχθούν επίσης δραστηριότητες 
ενημέρωσης και επιστημονικής 
εκλαΐκευσης καθεμιάς από τις 
δραστηριότητες που αναπτύσσονται στο 
πλαίσιο αυτού του υψηλής 
προτεραιότητας θέματος.
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Αιτιολόγηση

Θα αναπτυχθούν δραστηριότητες εκλαΐκευσης με σκοπό την προώθηση της αφομοίωσης των 
δράσεων αυτών για τους τελικούς αποδέκτες και, ειδικότερα, τους πολιτικούς παράγοντες που 
λαμβάνουν τις αποφάσεις.

Τροπολογία 109
Παράρτημα Ι, Θεματικοί τομείς, σημείο 5, "Ενέργεια", υπο-σημείο "Δραστηριότητες", στιγμή 

1 (πριν από "Υδρογόνο και κυψέλες καυσίμου") ""Πολυπαραγωγή" (νέα)  

- Πολυπαραγωγή
Ανάπτυξη ολοκληρωμένων ενεργειακών 
συστημάτων, υψηλής κοινής 
αποτελεσματικότητας, που εστιάζουν 
στον τελικό χρήστη και επιτρέπει την 
χρησιμοποίηση των καλύτερων 
διαθέσιμων και αβλαβών για το 
περιβάλλον ενεργειακών πηγών. 
Βελτίωση και ανάπτυξη νέων μορφών 
αποθήκευσης της ενέργειας.
Διαχείριση της σύνδεσης σε δίκτυο των 
συστημάτων αυτών ως βελτίωση της 
συνολικής αποτελεσματικότητας και της 
ποιότητας της υπηρεσίας.

Αιτιολόγηση

Η πρόοδος που έχει σημειωθεί στην πολυπαραγωγή επιτρέπει την πρόβλεψη ουσιαστικής 
αύξησης της αποτελεσματικότητας των διαδικασιών της ενεργειακής μετατροπής, την μαζική 
χρησιμοποίηση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, την ένταξη στο ηλεκτρικό δίκτυο της 
παραγωγής ενέργειας που προέρχεται από τις διαδικασίες αυτές (που είναι φιλικότερες προς το 
περιβάλλον από την συμβατική θερμοηλεκτρική παραγωγή) και τη μείωση του κόστους της 
υποδομής, με αποτέλεσμα την αύξηση της ανταγωνιστικότητας. Για τους λόγους αυτούς 
θεωρούμε ουσιαστική την ένταξή της ως ειδικής γραμμής έρευνας, ανάπτυξης και επίδειξης.

Τροπολογία 110
Παράρτημα Ι, Θεματικοί τομείς, σημείο 5, "Ενέργεια", υπο-σημείο "Δραστηριότητες", στιγμή 

("Υδρογόνο και κυψέλες καυσίμου")

Η ολοκληρωμένη στρατηγική έρευνας και 
ανάπτυξης, η οποία εκπονήθηκε στο 
πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Τεχνολογικής 
Πλατφόρμας «υδρογόνο και κυψέλες 

Η ολοκληρωμένη στρατηγική έρευνας και 
ανάπτυξης, η οποία εκπονήθηκε στο 
πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Τεχνολογικής 
Πλατφόρμας «υδρογόνο και κυψέλες 
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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.

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 μπορούσαν εν μέρει να 
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.

Αιτιολόγηση

Η Κοινή Τεχνολογική Πρωτοβουλία δεν πρέπει να φέρει μόνη το συνολικό βάρος των 
προαναφερθεισών εγκάρσιων δραστηριοτήτων.
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Τροπολογία 111
Παράρτημα Ι, Θεματικοί τομείς, σημείο 5, "Ενέργεια", υπο-σημείο "Δραστηριότητες", στιγμή 

"Παραγωγή ηλεκτρισμού από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας"

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.

Έρευνα, 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 
παρακάμψει τα υφιστάμενα εμπόδια, 
πράγμα που συνεπάγεται σημαντική 
μείωση του κόστους της ηλεκτρικής 
ενέργειας, να αυξήσει την αξιοπιστία της 
διαδικασίας και να μειώσει περαιτέρω τις 
περιβαλλοντικές επιπτώσεις. Θα δοθεί 
έμφαση στα φωτοβολταϊκά, στην θερμο-
ηλιακή, στην αιολική ενέργεια και στη 
βιομάζα (συμπεριλαμβανομένων των 
εγκαταστάσεων για την παραγωγή 
ενέργειας και 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.

Αιτιολόγηση

Προτείνεται να ενοποιηθούν οι επικεφαλίδες των διαφόρων σημείων προκειμένου να 
υπογραμμισθούν οι τρεις επιστημονικές συνιστώσες: έρευνα, ανάπτυξη και επίδειξη.

Η εκμετάλλευση της ηλιακής ενέργειας για την παραγωγή ηλεκτρισμού δεν πρέπει να 
περιορισθεί στα φωτοβολταϊκά· πρέπει επίσης να ενισχυθούν οι δυνατότητες θερμοηλεκτρικής 
παραγωγής με ηλιακούς θερμοσυλλέκτες μέσης και υψηλής θερμοκρασίας.

Είναι σκόπιμο να υπάρξει εγκάρσια εκμετάλλευση του στόχου για την αύξηση και βελτίωση των 
δραστηριοτήτων που συνδέονται με ενεργειακές καλλιέργειες και τις δυνατότητές τους.
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Τροπολογία 112
Παράρτημα Ι, Θεματικοί τομείς, σημείο 5, "Ενέργεια", υπο-σημείο "Δραστηριότητες", στιγμή 

"Παραγωγή ηλεκτρισμού από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας"

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.

Έρευνα, ανάπτυξη και επίδειξη 
βελτιωμένων τεχνολογιών μετατροπής για 
την αειφόρο παραγωγή και τις αλυσίδες 
εφοδιασμού στερεών, υγρών και αερίων 
καυσίμων από βιομάζα και εγκαταστάσεις 
για την παραγωγή ενέργειας 
(συμπεριλαμβανομένου του 
βιοαποικοδομήσιμου κλάσματος των 
αποβλήτων). 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 ενεργειακές καλλιέργειες, 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.

Αιτιολόγηση

Προτείνεται να ενοποιηθούν οι επικεφαλίδες των διαφόρων σημείων προκειμένου να
υπογραμμισθούν οι τρεις επιστημονικές συνιστώσες: έρευνα, ανάπτυξη και επίδειξη.
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Είναι σκόπιμο να υπάρξει εγκάρσια εκμετάλλευση του στόχου για την αύξηση και βελτίωση των 
δραστηριοτήτων που συνδέονται με ενεργειακές καλλιέργειες και τις δυνατότητές τους. Για το 
λόγο αυτό προτείνεται να αναφερθούν, εκτός από τις προηγούμενες, και στην παράγραφο αυτή.

Τροπολογία 113
Παράρτημα Ι, Θεματικοί τομείς, σημείο 5 "Ενέργεια", υποσημείο "Δραστηριότητες", στιγμή 

"Ανανεώσιμες μορφές ενέργειας για τη θέρμανση και τη ψύξη"

Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας για 
θέρμανση και ψύξη Ανάπτυξη και επίδειξη 
ενός συνόλου τεχνολογιών για την αύξηση 
του δυναμικού θέρμανσης και ψύξης από 
ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, προκειμένου 
να βοηθηθεί ένα αειφόρο σύστημα 
ενέργειας. Σκοπός είναι να επιτευχθεί 
σημαντική μείωση κόστους, να αυξηθεί η 
αποδοτικότητα, να μειωθούν περαιτέρω οι 
περιβαλλοντικές επιπτώσεις και να 
βελτιστοποιηθεί η χρήση των τεχνολογιών 
σε διαφορετικές περιφερειακές συνθήκες. 
Η έρευνα και η επίδειξη πρέπει να 
συμπεριλάβουν νέα συστήματα και 
κατασκευαστικά στοιχεία για βιομηχανικές 
εφαρμογές (όπου συμπεριλαμβάνεται η 
θερμική αφαλάτωση του θαλασσίου 
ύδατος), τα συστήματα κεντρικής ή/και 
ειδικού χώρου θέρμανσης και ψύξης, 
διασφαλίζοντας την ενοποίηση και την 
αποθήκευση ενέργειας.

Έρευνα, ανάπτυξη και επίδειξη ενός 
συνόλου τεχνολογιών για την αύξηση του 
δυναμικού ενεργητικής θέρμανσης και 
ψύξης από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, 
καθώς και βελτιώσεις στα συστήματα 
εκμετάλλευσης παθητικής ή παραγόμενης 
με φυσικό τρόπο θέρμανσης, προκειμένου 
να βοηθηθεί ένα αειφόρο σύστημα 
ενέργειας.  Σκοπός είναι να επιτευχθεί 
σημαντική μείωση κόστους, να αυξηθεί η 
αποδοτικότητα, να μειωθούν περαιτέρω οι 
περιβαλλοντικές επιπτώσεις και να 
βελτιστοποιηθεί η χρήση των τεχνολογιών 
σε διαφορετικές περιφερειακές συνθήκες. 
Η έρευνα και η επίδειξη πρέπει να 
συμπεριλάβουν νέα συστήματα και 
κατασκευαστικά στοιχεία για βιομηχανικές 
εφαρμογές (όπου συμπεριλαμβάνεται η 
θερμική αφαλάτωση του θαλασσίου 
ύδατος), τα συστήματα κεντρικής ή/και 
ειδικού χώρου θέρμανσης και ψύξης, 
διασφαλίζοντας την ενοποίηση και την 
αποθήκευση ενέργειας.

Αιτιολόγηση

Προτείνεται να ενοποιηθούν οι επικεφαλίδες των διαφόρων σημείων προκειμένου να 
υπογραμμισθούν οι τρεις επιστημονικές συνιστώσες: έρευνα, ανάπτυξη και επίδειξη.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση, μέσω νομοθετικών οργάνων όσον αφορά την ενεργειακή 
αποτελεσματικότητα της κατασκευής κτιρίων, πρέπει να ερευνήσει περισσότερο τις δυνατότητες 
εκμετάλλευσης των συστημάτων παθητικής ή παραγόμενης με φυσικό τρόπο θέρμανσης.

Τροπολογία 114
Παράρτημα Ι, Θεματικοί τομείς, σημείο 5, "Ενέργεια", υπο-σημείο "Δραστηριότητες", στιγμή 

"Τεχνολογίες δέσμευσης και αποθήκευσης CO2 "
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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. 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 έρευνα, 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. 

Αιτιολόγηση

Προτείνεται να ενοποιηθούν οι επικεφαλίδες των διαφόρων σημείων προκειμένου να 
υπογραμμισθούν οι τρεις επιστημονικές συνιστώσες: έρευνα, ανάπτυξη και επίδειξη.

Τροπολογία 115
Παράρτημα Ι, Θεματικοί τομείς, σημείο 5, "Ενέργεια", υπο-σημείο "Δραστηριότητες", στιγμή 

"Καθαρές τεχνολογίες άνθρακα"

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 

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 
έρευνα, η ανάπτυξη και η επίδειξη 
καθαρών τεχνολογιών μετατροπής 
άνθρακα, ούτως ώστε να αυξηθεί 
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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.

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.

Αιτιολόγηση

Προτείνεται να ενοποιηθούν οι επικεφαλίδες των διαφόρων σημείων προκειμένου να 
υπογραμμισθούν οι τρεις επιστημονικές συνιστώσες: έρευνα, ανάπτυξη και επίδειξη. 

Τροπολογία 116
Παράρτημα Ι, Θεματικοί τομείς, σημείο 5 "Ενέργεια", υπο-σημείο "Δραστηριότητες", στιγμή 

"Νοήμονα ενεργειακά δίκτυα"

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 

Για τη διευκόλυνση της μετάβασης σε ένα 
περισσότερο αειφόρο ενεργειακό σύστημα, 
απαιτείται μια ευρεία προσπάθεια έρευνας, 
ανάπτυξης και επίδειξης 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), η ποιοτική 
αναβάθμιση της παροχής και η ανάθεση 
περισσότερο δραστήριου ρόλου στους 
καταναλωτές για την διαχείριση των 
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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.

αναγκών τους. 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 και η 
χρησιμοποίηση βιολογικού αερίου στα 
υφιστάμενα δίκτυα.

Αιτιολόγηση

Ενοποιούνται οι τίτλοι για την παρουσίαση των τριών επιστημονικών συνιστωσών: έρευνα, 
ανάπτυξη και επίδειξη.

Η μεταφορά του αερίου και του ηλεκτρικού ρεύματος απαιτεί, ως εκ της φύσεώς της, στερεά και 
εκτεταμένη υποδομή, η οποία συναντά ολοένα και περισσότερα προβλήματα για την ανάπτυξη 
και την επέκτασή της. Γι αυτό, είναι απαραίτητο να υπάρξει παρέμβαση όσον αφορά την έρευνα 
και την ανάπτυξη νέων ομάδων ελέγχου στο δίκτυο μεταφοράς καθιστώντας το "νοήμον" και θα 
απαιτούσε την ανάπτυξη νέων επιχειρησιακών διαδικασιών.

Είναι ανάγκη επίσης να συμμετέχουν και οι πολίτες καταναλώνοντας την ενέργεια με υπεύθυνο 
τρόπο.

Τροπολογία 117
Παράρτημα Ι, Θεματικοί τομείς, σημείο 5 "Ενέργεια", υπο-σημείο "Δραστηριότητες", στιγμή 

"Eνεργειακή αποδοτικότητα και εξοικονόμηση ενέργειας", παράγραφος 1

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.

Tο τεράστιο δυναμικό εξοικονόμησης 
ενέργειας και βελτίωσης της ενεργειακής 
αποδοτικότητας χρειάζεται να αξιοποιηθεί 
μέσω της βελτιστοποίησης, της 
επικύρωσης, της έρευνας, της ανάπτυξης
και της επίδειξης νέων αρχών σχεδιασμού 
και τεχνολογιών όσον αφορά τα κτίρια, τις 
υπηρεσίες και τη βιομηχανία.
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Αιτιολόγηση

Προτείνεται να ενοποιηθούν οι επικεφαλίδες των διαφόρων σημείων προκειμένου να 
υπογραμμισθούν οι τρεις επιστημονικές συνιστώσες: έρευνα, ανάπτυξη και επίδειξη.

Ο τομέας των μεταφορών δεν πρέπει να εξαιρεθεί από τις προβλεπόμενες στην παράγραφο αυτή 
δραστηριότητες.

Τροπολογία 118
Παράρτημα Ι, Θεματικοί τομείς, σημείο 6 "Περιβάλλον (συμπεριλαμβανομένης της αλλαγής 

του κλίματος)", υπο-σημείο "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, 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, μετριασμού 
και προσαρμογής των περιβαλλοντικών 
πιέσεων και κινδύνων, μεταξύ άλλων για 
την υγεία· εργαλεία και τεχνολογίες 
διατήρησης του φυσικού περιβάλλοντος.

Αιτιολόγηση

Ορισμένες πιέσεις ή κίνδυνοι του περιβάλλοντος μπορούν να μην είναι εύκολα ανατρέψιμοι. Για 
το λόγο αυτό, ζητείται να διερευνηθούν οι τρόποι προσαρμογής τους για να μειωθούν οι 
συνέπειές τους για τον άνθρωπο και τον περίγυρό του.

Τροπολογία 119
Παράρτημα Ι, Θεματικοί τομείς, σημείο 6 "Περιβάλλον (συμπεριλαμβανομένης της αλλαγής 

του κλίματος)", υπο-σημείο "Στόχος", παράγραφος 1
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Η προστασία του περιβάλλοντος είναι 
ουσιαστική για την ποιότητα ζωής των 
σημερινών και των μελλοντικών γενεών, 
καθώς και για την οικονομική ανάπτυξη. 
Δεδομένου ότι οι φυσικοί πόροι της γης 
και το ανθρωπογενές περιβάλλον 
υφίστανται την πίεση του αυξανόμενου 
πληθυσμού, της αστικοποίησης, της 
συνεχούς επέκτασης της γεωργίας, των 
τομέων των μεταφορών και της ενέργειας, 
καθώς επίσης και των διακυμάνσεων του 
κλίματος και της αύξησης της 
θερμοκρασίας σε τοπική, περιφερειακή και 
παγκόσμια κλίμακα, η πρόκληση που 
αντιμετωπίζει η ΕΕ είναι να διασφαλίσει 
τη συνεχή και αειφόρο ανάπτυξη, ενώ 
συγχρόνως θα μειώνονται οι αρνητικές 
επιπτώσεις στο περιβάλλον. Κίνητρο για 
την πανευρωπαϊκή συνεργασία αποτελεί το 
γεγονός ότι οι χώρες, οι περιφέρειες και οι 
πόλεις αντιμετωπίζουν κοινά 
περιβαλλοντικά προβλήματα και ότι 
χρειάζεται να επιτευχθεί κρίσιμη μάζα, 
δεδομένης της κλίμακας, του εύρους και 
του υψηλού επιπέδου πολυπλοκότητας της 
περιβαλλοντικής έρευνας. Μια τέτοια 
συνεργασία διευκολύνει επίσης τον κοινό 
σχεδιασμό, τη χρήση διασυνδεδεμένων και 
διαλειτουργικών βάσεων δεδομένων, και 
την ανάπτυξη κοινών δεικτών, 
μεθοδολογιών εκτίμησης και συνεκτικών 
και μεγάλης κλίμακας συστημάτων 
παρατήρησης και πρόγνωσης καιρού. 
Επιπροσθέτως, η διεθνής συνεργασία είναι 
αναγκαία για την ολοκλήρωση των 
γνώσεων και την προώθηση της ορθότερης 
διαχείρισης σε παγκόσμιο επίπεδο.

Η προστασία του περιβάλλοντος είναι 
ουσιαστική για την ποιότητα ζωής των 
σημερινών και των μελλοντικών γενεών, 
καθώς και για την οικονομική ανάπτυξη. 
Δεδομένου ότι οι φυσικοί πόροι της γης 
και το ανθρωπογενές περιβάλλον 
υφίστανται την πίεση του αυξανόμενου 
πληθυσμού, της αστικοποίησης, της 
ανοικοδόμησης, της συνεχούς επέκτασης 
της γεωργίας, της κτηνοτροφίας, της 
υδατοκαλλιέργειας, της αλιείας, των 
τομέων των μεταφορών και της ενέργειας, 
καθώς επίσης και των διακυμάνσεων του 
κλίματος και της αύξησης της 
θερμοκρασίας σε τοπική, περιφερειακή και 
παγκόσμια κλίμακα, η πρόκληση που 
αντιμετωπίζει η ΕΕ είναι να διασφαλίσει 
τη συνεχή και αειφόρο ανάπτυξη, ενώ 
συγχρόνως θα μειώνονται οι αρνητικές 
επιπτώσεις στο περιβάλλον. Κίνητρο για 
την πανευρωπαϊκή συνεργασία αποτελεί το 
γεγονός ότι οι χώρες, οι περιφέρειες και οι 
πόλεις αντιμετωπίζουν κοινά 
περιβαλλοντικά προβλήματα και ότι 
χρειάζεται να επιτευχθεί κρίσιμη μάζα, 
δεδομένης της κλίμακας, του εύρους και 
του υψηλού επιπέδου πολυπλοκότητας της 
περιβαλλοντικής έρευνας. Μια τέτοια 
συνεργασία διευκολύνει επίσης τον κοινό 
σχεδιασμό, τη χρήση διασυνδεδεμένων και 
διαλειτουργικών βάσεων δεδομένων, και 
την ανάπτυξη κοινών δεικτών, 
μεθοδολογιών εκτίμησης και συνεκτικών 
και μεγάλης κλίμακας συστημάτων 
παρατήρησης και πρόγνωσης καιρού. 
Επιπροσθέτως, η διεθνής συνεργασία είναι 
αναγκαία για την ολοκλήρωση των 
γνώσεων και την προώθηση της ορθότερης 
διαχείρισης σε παγκόσμιο επίπεδο.

