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Τροπολογία 53
Rolandas Paksas

Πρόταση απόφασης
Αιτιολογική σκέψη 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(3) Στο πρόγραμμα Ορίζοντας 2020 
καθορίζεται ο γενικός στόχος του εν λόγω 
προγράμματος-πλαισίου, οι 
προτεραιότητες και οι αδρές γραμμές των 
ειδικών στόχων και δραστηριοτήτων που 
πρέπει να υλοποιηθούν ενώ στα ειδικά 
προγράμματα καθορίζονται οι ειδικοί 
στόχοι και οι αδρές γραμμές των 
δραστηριοτήτων που χαρακτηρίζουν 
αποκλειστικά τα αντίστοιχα μέρη. Οι 
διατάξεις που καθορίζονται στο 
πρόγραμμα Ορίζοντας 2020 σχετικά με την 
υλοποίηση συμπεριλαμβανομένων και 
εκείνων που αναφέρονται στις αρχές 
δεοντολογίας, εφαρμόζονται πλήρως στα 
υπόψη ειδικά προγράμματα.

(3) Στο πρόγραμμα Ορίζοντας 2020 
καθορίζεται ο γενικός στόχος του εν λόγω 
προγράμματος-πλαισίου, οι 
προτεραιότητες και οι αδρές γραμμές των 
ειδικών στόχων και δραστηριοτήτων που 
πρέπει να υλοποιηθούν ενώ στα ειδικά 
προγράμματα καθορίζονται οι ειδικοί 
στόχοι και οι αδρές γραμμές των 
δραστηριοτήτων που χαρακτηρίζουν 
αποκλειστικά τα αντίστοιχα μέρη. Οι 
διατάξεις που καθορίζονται στο 
πρόγραμμα Ορίζοντας 2020 σχετικά με την 
υλοποίηση συμπεριλαμβανομένων και 
εκείνων που αναφέρονται στις αρχές 
δεοντολογίας, εφαρμόζονται πλήρως στα 
υπόψη ειδικά προγράμματα. Η 
προσβασιμότητα σε πληροφορίες και 
δράσεις επικοινωνίας σε ό,τι αφορά τον 
Ορίζοντα 2020, συμπεριλαμβανομένης 
της ανακοίνωσης για τα υποστηριζόμενα 
έργα και αποτελέσματα, απαιτεί την 
παροχή προσβάσιμων μορφότυπων για 
όλους. Προσβάσιμα μορφότυπα 
περιλαμβάνουν, αλλά δεν περιορίζονται, 
μεγάλα τυπογραφικά στοιχεία, σύστημα 
Braille, ευκολοανάγνωστο κείμενο, 
ακουστικό μορφότυπο, βίντεο καθώς και 
αντίστοιχο ηλεκτρονικό. 

Or. en

Τροπολογία 54
Julie Girling

Πρόταση απόφασης
Αιτιολογική σκέψη 8
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(8) Προκειμένου να διατηρηθεί και να
ενισχυθεί η βιομηχανική υπεροχή της 
Ένωσης υπάρχει επείγουσα ανάγκη 
τόνωσης των επενδύσεων του ιδιωτικού 
τομέα στην έρευνα, την ανάπτυξη και την 
καινοτομία, προώθησης της έρευνας και 
της καινοτομίας με θεματολόγιο 
καθοριζόμενο από την επιχειρηματικότητα 
και επιτάχυνση της ανάπτυξης νέων 
τεχνολογιών που θα ενισχύσουν τις 
επιχειρήσεις του μέλλοντος και την 
οικονομική μεγέθυνση. Στο πλαίσιο του 
μέρους ΙΙ «Βιομηχανική υπεροχή» πρέπει 
να υποστηριχτούν επενδύσεις σε έρευνα 
και καινοτομία αριστείας σε βασικές 
τεχνολογίες γενικής εφαρμογής και σε 
άλλες βιομηχανικές τεχνολογίες, να 
διευκολυνθεί η πρόσβαση καινοτόμων 
εταιρειών και έργων σε χρηματοδότηση 
υψηλού κινδύνου και να παρασχεθεί 
πανευρωπαϊκή υποστήριξη για την 
καινοτομία σε μικρές και μεσαίες 
επιχειρήσεις.

(8) Προκειμένου να διατηρηθεί και να 
ενισχυθεί η βιομηχανική υπεροχή της 
Ένωσης υπάρχει επείγουσα ανάγκη 
τόνωσης των επενδύσεων του ιδιωτικού 
τομέα στην έρευνα, την ανάπτυξη και την 
καινοτομία, προώθησης της έρευνας και 
της καινοτομίας με θεματολόγιο 
καθοριζόμενο από την επιχειρηματικότητα 
και επιτάχυνση της ανάπτυξης νέων 
τεχνολογιών που θα ενισχύσουν τις 
επιχειρήσεις του μέλλοντος και την 
οικονομική μεγέθυνση. Στο πλαίσιο του 
μέρους ΙΙ «Βιομηχανική υπεροχή» πρέπει 
να υποστηριχτούν επενδύσεις σε υψηλής 
ποιότητας έρευνα και καινοτομία 
αριστείας σε βασικές τεχνολογίες γενικής 
εφαρμογής και σε άλλες βιομηχανικές 
τεχνολογίες, να διευκολυνθεί η πρόσβαση 
καινοτόμων εταιρειών και έργων σε 
χρηματοδότηση υψηλού κινδύνου και να 
παρασχεθεί πανευρωπαϊκή υποστήριξη για 
την καινοτομία σε μικρές και μεσαίες 
επιχειρήσεις.