Αιτιολόγηση

Οι επιπτώσεις επί του περιβάλλοντος από την κτηνοτροφία (π.χ. από πλευράς παραγωγής 
κόπρου και μόλυνσης των υπόγειων υδάτων), την αλιεία (π.χ. σ' ό, τι αφορά τη διατήρηση των 
πόρων ή την καινοτομία σε τεχνικές που θα σέβονται περισσότερο το περιβάλλον) και την 
υδατοκαλλιέργεια (π.χ. με τα παράκτια κοφίνια και κλουβιά ιχθυοτροφίας και την επίπτωσή 
τους στον περιβάλλοντα χώρο) πρέπει να αναφερθούν για να συμπεριληφθούν με συγκεκριμένο 
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τρόπο στις δράσεις αυτής της παραγράφου.

Τροπολογία 120
Παράρτημα Ι, Θεματικοί τομείς, σημείο 6 "Περιβάλλον (συμπεριλαμβανομένης της αλλαγής 

του κλίματος)", υπο-σημείο "Στόχος", παράγραφος 2

Η έρευνα στον εν λόγω τομέα θα συμβάλει 
στην τήρηση των διεθνών δεσμεύσεων της 
ΕΕ και των κρατών μελών, όπως η 
Σύμβαση πλαίσιο των Ηνωμένων Εθνών 
για τις κλιματικές μεταβολές, τα 
πρωτόκολλα του Κιότο και του Μόντρεαλ, 
οι πρωτοβουλίες που ανελήφθησαν μετά το 
πρωτόκολλο του Κιότο, η Σύμβαση των 
Ηνωμένων Εθνών για την βιοποικιλότητα, 
η Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για την 
καταπολέμηση της απερήμωσης, η 
Παγκόσμια Διάσκεψη για την αειφόρο 
ανάπτυξη του 2002, καθώς και η 
πρωτοβουλία της ΕΕ για το νερό 
(συμπεριλαμβανομένης της προώθησης της 
αειφόρου παραγωγής και κατανάλωσης).

Η έρευνα στον εν λόγω τομέα θα συμβάλει 
στην τήρηση των διεθνών δεσμεύσεων της 
ΕΕ και των κρατών μελών, όπως η 
Σύμβαση πλαίσιο των Ηνωμένων Εθνών 
για τις κλιματικές μεταβολές, τα 
πρωτόκολλα του Κιότο και του Μόντρεαλ,
οι πρωτοβουλίες που ανελήφθησαν μετά το 
πρωτόκολλο του Κιότο, η Σύμβαση των 
Ηνωμένων Εθνών για την βιοποικιλότητα, 
η Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για την 
καταπολέμηση της απερήμωσης, η 
Σύμβαση της Στοκχόλμης για τους 
έμμονους οργανικούς ρύπους και η 
Παγκόσμια Διάσκεψη για την αειφόρο 
ανάπτυξη του 2002, καθώς και η 
πρωτοβουλία της ΕΕ για το νερό 
(συμπεριλαμβανομένης της προώθησης της 
αειφόρου παραγωγής και κατανάλωσης).

Αιτιολόγηση

Μεταξύ των άλλων, είναι απαραίτητο να περιληφθεί η Σύμβαση της Στοκχόλμης και να δοθεί 
μεγαλύτερη έμφαση στους έμμονους οργανικούς ρύπους.

Τροπολογία 121
Παράρτημα Ι, Θεματικοί τομείς, σημείο 6 "Περιβάλλον (συμπεριλαμβανομένης της αλλαγής 

του κλίματος)", υπο-σημείο "Στόχος", παράγραφος 3

Η έρευνα θα συμβάλει επίσης στο έργο της 
Διακυβερνητικής Επιτροπής για την 
Αλλαγή του Κλίματος και στην 
πρωτοβουλία της Ομάδας για την 
Παρατήρηση της Γης (ΟΠΓ) και θα λάβει 
υπόψη την Αξιολόγηση του 
Οικοσυστήματος των Αρχών της Χιλιετίας. 
Επιπροσθέτως, θα υποστηριχθούν οι 
ερευνητικές ανάγκες που προκύπτουν από 
τις σημερινές και τις αναδυόμενες 

Η έρευνα θα συμβάλει επίσης στο έργο της 
Διακυβερνητικής Επιτροπής για την 
Αλλαγή του Κλίματος και στην 
πρωτοβουλία της Ομάδας για την 
Παρατήρηση της Γης (ΟΠΓ) και θα λάβει 
υπόψη την Αξιολόγηση του 
Οικοσυστήματος των Αρχών της Χιλιετίας. 
Επιπροσθέτως, θα υποστηριχθούν οι 
ερευνητικές ανάγκες που προκύπτουν από 
τις σημερινές και τις αναδυόμενες 
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νομοθετικές διατάξεις και πολιτικές της 
ΕΕ, την εφαρμογή του 6ου Προγράμματος 
Περιβαλλοντικής Δράσης, σε συνδυασμό 
με τις θεματικές στρατηγικές και άλλες 
αναδυόμενες στρατηγικές (π.χ. η 
στρατηγική για τον υδράργυρο), καθώς και 
τα σχέδια δράσης για τις περιβαλλοντικές 
τεχνολογίες και το περιβάλλον και την 
υγεία. 

νομοθετικές διατάξεις και πολιτικές της 
ΕΕ, την εφαρμογή του 6ου Προγράμματος 
Περιβαλλοντικής Δράσης, σε συνδυασμό 
με τις θεματικές στρατηγικές και άλλες 
αναδυόμενες στρατηγικές (π.χ. η 
στρατηγική για τον υδράργυρο), καθώς και 
τα σχέδια δράσης, προγράμματα και 
οδηγίες για τις περιβαλλοντικές 
τεχνολογίες και το περιβάλλον και την 
υγεία ή τις απαραίτητες δράσεις για τη 
βελτίωση των μηχανισμών που 
σχετίζονται με τη διατήρηση του Δικτύου 
Natura 2000.

Αιτιολόγηση

Από την άλλη πλευρά και όσον αφορά την Ευρωπαϊκή Ένωση, το Δίκτυο Natura 2000, είναι 
ανάγκη να αναληφθούν ερευνητικές δράσεις οι οποίες να συμβάλλουν στην καλύτερη διατήρηση 
των τόπων κοινοτικής σηµασίας (ΤΚΣ) και των ζωνών ειδικής προστασίας για τα πτηνά που 
περιλαμβάνονται σε αυτό.

Τροπολογία 122
Παράρτημα Ι, Θεματικοί τομείς, σημείο 6 "Περιβάλλον (συμπεριλαμβανομένης της αλλαγής 

του κλίματος)", υπο-σημείο "Στόχος", παράγραφος 4

Η προώθηση καινοτόμων περιβαλλοντικών 
τεχνολογιών θα συμβάλει στην επίτευξη 
της αειφόρου χρήσης των πόρων, στον 
μετριασμό των αλλαγών του κλίματος και 
στην προσαρμογή σε αυτές, καθώς και 
στην προστασία των οικοσυστημάτων και 
του ανθρωπογενούς περιβάλλοντος. Η
έρευνα θα συμβάλει επίσης στις 
τεχνολογικές εξελίξεις που θα βελτιώσουν 
τη θέση των ευρωπαϊκών επιχειρήσεων 
στην αγορά, ιδίως των ΜΜΕ, σε τομείς 
όπως οι περιβαλλοντικές τεχνολογίες. Οι 
Ευρωπαϊκές Τεχνολογικές Πλατφόρμες, 
όπως εκείνες που αφορούν την ύδρευση 
και την αποχέτευση, την αειφόρο χημεία, 
τις κατασκευές και τη δασοκομία, 
επιβεβαιώνουν την ανάγκη για ανάληψη 
δράσης σε επίπεδο ΕΕ· η εφαρμογή των 
σχετικών πτυχών του ερευνητικού τους 
θεματολογίου θα ενισχυθεί στο πλαίσιο 
των δραστηριοτήτων που παρουσιάζονται 

Η προώθηση καινοτόμων περιβαλλοντικών 
τεχνολογιών θα συμβάλει στην επίτευξη 
της αειφόρου χρήσης των πόρων, στον 
μετριασμό των αλλαγών του κλίματος και 
στην προσαρμογή σε αυτές, καθώς και 
στην προστασία των οικοσυστημάτων και 
του ανθρωπογενούς περιβάλλοντος. Η 
έρευνα θα συμβάλει επίσης στις 
τεχνολογικές εξελίξεις που θα βελτιώσουν 
τη θέση των ευρωπαϊκών επιχειρήσεων 
στην αγορά, ιδίως των ΜΜΕ, σε τομείς 
όπως οι περιβαλλοντικές τεχνολογίες. 
Προκειμένου να ενισχυθεί η συμμετοχή 
των ΜΜΕ στις δραστηριότητες έρευνας, 
ανάπτυξης και καινοτομίας αυτού του 
υψηλής προτεραιότητας θέματος, θα 
διατεθεί το 20% του προϋπολογισμού των 
δραστηριοτήτων. Οι Ευρωπαϊκές 
Τεχνολογικές Πλατφόρμες, όπως εκείνες 
που αφορούν την ύδρευση και την 
αποχέτευση, την αειφόρο χημεία, τις 
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παρακάτω. κατασκευές και τη δασοκομία, 
επιβεβαιώνουν την ανάγκη για ανάληψη 
δράσης σε επίπεδο ΕΕ· η εφαρμογή των 
σχετικών πτυχών του ερευνητικού τους 
θεματολογίου θα ενισχυθεί στο πλαίσιο 
των δραστηριοτήτων που παρουσιάζονται 
παρακάτω.

Αιτιολόγηση

Προκειμένου να υπάρξει πραγματική συμβολή στην συμμετοχή των ΜΜΕ στους τομείς αυτούς, 
είναι απαραίτητο να καθορισθεί ένα κατώφλιο ενίσχυσης γι αυτό το θέμα υψηλής 
προτεραιότητας.

Τροπολογία 123
Παράρτημα I, Θεματικοί Τομείς, σημείο 6. «Περιβάλλον (συμπεριλαμβανομένης της αλλαγής 

του κλίματος)», στοιχείο «Προσέγγιση», παράγραφος 5

Θα ενισχυθεί ο συντονισμός των εθνικών 
προγραμμάτων με τη διεύρυνση και 
εμβάθυνση του πεδίου των υφιστάμενων 
ERA-nets στον τομέα της περιβαλλοντικής 
έρευνας, καθώς και η κοινή εκτέλεση των 
ερευνητικών προγραμμάτων που αφορούν 
τη Βαλτική Θάλασσα και των νέων ERA-
nets.

Θα ενισχυθεί ο συντονισμός των εθνικών 
προγραμμάτων με τη διεύρυνση και 
εμβάθυνση του πεδίου των υφιστάμενων 
ERA-nets στον τομέα της περιβαλλοντικής 
έρευνας, θα προωθηθεί η πολυτομεακή 
και η διατομεακή προσέγγιση μέσω 
«κοινών προσκλήσεων υποβολής 
προτάσεων» για τα θέματα εκείνα που 
συνεπάγονται σαφώς τη διασύνδεση 
πολλών επιστημονικών τομέων, όπως 
είναι οι τομείς των θαλασσίων επιστημών 
και των θαλασσίων τεχνολογιών.

Αιτιολόγηση

Για τις πτυχές που σχετίζονται με τη διατήρηση του θαλασσίου περιβάλλοντος, είναι απαραίτητη 
η προώθηση πολυτομεακών και διατομεακών προσεγγίσεων, επί πλέον της εργασίας και της 
συνεργασίας μεταξύ ενεχομένων φορέων και χωρών.

Τροπολογία 124
Παράρτημα I, Θεματικοί Τομείς, σημείο 6. " Περιβάλλον (συμπεριλαμβανομένης της 

αλλαγής του κλίματος)",  στοιχείο Προσέγγιση", παράγραφος 5 α (νέα)

Ειδικότερα, θα συνεχισθούν και θα 
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ενισχυθούν οι κοινές δράσεις του 
Ερευνητικού Προγράμματος για τη 
Βαλτική Θάλασσα, ενώ ταυτόχρονα θα 
διατηρηθούν ανοικτές ή θα ανοίξουν νέες 
γραμμές έρευνας για τις υπόλοιπες 
αποκλειστικά κοινοτικές ή κοινές μεταξύ 
Κοινότητας και τρίτων χωρών θάλασσες 
και ωκεανούς που, λόγω της ιδιαίτερης 
περιβαλλοντικής θέσης τους, απαιτούν 
δράσεις διαρκούς επαγρύπνησης, όπως 
στην περίπτωση της Μεσογείου.

Αιτιολόγηση

Στην ανακοίνωσή της, η Επιτροπή μνημονεύει δεόντως το ειδικό πρόγραμμα για τη Βαλτική. Η 
ΕΕ οφείλει να συνεχίσει να στηρίζει το κοινό πρόγραμμα BONUS-169 και να συνεχίσει να 
ανοίγει νέες δράσεις για άλλες θάλασσες και για άλλους ωκεανούς, ως βασικό στοιχείο για την 
προσεχή εφαρμογή της ευρωπαϊκής θαλάσσιας στρατηγικής.

Τροπολογία 125
Παράρτημα I, Θεματικοί Τομείς, σημείο 6. «Περιβάλλον (συμπεριλαμβανομένης της αλλαγής 

του κλίματος)», στοιχείο «Προσέγγιση», παράγραφος 6

Θα δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στην ενίσχυση 
της διάδοσης των αποτελεσμάτων της 
έρευνας της ΕΕ – μέσω της αξιοποίησης 
της συνέργειας με συμπληρωματικούς 
χρηματοδοτικούς μηχανισμούς σε επίπεδο 
ΕΕ και κράτους μέλους – και στην 
προαγωγή της χρήσης τους από τους 
ενδιαφερόμενους τελικούς χρήστες, 
στοχεύοντας ιδίως τους υπευθύνους 
χάραξης πολιτικής.

Θα δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στην ενίσχυση 
της διάδοσης των αποτελεσμάτων της 
έρευνας της ΕΕ και στην επιστημονική 
ενημέρωση και δημοσιοποίηση, με σκοπό 
να έλθουν η επιστήμη και η τεχνολογία 
πλησιέστερα στην κοινωνία. 

Θα επιδιωχθεί η μέγιστη συνέργεια και 
συμπληρωματικότητα με τους 
συμπληρωματικούς χρηματοδοτικούς 
μηχανισμούς σε επίπεδο ΕΕ και κρατών 
μελών, όπως είναι το 6ο Πρόγραμμα 
Δράσης σε Περιβαλλοντικά Θέματα, το 
Πρόγραμμα URBAN, ή τα ταμεία LIFE+.
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Αιτιολόγηση

Θα αναπτυχθούν δράσεις δημοσιοποίησης με σκοπό να προωθηθεί η αφομοίωση των δράσεων 
αυτών από τους τελικούς χρήστες και ειδικότερα από τους πολιτικούς υπεύθυνους.

Οι δραστηριότητες που θα χρηματοδοτηθούν από το 7ο Πρόγραμμα-Πλαίσιο πρέπει να 
συνδέονται στενά με εκείνες που προωθούνται από άλλα προγράμματα, ώστε να 
αλληλοσυμπληρώνονται.

Τροπολογία 126
Παράρτημα I, Θεματικοί Τομείς, σημείο 6. " Περιβάλλον (συμπεριλαμβανομένης της 

αλλαγής του κλίματος)", στοιχείο "Δραστηριότητες", πεδίο "Αλλαγή του κλίματος, ρύπανση 
και κίνδυνοι", 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 
στρατοσφαιρικού όζοντος, της επιφάνειας 
της γης, των πάγων και των ωκεανών. Θα 
μελετηθούν επίσης οι μηχανισμοί 

Η ολοκληρωμένη έρευνα όσον αφορά τη 
λειτουργία του κλίματος και του γήινου 
και θαλασσίου συστήματος 
(συμπεριλαμβανομένων των πολικών 
περιοχών) είναι αναγκαία για να 
παρατηρηθεί και να αναλυθεί ο τρόπος με 
τον οποίο τα εν λόγω συστήματα 
εξελίχθηκαν κατά το παρελθόν και
εξελίσσονται σήμερα, 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 (επιφανειακών και 
υπογείων) και του εδάφους, καθώς επίσης 
και οι αλληλεπιδράσεις μεταξύ της 
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ανάδρασης και οι αιφνίδιες αλλαγές (π.χ. 
ωκεάνια ρεύματα), και οι επιπτώσεις στη 
βιοποικιλότητα και στα οικοσυστήματα.

ατμόσφαιρας, της στιβάδας του 
στρατοσφαιρικού όζοντος, της επιφάνειας 
της γης, των πάγων και των ωκεανών, 
συμπεριλαμβανομένων των επιπτώσεων 
που έχουν επί των παρακτίων περιοχών οι 
αλλαγές του επιπέδου της θάλασσας. Θα 
μελετηθούν επίσης οι μηχανισμοί 
ανάδρασης και οι αιφνίδιες αλλαγές (π.χ. 
ωκεάνια ρεύματα), και οι επιπτώσεις στη 
βιοποικιλότητα και στα οικοσυστήματα.

Αιτιολόγηση

Από τη μελέτη των αλλαγών που έγιναν κατά το παρελθόν στο χερσαίο και το θαλάσσιο 
σύστημα, μπορούμε να αποκτήσουμε στοιχεία για να εξηγήσουμε τις σημερινές και να 
προβλέψουμε τις μελλοντικές αλλαγές..

Αφετέρου, η τροπολογία αυτή εκσυγχρονίζει την περιγραφή των πιέσεων που υφίσταται το 
χερσαίο και θαλάσσιο περιβάλλον μας, με την προσθήκη θεμάτων όπως η απόψυξη των πόλων, 
οι αλλαγές στα επίπεδα της θάλασσας ή οι βλάβες στα υπόγεια ύδατα.

Τροπολογία 127
Παράρτημα I, Θεματικοί Τομείς, σημείο 6. " Περιβάλλον (συμπεριλαμβανομένης της 

αλλαγής του κλίματος)", στοιχείο "Δραστηριότητες", πεδίο " Αλλαγή του κλίματος, ρύπανση 
και κίνδυνοι ", 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 

Χρειάζεται μια πολυεπιστημονική έρευνα 
των αλληλεπιδράσεων των παραγόντων 
περιβαλλοντικού και κλιματολογικού
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, ειδικότερα 
στο αστικό περιβάλλον 
(συμπεριλαμβανομένων των 
μεταβιομηχανικών περιοχών). 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 και 
των αλληλεπιδράσεων με τα φυσικά 
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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. 

στοιχεία και με τα συστατικά (π.χ. 
εξωτερικός και εσωτερικός αέρας, 
ηλεκτρομαγνητικά πεδία, θόρυβος και 
έκθεση σε τοξικές ουσίες, οι συνέπειες 
από την επιδείνωση της επίδρασης των 
ηλιακών ακτινοβολιών στο δέρμα ή τα 
μάτια), και στις δυνητικές επιπτώσεις τους 
στην υγεία. Θα προωθηθεί η έρευνα επί 
των νέων ή ήδη υφισταμένων χημικών 
ουσιών, κατά τα οριζόμενα στον 
Κανονισμό REΑCH, 
συμπεριλαμβανομένων των εναλλακτικών 
δυνατοτήτων αντί των πειραμάτων πάνω 
σε ζώα. Η έρευνα αποσκοπεί επίσης στην 
ενοποίηση των επιδημιολογικών
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 και 
παρακολούθηση του κινδύνου, την 
αξιολόγηση και τη σύγκριση των κινδύνων 
και των επιπτώσεων στην υγεία. Στο 
πλαίσιο της έρευνας θα αναπτυχθούν 
βιοδείκτες και εργαλεία μοντελοποίησης
και παρακολούθησης, 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.
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Αιτιολόγηση

Οι μεταβιομηχανικές περιοχές απαιτούν ειδική προσοχή στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων που 
σχετίζονται με το αστικό περιβάλλον.

Φαινόμενα όπως η μείωση της στιβάδας του όζοντος ή η όξινη βροχή επηρεάζουν την 
ατμόσφαιρα και μειώνουν τη λειτουργία της ως φίλτρου για τις ηλιακές ακτινοβολίες. Την ώρα 
που η Ευρωπαϊκή Ένωση αγωνίζεται κατά των αρνητικών αυτών επιπτώσεων, πρέπει να 
διερευνηθούν καλύτερα οι επιπτώσεις των φαινομένων αυτών επί της ανθρώπινης υγείας.

Αφετέρου, το 7ο Πρόγραμμα-πλαίσιο πρέπει να αποτελέσει βασικό μέσον εκπλήρωσης των
στόχων που έθεσε η ΕΕ εγκρίνοντας τον Κανονισμό REACH περί των χημικών ουσιών.

Τροπολογία 128
Παράρτημα I, Θεματικοί Τομείς, σημείο 6. " Περιβάλλον (συμπεριλαμβανομένης της 

αλλαγής του κλίματος)", στοιχείο "Δραστηριότητες", πεδίο " Αλλαγή του κλίματος, ρύπανση 
και κίνδυνοι ", 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 και με κεντρικό 
σκοπό το συνδυασμό στρατηγικών έναντι 
συγκεκριμένων κινδύνων με σαφή σχέδια, 
διαδικασίες και πρωτόκολλα. 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, 
ανίχνευσης 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 παγετοί, οι 
πυρκαγιές των δασών, οι κατολισθήσεις, οι 
εκροές εδάφους, οι πλημμύρες και άλλα 
ακραία φαινόμενα), 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 
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προειδοποίησης και πληροφόρησης. Θα 
ποσοτικοποιηθεί ο αντίκτυπος των 
σοβαρών φυσικών κινδύνων στην 
κοινωνία.

Αιτιολόγηση

Θεωρείται ως σωστό σημείο εκκίνησης η κατάρτιση σχεδίων πολλαπλών κινδύνων σαν τα
περιγραφόμενα στην τροπολογία.

Αφετέρου, μνημονεύονται επίσης καταστροφές με προφανείς αρνητικές επιπτώσεις στο
περιβάλλον και στον άνθρωπο, όπως οι παγετοί.

Τροπολογία 129
Παράρτημα I, Θεματικοί Τομείς, σημείο 6. " Περιβάλλον (συμπεριλαμβανομένης της 

αλλαγής του κλίματος)", στοιχείο "Δραστηριότητες", πεδίο "Αειφόρος διαχείριση πόρων", 
παύλα 1

Διατήρηση και αειφόρος διαχείριση 
φυσικών και ανθρωπογενών πόρων

Διατήρηση και αειφόρος διαχείριση 
φυσικών πόρων, διαχείριση 
ανθρωπογενούς περιβάλλοντος και 
βιοποικιλότητα

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 

Οι ερευνητικές δραστηριότητες θα έχουν 
ως στόχο τη βελτίωση της βάσης γνώσεων 
και την ανάπτυξη προηγμένων μοντέλων 
και εργαλείων που χρειάζονται για την 
διατήρηση, αποκατάσταση και αειφόρο 
διαχείριση οικοσυστημάτων, των πόρων 
τους και τη χρήση της γης, την 
προστασία της βιοποικιλότητας 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 
και της βιοποικιλότητάς του θα λάβει 
υπόψη τις πρακτικές προστασίας, 
αποκατάστασης και διατήρησης. Θα 
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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.

προωθηθούν καινοτόμες προσεγγίσεις για 
την ανάπτυξη οικονομικών 
δραστηριοτήτων με βάση υπηρεσίες 
σχετικές με το οικοσύστημα και τη 
βιοποικιλότητά του. Θα αναπτυχθούν 
προσεγγίσεις για την πρόληψη, 
καταπολέμηση και αναστροφή 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 χερσαίων οικοσυστημάτων 
(όπως των δασών, βοσκοτόπων,
υγροβιοτόπων, ποταμών και γεωργικών 
εκτάσεων), τη διατήρηση του φυσικού 
τοπίου για την προώθηση του αειφόρου 
τουρισμού, το αστικό περιβάλλον και τις 
μεταβιομηχανικές περιοχές, 
συμπεριλαμβανομένης της πολεοδομίας, 
καθώς και τη διαχείριση αποβλήτων. Στο 
πνεύμα της πρωτοβουλίας GEO και με τη 
χρήση μέσων όπως το INSPIRE, 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.

Αιτιολόγηση

Οι φυσικοί πόροι βρίσκονται σε οικοσυστήματα που στεγάζουν ζωή η οποία χρήζει προστασίας, 
όπως π.χ. στη περίπτωση των δασών.

Όταν μιλάμε για δεδομένα, αναφέρουμε την πρωτοβουλία GEO (Ομάδα Παρατήρησης της Γης) 
και το μέσον INSPIRE, λόγω της ιδιαίτερης σπουδαιότητάς τους. Η GEO προσπαθεί να 
συντονίσει διάφορα συστήματα δεδομένων προερχομένων από δορυφόρους. Το INSPIRE
επιδιώκει να κάνει πιο συγκρίσιμες και κατανοητές σε κλίμακα ΕΕ τις υποδομές δεδομένων και 
τα περιβαλλοντικά δεδομένα, και περιέχει τις αναγκαίες πληροφορίες για την επιτήρηση της 
κατάστασης του περιβάλλοντος.

Τροπολογία 130
Παράρτημα I, Θεματικοί Τομείς, σημείο 6 " Περιβάλλον (συμπεριλαμβανομένης της αλλαγής 
του κλίματος)", στοιχείο "Δραστηριότητες", πεδίο " Αειφόρος διαχείριση πόρων ", παύλα 2
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– Eξέλιξη των θαλασσίων συστημάτων
Απαιτείται η διενέργεια ειδικής έρευνας 
για τη βελτίωση της κατανόησης των 
επιπτώσεων των ανθρωπίνων 
δραστηριοτήτων στους ωκεανούς και στις 
θάλασσες, καθώς και στους πόρους του 
θαλασσίου περιβάλλοντος, 
συμπεριλαμβανομένης της ρύπανσης και 
του ευτροφισμού στις περιφερειακές 
θάλασσες και στις παράκτιες περιοχές. Θα 
διεξαχθούν ερευνητικές δραστηριότητες 
στο υδάτινο περιβάλλον, στα θαλάσσια 
οικοσυστήματα μεγάλου βάθους και στον 
θαλάσσιο πυθμένα, με σκοπό την 
παρατήρηση, την παρακολούθηση και την 
πρόβλεψη της συμπεριφοράς του εν λόγω 
περιβάλλοντος και της καλύτερης 
κατανόησης της θάλασσας και της 
αειφόρου χρήσης των ωκεάνιων πόρων. Οι 
επιπτώσεις των ανθρωπίνων 
δραστηριοτήτων στον ωκεανό θα
αξιολογηθούν μέσω ολοκληρωμένων 
προσεγγίσεων, λαμβάνοντας υπόψη τη 
θαλάσσια βιοποικιλότητα, τις διεργασίες 
και τις υπηρεσίες του οικοσυστήματος, τα 
ωκεάνια ρεύματα και την γεωλογία του 
θαλάσσιου πυθμένα.

– Διαχείριση των θαλασσίων συστημάτων
Απαιτείται η διενέργεια ειδικής έρευνας 
για τη βελτίωση της κατανόησης των 
επιπτώσεων των ανθρωπίνων 
δραστηριοτήτων στους ωκεανούς και στις 
θάλασσες, καθώς και στους πόρους του 
θαλασσίου περιβάλλοντος, 
συμπεριλαμβανομένης της τυχαίας και 
διαρκούς ρύπανσης και του ευτροφισμού 
στις περιφερειακές θάλασσες και στις 
παράκτιες περιοχές, και οι μεν και οι δε 
στην επιφάνεια της θάλασσας, στις 
υδάτινες στήλες και στο θαλάσσιο βυθό. 
Θα διεξαχθούν ερευνητικές 
δραστηριότητες στο υδάτινο περιβάλλον, 
στις ακτές, στις περιφέρειες και στα 
θαλάσσια οικοσυστήματα μεγάλου βάθους 
και στον θαλάσσιο πυθμένα, με σκοπό την 
παρατήρηση, την παρακολούθηση και την 
πρόβλεψη της συμπεριφοράς του εν λόγω 
περιβάλλοντος και της καλύτερης 
κατανόησης της θάλασσας και της 
αειφόρου χρήσης των ωκεάνιων πόρων. Οι 
επιπτώσεις των ανθρωπίνων 
δραστηριοτήτων στον ωκεανό θα 
αξιολογηθούν μέσω ολοκληρωμένων 
προσεγγίσεων, λαμβάνοντας υπόψη τη 
θαλάσσια βιοποικιλότητα, τις διεργασίες 
και τις υπηρεσίες του οικοσυστήματος, τα 
ωκεάνια ρεύματα και την γεωλογία του 
θαλάσσιου πυθμένα. Θα αναπτυχθούν 
ολοκληρωμένες έννοιες, εργαλεία και 
στρατηγικές αειφόρου διαχείρισης.

Αιτιολόγηση

Πέρα από τις διάφορες αναγκαίες διευκρινίσεις, η τροπολογία εισάγει τις ολοκληρωμένες
έννοιες ως έγκυρο και επιθυμητό σύστημα για τη διαχείριση του θαλασσίου περιβάλλοντος.

Τροπολογία 131
Παράρτημα I, Θεματικοί Τομείς, σημείο 6 " Περιβάλλον (συμπεριλαμβανομένης της αλλαγής 

του κλίματος)", στοιχείο"Δραστηριότητες", πεδίο "Περιβαλλοντικές τεχνολογίες", παύλα 1 

– Οι περιβαλλοντικές τεχνολογίες στην 
υπηρεσία της αειφόρου ανάπτυξης και της 
διατήρησης του φυσικού και του 

– Οι περιβαλλοντικές τεχνολογίες στην 
υπηρεσία της αειφόρου ανάπτυξης και της 
διατήρησης και αποκατάστασης του 
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ανθρωπογενούς περιβάλλοντος
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 
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.

φυσικού και του ανθρωπογενούς 
περιβάλλοντος
Χρειάζονται νέες ή βελτιωμένες 
περιβαλλοντικές τεχνολογίες για τη μείωση 
των περιβαλλοντικών επιπτώσεων των 
ανθρωπίνων δραστηριοτήτων, την 
προστασία και αποκατάσταση 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, μείωσης και 
μετριασμού του περιβαλλοντικού 
κινδύνου, των κινδύνων και των 
καταστροφών, συμπεριλαμβανομένων 
εκείνων που προκαλούνται από την 
αλλαγή του κλίματος· τις τεχνολογίες 
προώθησης της αειφόρου παραγωγής και 
κατανάλωσης· τις τεχνολογίες αειφόρου 
διαχείρισης, διατήρησης και 
αποκατάστασης των οικοσυστημάτων, 
των πόρων τους και της βιοποικιλότητας 
των πόρων· τεχνικές αντιμετώπισης της 
ρύπανσης με αποτελεσματικότερο τρόπο, 
όσον αφορά τους υδάτινους, τους 
εδαφικούς, τους αέριους, τους θαλάσσιους 
και άλλους 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. Θα 
διασφαλισθεί διατομεακός συντονισμός 
με άλλους συναφείς θεματικούς τομείς.

Αιτιολόγηση

Τονίζεται η έννοια «αποκατάσταση του περιβάλλοντος», διότι πρέπει να έχει προτεραιότητα 
όποτε είναι δυνατόν (π.χ. ανάκτηση εδαφών πληττομένων από ερημοποίηση).

Αφετέρου, είναι φανερό ότι καμία από τις περιγραφόμενες σε αυτές τις παραγράφους 
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δραστηριότητες δεν χωρίζεται με στεγανά από τις άλλες, μια και πολλές συσχετίζονται μεταξύ 
τους και επομένως είναι σκόπιμη μια διατομεακή προσέγγισή τους.

Τροπολογία 132
Παράρτημα I, Θεματικοί Τομείς, σημείο 6 " Περιβάλλον (συμπεριλαμβανομένης της αλλαγής 
του κλίματος)", στοιχείο"Δραστηριότητες", πεδίο " Περιβαλλοντικές τεχνολογίες ", παύλα 2 

Η έρευνα θα επικεντρωθεί στην 
αξιολόγηση του κινδύνου και των 
επιδόσεων των τεχνολογιών, 
συμπεριλαμβανομένων των διαδικασιών 
και των προϊόντων, και στην περαιτέρω 
ανάπτυξη σχετικών μεθόδων, όπως η 
ανάλυση του κύκλου ζωής. Επιπλέον, θα 
δοθεί έμφαση στα εξής: στις 
μακροπρόθεσμες προοπτικές, στο 
δυναμικό της αγοράς και στις 
κοινωνικοοικονομικές πτυχές των 
περιβαλλοντικών τεχνολογιών· στην 
εκτίμηση του κινδύνου των χημικών 
ουσιών, στις ευφυείς στρατηγικές και 
μεθόδους δοκιμών για τον περιορισμό των 
πειραμάτων σε ζώα, στις τεχνικές 
ποσοτικοποίησης του κινδύνου· και στην 
υποστήριξη της έρευνας για την ανάπτυξη 
του Ευρωπαϊκού Συστήματος 
Επαλήθευσης και Δοκιμής 
Περιβαλλοντικών Τεχνολογιών.

Η έρευνα θα επικεντρωθεί στην 
αξιολόγηση του κινδύνου και των 
επιδόσεων των τεχνολογιών, 
συμπεριλαμβανομένων των διαδικασιών 
και των προϊόντων και υπηρεσιών, και 
στην περαιτέρω ανάπτυξη σχετικών 
μεθόδων, όπως η ανάλυση του κύκλου 
ζωής. Επιπλέον, θα δοθεί έμφαση στα 
εξής: στις μακροπρόθεσμες προοπτικές, 
στο δυναμικό της αγοράς και στις 
κοινωνικοοικονομικές πτυχές των 
περιβαλλοντικών τεχνολογιών· στην 
εκτίμηση του κινδύνου των χημικών 
ουσιών, στις ευφυείς στρατηγικές και 
μεθόδους δοκιμών για τον περιορισμό των 
πειραμάτων σε ζώα, στις τεχνικές 
ποσοτικοποίησης του κινδύνου· και στην 
υποστήριξη της έρευνας για την ανάπτυξη 
του Ευρωπαϊκού Συστήματος 
Επαλήθευσης και Δοκιμής 
Περιβαλλοντικών Τεχνολογιών.

Αιτιολόγηση

Προσθήκη των υπηρεσιών, στο ίδιο επίπεδο με τα προϊόντα και τις διαδικασίες.

Τροπολογία 133
Παράρτημα I, Θεματικοί Τομείς, σημείο 6. " Περιβάλλον (συμπεριλαμβανομένης της

αλλαγής του κλίματος)", στοιχείο "Δραστηριότητες", πεδίο "Εργαλεία γεωσκόπησης και
εργαλεία εκτίμησης", παύλα 1 

– Γεωσκόπηση Συστήματα γεωσκόπησης και 
παρατήρησης των ωκεανών και μέθοδοι 
παρακολούθησης του περιβάλλοντος και 
των φυσικών πόρων

Οι ερευνητικές δραστηριότητες θα 
επικεντρωθούν στην ανάπτυξη και 
ολοκλήρωση του Παγκόσμιου Δικτύου 

Οι ερευνητικές δραστηριότητες θα 
επικεντρωθούν στην ανάπτυξη και 
ολοκλήρωση του Παγκόσμιου Δικτύου 
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Συστημάτων Γεωσκόπησης (ΠΔΣΓ) για 
θέματα περιβάλλοντος και αειφόρου 
ανάπτυξης, στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας 
της ΟΓΣ (Ομάδα για τη Γεωσκόπηση). Θα 
εξεταστεί η διαλειτουργικότητα μεταξύ 
των συστημάτων παρακολούθησης, 
διαχείρισης πληροφοριών και κοινής 
χρήσης δεδομένων, και η βελτιστοποίηση 
των πληροφοριών για την κατανόηση, 
μοντελοποίηση και πρόβλεψη 
περιβαλλοντικών φαινομένων. Οι εν λόγω 
δραστηριότητες θα επικεντρωθούν στους 
φυσικούς κινδύνους, στην αλλαγή του 
κλίματος, στον καιρό, στα οικοσυστήματα, 
στους φυσικούς πόρους, στα ύδατα, στη 
χρήση γης, στο περιβάλλον και στην υγεία, 
καθώς και στη βιοποικιλότητα 
(συμπεριλαμβανομένων των πτυχών 
αξιολόγησης του κινδύνου, των μεθόδων 
πρόγνωσης καιρού και των εργαλείων 
αξιολόγησης), προκειμένου να 
πραγματοποιηθεί πρόοδος στους τομείς 
στους οποίους το ΠΔΣΓ (GEOSS) μπορεί 
να επιφέρει κοινωνικά οφέλη και για να 
διασφαλιστεί η συμβολή στην 
πρωτοβουλία για την Παγκόσμια 
Παρακολούθηση του Περιβάλλοντος και 
της Ασφάλειας (ΠΠΠΑ- GMES).

Συστημάτων Γεωσκόπησης (ΠΔΣΓ) (στο 
οποίο σημαντική συμβολή έχει η 
Παγκόσμια Παρακολούθηση του 
Περιβάλλοντος και της Ασφάλειας 
(GMES)) για θέματα περιβάλλοντος και 
αειφόρου ανάπτυξης, στο πλαίσιο της 
πρωτοβουλίας της ΟΓΣ (Ομάδα για τη 
Γεωσκόπηση). Θα εξεταστεί η 
διαλειτουργικότητα μεταξύ των 
συστημάτων παρακολούθησης
(συμπεριλαμβανομένης της 
επαγρύπνησης, της ειδικής ανάπτυξης 
και της τεχνολογίας παρακολούθησης), 
διαχείρισης πληροφοριών και κοινής 
χρήσης δεδομένων, και η βελτιστοποίηση 
των πληροφοριών για την κατανόηση, 
μοντελοποίηση και πρόβλεψη 
περιβαλλοντικών φαινομένων και των με 
αυτά συνδεόμενων ανθρώπινων 
δραστηριοτήτων. Οι εν λόγω 
δραστηριότητες θα επικεντρωθούν στους 
φυσικούς κινδύνους, στην αλλαγή του 
κλίματος, στον καιρό, στους ωκεανούς, 
στις περιφερειακές θάλασσες και στις 
παράκτιες περιοχές, στα οικοσυστήματα, 
στους φυσικούς πόρους, στα ύδατα, στη 
χρήση γης, στο περιβάλλον και στην υγεία, 
καθώς και στη βιοποικιλότητα 
(συμπεριλαμβανομένων των πτυχών 
αξιολόγησης του κινδύνου, των μεθόδων 
πρόγνωσης καιρού και των εργαλείων 
αξιολόγησης), προκειμένου να 
πραγματοποιηθεί πρόοδος στους τομείς 
στους οποίους το ΠΔΣΓ (GEOSS) μπορεί 
να επιφέρει οφέλη. Θα διασφαλισθεί 
στενός συντονισμός με άλλους συναφείς 
θεματικούς τομείς, και ειδικότερα με τις 
τεχνολογίες επικοινωνίας και 
πληροφόρησης και τους θεματικούς 
τομείς του διαστήματος και της 
ασφάλειας.

Αιτιολόγηση

Από τεχνική σκοπιά, σκοπός του ΟΓΣ/GEO είναι η δημιουργία ενός «συστήματος των 
συστημάτων», δηλ. του μακροσυστήματος ΠΔΣΓ/GEOSS. Εντός αυτής της παγκόσμιας δομής, 
ιδιαίτερη σπουδαιότητα αποκτά η ΠΠΠΑ/GMES (Παγκόσμια Παρακολούθηση του 
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Περιβάλλοντος και της Ασφάλειας).