Or. en

Τροπολογία 55
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Πρόταση απόφασης
Αιτιολογική σκέψη 8

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(8) Προκειμένου να διατηρηθεί και να 
ενισχυθεί η βιομηχανική υπεροχή της 
Ένωσης υπάρχει επείγουσα ανάγκη 
τόνωσης των επενδύσεων του ιδιωτικού 
τομέα στην έρευνα, την ανάπτυξη και την 
καινοτομία, προώθησης της έρευνας και 
της καινοτομίας με θεματολόγιο 
καθοριζόμενο από την επιχειρηματικότητα 
και επιτάχυνση της ανάπτυξης νέων 

(8) Προκειμένου να διατηρηθεί και να 
ενισχυθεί η βιομηχανική υπεροχή της 
Ένωσης, κυρίως όσον αφορά τη φιλική 
προς το περιβάλλον βιομηχανία, υπάρχει 
επείγουσα ανάγκη τόνωσης των 
επενδύσεων του ιδιωτικού τομέα στην 
έρευνα, την ανάπτυξη και την καινοτομία, 
προώθησης της έρευνας και της 
καινοτομίας με θεματολόγιο καθοριζόμενο 
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τεχνολογιών που θα ενισχύσουν τις 
επιχειρήσεις του μέλλοντος και την 
οικονομική μεγέθυνση. Στο πλαίσιο του 
μέρους ΙΙ «Βιομηχανική υπεροχή» πρέπει 
να υποστηριχτούν επενδύσεις σε έρευνα 
και καινοτομία αριστείας σε βασικές 
τεχνολογίες γενικής εφαρμογής και σε 
άλλες βιομηχανικές τεχνολογίες, να 
διευκολυνθεί η πρόσβαση καινοτόμων 
εταιρειών και έργων σε χρηματοδότηση
υψηλού κινδύνου και να παρασχεθεί 
πανευρωπαϊκή υποστήριξη για την 
καινοτομία σε μικρές και μεσαίες 
επιχειρήσεις.

από την επιχειρηματικότητα και 
επιτάχυνση της ανάπτυξης νέων 
τεχνολογιών που θα ενισχύσουν τις 
επιχειρήσεις του μέλλοντος και την 
οικονομική μεγέθυνση. Στο πλαίσιο του 
μέρους ΙΙ «Βιομηχανική υπεροχή» πρέπει 
να υποστηριχτούν επενδύσεις σε έρευνα 
και καινοτομία αριστείας σε βασικές 
τεχνολογίες γενικής εφαρμογής και σε 
άλλες βιομηχανικές τεχνολογίες, κυρίως 
εκείνες που είναι φιλικές προς το 
περιβάλλον, να διευκολυνθεί η πρόσβαση 
καινοτόμων εταιρειών και έργων σε 
χρηματοδότηση υψηλού κινδύνου και να 
παρασχεθεί πανευρωπαϊκή υποστήριξη για 
την καινοτομία σε μικρές και μεσαίες 
επιχειρήσεις.

Or. lt

Τροπολογία 56
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Πρόταση απόφασης
Αιτιολογική σκέψη 11

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(11) Το μέρος ΙΙΙ «Κοινωνιακές 
προκλήσεις» πρέπει να αυξήσει την 
αποτελεσματικότητα της έρευνας και της 
καινοτομίας ώστε να ανταποκρίνονται στις 
βασικές κοινωνιακές προκλήσεις μέσω της 
στήριξης δραστηριοτήτων έρευνας και 
καινοτομίας αριστείας. Οι εν λόγω 
δραστηριότητες πρέπει να υλοποιηθούν 
χρησιμοποιώντας μια προσέγγιση με βάση 
προκλήσεις που να συγκεντρώνει πόρους 
και γνώση από διάφορους τομείς, 
τεχνολογίες και επιστημονικούς κλάδους. 
Η έρευνα στις κοινωνικές και τις 
ανθρωπιστικές επιστήμες αποτελεί 
σημαντικό στοιχείο για την αντιμετώπιση 
όλων των προκλήσεων. Οι δραστηριότητες 
πρέπει να καλύπτουν όλο το εύρος της 
έρευνας και καινοτομίας με έμφαση στις 