Τροπολογία 134
Παράρτημα I, Θεματικοί Τομείς, σημείο 6 " Περιβάλλον (συμπεριλαμβανομένης της αλλαγής

του κλίματος)", στοιχείο "Δραστηριότητες", πεδίο «Εργαλεία γεωσκόπησης και εργαλεία
εκτίμησης», παύλα 2 

Χρειάζονται εργαλεία προκειμένου να 
εκτιμηθεί ποσοτικά η συμβολή του 
περιβάλλοντος και της ερευνητικής 
πολιτικής στην ανταγωνιστικότητα και 
στην αειφόρο ανάπτυξη, 
συμπεριλαμβανομένων των εκτιμήσεων 
των προσεγγίσεων που βασίζονται στην 
αγορά ή των κανονιστικών προσεγγίσεων, 
καθώς επίσης και των επιπτώσεων των 
σημερινών τάσεων στα μοντέλα 
παραγωγής και κατανάλωσης. Στα εν λόγω 
εργαλεία περιλαμβάνονται μοντέλα για τη 
μελέτη των σχέσεων μεταξύ της 
οικονομίας, του περιβάλλοντος και της 
κοινωνίας και, συνεπώς, θα επιτρέψουν να 
εκπονηθούν επωφελείς και αποδοτικές 
στρατηγικές προσαρμογής και πρόληψης. 
Στο πλαίσιο της έρευνας θα επιδιωχθεί 
επίσης να βελτιωθούν οι υφιστάμενοι 
δείκτες και να αναπτυχθούν νέοι δείκτες, 
προκειμένου να εκτιμηθούν οι 
προτεραιότητες της πολιτικής για την 
αειφόρο ανάπτυξη και να αναλυθούν οι 
σχέσεις μεταξύ αυτών, λαμβάνοντας 
υπόψη το υφιστάμενο σύνολο των δεικτών 
της ΕΕ για την αειφόρο ανάπτυξη. 
Συμπεριλαμβάνεται επίσης η ανάλυση της 
τεχνολογίας, των κοινωνικοοικονομικών 
κινητήριων δυνάμεων, των εξωγενών 
παραγόντων και της διακυβέρνησης, 
καθώς επίσης οι μελέτες προοπτικών. 
Στους τομείς εφαρμογής συγκαταλέγεται η 
χρήση γης και οι θαλάσσιες πολιτικές, 
καθώς και οι οικονομικές, πολιτικές και 
κοινωνικές συγκρούσεις που σχετίζονται 
με την αλλαγή του κλίματος.

Χρειάζονται εργαλεία προκειμένου να 
εκτιμηθεί ποσοτικά η συμβολή του 
περιβάλλοντος και της ερευνητικής 
πολιτικής στην ανταγωνιστικότητα και 
στην αειφόρο ανάπτυξη, 
συμπεριλαμβανομένων της επιστημονικής 
υποστήριξης και των εκτιμήσεων των 
προσεγγίσεων που βασίζονται στην αγορά 
ή των κανονιστικών προσεγγίσεων, καθώς 
επίσης και των επιπτώσεων των σημερινών 
τάσεων στα μοντέλα παραγωγής και 
κατανάλωσης. Στα εν λόγω εργαλεία 
περιλαμβάνονται μοντέλα για τη μελέτη 
των σχέσεων μεταξύ της οικονομίας, του 
περιβάλλοντος και της κοινωνίας και, 
συνεπώς, θα επιτρέψουν να εκπονηθούν 
επωφελείς και αποδοτικές στρατηγικές 
προσαρμογής και πρόληψης. Στο πλαίσιο 
της έρευνας θα επιδιωχθεί επίσης να 
βελτιωθούν οι υφιστάμενοι δείκτες και να 
αναπτυχθούν νέοι δείκτες, προκειμένου να 
τονισθούν και να εκτιμηθούν οι 
προτεραιότητες της πολιτικής για την 
αειφόρο ανάπτυξη και να αναλυθούν οι 
σχέσεις μεταξύ αυτών, λαμβάνοντας
υπόψη το υφιστάμενο σύνολο των δεικτών 
της ΕΕ για την αειφόρο ανάπτυξη. 
Συμπεριλαμβάνεται επίσης η ανάλυση της 
τεχνολογίας, των κοινωνικοοικονομικών 
κινητήριων δυνάμεων, των εξωγενών 
παραγόντων και της διακυβέρνησης, 
καθώς επίσης οι μελέτες προοπτικών. 
Στους τομείς εφαρμογής θα μπορούσαν να 
περιληφθούν η ποιότητα του 
περιβάλλοντος, η χρήση γης, οι φυσικοί 
πόροι, η αειφόρος παραγωγή και 
κατανάλωση και οι θαλάσσιες πολιτικές, 
καθώς και οι οικονομικές, πολιτικές και 
κοινωνικές συγκρούσεις που σχετίζονται 
με την αλλαγή του κλίματος.
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Αιτιολόγηση

Προσθήκες απαραίτητες για τη διευκρίνιση και παραδειγματική μνεία των εργαλείων που
προσπαθούμε να περιγράψουμε.

Τροπολογία 135
Παράρτημα I, Θεματικοί Τομείς, σημείο 6 " Περιβάλλον (συμπεριλαμβανομένης της αλλαγής 

του κλίματος)", στοιχείο "Διεθνής συνεργασία", παράγραφος 2

Οι επιστημονικές και τεχνολογικές 
εταιρικές συνεργασίες με τις 
αναπτυσσόμενες χώρες θα συμβάλουν 
στην επίτευξη των Αναπτυξιακών Στόχων 
της Χιλιετίας σε διάφορους τομείς (π.χ. 
αναστροφή της απώλειας των 
περιβαλλοντικών πόρων, βελτίωση της 
διαχείρισης των υδάτων, της ύδρευσης και 
της αποχέτευσης, και αντιμετώπιση των 
περιβαλλοντικών προκλήσεων της 
αστικοποίησης), τομείς όπου οι ΜΜΕ θα 
μπορούσαν επίσης να διαδραματίσουν 
καίριο ρόλο. Ιδιαίτερη προσοχή θα δοθεί 
στη σχέση μεταξύ των παγκόσμιων 
περιβαλλοντικών θεμάτων και των 
περιφερειακών και τοπικών προβλημάτων 
ανάπτυξης που σχετίζονται με τους 
φυσικούς πόρους, τη βιοποικιλότητα, τη 
χρήση γης, τους φυσικούς και 
ανθρωπογενείς κινδύνους και τη 
διακινδύνευση, την αλλαγή του κλίματος, 
τις περιβαλλοντικές τεχνολογίες, το 
περιβάλλον και την υγεία, καθώς και τα 
εργαλεία ανάλυσης πολιτικής. Η 
συνεργασία με τις βιομηχανοποιημένες 
χώρες θα ενισχύσει την πρόσβαση στην 
ερευνητική αριστεία σε παγκόσμιο 
επίπεδο.

Οι επιστημονικές και τεχνολογικές 
εταιρικές συνεργασίες με τις 
αναπτυσσόμενες χώρες θα συμβάλουν 
στην επίτευξη των Αναπτυξιακών Στόχων 
της Χιλιετίας σε διάφορους τομείς (π.χ.
πρόληψη και μετριασμός των 
επιπτώσεων των κλιματολογικών 
αλλαγών και των φυσικών καταστροφών, 
αναστροφή της απώλειας των 
περιβαλλοντικών πόρων, βελτίωση της 
διαχείρισης των υδάτων, της ύδρευσης και 
της αποχέτευσης και του εδάφους, 
πρόληψη και αντιμετώπιση της 
ερημοποίησης, και αντιμετώπιση των 
περιβαλλοντικών προκλήσεων και των 
απειλών κατά της βιοποικιλότητας, της 
αστικοποίησης και της αειφόρου 
παραγωγής και κατανάλωσης), τομείς 
όπου οι ΜΜΕ θα μπορούσαν επίσης να 
διαδραματίσουν καίριο ρόλο. Ιδιαίτερη 
προσοχή θα δοθεί στη σχέση μεταξύ των 
παγκόσμιων περιβαλλοντικών θεμάτων και 
των περιφερειακών και τοπικών 
προβλημάτων ανάπτυξης που σχετίζονται 
με τους φυσικούς πόρους, τη 
βιοποικιλότητα, τη χρήση γης, τους 
φυσικούς και ανθρωπογενείς κινδύνους και 
τη διακινδύνευση, την αλλαγή του 
κλίματος, τις περιβαλλοντικές τεχνολογίες, 
το περιβάλλον και την υγεία, καθώς και τα 
εργαλεία ανάλυσης πολιτικής. Η 
συνεργασία με τις βιομηχανοποιημένες 
χώρες θα ενισχύσει την πρόσβαση στην 
ερευνητική αριστεία σε παγκόσμιο 
επίπεδο.
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Αιτιολόγηση

Η Ευρωπαϊκή Ένωση μπορεί να συμβάλει στη σωστή ανάπτυξη των φτωχότερων χωρών, 
προσφέροντάς τους και μοιραζόμενη με αυτές διάφορες τεχνικές πρόληψης και διαχείρισης των 
φυσικών καταστροφών, σωστής χρήσης του νερού και του εδάφους, αειφόρου αστικής 
οικοδόμησης και επέκτασης κλπ..

Τροπολογία 136
Παράρτημα I, Θεματικοί Τομείς, σημείο 6 " Περιβάλλον (συμπεριλαμβανομένης της αλλαγής 

του κλίματος)", στοιχείο "Διεθνής συνεργασία", παράγραφος 3

Η καθιέρωση του ΠΔΣΓ (Παγκόσμιο 
Δίκτυο Συστημάτων Γεωσκόπησης) για 
την γεωσκόπηση θα προάγει τη διεθνή 
συνεργασία για την κατανόηση των γήινων 
συστημάτων και των θεμάτων αειφορίας, 
καθώς και τη συντονισμένη συγκέντρωση 
δεδομένων για επιστημονικούς και 
πολιτικούς σκοπούς. 

Η καθιέρωση του ΠΔΣΓ (Παγκόσμιο 
Δίκτυο Συστημάτων Γεωσκόπησης) για 
την γεωσκόπηση θα προάγει τη διεθνή 
συνεργασία για την κατανόηση των γήινων 
συστημάτων και των θεμάτων αειφορίας, 
καθώς και τη συντονισμένη συγκέντρωση 
δεδομένων για επιστημονικούς και 
πολιτικούς σκοπούς, καθώς και για να 
αυξηθεί το ενδιαφέρον του δημοσίου και 
του ιδιωτικού τομέα.

Αιτιολόγηση

Είναι φανερό ότι τα δεδομένα που θα παρέχει το μακροσύστημα ΠΔΣΓ/GEOSS θα 
χρησιμεύσουν για να ευαισθητοποιηθούν οι δημόσιοι και ιδιωτικοί φορείς σχετικά με τις 
περιβαλλοντικές ανάγκες του Πλανήτη, ώστε να παρακινηθούν σε δράση.

Τροπολογία 137
Παράρτημα I, Θεματικοί Τομείς, σημείο 6 " Περιβάλλον (συμπεριλαμβανομένης της αλλαγής

του κλίματος)", στοιχείο "Ανταπόκριση σε νεοεμφανιζόμενες ανάγκες και σε απρόβλεπτες
πολιτικές ανάγκες", παράγραφος 2

Η υποστήριξη για την ανταπόκριση σε 
απρόβλεπτες περιβαλλοντικές ανάγκες 
μπορεί παραδείγματος χάριν να αφορά την 
εκτίμηση των επιπτώσεων στην αειφορία 
των νέων πολιτικών της ΕΕ, όπως σε 
θέματα περιβάλλοντος, ναυτιλιακής 
πολιτικής, προτύπων και κανονιστικών 
ρυθμίσεων. 

Η υποστήριξη για την ανταπόκριση σε 
απρόβλεπτες περιβαλλοντικές ανάγκες 
μπορεί παραδείγματος χάριν να αφορά την 
εκτίμηση των επιπτώσεων στην αειφορία 
των νέων πολιτικών της ΕΕ, όπως σε 
θέματα αειφόρου παραγωγής και 
κατανάλωσης, περιβάλλοντος, 
κλιματολογικών αλλαγών, φυσικών 
πόρων, ναυτιλιακής πολιτικής, προτύπων 
και κανονιστικών ρυθμίσεων. 
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Αιτιολόγηση

Η διαρκής αξιολόγηση της αειφορίας την οποία προβλέπει η ανωτέρω παράγραφος πρέπει να
επηρεάζει επίσης τις κοινοτικές πολιτικές στους τομείς της παραγωγής και κατανάλωσης, των
φυσικών πόρων και των κλιματολογικών αλλαγών, έτσι όπως προβλέπεται σε διάφορα σημεία
αυτού του θεματικού τομέα προτεραιότητας.

Τροπολογία 138
Παράρτημα I, Θεματικοί Τομείς, σημείο 7. "Μεταφορές (συμπεριλαμβανομένης της 

αεροναυτικής)", στοιχείο "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 και 
την πρόοδο στον τομέα της 
εκμετάλλευσης, καθώς και με βάση την 
ευρωπαϊκή πολιτική μεταφορών, 
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.

Αιτιολόγηση

Σε θέματα μεταφορών, η πρόοδος στο τομέα της εκμετάλλευσης των συστημάτων, των
υποδομών κλπ. πρέπει να ληφθεί υπόψη εξ ίσου με τα τεχνολογικά επιτεύγματα. Η
εφαρμοσθείσα μέχρι σήμερα ευρωπαϊκή πολιτική μεταφορών πρέπει επίσης να χρησιμεύσει ως
σημείο αναφοράς.

Τροπολογία 139
Παράρτημα I, Θεματικοί Τομείς, σημείο 7. " Μεταφορές (συμπεριλαμβανομένης της 

αεροναυτικής)", στοιχείο "Προσέγγιση", παράγραφος 4

Στις δραστηριότητες που έχουν ιδιαίτερη 
σημασία για τις ΜΜΕ 
συμπεριλαμβάνονται οι προσπάθειες για τη 
διασφάλιση στέρεων αλυσίδων 

Στις δραστηριότητες που έχουν ιδιαίτερη 
σημασία για τις ΜΜΕ 
συμπεριλαμβάνονται οι προσπάθειες για τη 
διασφάλιση στέρεων αλυσίδων 
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εφοδιασμού με άξονα την τεχνολογία, σε 
διάφορους τομείς· διασφάλιση της 
δυνατότητας πρόσβασης των ΜΜΕ σε 
ερευνητικές πρωτοβουλίες· διευκόλυνση 
του ρόλου και της επιχειρηματικής 
εκκίνησης των ΜΜΕ υψηλής τεχνολογίας, 
ιδίως στις προηγμένες τεχνολογίες 
μεταφορών και στις ‘σχετιζόμενες με 
υπηρεσίες’ δραστηριότητες ειδικά για τον 
τομέα των μεταφορών, καθώς επίσης και 
ανάπτυξη συστημάτων και εφαρμογών 
στον τομέα της πλοήγησης μέσω 
δορυφόρου.

εφοδιασμού με άξονα την τεχνολογία, σε 
διάφορους τομείς· διασφάλιση της 
δυνατότητας πρόσβασης των ΜΜΕ σε 
ερευνητικές πρωτοβουλίες· διευκόλυνση 
του ρόλου και της επιχειρηματικής 
εκκίνησης των ΜΜΕ υψηλής τεχνολογίας, 
ιδίως στις προηγμένες τεχνολογίες 
μεταφορών και στις ‘σχετιζόμενες με 
υπηρεσίες’ δραστηριότητες ειδικά για τον 
τομέα των μεταφορών, καθώς επίσης και 
ανάπτυξη συστημάτων και εφαρμογών 
στον τομέα της πλοήγησης μέσω 
δορυφόρου. Προς το σκοπό αυτό, η 
εκτέλεση των αντίστοιχων ερευνητικών 
τμημάτων θα υποστηριχθεί κατά το 
σκέλος των κατωτέρω απαριθμούμενων 
δραστηριοτήτων με το 20% του 
προϋπολογισμού του συγκεκριμένου 
θεματικού τομέα προτεραιότητας.  

Αιτιολόγηση

Για να συμβάλουμε στ΄ αλήθεια στη συμμετοχή των μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων σε αυτά
τα πεδία, πρέπει να θέσουμε ένα κατώτατο όριο ενισχύσεων στο πλαίσιο του συγκεκριμένου
θεματικού τομέα προτεραιότητας.

Τροπολογία 140
Παράρτημα I, Θεματικοί Τομείς, σημείο 7. " Μεταφορές (συμπεριλαμβανομένης της 

αεροναυτικής)", στοιχείο "Προσέγγιση", παράγραφος 5

Οι υφιστάμενες πολιτικές ανάγκες, καθώς 
και η ανάπτυξη, η εκτίμηση και η 
εφαρμογή νέων πολιτικών (π.χ. η πολιτική 
θαλασσίων μεταφορών) θα εξεταστούν 
εντός των διαφορετικών τομέων 
δραστηριοτήτων και εγκαρσίως. Στο έργο 
συμπεριλαμβάνονται μελέτες, μοντέλα και 
εργαλεία που αφορούν τη στρατηγική 
παρακολούθηση και πρόγνωση, καθώς και 
την ενσωμάτωση της γνώσης που αφορά 
κύρια οικονομικά, κοινωνικά, 
περιβαλλοντικά θέματα και θέματα 
ασφαλείας στον τομέα των μεταφορών. Οι 
δραστηριότητες που υποστηρίζουν 
διαθεματικούς τομείς θα εστιαστούν στις 
ιδιαιτερότητες του τομέα των μεταφορών, 

Οι υφιστάμενες πολιτικές ανάγκες, καθώς 
και η ανάπτυξη, η εκτίμηση και η 
εφαρμογή νέων πολιτικών (π.χ. η πολιτική 
θαλασσίων μεταφορών και η εφαρμογή 
του Σχεδίου Ευρωπαϊκός Ενιαίος 
Ουρανός) θα εξεταστούν εντός των 
διαφορετικών τομέων δραστηριοτήτων και 
εγκαρσίως. Στο έργο συμπεριλαμβάνονται 
μελέτες, μοντέλα και εργαλεία που 
αφορούν τη στρατηγική παρακολούθηση 
και πρόγνωση, καθώς και την ενσωμάτωση 
της γνώσης που αφορά κύρια οικονομικά, 
κοινωνικά, περιβαλλοντικά θέματα και 
θέματα ασφαλείας στον τομέα των 
μεταφορών. Οι δραστηριότητες που 
υποστηρίζουν διαθεματικούς τομείς θα 
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π.χ. στις πτυχές ασφαλείας ως εγγενούς 
απαίτησης του συστήματος μεταφορών, 
στη χρήση εναλλακτικών πηγών ενέργειας 
στις εφαρμογές του τομέα των μεταφορών 
και στην παρακολούθηση των 
περιβαλλοντικών επιπτώσεων των 
μεταφορών, συμπεριλαμβανομένης της 
αλλαγής του κλίματος.

εστιαστούν στις ιδιαιτερότητες του τομέα 
των μεταφορών, π.χ. στις πτυχές 
ασφαλείας ως εγγενούς απαίτησης του 
συστήματος μεταφορών, στη χρήση 
εναλλακτικών πηγών ενέργειας στις 
εφαρμογές του τομέα των μεταφορών και 
στην παρακολούθηση των 
περιβαλλοντικών επιπτώσεων των 
μεταφορών, συμπεριλαμβανομένης της 
αλλαγής του κλίματος.

Αιτιολόγηση

Λόγω της σπουδαιότητας του «Ενιαίου Ουρανού», πρέπει να το μνημονεύσουμε ως παράδειγμα, 
δεδομένου ότι η εφαρμογή του πιθανόν να απαιτήσει υποστήριξη από μερικές από τις δράσεις
αυτού του ειδικού προγράμματος..

Τροπολογία 141
Παράρτημα I, Θεματικοί Τομείς, σημείο 7. " Μεταφορές (συμπεριλαμβανομένης της 

αεροναυτικής)", στοιχείο "Προσέγγιση", παράγραφος 5 α (νέα)

Ειδική προσοχή θα δοθεί στη βελτιωμένη
διάχυση των αποτελεσμάτων της
κοινοτικής έρευνας. Θα προωθηθούν η 
πολυτομεακή και η διατομεακή 
προσέγγιση και θα επιδιωχθεί η μεγίστη 
συνέργεια και συμπληρωματικότητα με 
τους επικουρικούς σε επίπεδο ΕΕ και 
κρατών μελών χρηματοδοτικούς 
μηχανισμούς όπως είναι εκείνοι που 
προβλέπονται στο Πρόγραμμα Μάρκο 
Πόλο ή για τα διευρωπαϊκά δίκτυα 
μεταφορών.

Αιτιολόγηση

Οι δραστηριότητες που θα χρηματοδοτηθούν μέσω του ΠΠ7 πρέπει να συνδέονται στενά με τις 
δράσεις που θα προωθούνται από άλλα προγράμματα, ώστε να αλληλοσυμπληρώνονται.

Τροπολογία 142
Παράρτημα I, Θεματικοί Τομείς, σημείο 7. " Μεταφορές (συμπεριλαμβανομένης της 

αεροναυτικής)", στοιχείο "Προσέγγιση", παράγραφος 6
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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 διάδοσης, εκμετάλλευσης, 
επιστημονικής ενημέρωσης και 
δημοσιοποίησης (και ειδικότερα η 
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 και οι απαιτήσεις της πολιτικής 
στον τομέα μεταφορών.

Αιτιολόγηση

Θα αναπτυχθούν δράσεις δημοσιοποίησης με σκοπό να προωθηθεί η αφομοίωση των δράσεων
αυτών από τους τελικούς χρήστες και ειδικότερα από τους πολιτικούς υπεύθυνους..

Τροπολογία 143
Παράρτημα I, Θεματικοί Τομείς, σημείο 7  " Μεταφορές (συμπεριλαμβανομένης της 

αεροναυτικής)", στοιχείο "Δραστηριότητες", πεδίο "Χερσαίες μεταφορές", παράγραφος 1

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. 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 

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, την 
αληθινή εικόνα του κόστους και την 
ενεργειακή αποδοτικότητα των 
συστημάτων πρόωσης 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 
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και τις επεμβάσεις στη θάλασσα σε 
περίπτωση ατυχήματος. 

συντήρηση, την επισκευή, την 
επιθεώρηση, την ανακύκλωση, τις 
στρατηγικές του τέλους του κύκλου ζωής 
και τις επεμβάσεις στη θάλασσα σε 
περίπτωση ατυχήματος. 

Αιτιολόγηση

Το κόστος στον τομέα των μεταφορών πρέπει να αποτιμάται υπό ενεργειακούς όρους.

Τροπολογία 144
Παράρτημα I, Θεματικοί Τομείς, σημείο 7  " Μεταφορές (συμπεριλαμβανομένης της 

αεροναυτικής)", στοιχείο "Δραστηριότητες", πεδίο " Χερσαίες μεταφορές", παράγραφος 3

Διασφάλιση της αειφόρου κινητικότητας 
σε αστικό περιβάλλον: 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. 

Διασφάλιση της αειφόρου κινητικότητας 
σε 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 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. 
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Αιτιολόγηση

Οποιαδήποτε ολοκληρωμένη προσέγγιση στο σχεδιασμό των μεταφορών και στην κινητικότητα
πρέπει να προβλέπει ειδικά μέτρα υπέρ των αναπήρων.

Τροπολογία 145
Παράρτημα I, Θεματικοί Τομείς, σημείο 7  " Μεταφορές (συμπεριλαμβανομένης της 

αεροναυτικής)", στοιχείο "Δραστηριότητες", πεδίο " Χερσαίες μεταφορές", παράγραφος 3 α 
(νέα)

Ποιότητα της κινητικότητας και βαθμός
ικανοποίησης των χρηστών : βελτίωση
των υπηρεσιών, δικτύων και υποδομών, 
ώστε να γίνουν ανετότερες και 
ελκυστικότερες, τελειοποίηση των 
ολοκληρωμένων συστημάτων και 
προσφορά υπηρεσιών και χωρητικότητας 
προσαρμοσμένων στη ζήτηση, τόσο την 
ατομική όσο και τη συλλογική εκ μέρους 
ειδικών κατηγοριών (ηλικιωμένων, 
γυναικών κλπ.)

Αιτιολόγηση

Λόγω των δημογραφικών αλλαγών και των νέων αναγκών της σύγχρονης ευρωπαϊκής 
κοινωνίας στο θέμα της κινητικότητας, πρέπει να προβλέψουμε τις αλλαγές στο βαθμό 
ευαισθητοποίησης και αντίληψης του κοινού σε σχέση με τις χερσαίες μεταφορές (άνεση, 
προτιμήσες κλπ.).

Τροπολογία 146
Παράρτημα I, Θεματικοί Τομείς, σημείο 7  " Μεταφορές (συμπεριλαμβανομένης της 

αεροναυτικής)", στοιχείο "Δραστηριότητες", πεδίο " Χερσαίες μεταφορές", 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 

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 
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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 
αλυσίδας εφοδιασμού και τα συστήματα 
διανομής.

μεταποίηση, τη συναρμολόγηση, την 
κατασκευή και τη συντήρηση, καθώς και 
τη διάλυση, την εμπορία και την 
ανακύκλωση 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 
αλυσίδας εφοδιασμού και τα συστήματα 
διανομής.

Αιτιολόγηση

Οι βιομηχανικές διαδικασίες πρέπει να περιλαμβάνουν τη φάση του τέλους ωφέλιμης ζωής των
προϊόντων και τις βιομηχανικές υποδομές που συνδέονται με τις χερσαίες μεταφορές.

Τροπολογία 147
Παράρτημα I, Θεματικοί Τομείς, σημείο 8 "Κοινωνικοοικονομικές και ανθρωπιστικές

επιστήμες", στοιχείο "Στόχος"

Παραγωγή εμπεριστατωμένων κοινών 
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.

Παραγωγή εμπεριστατωμένων κοινών 
γνώσεων όσον αφορά τις πολύπλοκες και 
αλληλένδετες κοινωνικοοικονομικές 
προκλήσεις που αντιμετωπίζει η Ευρώπη, 
όπως η οικονομική ανάπτυξη, η 
απασχόληση και η ανταγωνιστικότητα, η 
επιστήμη, η τεχνολογία και η καινοτομία, 
η κοινωνική συνοχή και οι νέες 
κοινωνικές, πολιτιστικές και 
εκπαιδευτικές προκλήσεις που 
προέκυψαν από τη διεύρυνση της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης, η αειφορία, οι 
περιβαλλοντικές αλλαγές, η ισότητα των 
φύλων, η εξερχόμενη μετανάστευση, η 
ποιότητα ζωής, η εκπαίδευση, τα 
πολιτιστικά θέματα 
(συμπεριλαμβανομένης της γλωσσικής 
ποικιλομορφίας), η εισερχόμενη 
μετανάστευση και η παγκόσμια 
αλληλεξάρτηση, ιδίως με σκοπό την 
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παροχή καλύτερης βάσης γνώσεων για τις 
πολιτικές στους σχετικούς τομείς.

Αιτιολόγηση

Για μια καλύτερη κατανόηση της σημερινής ΕΕ και των κοινωνικο-οικονομικών προκλήσεων 
που καλείται να αντιμετωπίσει, είναι απαραίτητη η έρευνα στους τομείς των κοινωνικών, 
πολιτιστικών και εκπαιδευτικών προκλήσεων της διευρυμένης Ένωσης, καθώς και της 
παγκόσμιας περιβαλλοντικής αλλαγής, καθώς και στους τομείς των προκλήσεων, 
πλεονεκτημάτων και προβλημάτων της εξερχόμενης μετανάστευσης και της ισότητας των 
φύλων. Ο γλωσσικός ανταγωνισμός και η γλωσσική συνύπαρξη είναι κεντρικό πολιτιστικό 
πρόβλημα στην Ευρώπη που αξίζει να το μνημονεύσουμε χωριστά. Ομοίως και η εισερχόμενη 
μετανάστευση.

Τροπολογία 148
Παράρτημα I, Θεματικοί Τομείς, σημείο 8. " Κοινωνικοοικονομικές και ανθρωπιστικές

επιστήμες", στοιχείο "Προσέγγιση", παράγραφος 1 

Οι ερευνητικές προτεραιότητες αφορούν 
κύριες κοινωνικές, οικονομικές και 
πολιτιστικές προκλήσεις που αντιμετωπίζει 
η Ευρώπη και ο κόσμος σήμερα, όπως και 
στο μέλλον. Το προτεινόμενο ερευνητικό 
θεματολόγιο αποτελεί μια συνεκτική 
προσέγγιση για την αντιμετώπιση των εν 
λόγω προκλήσεων. Η ανάπτυξη της βάσης 
κοινωνικοοικονομικών και ανθρωπιστικών 
γνώσεων επί των εν λόγω καίριας 
σημασίας προκλήσεων θα συμβάλει 
σημαντικά στην προώθηση των κοινών 
γνώσεων σε ολόκληρη την Ευρώπη και 
στην επίλυση ευρύτερων διεθνών 
προβλημάτων. Οι ερευνητικές 
προτεραιότητες θα βοηθήσουν στη 
βελτίωση της διαμόρφωσης, της 
εφαρμογής, των επιπτώσεων και της 
εκτίμησης της πολιτικής σχεδόν σε όλους 
τους τομείς της κοινοτικής πολιτικής σε 
ευρωπαϊκό, εθνικό, περιφερειακό και 
τοπικό επίπεδο· μια ουσιαστική διεθνής 
προοπτική περιλαμβάνεται στις 
περισσότερες ερευνητικές εργασίες.

Οι ερευνητικές προτεραιότητες αφορούν 
κύριες κοινωνικές, οικονομικές και 
πολιτιστικές προκλήσεις που αντιμετωπίζει 
η Ευρώπη και ο κόσμος σήμερα, όπως και 
στο μέλλον. Το προτεινόμενο ερευνητικό 
θεματολόγιο αποτελεί μια συνεκτική 
προσέγγιση για την αντιμετώπιση των εν 
λόγω προκλήσεων. Η ανάπτυξη της βάσης 
κοινωνικοοικονομικών, 
κοινωνικοπολιτιστικών και 
ανθρωπιστικών γνώσεων επί των εν λόγω 
καίριας σημασίας προκλήσεων θα 
συμβάλει σημαντικά στην προώθηση των 
κοινών γνώσεων σε ολόκληρη την Ευρώπη 
και στην επίλυση ευρύτερων διεθνών 
προβλημάτων. Οι ερευνητικές 
προτεραιότητες θα βοηθήσουν στη 
βελτίωση της διαμόρφωσης, της 
εφαρμογής, των επιπτώσεων και της 
εκτίμησης της πολιτικής σχεδόν σε όλους 
τους τομείς της κοινοτικής πολιτικής σε 
ευρωπαϊκό, εθνικό, περιφερειακό και 
τοπικό επίπεδο· μια ουσιαστική διεθνής 
προοπτική περιλαμβάνεται στις 
περισσότερες ερευνητικές εργασίες.
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Αιτιολόγηση

Πρέπει να συμπεριληφθούν και οι κοινωνικοπολιτιστικές επιστήμες, ώστε να αποκτήσουμε μια
ευρύτερη και ακριβέστερη αντίληψη των ευρωπαϊκών και διεθνών προβλημάτων.

Τροπολογία 149
Παράρτημα I, Θεματικοί Τομείς, σημείο 8 " Κοινωνικοοικονομικές και ανθρωπιστικές
επιστήμες", στοιχείο "Δραστηριότητες", πεδίο "Οικονομική ανάπτυξη, απασχόληση και

ανταγωνιστικότητα στην κοινωνία της γνώσης", παράγραφος 1

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 και την τεχνολογική 
συνοχή, 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:

Αιτιολόγηση

Πρέπει επίσης να συνυπολογισθούν τα ζητήματα τα σχετικά με την κοινωνικοοικονομική
σταθερότητα, καθώς και τα προβλήματα που συνδέονται με το τεχνολογικό χάσμα, με σκοπό τη
δίκαιη ανάπτυξη της κοινωνίας της γνώσης και την υλοποίηση μιας Ευρωπαϊκής Ένωσης με
τεχνολογική συνοχή.

Τροπολογία 150
Παράρτημα I, Θεματικοί Τομείς, σημείο 8 " Κοινωνικοοικονομικές και ανθρωπιστικές

επιστήμες", στοιχείο "Δραστηριότητες", πεδίο " 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, 

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

Αιτιολόγηση

Πρέπει να συμπεριληφθεί και η άτυπη εκπαίδευση, αφού αποτελεί μέρος της σημερινής
πραγματικότητας και δεν μπορεί ούτε πρέπει να αγνοηθεί.

Τροπολογία 151
Παράρτημα I, Θεματικοί Τομείς, σημείο 8 " Κοινωνικοοικονομικές και ανθρωπιστικές

επιστήμες", στοιχείο "Δραστηριότητες", πεδίο " 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, τις διατομεακές σχέσεις και τα 
θέματα παραγωγικότητας, 
συμπεριλαμβανομένου του ρόλου του 
τομέα των υπηρεσιών, της εξωτερικής 
ανάθεσης των υπηρεσιών, των 
τεχνολογιών της πληροφορίας και της 
επικοινωνίας, των οικονομικών, της 
δημογραφίας, της ζήτησης και των 
διεργασιών των μακροπρόθεσμων 
αλλαγών. 

Αιτιολόγηση

Οι διατομεακές σχέσεις είναι όλο και μεγαλύτερες στο σημερινό παγκοσμιοποιημένο πλανήτη
και πρέπει να αναφέρονται μαζί με τις οικονομικές δομές, όπως και η εξωτερική ανάθεση των 
υπηρεσιών και οι τεχνολογίες της πληροφορίας και της επικοινωνίας άνευ των οποίων δεν 
νοείται σύγχρονο οικονομικό σύστημα.

Τροπολογία 152
Παράρτημα I, Θεματικοί Τομείς, σημείο 8 " Κοινωνικοοικονομικές και ανθρωπιστικές

επιστήμες", στοιχείο "Δραστηριότητες", πεδίο " Οικονομική ανάπτυξη, απασχόληση και
ανταγωνιστικότητα στην κοινωνία της γνώσης", παράγραφος 2

Οι ερευνητικές εργασίες θα 
συμπεριλάβουν τις σημαντικές νέες 
προκλήσεις και ευκαιρίες που απορρέουν 
από την ενίσχυση της παγκοσμιοποίησης, 
τις αναδυόμενες οικονομίες, την 

Οι ερευνητικές εργασίες θα 
συμπεριλάβουν τις σημαντικές νέες 
προκλήσεις και ευκαιρίες που απορρέουν 
από την ενίσχυση της παγκοσμιοποίησης, 
τη διεθνή μεταφορά τεχνολογίας, το ρόλο 
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μετεγκατάσταση επιχειρήσεων και τη 
διεύρυνση της ΕΕ. Τα θέματα 
απασχόλησης θα συμπεριλάβουν την 
ανεργία και την υποαπασχόληση.

των νέων επιχειρήσεων, τις αναδυόμενες 
οικονομίες, την μετεγκατάσταση 
επιχειρήσεων και τη διεύρυνση της ΕΕ. Τα 
θέματα απασχόλησης θα συμπεριλάβουν 
την ανεργία και την υποαπασχόληση.

Αιτιολόγηση

Σε ένα πλανήτη όλο και πιο παγκοσμιοποιημένο, πρέπει να λάβουμε υπόψη τις προκλήσεις και
τις ευκαιρίες που προκύπτουν από την όλο και εκτενέστερη μεταφορά τεχνολογίας και από το
ρόλο των νέων επιχειρήσεων τόσο στις αναπτυγμένες χώρες όσο και στις αναδυόμενες και στις
υπανάπτυκτες.

Τροπολογία 153
Παράρτημα I, Θεματικοί Τομείς, σημείο 8. " Κοινωνικοοικονομικές και ανθρωπιστικές

επιστήμες", στοιχείο "Δραστηριότητες", πεδίο "Συνδυασμός των οικονομικών, κοινωνικών
και περιβαλλοντικών στόχων στο πλαίσιο μιας ευρωπαϊκής προοπτικής", παύλα 2 α (νέα)

- Την παγκόσμια περιβαλλοντική αλλαγή
μέσα από μια πολυτομεακή προοπτική 
που συμπεριλαμβάνει τις αλληλεπιδράσεις 
μεταξύ οικοσυστημάτων και κοινωνικών 
συστημάτων

Αιτιολόγηση

Για να κατανοήσουμε καλύτερα τα αίτια και τις συνέπειες της παγκόσμιας περιβαλλοντικής 
αλλαγής, πρέπει να κατανοήσουμε τις αλληλεπιδράσεις μεταξύ οικοσυστημάτων και κοινωνικών 
συστημάτων και να δούμε τις επιπτώσεις αυτών των αλληλεπιδράσεων, ώστε να έχουμε 
περισσότερα στοιχεία για να αξιολογήσουμε με μεγαλύτερη διαύγεια τις πιθανές εναλλακτικές 
λύσεις στα προβλήματα που επηρεάζουν τη βιωσιμότητα του πλανήτη.

Τροπολογία 154
Παράρτημα I, Θεματικοί Τομείς, σημείο 8 " Κοινωνικοοικονομικές και ανθρωπιστικές
επιστήμες", στοιχείο "Δραστηριότητες", πεδίο "Κυρίαρχες τάσεις στην κοινωνία και

επιπτώσεις τους", τίτλος

Κυρίαρχες τάσεις στην κοινωνία και
επιπτώσεις τους

Κυρίαρχες τάσεις στην κοινωνία, αίτια και 
επιπτώσεις τους
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Αιτιολόγηση

Για να κατανοήσουμε τις τάσεις της σημερινής κοινωνίας και τις επιπτώσεις αυτών των
τάσεων, πρέπει να αναλύσουμε τα αίτια και την προέλευσή τους.

Τροπολογία 155
Παράρτημα I, Θεματικοί Τομείς, σημείο 8 " Κοινωνικοοικονομικές και ανθρωπιστικές

επιστήμες", στοιχείο "Δραστηριότητες", πεδίο "Η Ευρώπη στον κόσμο", παράγραφος 1, 
εισαγωγικό τμήμα

Σκοπός είναι να κατανοηθούν οι 
μεταβαλλόμενες αλληλεπιδράσεις και 
αλληλεξαρτήσεις μεταξύ των περιφερειών 
του κόσμου και οι επιπτώσεις τους στις 
σχετικές περιφέρειες, ιδίως στην Ευρώπη, 
καθώς και το σχετικό θέμα της 
αντιμετώπισης των νεοεμφανιζόμενων 
απειλών και κινδύνων σε παγκόσμιο 
επίπεδο και της συσχέτισής τους με τα 
ανθρώπινα δικαιώματα, τις προσωπικές 
ελευθερίες και ευεξία. Η έρευνα 
εμπερικλείει δύο σχετικά σκέλη:

Σκοπός είναι να κατανοηθούν οι 
μεταβαλλόμενες αλληλεπιδράσεις και 
αλληλεξαρτήσεις μεταξύ των περιφερειών 
του κόσμου, συμπεριλαμβανομένων των 
διαπολιτισμικών σχέσεων και των 
σχέσεων αλληλεξάρτησης των 
αναπτυσσόμενων περιφερειών και οι 
επιπτώσεις τους στις σχετικές περιφέρειες, 
ιδίως στην Ευρώπη, καθώς και το σχετικό 
θέμα της αντιμετώπισης των 
νεοεμφανιζόμενων απειλών και κινδύνων 
σε παγκόσμιο επίπεδο και της συσχέτισής 
τους με τα ανθρώπινα δικαιώματα, τις 
προσωπικές ελευθερίες και ευεξία. Η 
έρευνα εμπερικλείει δύο σχετικά σκέλη:

Αιτιολόγηση

Δεν πρέπει να αφήσουμε έξω από το πεδίο της μελέτης τις διαπολιτισμικές σχέσεις και τις
σχέσεις αλληλεξάρτησης των αναπτυσσόμενων περιφερειών, ώστε να κατανοήσουμε καλύτερα
την εξέλιξη αυτών των περιφερειών και την επίδρασή τους σε έναν παγκοσμιοποιημένο πλανήτη
με ειδική έμφαση στην Ευρώπη.