(11) Το μέρος ΙΙΙ «Κοινωνιακές 
προκλήσεις» πρέπει να αυξήσει την 
αποτελεσματικότητα της έρευνας και της 
καινοτομίας ώστε να ανταποκρίνονται στις 
βασικές κοινωνιακές προκλήσεις μέσω της 
στήριξης δραστηριοτήτων έρευνας και 
καινοτομίας αριστείας. Οι εν λόγω 
δραστηριότητες πρέπει να υλοποιηθούν 
χρησιμοποιώντας μια προσέγγιση με βάση 
προκλήσεις που να συγκεντρώνει πόρους 
και γνώση από διάφορους τομείς, 
τεχνολογίες και επιστημονικούς κλάδους. 
Η έρευνα στις κοινωνικές και τις 
ανθρωπιστικές επιστήμες αποτελεί 
σημαντικό στοιχείο για την αντιμετώπιση 
όλων των προκλήσεων. Οι δραστηριότητες 
πρέπει να καλύπτουν όλο το εύρος της 
έρευνας και καινοτομίας με έμφαση στις 
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δραστηριότητες που σχετίζονται με την 
καινοτομία όπως η δοκιμαστική εφαρμογή, 
η επίδειξη, οι κλίνες δοκιμών και η 
υποστήριξη των δημόσιων προμηθειών, 
της προ-τυποποιητικής έρευνας και της 
δοκιμής προτύπων, καθώς και της 
διείσδυσης των καινοτομιών στην αγορά. 
Οι δραστηριότητες πρέπει να στηρίζουν 
άμεσα τις αντίστοιχες αρμοδιότητες 
τομεακής πολιτικής σε επίπεδο της 
Ένωσης. Όλες οι προκλήσεις πρέπει να 
συμβάλλουν στην επίτευξη του 
πρωταρχικού στόχου της αειφόρου 
ανάπτυξης.

δραστηριότητες που σχετίζονται με την 
καινοτομία όπως η δοκιμαστική εφαρμογή, 
η επίδειξη, οι κλίνες δοκιμών και η 
υποστήριξη των δημόσιων προμηθειών, 
της προ-τυποποιητικής έρευνας και της 
δοκιμής προτύπων, καθώς και της 
διείσδυσης των καινοτομιών στην αγορά. 
Οι δραστηριότητες πρέπει να στηρίζουν 
άμεσα τις αντίστοιχες αρμοδιότητες 
τομεακής πολιτικής σε επίπεδο της 
Ένωσης. Όλες οι προκλήσεις πρέπει να 
συμβάλλουν στην επίτευξη του 
πρωταρχικού στόχου της αειφόρου 
ανάπτυξης, καθώς και στην ανάπτυξη 
ασφαλών και καινοτόμων κοινωνιών.

Or. lt

Τροπολογία 57
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Πρόταση απόφασης
Αιτιολογική σκέψη 15

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(15) Το ειδικό πρόγραμμα πρέπει να 
συμπληρώνει τις δράσεις που διεξάγονται 
στα κράτη μέλη καθώς και άλλες 
ενωσιακές δράσεις που απαιτούνται στο 
πλαίσιο της συνολικής στρατηγικής 
προσπάθειας για την υλοποίηση της 
στρατηγικής Ευρώπη 2020, ιδίως με 
δράσεις στους τομείς πολιτικής της 
συνοχής, της γεωργίας και της ανάπτυξης 
της υπαίθρου, της εκπαίδευσης και της 
επαγγελματικής κατάρτισης, της 
βιομηχανίας, της δημόσιας υγείας, της 
προστασίας των καταναλωτών, της 
απασχόλησης και της κοινωνικής 
πολιτικής, της ενέργειας, των μεταφορών, 
του περιβάλλοντος, της δράσης για το 
κλίμα, της ασφάλειας, της θαλάσσιας 
πολιτικής και της αλιείας, της 
αναπτυξιακής συνεργασίας και της 

(15) Το ειδικό πρόγραμμα πρέπει να 
συμπληρώνει τις δράσεις που διεξάγονται 
στα κράτη μέλη καθώς και άλλες 
ενωσιακές δράσεις που απαιτούνται στο 
πλαίσιο της συνολικής στρατηγικής 
προσπάθειας για την υλοποίηση της 
στρατηγικής Ευρώπη 2020, ιδίως με 
δράσεις στους τομείς πολιτικής της 
συνοχής, της γεωργίας και της ανάπτυξης 
της υπαίθρου, της εκπαίδευσης και της 
επαγγελματικής κατάρτισης, της 
βιομηχανίας, της δημόσιας υγείας, της 
προστασίας των καταναλωτών, της 
απασχόλησης και της κοινωνικής 
πολιτικής, της ενέργειας, των μεταφορών, 
του περιβάλλοντος, της δράσης για το 
κλίμα, της ασφάλειας, της θαλάσσιας 
πολιτικής και της αλιείας, της 
αναπτυξιακής συνεργασίας και της 
πολιτικής διεύρυνσης και γειτονίας.
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πολιτικής διεύρυνσης και γειτονίας. Ενθαρρύνοντας την καινοτομία και την 
έρευνα, θα πρέπει να δοθούν κίνητρα στις 
συνέργειες μεταξύ αυτών των τομέων 
πολιτικής, διότι η εμπειρία καταδεικνύει 
ότι, σε ορισμένες περιπτώσεις, κοινωνικά 
προβλήματα μπορούν να επιλυθούν μόνο 
με τη βοήθεια περίπλοκων και 
ολοκληρωμένων λύσεων.