Τροπολογία 156
Παράρτημα I, Θεματικοί Τομείς, σημείο 8. " Κοινωνικοοικονομικές και ανθρωπιστικές

επιστήμες", στοιχείο "Δραστηριότητες", πεδίο " Η Ευρώπη στον κόσμο", παράγραφος 1, 
παύλα 2

- Τις συγκρούσεις, τις αιτίες και την 
επίλυσή τους· τη σχέση μεταξύ ασφάλειας 
και αποσταθεροποιητικών παραγόντων, 
όπως η φτώχεια, η εγκληματικότητα, η 
υποβάθμιση του περιβάλλοντος και η 

- Τις συγκρούσεις, τις αιτίες και την 
επίλυσή τους· τη σχέση μεταξύ ασφάλειας 
και αποσταθεροποιητικών παραγόντων, 
όπως η φτώχεια, η μετανάστευση, η 
εγκληματικότητα, η υποβάθμιση του 
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σπανιότητα των πόρων· την τρομοκρατία, 
τις αιτίες και τις επιπτώσεις της· τις 
πολιτικές που σχετίζονται με την ασφάλεια 
και την αντίληψη της ανασφάλειας και των 
πολιτικοστρατιωτικών σχέσεων.

περιβάλλοντος και η σπανιότητα των 
πόρων· την τρομοκρατία, τις αιτίες και τις 
επιπτώσεις της· τις πολιτικές που 
σχετίζονται με την ασφάλεια και την 
αντίληψη της ανασφάλειας και των 
πολιτικοστρατιωτικών σχέσεων.

Αιτιολόγηση

Πρέπει να συμπεριληφθεί η μετανάστευση ως παράγων αποσταθεροποίησης.

Τροπολογία 157
Παράρτημα I, Θεματικοί Τομείς, σημείο 8. " Κοινωνικοοικονομικές και ανθρωπιστικές

επιστήμες", στοιχείο "Δραστηριότητες", πεδίο " Η Ευρώπη στον κόσμο", παράγραφος 1, 
παύλα 2 α (νέα)

- Την ειρήνη στο πλαίσιο της
Ευρωπαϊκής Ένωσης και του πλανήτη : 
την ειρήνη ως θεμελιώδη αξία, τις
θετικές επιπτώσεις της στην Ευρωπαϊκή
Ένωση και στις υπόλοιπες περιφέρειες
του πλανήτη, τα προβλήματα που
οφείλονται στην απουσία ειρήνης
(πολέμους, ανασφάλεια) και τις σχέσεις 
μεταξύ περιφερειών ως συνέπεια της 
ειρήνευσης.

Αιτιολόγηση

Η ειρήνη είναι και πρέπει να είναι θεμελιώδης αξία τόσο στην Ευρωπαϊκή Ένωση όσο και στο
υπόλοιπο πλανήτη. Λόγω της ειρήνης ή εξ αιτίας της απουσίας ειρήνης έχουμε διάφορους
τύπους σχέσεων μεταξύ περιφερειών και (αρνητικές ή θετικές) επιπτώσεις που πρέπει να 
αποτελέσουν αντικείμενο έρευνας και μελέτης.

Τροπολογία 158
Παράρτημα I, Θεματικοί Τομείς, σημείο 8. " Κοινωνικοοικονομικές και ανθρωπιστικές
επιστήμες", στοιχείο "Δραστηριότητες", πεδίο " Η Ευρώπη στον κόσμο", παράγραφος 2

Σε αμφότερα τα σκέλη εξετάζονται ο 
ρόλος της Ευρώπης στον κόσμο, η 
ανάπτυξη του πολυμερούς συστήματος και 
του διεθνούς δικαίου, η προώθηση της 
δημοκρατίας και των θεμελιωδών 

Και στα τρία σκέλη εξετάζονται ο ρόλος 
της Ευρώπης στον κόσμο, η ανάπτυξη του 
πολυμερούς συστήματος και του διεθνούς 
δικαίου, η προώθηση της δημοκρατίας, της 
ισότητας, της ειρήνης και των 
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δικαιωμάτων, συμπεριλαμβανομένων των 
διαφόρων εννοιολογικών τους διαφορών, 
καθώς και η εικόνα της Ευρώπη στο 
εξωτερικό.

θεμελιωδών δικαιωμάτων, 
συμπεριλαμβανομένων των διαφόρων 
εννοιολογικών τους διαφορών, καθώς και 
η εικόνα της Ευρώπη στο εξωτερικό.

Αιτιολόγηση

Η ισότητα μεταξύ ανθρώπων σε όλα τα πεδία και με όλες τις εννοιολογικές διαφορές είναι μια
θεμελιώδης αξία άνευ της οποίας οι κοινωνίες δεν μπορούν να προχωρήσουν και γι΄ αυτό δεν
πρέπει να μένει απ΄ έξω.

Η Ευρώπη έχει πολύ σημαντικό ρόλο να παίξει για την επίτευξη της παγκόσμιας ειρήνης.

Τροπολογία 159
Παράρτημα I, Θεματικοί Τομείς, σημείο 8. " Κοινωνικοοικονομικές και ανθρωπιστικές
επιστήμες", στοιχείο "Δραστηριότητες", πεδίο "Ο πολίτης στην Ευρωπαϊκή Ένωση", 

παράγραφος 1, εισαγωγικό τμήμα

Ο πολίτης στην Ευρωπαϊκή Ένωση

Στο πλαίσιο της μελλοντικής εξέλιξης της 
ΕΕ, σκοπός είναι να βελτιωθεί η 
κατανόηση, πρώτον, των θεμάτων που 
αφορούν τη δημιουργία του αισθήματος 
της δημοκρατικής ‘‘συνυπευθυνότητας” 
και της ενεργού συμμετοχής των πολιτών, 
καθώς επίσης και της αποτελεσματικής και 
δημοκρατικής διακυβέρνησης και, 
δεύτερον, των διαφορών και των κοινών 
σημείων της Ευρώπης όσον αφορά τον 
πολιτισμό, τους θεσμούς, το δίκαιο, την 
ιστορία, τις γλώσσες και τις αξίες. Η 
έρευνα θα καλύπτει τα ακόλουθα:

Η ιδιότητα του πολίτη στην Ευρωπαϊκή 
Ένωση
Στο πλαίσιο της μελλοντικής εξέλιξης της 
ΕΕ, σκοπός είναι να βελτιωθεί η 
κατανόηση, πρώτον, των θεμάτων που 
αφορούν τη δημιουργία του αισθήματος 
της δημοκρατικής ‘‘συνυπευθυνότητας” 
και της ενεργού και ισότιμης συμμετοχής 
των πολιτών, καθώς επίσης και της 
αποτελεσματικής και δημοκρατικής 
διακυβέρνησης και, δεύτερον, των 
διαφορών και των κοινών σημείων της 
Ευρώπης όσον αφορά τον πολιτισμό, τους 
θεσμούς, το δίκαιο, την ιστορία, τις 
γλώσσες, τις αξίες και την ιστορική 
εξέλιξη της ευρωπαϊκής ιδιαίτερης 
ταυτότητας. Η έρευνα θα καλύπτει τα 
ακόλουθα:

Αιτιολόγηση

Η συμμετοχή πρέπει να είναι ισορροπημένη ανάμεσα σε άνδρες και γυναίκες, ώστε να έχουν μια
αληθινή αντιπροσωπευτικότητα της κοινωνίας.

Έχει σημασία η μελέτη της ιστορικής εξέλιξης της ευρωπαϊκής ιδιαίτερης ταυτότητας για να
κατανοήσουμε καλύτερα τις ομοιότητες και τα διαφορές στην Ευρώπη και να εκφράσουμε στο 
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μέγιστο βαθμό τον πολιτιστικό πλουραλισμό και πλούτο της.

Τροπολογία 160
Παράρτημα I, Θεματικοί Τομείς, σημείο 8. " Κοινωνικοοικονομικές και ανθρωπιστικές
επιστήμες", στοιχείο "Δραστηριότητες", πεδίο " Ο πολίτης στην Ευρωπαϊκή Ένωση",

παράγραφος 1, παύλα 1

- Τη συμμετοχή (συμπεριλαμβανομένης 
της συμμετοχής της νεολαίας), την 
εκπροσώπηση, τη λογοδοσία και τη 
νομιμότητα· την ευρωπαϊκή δημόσια 
σφαίρα, τα μέσα μαζικής επικοινωνίας και 
τη δημοκρατία· τις διάφορες μορφές 
διακυβέρνησης στην ΕΕ και τις πολιτικές 
διεργασίες· τον ρόλο της κοινωνίας των 
πολιτών· την ιδιότητα του πολίτη και τα 
δικαιώματα του πολίτη· και τις αξίες του 
πληθυσμού σε σχέση με τα ανωτέρω 
θέματα.

- Τη συμμετοχή (συμπεριλαμβανομένης 
της συμμετοχής της νεολαίας και της 
ισότιμης συμμετοχής), την εκπροσώπηση, 
συμπεριλαμβανομένης της επίτευξης μιας 
όσο το δυνατόν πιο άμεσης 
εκπροσώπησης, τη λογοδοσία και τη 
νομιμότητα· την ευρωπαϊκή δημόσια 
σφαίρα, τα μέσα μαζικής επικοινωνίας και 
τη δημοκρατία· τις διάφορες μορφές 
διακυβέρνησης στην ΕΕ και τις πολιτικές 
διεργασίες· τον ρόλο της κοινωνίας των 
πολιτών· την ιδιότητα του πολίτη και τα 
δικαιώματα του πολίτη· και τις αξίες του 
πληθυσμού σε σχέση με τα ανωτέρω 
θέματα.

Αιτιολόγηση

Δεν θα υπάρξει πραγματική συμμετοχή εάν η συμμετοχή δεν είναι ισότιμη.

Η πραγματική δημοκρατία επιτυγχάνεται μέσω μιας όσο το δυνατόν πιο άμεσης εκπροσώπησης, 
ώστε να μην υπάρχουν σχεδόν καθόλου εμπόδια ανάμεσα στους πολίτες και στους πολιτικούς 
αντιπροσώπους τους.

Τροπολογία 161
Παράρτημα I, Θεματικοί Τομείς, σημείο 8. " Κοινωνικοοικονομικές και ανθρωπιστικές

επιστήμες", στοιχείο "Δραστηριότητες", πεδίο "Δραστηριότητες με γνώμονα τις μελλοντικές 
προοπτικές", 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 
των γνώσεων, των αλλαγών όσον αφορά 
τις μορφές εγκληματικότητας και των 
σοβαρών κινδύνων καθώς και της 
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κοινωνικής διάστασης των παγκόσμιων 
περιβαλλοντικών αλλαγών.

Αιτιολόγηση

Σημασία της μελέτης και έρευνας στο θέμα της κοινωνικής διάστασης των παγκόσμιων
περιβαλλοντικών αλλαγών.

Τροπολογία 162
Παράρτημα I, Θεματικοί Τομείς, σημείο 8. " Κοινωνικοοικονομικές και ανθρωπιστικές

επιστήμες", στοιχείο "Δραστηριότητες", πεδίο " Δραστηριότητες με γνώμονα τις μελλοντικές 
προοπτικές", παύλα 2

- Θεματικές προοπτικές επικεντρωμένες 
περισσότερο στις εξελίξεις στους 
νεοεμφανιζόμενους τομείς έρευνας ή στις 
εξελίξεις σε υφιστάμενους τομείς, καθώς 
και στο μέλλον των επιστημονικών 
κλάδων.

- Θεματικές προοπτικές επικεντρωμένες 
περισσότερο στις εξελίξεις στους 
νεοεμφανιζόμενους τομείς έρευνας ή στις 
εξελίξεις σε υφιστάμενους τομείς, όπως 
είναι τα συλλογικά φαινόμενα, τα 
πολύπλοκα συστήματα και τα πολύπλοκα 
δίκτυα. Επίσης στο μέλλον των 
επιστημονικών κλάδων.

Αιτιολόγηση

Πρέπει να διευκρινιστούν κάποια αναδυόμενα πεδία έρευνας που έχουν ιδιαίτερη σημασία 
σήμερα υπό το πρίσμα των νέων προοπτικών των κοινωνικών επιστημών.

Τροπολογία 163
Παράρτημα I, Θεματικοί Τομείς, σημείο 8 " Κοινωνικοοικονομικές και ανθρωπιστικές

επιστήμες", στοιχείο "Δραστηριότητες", πεδίο " Νεοεμφανιζόμενες ανάγκες και απρόβλεπτες 
πολιτικές ανάγκες"

Η έρευνα με αντικείμενο τις 
νεοεμφανιζόμενες ανάγκες θα προσφέρει 
στους ερευνητές ένα πεδίο για να 
προσδιορίσουν και να αντιμετωπίσουν τις 
ερευνητικές προκλήσεις που δεν 
προσδιορίζονται ανωτέρω. Θα ενθαρρύνει 
την καινοτόμο σκέψη σχετικά με τις 
προκλήσεις που αντιμετωπίζει η Ευρώπη 
και οι οποίες δεν έχουν έως σήμερα 
συζητηθεί ευρέως ή άλλους σχετικούς 
συνδυασμούς θεμάτων, προοπτικών και 

Η έρευνα με αντικείμενο τις 
νεοεμφανιζόμενες ανάγκες θα προσφέρει 
στους ερευνητές ένα πεδίο για να 
προσδιορίσουν και να αντιμετωπίσουν τις 
ερευνητικές προκλήσεις που δεν 
προσδιορίζονται ανωτέρω. Θα ενθαρρύνει 
την καινοτόμο σκέψη σχετικά με τις 
προκλήσεις που αντιμετωπίζει η Ευρώπη 
και οι οποίες δεν έχουν έως σήμερα 
συζητηθεί ευρέως ή άλλους σχετικούς 
συνδυασμούς θεμάτων, προοπτικών και 
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επιστημονικών κλάδων. Θα 
πραγματοποιηθεί επίσης έρευνα για την 
αντιμετώπιση απρόβλεπτων πολιτικών 
αναγκών, σε στενή διαβούλευση με όσους 
εμπλέκονται στη χάραξη πολιτικής.

επιστημονικών κλάδων. Θα 
πραγματοποιηθεί επίσης έρευνα για την 
αντιμετώπιση απρόβλεπτων πολιτικών 
αναγκών, σε στενή διαβούλευση με όσους 
εμπλέκονται στη χάραξη πολιτικής. Θα
αναπτυχθεί μια ειδική δραστηριότητα
που θα επιτρέπει να ενσωματώνονται στις
κοινωνικές επιστήμες οι προοπτικές, 
έννοιες και μεθοδολογίες άλλων 
επιστημονικών κλάδων (φυσικών 
επιστημών, ηλεκτρονικών υπολογιστών, 
γνωσιολογικών επιστημών κλπ.)

Αιτιολόγηση

Η κατανόηση των κοινωνικών φαινομένων αξιοποιεί ευρύτατα τις έννοιες και μεθόδους άλλων
επιστημών. Η τάση αυτή αξίζει να λάβει μια ευρωπαϊκή ώθηση στο πλαίσιο μιας
δραστηριότητας στον τομέα των αναδυόμενων ερευνών σαν κι αυτές που προβλέπονται σε
άλλους θεματικούς τομείς. Ο θεματικός τομέας της «πολιτιστικής δυναμικής» που είχε
προβλεφθεί στο Πρόγραμμα NEST του ΠΠ6 αποτελεί προηγούμενο προς αυτή την κατεύθυνση.

Τροπολογία 164
Παράρτημα I, Θεματικοί Τομείς, σημείο 9.1 "Ασφάλεια", στοιχείο "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. Πιο συγκεκριμένα, για να 
ενισχυθεί η συμμετοχή των ΜΜΕ στις 
δραστηριότητες έρευνας, ανάπτυξης και 
καινοτομίας, θα τους παρέχεται το 20% 
του προϋπολογισμού του παρόντος 
θεματικού τομέα προτεραιότητας. 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.
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Αιτιολόγηση

Για να συμβάλουμε πραγματικά στη συμμετοχή των ΜΜΕ σε αυτά τα πεδία, πρέπει να ορίσουμε
μια κατώτατη ενίσχυση στο πλαίσιο του συγκεκριμένου θεματικού τομέα προτεραιότητας.

Τροπολογία 165
Παράρτημα I, Θεματικοί Τομείς, σημείο 9.1 "Ασφάλεια", παράγραφος 6 α (νέα)

Θα αναπτυχθούν δραστηριότητες
επιστημονικής ενημέρωσης και
δημοσιοποίησης για καθεμιά από τις
δραστηριότητες που αναπτύσσονται στο 
πλαίσιο αυτού του θεματικού τομέα 
προτεραιότητας.

Αιτιολόγηση

Πρέπει στο μέτρο του δυνατού να γίνεται η προτεινόμενη εδώ δημοσιοποίηση, ώστε να γίνονται
γνωστές οι δραστηριότητες που χρηματοδοτούνται μέσω του ΠΠ7.

Τροπολογία 166
Παράρτημα I, Θεματικοί Τομείς, σημείο 9.1 "Ασφάλεια", στοιχείο "Δραστηρότητες", πεδίο

"Ασφάλεια των υποδομών και των επιχειρήσεων κοινής ωφελείας"

• Οι δραστηριότητες θα επικεντρωθούν 
στους στόχους των συμβάντων· 
παραδείγματα υποδομών-στόχων είναι οι 
τόποι όπου μπορούν να προκληθούν 
συμβάντα μεγάλης κλίμακας, σημαντικοί 
τόποι πολιτικής αξίας (π.χ. 
κοινοβουλευτικά κτίρια) ή συμβολικής 
αξίας (π.χ. συγκεκριμένα μνημεία) και οι 
επιχειρήσεις κοινής ωφελείας, όπως οι 
υποδομές ενέργειας (πετρελαίου, 
ηλεκτρικής ενέργειας, φυσικού αερίου), 
ύδρευσης, μεταφορών 
(συμπεριλαμβάνονται οι εναέριες, 
θαλάσσιες και χερσαίες μεταφορές), 
επικοινωνιών (συμπεριλαμβανομένων των 
ραδιοτηλεοπτικών επικοινωνιών), 
οικονομίας, διοίκησης, δημόσιας υγείας, 
κλπ. Απαιτείται μια σειρά ικανοτήτων για 
την αντιμετώπιση του εν λόγω τομέα 

• Οι δραστηριότητες θα επικεντρωθούν 
στις καταστροφές και στους στόχους των 
συμβάντων· παραδείγματα υποδομών-
στόχων είναι οι τόποι όπου μπορούν να 
προκληθούν συμβάντα μεγάλης κλίμακας, 
σημαντικοί τόποι πολιτικής αξίας (π.χ. 
κοινοβουλευτικά κτίρια) ή συμβολικής 
αξίας (π.χ. συγκεκριμένα μνημεία) και οι 
επιχειρήσεις κοινής ωφελείας, όπως οι 
υποδομές ενέργειας (πετρελαίου, 
ηλεκτρικής ενέργειας, φυσικού αερίου), 
ύδρευσης, μεταφορών 
(συμπεριλαμβάνονται οι εναέριες, 
θαλάσσιες και χερσαίες μεταφορές), 
επικοινωνιών (συμπεριλαμβανομένων των 
ραδιοτηλεοπτικών επικοινωνιών), 
οικονομίας, διοίκησης, δημόσιας υγείας, 
κλπ. Απαιτείται μια σειρά ικανοτήτων για 
την αντιμετώπιση του εν λόγω τομέα 
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αποστολής, πολλές εκ των οποίων 
αφορούν πρωτίστως τη φάση “προστασία”, 
αλλά και τη φάση “προετοιμασία”. 
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 
ανάλυση και η εκτίμηση των τρωτών
σημείων των φυσικών υποδομών και των 
λειτουργιών τους· η διασφάλιση των 
υφιστάμενων και μελλοντικών καίριας 
σημασίας δημόσιων και ιδιωτικών 
δικτυωμένων υποδομών, συστημάτων και 
υπηρεσιών σε σχέση με τη φυσική τους 
ακεραιότητα και λειτουργία· τα συστήματα 
ελέγχου και συναγερμού που επιτρέπουν 
την ταχεία αντίδραση σε περίπτωση 
επεισοδίου· η προστασία από τις 
πολλαπλές επιπτώσεις ενός συμβάντος.

αποστολής, πολλές εκ των οποίων 
αφορούν πρωτίστως τη φάση “προστασία”, 
αλλά και τη φάση “προετοιμασία”. 
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 
ανάλυση και η εκτίμηση των τρωτών 
σημείων των φυσικών υποδομών και των 
λειτουργιών τους· η διασφάλιση των 
υφιστάμενων και μελλοντικών καίριας 
σημασίας δημόσιων και ιδιωτικών 
δικτυωμένων υποδομών, συστημάτων και 
υπηρεσιών σε σχέση με τη φυσική τους 
ακεραιότητα και λειτουργία· τα συστήματα 
ελέγχου και συναγερμού που επιτρέπουν 
την ταχεία αντίδραση σε περίπτωση 
επεισοδίου· η προστασία από τις 
πολλαπλές επιπτώσεις ενός συμβάντος.

Αιτιολόγηση

Πρέπει να αναφερθούν πρώτα απ΄ όλα οι συνέπειες των καταστροφών.

Τροπολογία 167
Παράρτημα I, Θεματικοί Τομείς, σημείο 9.1 "Ασφάλεια", στοιχείο "Δραστηριότητες", πεδίο 

"Ενοποίηση και διαλειτουργικότητα των συστημάτων ασφαλείας", τίτλος

• Ενοποίηση και διαλειτουργικότητα των 
συστημάτων ασφαλείας

Ενοποίηση, διασύνδεση και 
διαλειτουργικότητα των συστημάτων 
ασφαλείας

Αιτιολόγηση

Για να παραχθεί το επιθυμητό αποτέλεσμα διαλειτουργικότητας στα συστήματα ασφαλείας, 
πρέπει να μεριμνήσουμε ότι θα είναι καλά διασυνδεδεμένα μεταξύ τους.

Τροπολογία 168
Παράρτημα I, Θεματικοί Τομείς, σημείο 9.1 "Ασφάλεια", στοιχείο "Δραστηριότητες", πεδίο

"Ασφάλεια και κοινωνία"

• Ασφάλεια και κοινωνία: οι • Ασφάλεια (security and safety) και 
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δραστηριότητες είναι διαθεματικής φύσεως 
και πρέπει να διεξαχθούν με διάδραση 
μεταξύ των φυσικών επιστημών, της 
τεχνολογίας και άλλων επιστημών, ιδίως 
των πολιτικών, των κοινωνικών και των 
ανθρωπιστικών επιστημών. Έμφαση θα 
δοθεί στις στοχοθετημένες πολιτιστικές και 
κοινωνικοοικονομικές αναλύσεις, στην 
εκπόνηση σεναρίων και σε άλλες 
ερευνητικές δραστηριότητες σχετικά με 
θέματα όπως: η ασφάλεια ως μια 
εξελισσόμενη έννοια (συνολικές αναλύσεις 
των αναγκών που αφορούν την ασφάλεια 
με σκοπό να προσδιοριστούν οι κύριες 
λειτουργικές απαιτήσεις για την 
αντιμετώπιση του μεταβαλλόμενου τοπίου 
της ασφάλειας)· τα τρωτά σημεία και οι 
νέες απειλές (π.χ. στο πεδίο της 
τρομοκρατίας και του οργανωμένου 
εγκλήματος)· η στάση των πολιτών σε 
καταστάσεις κρίσης (π.χ. αντίληψη της 
τρομοκρατίας και του εγκλήματος, 
συμπεριφορά του πλήθους, δημόσια 
κατανόηση και αποδοχή των ελέγχων για 
την ασφάλεια (και τη φυσική προστασία))· 
η ετοιμότητα και η προθυμία του πολίτη σε 
περίπτωση τρομοκρατικών επιθέσεων· τα 
θέματα σχετικά με την επικοινωνία μεταξύ 
των αρχών και των πολιτών σε 
καταστάσεις κρίσης· η ενίσχυση της 
ευαισθητοποίησης του κοινού για τις 
απειλές· η καθοδήγηση των πολιτών για τα 
εσωτερικά συμβουλευτικά και 
συνδρομητικά συστήματα ασφάλειας στα 
κράτη μέλη και σε επίπεδο ΕΕ, οι 
συμπεριφορικές, ψυχολογικές και άλλες 
σχετικές αναλύσεις των τρομοκρατών· τα 
δεοντολογικά θέματα σε σχέση με την 
προστασία των προσωπικών δεδομένων 
και την ακεραιότητα των πληροφοριών. Η 
έρευνα θα προσανατολιστεί επίσης στην 
ανάπτυξη στατιστικών δεικτών για την 
εγκληματικότητα, ούτως ώστε να καταστεί 
δυνατή η εκτίμηση των εξελίξεων όσον 
αφορά την εγκληματικότητα.

κοινωνία: οι δραστηριότητες είναι 
διαθεματικής φύσεως και πρέπει να 
διεξαχθούν με διάδραση μεταξύ των 
φυσικών επιστημών, της τεχνολογίας και 
άλλων επιστημών, ιδίως των πολιτικών, 
των κοινωνικών και των ανθρωπιστικών 
επιστημών. Έμφαση θα δοθεί στις 
στοχοθετημένες πολιτιστικές και 
κοινωνικοοικονομικές αναλύσεις, στην 
εκπόνηση σεναρίων και σε άλλες 
ερευνητικές δραστηριότητες σχετικά με 
θέματα όπως: η πολιτιστική, κοινωνική 
και οικονομική διάσταση της ασφάλειας, 
η ασφάλεια ως μια εξελισσόμενη έννοια 
(συνολικές αναλύσεις των αναγκών που 
αφορούν την ασφάλεια με σκοπό να 
προσδιοριστούν οι κύριες λειτουργικές 
απαιτήσεις για την αντιμετώπιση του 
μεταβαλλόμενου τοπίου της ασφάλειας)· 
τα τρωτά σημεία λόγω καταστροφών και 
οι νέες απειλές (π.χ. στο πεδίο της 
τρομοκρατίας και του οργανωμένου 
εγκλήματος)· η στάση των πολιτών σε 
καταστάσεις κρίσης (π.χ. αντίληψη της 
τρομοκρατίας και του εγκλήματος, 
συμπεριφορά του πλήθους, δημόσια 
κατανόηση και αποδοχή των ελέγχων για 
την ασφάλεια (και τη φυσική προστασία))· 
η ετοιμότητα και η προθυμία του πολίτη σε 
περίπτωση τρομοκρατικών επιθέσεων· τα 
θέματα σχετικά με την επικοινωνία μεταξύ 
των αρχών και των πολιτών σε 
καταστάσεις κρίσης· η ενίσχυση της 
ευαισθητοποίησης του κοινού για τις 
απειλές· η καθοδήγηση των πολιτών για τα 
εσωτερικά συμβουλευτικά και 
συνδρομητικά συστήματα ασφάλειας στα 
κράτη μέλη και σε επίπεδο ΕΕ, οι 
συμπεριφορικές, ψυχολογικές και άλλες 
σχετικές αναλύσεις των τρομοκρατών· τα 
δεοντολογικά θέματα σε σχέση με την 
προστασία των προσωπικών δεδομένων 
και την ακεραιότητα των πληροφοριών. Η 
έρευνα θα προσανατολιστεί επίσης στην 
ανάπτυξη στατιστικών δεικτών για την 
εγκληματικότητα, ούτως ώστε να καταστεί 
δυνατή η εκτίμηση των εξελίξεων όσον 
αφορά την εγκληματικότητα.
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Αιτιολόγηση

Είναι πασίγνωστο ότι στην αγγλική υπάρχει διαφορά μεταξύ των όρων "security" και "safety". 
Προτείνεται να περιληφθούν στον τίτλο οι αγγλικοί όροι, ώστε να μην περιορίζονται οι
ερμηνείες ως προς το πεδίο εφαρμογής αυτής της παραγράφου.

Τροπολογία 169
Παράρτημα I, Θεματικοί Τομείς, σημείο 9.1 "Ασφάλεια", στοιχείο "Διεθνής συνεργασία", 

παράγραφος 2

Σε περιπτώσεις που υπάρχει αμοιβαίο 
όφελος προβλέπονται ειδικές δράσεις 
διεθνούς συνεργασίας σύμφωνα με την 
πολιτική ασφάλειας της ΕΕ, όπως η έρευνα 
σχετικά με τις δραστηριότητες στον τομέα 
της ασφάλειας με δυνατότητες εφαρμογής 
σε παγκόσμιο επίπεδο.

Σε περιπτώσεις που υπάρχει αμοιβαίο 
όφελος προβλέπονται ειδικές δράσεις 
διεθνούς συνεργασίας σύμφωνα με την 
πολιτική ασφάλειας της ΕΕ, όπως η έρευνα 
σχετικά με τις δραστηριότητες στον τομέα 
της ασφάλειας με δυνατότητες εφαρμογής 
σε παγκόσμιο επίπεδο στην ασφάλεια και 
τις καταστροφές.

Αιτιολόγηση

Πρέπει να διευκρινίσουμε και στον τομέα της διεθνούς συνεργασίας τα δυο βασικά θέματα της
παραγράφου.

Τροπολογία 170
Παράρτημα I, Θεματικοί Τομείς, σημείο 9.1 "Ασφάλεια", στοιχείο " Ανταπόκριση σε 

νεοεμφανιζόμενες ανάγκες"

Ο θεματικός τομέας έρευνας σε θέματα 
ασφάλειας είναι εκ φύσεως και λόγω 
σχεδιασμού ευέλικτος. Οι δραστηριότητες 
θα επιτρέψουν την αντιμετώπιση 
μελλοντικών απειλών κατά της ασφάλειας 
που μέχρι σήμερα ήταν άγνωστες, καθώς 
και των σχετικών πολιτικών αναγκών που 
ενδέχεται να προκύψουν. Η εν λόγω 
ευελιξία θα συμπληρώσει τον 
επικεντρωμένο στην εκτέλεση αποστολής 
χαρακτήρα των ερευνητικών 
δραστηριοτήτων που παρατίθενται 
ανωτέρω.

Ο θεματικός τομέας έρευνας σε θέματα 
ασφάλειας είναι εκ φύσεως και λόγω 
σχεδιασμού ευέλικτος. Οι δραστηριότητες 
θα επιτρέψουν την αντιμετώπιση 
μελλοντικών καταστροφών και απειλών 
κατά της ασφάλειας που μέχρι σήμερα 
ήταν άγνωστες, καθώς και των σχετικών 
πολιτικών αναγκών που ενδέχεται να 
προκύψουν. Η εν λόγω ευελιξία θα 
συμπληρώσει τον επικεντρωμένο στην 
εκτέλεση αποστολής χαρακτήρα των 
ερευνητικών δραστηριοτήτων που 
παρατίθενται ανωτέρω.
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Αιτιολόγηση

Πρέπει να αναφερθεί και η αντιμετώπιση των καταστροφών.

Τροπολογία 171
Παράρτημα I, Θεματικοί Τομείς, σημείο 9.2 "Διάστημα", στοιχείο "Δραστηριότητες", πεδίο " 
Διαστημικές εφαρμογές στην υπηρεσία της ευρωπαϊκής κοινωνίας ",  παύλα 1 " Παγκόσμια 

Παρακολούθηση του Περιβάλλοντος και της Ασφάλειας (ΠΠΠΑ - GMES)"

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 

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, 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. 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 
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(προ)επιχειρησιακές υπηρεσίες που 
ανταποκρίνονται σε ειδικές μορφές 
ζήτησης.

καταστεί δυνατή η χρήση τους σε 
(προ)επιχειρησιακές υπηρεσίες που 
ανταποκρίνονται σε ειδικές μορφές 
ζήτησης.

Αιτιολόγηση

Έχει αποδειχθεί ότι ο έλεγχος και η επιτήρηση μέσω δορυφόρου μπορούν να είναι πολύ
αποτελεσματικοί για την πρόληψη και τη διαχείριση των φυσικών καταστροφών.

Τροπολογία 172
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 
ενδεικτική 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. 
Προτεραιότητα θα δοθεί σε όσες
πρωτοβουλίες αποτελούν, σε επίπεδο
στόχων, αποτέλεσμα των εργασιών που 
πραγματοποίησαν οι ευρωπαϊκές
τεχνολογικές πλατφόρμες και
εξασφαλίζουν αποτελεσματική οργάνωση
και δημιουργία Κοινών Επιχειρήσεων για
τη διαχείριση των επενδύσεων του 
ιδιωτικού τομέα και των δημόσιων 
ευρωπαϊκών και εθνικών 
χρηματοδοτήσεων, 
συμπεριλαμβανομένων των εισφορών σε 
κεφάλαια και των επιδοτήσεων του 
Προγράμματος-πλαίσιο για την Έρευνα.
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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.

Αιτιολόγηση

Οι Κοινές Τεχνολογικές Πρωτοβουλίες που διαρθρώνονται βάσει του άρθρου 171 απαιτούν τη
λειτουργία Κοινών Επιχειρήσεων. Η ικανότητα οργάνωσης και διαχείρισης πρέπει να 
αποτελέσει βασικό κριτήριο για τις αποφάσεις κοινοτικής συμμετοχής.

Τροπολογία 173
Παράρτημα III, τμήμα "Χρηματοδοτική Διευκόλυνση Καταμερισμού του Κινδύνου", 

παράγραφος 1

Σύμφωνα με το παράρτημα ΙΙ, η Κοινότητα 
θα παράσχει επιχορήγηση (δράση 
συντονισμού και ενίσχυσης) στην 
Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΤΕ). 
Η εν λόγω επιχορήγηση θα συμβάλει στον 
στόχο της Κοινότητας να προωθήσει τις 
επενδύσεις του ιδιωτικού τομέα στην 
έρευνα, αυξάνοντας την ικανότητα της 
ΕΤΕ να διαχειριστεί τον κίνδυνο και 
συνεπώς επιτρέποντας (i) έναν μεγαλύτερο 
όγκο δανειοδότησης από πλευράς ΕΤΕ για 
ορισμένα επίπεδα κινδύνου, και (ii) τη 
χρηματοδότηση ευρωπαϊκών δράσεων 
ΕΤΑ υψηλότερου κινδύνου εν συγκρίσει 
με τη χρηματοδότηση που θα ήταν δυνατή 
χωρίς παρόμοια κοινοτική ενίσχυση.

Σύμφωνα με το παράρτημα ΙΙ, η Κοινότητα 
θα παράσχει επιχορήγηση (δράση 
συντονισμού και ενίσχυσης) στην 
Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΤΕ). 
Η εν λόγω επιχορήγηση θα έχει ως σκοπό 
να συμβάλει στον στόχο της Κοινότητας 
να διευκολύνει και να προωθήσει τις 
επενδύσεις του ιδιωτικού τομέα στην 
έρευνα, αυξάνοντας την ικανότητα της 
ΕΤΕ να διαχειριστεί τον κίνδυνο και 
συνεπώς επιτρέποντας (i) έναν μεγαλύτερο 
όγκο δανειοδότησης από πλευράς ΕΤΕ ή 
άλλων χρηματοπιστωτικών μεσαζόντων 
για ορισμένα επίπεδα κινδύνου, και (ii) τη 
χρηματοδότηση ευρωπαϊκών δράσεων 
ΕΤΑ υψηλότερου κινδύνου εν συγκρίσει 
με τη χρηματοδότηση που θα ήταν δυνατή 
χωρίς παρόμοια κοινοτική ενίσχυση.

Τροπολογία 174
Παράρτημα III, τμήμα "Χρηματοδοτική Διευκόλυνση Καταμερισμού του Κινδύνου", 
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παράγραφος 2

Η ΕΤΕ θα δανείζει κεφάλαια που θα 
συγκεντρώνονται από τις διεθνείς 
χρηματοδοτικές αγορές, σύμφωνα με τους 
πρότυπους κανόνες της, τους κανονισμούς 
και τις διαδικασίες της. Κατόπιν θα 
χρησιμοποιεί την εν λόγω επιχορήγηση 
μαζί με τα ίδια κεφάλαια, ως προβλέψεις 
και διάθεση κεφαλαίου εντός της τράπεζας 
για την κάλυψη μέρους των κινδύνων που 
συνδέονται με τα εν λόγω δάνεια σε 
επιλέξιμες μεγάλης έκτασης ευρωπαϊκές 
δράσεις ΕΤΑ.

Η ΕΤΕ θα δανείζει κεφάλαια που θα 
συγκεντρώνονται από τις διεθνείς 
χρηματοδοτικές αγορές, σύμφωνα με τους 
πρότυπους κανόνες της, τους κανονισμούς 
και τις διαδικασίες της. Κατόπιν θα 
χρησιμοποιεί την εν λόγω επιχορήγηση 
μαζί με τα ίδια κεφάλαια, ως προβλέψεις 
και διάθεση κεφαλαίου εντός της τράπεζας 
για την κάλυψη μέρους των κινδύνων που 
συνδέονται με τα εν λόγω δάνεια σε 
επιλέξιμες ευρωπαϊκές δράσεις ΕΤΑ.

Τροπολογία 175
Παράρτημα III, τμήμα "Χρηματοδοτική Διευκόλυνση Καταμερισμού του Κινδύνου", 

παράγραφος 5, πεδίο 2

• Την επιλεξιμότητα μεγάλων ευρωπαϊκών 
δράσεων ΕΤΑ. 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 τον κανονισμό που 
θεσπίστηκε βάσει του άρθρου 167 της 
Συνθήκης, η συμφωνία επιχορήγησης θα 
καθορίζει επίσης τους διαδικαστικούς 
κανόνες και θα εγγυάται το δικαίωμα της 
Κοινότητας να θέσει βέτο, κάτω από 
ορισμένες συνθήκες, στη χρήση της 
επιχορήγησης για παροχή δανείου 
προτεινόμενου από την ΕΤΕ.