Or. lt

Τροπολογία 58
Cristina Gutiérrez-Cortines

Πρόταση απόφασης
Άρθρο 2 – παράγραφος 2 – στοιχείο γ – σημείο i (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

i) επιστήμη της γνώσης και τεχνολογία. 
Βιολογικές επιστήμες, υγεία, γη, 
περιβάλλον, φυσικοί πόροι και ασφάλεια 
τροφίμων·

Or. en

Τροπολογία 59
Cristina Gutiérrez-Cortines

Πρόταση απόφασης
Άρθρο 2 – παράγραφος 2 – στοιχείο γ – σημείο ii (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ii) κοινωνικές, οικονομικές και 
ανθρωπιστικές επιστήμες, δημογραφικές 
προκλήσεις, παιδεία, εδαφικά θέματα, 
διακυβέρνηση, πολιτισμός, ψηφιακά 
περιεχόμενα, ανθρωπιστικές επιστήμες, 
πολιτιστική κληρονομιά και άυλους 
τομείς γνώσης·

Or. en
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Τροπολογία 60
Cristina Gutiérrez-Cortines, Salvatore Tatarella

Πρόταση απόφασης
Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1 – στοιχείο δ α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(δ α) ενίσχυση της μεταφοράς γνώσης 
από την έρευνα και την καινοτομία σε 
όλα τα επίπεδα της παιδείας·

Or. en

Τροπολογία 61
Cristina Gutiérrez-Cortines

Πρόταση απόφασης
Άρθρο 3 – παράγραφος 3 – εδάφιο 1 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Το μέρος ΙΙΙ «Κοινωνιακές προκλήσεις» 
συμβάλλει στην επίτευξη της 
προτεραιότητας «Κοινωνιακές 
προκλήσεις» που καθορίζεται στο άρθρο 5 
παράγραφος 2 στοιχείο γ) του κανονισμού 
(ΕΕ) αριθ. ΧΧ/2012 [Ορίζοντας 2020] 
επιδιώκοντας δράσεις έρευνας, 
τεχνολογικής ανάπτυξης, επίδειξης και 
καινοτομίας που συμβάλλουν στην 
επίτευξη των εξής ειδικών στόχων:

Το μέρος ΙΙΙ «Κοινωνιακές προκλήσεις» 
συμβάλλει στην επίτευξη της 
προτεραιότητας «Κοινωνιακές 
προκλήσεις» που καθορίζεται στο άρθρο 5 
παράγραφος 2 στοιχείο γ) του κανονισμού 
(ΕΕ) αριθ. ΧΧ/2012 [Ορίζοντας 2020] 
επιδιώκοντας δράσεις έρευνας, 
τεχνολογικής ανάπτυξης, επίδειξης και 
καινοτομίας καθώς και τα σχετικά 
κοινωνικοοικονομικά θέματα, που 
συμβάλλουν στην επίτευξη των εξής 
ειδικών στόχων:

Or. en

Τροπολογία 62
Cristina Gutiérrez-Cortines

Πρόταση απόφασης
Άρθρο 3 – παράγραφος 3 – εδάφιο 1 – στοιχείο α
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) βελτίωση της διά βίου υγείας και 
ευημερίας·

α) βελτίωση της διά βίου υγείας και 
ευημερίας καθώς και των λύσεων για τη 
διατήρηση της αυτονομίας των 
ηλικιωμένων προσώπων·

Or. en

Τροπολογία 63
Cristina Gutiérrez-Cortines

Πρόταση απόφασης
Άρθρο 3 – παράγραφος 3 – εδάφιο 1 – στοιχείο ε

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ε) δημιουργία μιας αποδοτικής ως προς 
τους πόρους και ανθεκτικής στις 
κλιματικές αλλαγές οικονομίας και ενός 
βιώσιμου συστήματος παροχής πρώτων 
υλών, προκειμένου να αντιμετωπιστούν οι 
ανάγκες ενός αυξανόμενου παγκόσμιου 
πληθυσμού εντός των βιώσιμων ορίων των 
φυσικών πόρων του πλανήτη·

ε) δημιουργία μιας αποδοτικής ως προς 
τους πόρους και ανθεκτικής στις 
κλιματικές αλλαγές οικονομίας, 
αξιολόγηση των επιπτώσεων της 
κλιματικής αλλαγής στη μετατόπιση της 
υποδομής του οικοσυστήματος, καθώς 
και δημιουργία ενός βιώσιμου συστήματος 
παροχής πρώτων υλών, προκειμένου να
αντιμετωπιστούν οι ανάγκες ενός 
αυξανόμενου παγκόσμιου πληθυσμού 
εντός των βιώσιμων ορίων των φυσικών 
πόρων του πλανήτη·