• Την επιλεξιμότητα ευρωπαϊκών δράσεων 
ΕΤΑ. Οι δράσεις διαχείρισης των Κοινών 
Επιχειρήσεων που προκύπτουν από τις
“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 
δράσεις προτεραιότητας για τη χρήση 
αυτού του χρηματοδοτικού μέσου. Η 
κοινοτική συνδρομή στην ΕΤΕ πρέπει να 
αντισταθμίζεται με μια δομή εργασίας 
που θα διευκολύνει την εκτέλεση 
ερευνητικών σχεδίων και/ή υποδομών 
μέσω της πρόσβασης στην κεφαλαιαγορά, 
υπό μορφή είτε πιστώσεων είτε 
κεφαλαίων κινδύνου. Προς το σκοπό 
αυτό, η ΕΤΕ μπορεί να χρησιμοποιεί άλλα 
μέσα (Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων) 
και άλλους χρηματοπιστωτικούς 
μεσάζοντες.
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Αιτιολόγηση

Η επιχορήγηση στην ΕΤΕ πρέπει να αποσκοπεί στο να διευκολύνει την πρόσβαση στην ιδιωτική
χρηματοδότηση υπέρ της έρευνας και ανάπτυξης. Η ΕΤΕ θα πρέπει να προσαρμόσει την 
οργάνωσή της κατά τρόπο που να επιτρέπει τη δυνατότητα συμμετοχής άλλων 
χρηματοπιστωτικών φορέων και μεσαζόντων. Ειδική προσπάθεια πρέπει να γίνει για να 
διευκολυνθεί η πρόσβαση των μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων.
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ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Προς μια Ευρώπη της καινοτομίας και της γνώσης
Η ΕΕ οφείλει να επιδιώκει την αριστεία και προς το σκοπό αυτό είναι απαραίτητη η δέσμευσή της με ένα 
φιλόδοξο σύστημα έρευνας και καινοτομίας

Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο της Λισαβόνας πρότεινε μια στρατηγική για ένα νέο μοντέλο 
οικονομικής μεγέθυνσης, που θα σέβεται το περιβάλλον και θα επιδιώκει την πρόοδο, με 
κύριους μοχλούς την επιστημονική έρευνα, την τεχνολογική ανάπτυξη και την καινοτομία. 
Στη συνέχεια, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο της Βαρκελώνης πρότεινε να ορισθεί ως στόχος για 
το 2010 η αύξηση των συνολικών δαπανών σε έρευνα/ανάπτυξη και καινοτομία μέχρι 
ποσοστό 3% του ΑΕΠ της ΕΕ (2/3 από τον ιδιωτικό τομέα και το υπόλοιπο 1/3 από τον 
δημόσιο).

Παίρνοντας ως σημείο αναφοράς την Έκθεση Kok1, η Έκθεση Locatelli2 ορίζει τις
προϋποθέσεις για να μπορέσει η ΕΕ να επιτύχει τους στόχους του 2010: προαγωγή των
ιδιωτικών επενδύσεων στην έρευνα, αύξηση του ανθρώπινου δυναμικού μέχρι 8 ερευνητές
ανά 1.000 ενεργά άτομα, πράγμα που ισοδυναμεί με 700.000 νέους ερευνητές, στήριξη της
ποιοτικής θεμελιώδους έρευνας, βελτίωση της σχέσης των ερευνητικών κύκλων με τον 
επιχειρηματικό κόσμο και ειδικά με τις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ), δημιουργία 
καλύτερων διαύλων συντονισμού των ερευνητικών πολιτικών σε ευρωπαϊκή 
(συμπεριλαμβανομένης της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων), εθνική και περιφερειακή 
κλίμακα και απλοποίηση της γραφειοκρατίας και των διαδικασιών των δράσεων. 

Βάσει όλων των ανωτέρω η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρουσίασε τον Απρίλιο 2005 την
πρότασή της για το 7ο Πρόγραμμα-Πλαίσιο (ΠΠ7) προϋπολογισμού 72,7 δις ευρώ για την
περίοδο 2007-2013 (ποσόν που ισοδυναμεί με διπλασιασμό του προϋπολογισμού του 
προηγούμενου ΠΠ), σε συμφωνία με την Έκθεση Boege που είχε εγκριθεί με ευρεία 
πλειοψηφία από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.

Ως προς το περιεχόμενο του ΠΠ7, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο συμφωνεί σε γενικές γραμμές
με την πρόταση της Επιτροπής και επισημαίνει ξεκάθαρα ότι μόνο εάν διατηρηθεί το
προτεινόμενο από την Επιτροπή και το Κοινοβούλιο επίπεδο χρηματοδότησης θα μπορέσει 
να διασφαλισθεί η υλοποίηση των στόχων.

Όμως, η συμφωνία του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου το Δεκέμβριο 2005 και η συμφωνία
Συμβουλίου-Κοινοβουλίου για τις Δημοσιονομικές Προοπτικές 2007-2013 προβλέπουν για
το ΠΠ7 πιστώσεις σχεδόν κατά 30% χαμηλότερες από τις προβλεπόμενες από την Επιτροπή
στην αρχική της πρόταση, έστω κι αν η εν λόγω συμφωνία προβλέπει μια ρήτρα ριζικής 
αναθεώρησης του κοινοτικού προϋπολογισμού το 2009. Προς το παρόν, Επιτροπή και
Συμβούλιο θα πρέπει να συμφωνήσουν με το Κοινοβούλιο προκειμένου να καταστεί δυνατή
μια αισθητή αύξηση των πιστώσεων βάσει των αναγκών του ΠΠ7 και ειδικότερα του
συγκεκριμένου Ειδικού Προγράμματος, ώστε να υλοποιηθούν οι στόχοι τους.

  
1 http://europa.eu.int/comm/councils/bx20041105/kok_report_en.pdf
2 Κείμενα που εγκρίθηκαν, P6_TA (2005) 0077
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Το Ειδικό Πρόγραμμα «Συνεργασία» αντιπροσωπεύει, σε σχέση με την αρχική πρόταση της
Επιτροπής, το 61% του συνολικού προϋπολογισμού του ΠΠ7. Με αυτό, επιδιώκεται να 
αποκτήσει η ΕΕ ηγετική θέση σε συγκεκριμένους επιστημονικούς και τεχνολογικο-
στρατηγικούς τομείς, μέσα από τη στήριξη της συνεργασίας μεταξύ πανεπιστημίων, 
ερευνητικών κέντρων, βιομηχανίας και λοιπών θεσμών τόσο της ΕΕ όσο και τρίτων χωρών.
Η πρόταση της Επιτροπής προβλέπει εννέα θεματικούς τομείς προτεραιότητας που 
χαρακτηρίζονται σε σημαντικό βαθμό από πνεύμα συνέχειας σε σχέση με το ΠΠ6, και 
περιέχει βελτιώσεις στις προσεγγίσεις, που θα επιτρέψουν στις ερευνητικές ομάδες να έχουν 
καλύτερη πρόσβαση στα προγράμματα.

Η εισηγήτριά σας συμφωνεί σε γενικές γραμμές με τη δομή και το περιεχόμενο της πρότασης 
της Επιτροπής. Όμως, θεωρεί θεμελιώδες το να δοθούν οι δέουσες απαντήσεις στα εξής
ερωτήματα:

Πολυτομεακή και διατομεακή προσέγγιση. Οι κοινές προσεγγίσεις που ισχύουν για
τεχνολογικά και επιστημονικά θέματα που ενδιαφέρουν περισσότερους του ενός θεματικούς
τομείς και, στην περίπτωση της διατομεακής προσέγγισης, η εξέταση συγκεκριμένων
περίπλοκων προβλημάτων των θεματικών προτεραιοτήτων υπό το πρίσμα διαφορετικών
κλάδων ταυτόχρονα, είναι μια εξαιρετικά αποτελεσματική τακτική για την επίτευξη
σημαντικής επιστημονικής προόδου. 

Ενίσχυση του ρόλου της βιομηχανίας μέσα από τις Τεχνολογικές Πλατφόρμες. Για να 
προσπαθήσουμε να επιτύχουμε τους στόχους του Συμβουλίου της Βαρκελώνης και για να 
ενισχύσουμε την ανταγωνιστικότητα, έχει ζωτική σημασία να οργανώσουμε ένα διάλογο και 
μια συνεργασία με την βιομηχανία καθώς και ανάμεσα στη βιομηχανία και τα ερευνητικά 
κέντρα.

Κοινές Τεχνολογικές Πρωτοβουλίες. Κυρίως, αναμένεται να δώσουν συνέχεια στις
Τεχνολογικές Πλατφόρμες οι οποίες, σε λίγες περιπτώσεις, μπορούν να οδηγήσουν στη
συγκρότηση εταιρικών μορφών δημοσίου-ιδιωτικού τομέα, με μεγαλύτερο βαθμό
ολοκλήρωσης, εμβέλεια και διάρκεια, υπό τη διαχείριση Κοινών Επιχειρήσεων των οποίων η
εισφορά σε κεφάλαια εκ μέρους της Επιτροπής θα απαιτεί προηγούμενη γνωμοδότηση του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, καθώς ορίζει το άρθρο 171.
Επειδή πρόκειται για νέα εργαλεία τεχνικής και οικονομικής διαχείρισης και συμμετοχής στο
Ειδικό Πρόγραμμα «Συνεργασία», θα πρέπει η Επιτροπή να συγκροτήσει τους
διαχειριστικούς μηχανισμούς που θα διασφαλίσουν την τήρηση των κριτηρίων, τη διαφάνεια 
στις προτεραιότητες, την υγιή και αποτελεσματική διαχείριση και την τακτική λογοδοσία 
ενώπιον του Κοινοβουλίου για όλα τα ανωτέρω.

Συμμετοχή των ΜΜΕ. Πρέπει να δημιουργηθούν μηχανισμοί που θα διασφαλίσουν την 
πραγματική συμμετοχή των ΜΜΕ στις δράσεις και τα σχέδια των θεματικών τομέων του 
Προγράμματος «Συνεργασία». Η πρόταση της Επιτροπής πρέπει να διατυπωθεί με 
περισσότερες λεπτομέρειες ως προς τα εξής:

α) να θέτει συγκεκριμένους στόχους συμμετοχής τόσο στην εφαρμογή όσο και στον
προϋπολογισμό του Προγράμματος «Συνεργασία» (20%)
β) να επιδιώξει τη μέγιστη συμβολή όλων των κοινοτικών ταμείων, συμπεριλαμβανομένων
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της ΕΤΕ/ΒΕΙ (Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων) και του Ευρωπαϊκού Ταμείου 
Επενδύσεων (ΕΤΕπ/FEI) στη χρηματοδότηση σχεδίων στα οποία θα προβλέπεται συμμετοχή 
ΜΜΕ
γ) να δημιουργηθούν μηχανισμοί για τη συγκρότηση περιφερειακών, θεματικών ή τοπικών
ομίλων με σκοπό τη βελτίωση της ικανότητας συμμετοχής
δ) τη βελτίωση και απλοποίηση των διοικητικών διαδικασιών.

Σε αυτό το σημείο, σημασία έχει να δημιουργηθούν ειδικοί μηχανισμοί συντονισμού με το
Ειδικό Πρόγραμμα. «Ικανότητες» και με το Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα και
Καινοτομία».

Αλληλοσυμπληρωματικότητα και συνέργεια. Πρέπει να ενισχυθούν η
αλληλοσυμπληρωματικότητα και η συνέργεια του Ειδικού Προγράμματος «Συνεργασία» με
τα άλλα κοινοτικά προγράμματα και δράσεις, όπως το Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα και
Καινοτομία», τα Διαρθρωτικά Ταμεία και άλλα ικανά να χρηματοδοτήσουν δράσεις, 
υποδομές ή σχέδια έρευνας, ανάπτυξης ή καινοτομίας.

Στην πράξη, τούτο δεν είναι εύκολο να εφαρμοσθεί, για τους ίδιους περιορισμούς που θέτουν
και οι κανονισμοί που έχουμε εκδώσει για τη χρήση αυτών των ταμείων και για τη διαχείριση 
αυτών των προγραμμάτων. Προτείνεται μια διαδικασία για την παρουσίαση ολοκληρωμένων 
προτάσεων που θα οδηγούν σε άθροιση προσπαθειών χωρίς αλληλεπικάλυψη. Το σημείο 
αυτό πρέπει να καλυφθεί μέσω των κανόνων συμμετοχής.

Αναθεώρηση προϋπολογισμού. Αφού η συμφωνία Κοινοβουλίου-Συμβουλίου για τις
Δημοσιονομικές Προοπτικές 2007-2013 δεν παρέχει τους αναγκαίους πόρους για την πλήρη
υλοποίηση των στόχων του ΠΠ7, και ειδικότερα του Ειδικού Προγράμματος «Συνεργασία», 
η εισηγήτριά σας προτείνει να υποβληθεί, στο πλαίσιο της αναθεώρησης του δημοσιονομικού
πλαισίου που θα γίνει το 2009, μια πρόταση που να είναι ανάλογη των φιλοδοξιών της ΕΕ σε
αυτό τον τομέα.

Ανταπόκριση σε νέες ανάγκες και ευκαιρίες. Το Ειδικό Πρόγραμμα «Συνεργασία» πρέπει
να είναι δεόντως ανοικτό ώστε και να ανταποκρίνεται στις ανάγκες που παρουσιάζονται σε
πεδία όπου η πρόοδος είναι ταχύτατη, μεταβαλλόμενη και δύσκολα προβλέψιμη σε βάθος
επτά ετών, και να ανταποκρίνεται σε όλες στις πολιτικές ανάγκες που εμφανίζονται ως 
συνέπεια απρόβλεπτων περιστάσεων και απαιτούν ταχεία αντίδραση, όπως π.χ. σε 
περιπτώσεις επιδημιών κλπ.

Συντονισμός με τα κράτη μέλη. Πρέπει να ενισχυθούν οι μηχανισμοί συντονισμού των
προγραμμάτων έρευνας, ανάπτυξης και καινοτομίας των κρατών μελών και των περιφερειών 
με το Πρόγραμμα-Πλαίσιο και ειδικότερα με το συγκεκριμένο ειδικό πρόγραμμα, για την 
καλύτερη δυνατή αξιοποίηση των οικονομικών πόρων, για την άθροιση και όχι 
αλληλεπικάλυψη των προσπαθειών και για τη δημιουργία ενός πραγματικού Ευρωπαϊκού 
Χώρου Έρευνας.

Ο Ευρωπαϊκός Χώρος Έρευνας
Πρέπει ως ζήτημα αρχής να δοθεί προτεραιότητα στις κοινοτικές δράσεις αντί της
διακυβερνητικής μεθόδου. Να προτιμάται δηλαδή η διακυβερνητική συνεργασία, π.χ. στο 
πλαίσιο του ΕRΑ ΝΕΤ, μόνο όταν οι δράσεις συμπίπτουν με τους στόχους του ΠΠ7 και εάν 
οι προτείνοντες διευκολύνουν και διασφαλίζουν τη δυνατότητα ισότιμης συμμετοχής άλλων 
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φορέων άλλων κρατών μελών. 

Τα Πανεπιστήμια ως βασικό δίκτυο κέντρων έρευνας και κατάρτισης.  Στην ΕΕ, πάνω 
από το 60% της έρευνας γίνεται στα Πανεπιστήμια, όπου με τη σειρά της εκπαιδεύεται η 
συντριπτική πλειοψηφία το ερευνητικού προσωπικού. Είναι κι αυτό άλλο ένα σημαντικό 
στοιχείο που πρέπει να τονισθεί στην έκθεση, και να συνεκτιμηθεί στις μελλοντικές 
αποφάσεις που πιθανόν να ληφθούν σχετικά με τον τρόπο οργάνωσης της Επιστήμης και της 
Τεχνολογίας στην ΕΕ και σχετικά με τη δημιουργία τυχόν νέων ερευνητικών θεσμών 
αριστείας, όπως π.χ. στην περίπτωση ενός μελλοντικού Ευρωπαϊκού Τεχνολογικού 
Ινστιτούτου.

Μεταφορά τεχνολογίας. Είναι πολύ γνωστές οι δυσκολίες που υπάρχουν ως προς την 
σύνδεση των ερευνητικών κύκλων με τον επιχειρηματικό κόσμο (και με τις δυο έννοιες). 
Πρέπει να προβλεφθούν και να ενισχυθούν μηχανισμοί και κίνητρα ώστε η εν λόγω 
μεταφορά γνώσεων, ικανοτήτων και τεχνολογιών να οδηγήσει στο να γίνονται γνωστά τα 
αποτελέσματα της έρευνας, να αφομοιώνονται και να χρησιμοποιούνται από τις επιχειρήσεις 
και ιδίως από τις ΜΜΕ. 

Διεθνής συνεργασία. Η συνεργασία με χώρες εκτός ΕΕ πρέπει να θεμελιωθεί σε όσους 
θεματικούς τομείς αυτή αποφέρει μια σημαντική πρόσθετη αξία, και να εστιασθεί σε δυο 
σκέλη: στη συνεργασία με βιομηχανικές χώρες επί ειδικών θεμάτων κοινού ενδιαφέροντος, 
κατά προτεραιότητα συγκαταλεγόμενων στους θεματικούς τομείς του παρόντος 
προγράμματος, και στη συνεργασία με αναπτυσσόμενες χώρες, για σχέδια που αποσκοπούν 
στην προώθηση βελτιώσεων στους τομείς της οικονομικής ανάπτυξης, της υγείας, της 
κοινωνικής ευημερίας και της περιβαλλοντικής αειφορίας.

Μείωση του τεχνολογικού χάσματος. Τα στατιστικά στοιχεία δείχνουν ότι οι τεχνολογικές 
ανισότητες μεταξύ των διαφόρων χωρών και περιφερειών της ΕΕ είναι μεγαλύτερου βαθμού 
από ό,τι οι οικονομικές ανισότητες ή οι ανισότητες στον τομέα της ποιότητας ζωής. Γι΄ αυτό, 
το Ειδικό Πρόγραμμα «Συνεργασία» πρέπει να δώσει ιδιαίτερη προσοχή στο να επιτύχει 
μεγαλύτερη σύγκλιση μεταξύ των χωρών και περιφερειών της ΕΕ στον τομέα της Επιστήμης 
και της Τεχνολογίας, μέσα από αποτελεσματικά μέτρα που θα επιτρέψουν τη μείωση του 
τεχνολογικού χάσματος μεταξύ των διαφόρων περιοχών.

Επιστημονική Δημοσιοποίηση. Το Ειδικό Πρόγραμμα «Συνεργασία» πρέπει να συμβάλει
επίσης στην επιστημονική δημοσιοποίηση, με σκοπό να φέρει την επιστήμη και την
τεχνολογία πλησιέστερα στην κοινωνία, πράγμα που πρέπει να λαμβάνεται υπόψη τόσο κατά
την κατάρτιση όσο και κατά την εκτέλεση των σχεδίων

Ο ρόλος του Κοινοβουλίου. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο πρέπει να έχει σημαντικότερο ρόλο
στην παρακολούθηση και τον έλεγχο της εφαρμογής του Προγράμματος-Πλαισίου, και
ειδικότερα του συγκεκριμένου ειδικού προγράμματος. Το Κοινοβούλιο πρέπει να λαμβάνει
γνώση και να γνωμοδοτεί σχετικά με το πρόγραμμα εργασίας του άρθρου 6, σχετικά με
οποιαδήποτε αναπροσαρμογή του και σχετικά με την κατανομή του προϋπολογισμού.

Χρηματοδοτικά Μέσα με την ΕΤΕ. Η πρόταση της Επιτροπής προβλέπει επιχορήγηση από
την ΕΤΕ. Αυτή θα πρέπει να αποβλέπει στο να συμβάλει ευρέως στην διευκόλυνση και 
προαγωγή των επενδύσεων του ιδιωτικού τομέα στην Έρευνα και Ανάπτυξη. Ο μηχανισμός 
του επιμερισμού των κινδύνων μπορεί να έχει περιορισμούς ως προς τη φύση (μόνο 
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πιστώσεις) και ως προς τον όγκο (μόνο μεγάλα σχέδια), γι΄αυτό θα πρέπει να διερευνηθούν 
όλες οι δυνατότητες συνεργασίας με την ΕΤΕ και το ΕΤΕπ , όπου χρειασθεί, για να 
επιδιωχθεί σε βαθμό ανάλογο προς την δημόσια προσπάθεια που αντιπροσωπεύει το 
Πρόγραμμα-Πλαίσιο, ο στόχος της Διάσκεψης Κορυφής της Βαρκελώνης, του να 
προέρχονται από τον ιδιωτικό τομέα τα 2/3 των επενδύσεων. Θα πρέπει να καταβληθεί κάθε 
προσπάθεια ώστε η οικονομική συνδρομή της ΕΤΕ σε αυτό το νέο πλαίσιο να ανταποκριθεί 
και να στηρίξει τη ζήτηση, που θα πρέπει να τονωθεί μέσα από τις Τεχνολογικές Πλατφόρμες 
και τις Κοινές Τεχνολογικές Πρωτοβουλίες.