Or. en

Τροπολογία 64
Cristina Gutiérrez-Cortines

Πρόταση απόφασης
Άρθρο 3 – παράγραφος 3 – εδάφιο 1 – στοιχείο ε α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(ε α) προσαρμογή στις προκλήσεις των 
αρνητικών επιπτώσεων της κλιματικής 
αλλαγής που σχετίζονται  με τον 
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υδρολογικό κύκλο, τη μείωση της 
βιοποικιλότητας και τη διαχείριση των 
φυσικών πόρων·

Or. en

Τροπολογία 65
Cristina Gutiérrez-Cortines

Πρόταση απόφασης
Άρθρο 3 – παράγραφος 3 – εδάφιο 1 – στοιχείο στ α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(στ α) προαγωγή μια συνεπούς σχέσης 
αλληλεπίδρασης μεταξύ αστικών και 
αγροτικών περιοχών για τη βελτίωση της 
περιβαλλοντικής βιωσιμότητας·

Or. en

Τροπολογία 66
Corinne Lepage

Πρόταση απόφασης
Άρθρο 3 – παράγραφος 3 – εδάφιο 1 – στοιχείο στ α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(στ α) προσδιορισμός ερευνητικών 
αναγκών και προτεραιοτήτων που είναι 
από κοινωνικής άποψης σημαντικές 
μέσω του καθορισμού πλατφόρμας 
διαλόγου μεταξύ της κοινωνίας των 
πολιτών και των ερευνητών, και 
εξασφάλιση της συμμετοχής της 
κοινωνίας των πολιτών στον καθορισμό, 
υλοποίηση και αξιολόγηση των 
ερευνητικών προγραμμάτων στο πλαίσιο 
των κοινωνικών προκλήσεων· 

Or. en
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Τροπολογία 67
Cristina Gutiérrez-Cortines

Πρόταση απόφασης
Άρθρο 3 – παράγραφος 3 – εδάφιο 1 – στοιχείο στ β (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(στ β) ενίσχυση της προσαρμογής της 
κοινωνίας και των θεσμικών οργάνων 
στα αποτελέσματα της επιστήμης και της 
καινοτομίας, τις δημογραφικές και 
κλιματικές αλλαγές και σε άλλα 
σημαντικά κοινωνικά θέματα· 

Or. en

Τροπολογία 68
Corinne Lepage

Πρόταση απόφασης
Άρθρο 3 – παράγραφος 3 – εδάφιο 1 – στοιχείο στ β (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(στ β) αξιοποίηση της ποικιλομορφίας 
της γνώσης εντός της κοινωνίας και 
συμβολή στην κοινωνική καινοτομία 
μέσω προσέγγισης της έρευνας βάσει 
συμμετοχής·

Or. en

Τροπολογία 69
Oreste Rossi

Πρόταση απόφασης
Άρθρο 4 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Σύμφωνα με το άρθρο 6 παράγραφος 1 
του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. ΧΧ/2012 
[Ορίζοντας 2020], η χρηματοδότηση για 

1. Η χρηματοδότηση για την υλοποίηση 
του ειδικού προγράμματος γίνεται
σύμφωνα με το άρθρο 6 παράγραφος 1 του 
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την υλοποίηση του ειδικού προγράμματος 
είναι 86.198 εκατομμύρια ευρώ.

κανονισμού (ΕΕ) αριθ. ΧΧ/2012 
[Ορίζοντας 2020].

Or. it

Τροπολογία 70
Oreste Rossi

Πρόταση απόφασης
Άρθρο 4 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Το πολύ 6% των ποσών που 
αναφέρονται στο άρθρο 6 παράγραφος 2 
του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. ΧΧ/2012 
[Ορίζοντας 2020] για τα μέρη Ι, ΙΙ και ΙΙΙ 
των ειδικών προγραμμάτων διατίθεται για 
διοικητικές δαπάνες της Επιτροπής.

3. Το πολύ 3% των ποσών που 
αναφέρονται στο άρθρο 6 παράγραφος 2 
του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. ΧΧ/2012 
[Ορίζοντας 2020] για τα μέρη Ι, ΙΙ και ΙΙΙ 
των ειδικών προγραμμάτων διατίθεται για 
διοικητικές δαπάνες της Επιτροπής.

Or. it

Αιτιολόγηση

Μείωση του διοικητικού και διαχειριστικού κόστους για την εξοικονόμηση πόρων για την 
υλοποίηση των στόχων που αναφέρονται στο πρόγραμμα-πλαίσιο.

Τροπολογία 71
Chris Davies

Πρόταση απόφασης
Άρθρο 5 – παράγραφος 6 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Στα προγράμματα εργασιών για την 
υλοποίηση των μερών Ι, ΙΙ και ΙΙΙ που 
αναφέρονται στο άρθρο 2 παράγραφος 2 
στοιχεία α), β) και γ), καθορίζονται οι προς 
επίτευξη στόχοι, τα αναμενόμενα 
αποτελέσματα, η μέθοδος υλοποίησης και 
ο συνολικός τους προϋπολογισμός, 
συμπεριλαμβανομένων, όπου απαιτείται, 
ενδεικτικών πληροφοριών σχετικά με τις 

Στα προγράμματα εργασιών για την 
υλοποίηση των μερών Ι, ΙΙ και ΙΙΙ που 
αναφέρονται στο άρθρο 2 παράγραφος 2 
στοιχεία α), β) και γ), καθορίζονται οι προς 
επίτευξη στόχοι, τα αναμενόμενα 
αποτελέσματα, η μέθοδος υλοποίησης και 
ο συνολικός τους προϋπολογισμός, 
συμπεριλαμβανομένων, όπου απαιτείται, 
ενδεικτικών πληροφοριών σχετικά με τις 
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δαπάνες που σχετίζονται με το κλίμα. 
Περιλαμβάνουν επίσης περιγραφή των 
προς χρηματοδότηση δράσεων, ένδειξη 
του ποσού που κατανέμεται σε κάθε 
δράση, ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα 
υλοποίησης, καθώς και πολυετή 
προσέγγιση και στρατηγικές κατευθύνσεις 
για τα επόμενα έτη υλοποίησης. Όσον 
αφορά τις επιχορηγήσεις, τα εν λόγω 
προγράμματα περιλαμβάνουν τις 
προτεραιότητες, τα ουσιώδη κριτήρια 
αξιολόγησης και το μέγιστο ποσοστό 
συγχρηματοδότησης. Τα προγράμματα 
εργασιών επιτρέπουν προσεγγίσεις από τη 
βάση προς την κορυφή που 
αντιμετωπίζουν τους στόχους με 
καινοτόμες μεθόδους.

δαπάνες που σχετίζονται με το κλίμα. 
Περιλαμβάνουν επίσης περιγραφή των 
προς χρηματοδότηση δράσεων, ένδειξη 
του ποσού που κατανέμεται σε κάθε 
δράση, ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα 
υλοποίησης, καθώς και πολυετή 
προσέγγιση και στρατηγικές κατευθύνσεις 
για τα επόμενα έτη υλοποίησης. Όσον 
αφορά τις επιχορηγήσεις, τα εν λόγω 
προγράμματα περιλαμβάνουν τις 
προτεραιότητες, τα ουσιώδη κριτήρια
αξιολόγησης και το μέγιστο ποσοστό 
συγχρηματοδότησης. Τα προγράμματα 
εργασιών επιτρέπουν στρατηγικές 
προσεγγίσεις τόσο από τη βάση προς την 
κορυφή όσο και από την κορυφή προς τη 
βάση, όπου αυτό κρίνεται κατάλληλο, που 
αντιμετωπίζουν τους στόχους με 
καινοτόμες μεθόδους.

Or. en

Αιτιολόγηση

Ενώ μια χαλαρά συντονισμένη προσέγγιση από τη βάση προς την κορυφή είναι ιδιαίτερα 
κατάλληλη για ορισμένους τομείς έρευνας, άλλοι τομείς απαιτούν συνολική γενική εικόνα, 
στρατηγική σκέψη και στενό συντονισμό από την κορυφή προς τη βάση. Η αυξανόμενη έμφαση 
στον Ορίζοντα 2020 σε συστήματα βιολογίας και παρόμοιες προσέγγισης έρευνας απαιτούν να 
υπάρξει πρόβλεψη για πλαίσιο εργασίας από την κορυφή προς τη βάση.

Τροπολογία 72
Cristina Gutiérrez-Cortines, Salvatore Tatarella

Πρόταση απόφασης
Άρθρο 5 – παράγραφος 6 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

6 α. Τα μέσα για τη διασύνδεση μεταξύ 
έρευνας, καινοτομίας και των 
διαρθρωτικών ταμείων θα πρέπει να 
υλοποιηθούν μέσω προγραμμάτων, 
«Περιφέρειες γνώσης» και «Έξυπνες 
υλοποιήσεις», όπου και τα δύο μέσα θα 
πρέπει να βρίσκονται εντός του 
Ευρωπαϊκού Χώρου Έρευνας (ERA) 
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προκειμένου να δημιουργηθούν 
αντικειμενικοί δείκτες για την ανάπτυξη 
αριστείας.

Or. en

Τροπολογία 73
Oreste Rossi

Πρόταση απόφασης
Άρθρο 6 – παράγραφος 3 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Ο πρόεδρος διορίζεται από την Επιτροπή 
βάσει διαδικασίας πρόσληψης που 
περιλαμβάνει ειδική επιτροπή αναζήτησης, 
για τετραετή θητεία η οποία μπορεί να 
ανανεωθεί άπαξ. Η διαδικασία πρόσληψης 
και ο επιλεγόμενος υποψήφιος λαμβάνουν 
την έγκριση του επιστημονικού 
συμβουλίου.

Ο πρόεδρος διορίζεται από την Επιτροπή 
βάσει διαδικασίας πρόσληψης που 
περιλαμβάνει ειδική επιτροπή αναζήτησης, 
για τετραετή θητεία η οποία μπορεί να 
ανανεωθεί άπαξ. Η διαδικασία πρόσληψης 
και ο επιλεγόμενος υποψήφιος λαμβάνουν 
την έγκριση του επιστημονικού 
συμβουλίου. Προ της ολοκλήρωσης της 
διαδικασίας αυτής, η Επιτροπή 
διαβιβάζει έκθεση στο Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο, όργανα τα 
οποία επιφυλάσσονται να εκφέρουν 
γνωμοδότηση σχετικά με τον επιλεγέντα 
υποψήφιο. 

Or. it

Αιτιολόγηση

Για την εγγύηση της διαφάνειας της διαδικασίας για τον διορισμό του προέδρου του ΕΣΕ.

Τροπολογία 74
Oreste Rossi

Πρόταση απόφασης
Άρθρο 6 – παράγραφος 3 – εδάφιο 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Ο πρόεδρος προεδρεύει του επιστημονικού Ο πρόεδρος προεδρεύει του επιστημονικού 
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συμβουλίου, εξασφαλίζει την ηγεσία του 
και τη σχέση του με την ειδική 
εκτελεστική δομή, και το εκπροσωπεί στον 
κόσμο της επιστήμης.

συμβουλίου, εξασφαλίζει την ηγεσία του 
και τη σχέση του με την ειδική 
εκτελεστική δομή, είναι υπεύθυνος για τις 
δραστηριότητές του έναντι της 
Επιτροπής και το εκπροσωπεί στον κόσμο 
της επιστήμης.

Or. it

Τροπολογία 75
Oreste Rossi

Πρόταση απόφασης
Άρθρο 7 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Το επιστημονικό συμβούλιο απαρτίζεται 
από επιστήμονες, μηχανικούς και 
ακαδημαϊκούς υψίστου κύρους και 
κατάλληλης εξειδίκευσης οι οποίοι 
καλύπτουν ευρύ φάσμα ερευνητικών 
πεδίων και ενεργούν υπό την προσωπική 
τους ιδιότητα, ανεξάρτητα από ξένα 
συμφέροντα.

Το επιστημονικό συμβούλιο απαρτίζεται
το πολύ από έξη μέλη, επιλεγμένα μεταξύ 
ερευνητών επιστημόνων, μηχανικών και 
ακαδημαϊκών υψίστου κύρους και 
κατάλληλης εξειδίκευσης, οι οποίοι 
καλύπτουν ευρύ φάσμα ερευνητικών 
πεδίων και ενεργούν υπό την προσωπική 
τους ιδιότητα, ανεξάρτητα από ξένα 
συμφέροντα.

Or. it

Τροπολογία 76
Oreste Rossi

Πρόταση απόφασης
Άρθρο 7 – παράγραφος 1 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τα μέλη του επιστημονικού συμβουλίου 
διορίζονται από την Επιτροπή με 
ανεξάρτητη και διαφανή διαδικασία 
επιλογής που συμφωνείται από κοινού με
το επιστημονικό συμβούλιο και η οποία 
περιλαμβάνει διαβουλεύσεις με την 
επιστημονική κοινότητα και έκθεση προς 

Τα μέλη του επιστημονικού συμβουλίου 
διορίζονται από την Επιτροπή με 
ανεξάρτητη και διαφανή διαδικασία 
επιλογής που συμφωνείται από κοινού με
την επιτροπή έρευνας που αναφέρεται 
στο άρθρο 6, παράγραφος 3, διαδικασία η 
οποία περιλαμβάνει διαβουλεύσεις με την 
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το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το 
Συμβούλιο.

επιστημονική κοινότητα του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου.

Or. it

Αιτιολόγηση

Προς εξασφάλισιν μεγαλύτερης διαφάνειας της διαδικασίας για τον διορισμό των μελών του 
επιστημονικού συμβουλίου.

Τροπολογία 77
Oreste Rossi

Πρόταση απόφασης
Άρθρο 11 – παράγραφος -1 (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

-1. Η απόφαση αριθ. 134/2007/ΕΚ 
καταργείται.

Or. it

Αιτιολόγηση

Προσαρμογή στο άρθρο 6, παράγραφος 1.

Τροπολογία 78
Cristina Gutiérrez-Cortines

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα 1 – σημείο 1 – σημείο 1.2 – παράγραφος 3 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Οι σημαντικότερες κοινωνικές 
προκλήσεις δεν είναι αφηρημένες αλλά 
έχουν εδαφική διάσταση. Επιπλέον, λόγω 
της σπουδαιότητας της αστικής 
προσέγγισης από απόψεως 
δημιουργικότητας, καινοτομίας και 
κοινωνικοοικονομικών επιπτώσεων, 
απαιτείται ειδική εξέταση της αστικής 
και εδαφικής διάστασης.
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Or. en

Τροπολογία 79
Oreste Rossi

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα I – σημείο 1 – σημείο 1.3 –  παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Σύμφωνα με το άρθρο 18 του 
προγράμματος Ορίζοντας 2020, θα 
εφαρμοστούν στον ειδικό στόχο «Υπεροχή 
τεχνολογιών γενικής εφαρμογής και 
βιομηχανικών τεχνολογιών» και στο μέρος 
ΙΙΙ «Κοινωνιακές προκλήσεις» ειδικά 
μέτρα όπως ορίζονται στον ειδικό στόχο
«Καινοτομία στις ΜΜΕ» (ειδικό μέσο 
ΜΜΕ). Αυτή η ενοποιημένη προσέγγιση
αναμένεται να έχει ως αποτέλεσμα το 15%
περίπου του συνολικού προϋπολογισμού 
τους να διατεθεί σε ΜΜΕ.

Σύμφωνα με το άρθρο 18 του 
προγράμματος Ορίζοντας 2020, θα 
εφαρμοστούν στον ειδικό στόχο «Υπεροχή 
τεχνολογιών γενικής εφαρμογής και 
βιομηχανικών τεχνολογιών» και στο μέρος 
ΙΙΙ «Κοινωνιακές προκλήσεις» ειδικά 
μέτρα όπως ορίζονται στον ειδικό στόχο
«Καινοτομία στις ΜΜΕ» (ειδικό μέσο 
ΜΜΕ). Αυτή η ενοποιημένη προσέγγιση
θα έχει ως αποτέλεσμα το 30% περίπου 
του συνολικού προϋπολογισμού τους να 
διατεθεί σε ΜΜΕ.

Or. it

Αιτιολόγηση

Για την επίτευξη του ειδικού στόχου «Υπεροχή τεχνολογιών γενικής εφαρμογής και 
βιομηχανικών τεχνολογιών» έχει στρατηγική σημασία να παρασχεθούν κίνητρα για την 
συμμετοχή των ΜΜΕ στο πρόγραμμα-πλαίσιο σε βαθμό αρκετά υψηλότερο από την πρόταση 
της Επιτροπής.

Τροπολογία 80
Cristina Gutiérrez-Cortines, Salvatore Tatarella

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα I – σημείο 1 – σημείο 1.5 –  παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Μια βασική προστιθέμενη αξία της 
έρευνας και καινοτομίας που 
χρηματοδοτείται σε ενωσιακό επίπεδο 
είναι η δυνατότητα διάδοσης και 
κοινοποίησης των αποτελεσμάτων σε 

Μια βασική προστιθέμενη αξία της 
έρευνας και καινοτομίας που 
χρηματοδοτείται σε ενωσιακό επίπεδο 
είναι η δυνατότητα διάδοσης και 
κοινοποίησης των αποτελεσμάτων σε 
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κλίμακα ηπείρου ώστε να ενισχυθεί ο 
αντίκτυπός τους. Κατά συνέπεια, το 
πρόγραμμα Ορίζοντας 2020 θα 
περιλαμβάνει, σε όλους τους ειδικούς του 
στόχους, συγκεκριμένη στήριξη σε δράσεις 
διάδοσης (συμπεριλαμβανομένης της 
ανοικτής πρόσβασης στα ερευνητικά 
αποτελέσματα), κοινοποίησης και 
διαλόγου, με ιδιαίτερη έμφαση στην 
κοινοποίηση αποτελεσμάτων στους 
τελικούς χρήστες, τους πολίτες, τις 
οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών, τη 
βιομηχανία και τους φορείς χάραξης 
πολιτικής. Στο βαθμό αυτό, το πρόγραμμα 
Ορίζοντας 2020 ενδέχεται να χρησιμοποιεί 
δίκτυα για μεταφορά πληροφοριών. Οι 
δραστηριότητες κοινοποίησης στο πλαίσιο 
του προγράμματος Ορίζοντας 2020 θα 
επιδιώκουν επίσης την ευαισθητοποίηση 
του κοινού όσον αφορά τη σημασία της 
έρευνας και της καινοτομίας μέσω 
εκδόσεων, εκδηλώσεων, αρχείων 
καταγραφής γνώσης, βάσεων δεδομένων, 
διαδικτυακών τόπων ή στοχευμένης 
χρήσης των μέσων κοινωνικής δικτύωσης.

κλίμακα ηπείρου ώστε να ενισχυθεί ο 
αντίκτυπός τους. Κατά συνέπεια, το 
πρόγραμμα Ορίζοντας 2020 θα 
περιλαμβάνει, σε όλους τους ειδικούς του 
στόχους, συγκεκριμένη στήριξη σε δράσεις 
διάδοσης (συμπεριλαμβανομένης της 
ανοικτής πρόσβασης στα ερευνητικά 
αποτελέσματα), κοινοποίησης και 
διαλόγου, με ιδιαίτερη έμφαση στην 
κοινοποίηση αποτελεσμάτων στους 
τελικούς χρήστες, τους πολίτες, τις 
οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών, τη 
βιομηχανία και τους φορείς χάραξης 
πολιτικής. Στο βαθμό αυτό, το πρόγραμμα 
Ορίζοντας 2020 ενδέχεται να χρησιμοποιεί 
δίκτυα για μεταφορά πληροφοριών. Οι 
δραστηριότητες κοινοποίησης στο πλαίσιο 
του προγράμματος Ορίζοντας 2020 θα 
επιδιώκουν επίσης την ευαισθητοποίηση 
του κοινού όσον αφορά τη σημασία της 
έρευνας και της καινοτομίας μέσω 
εκδόσεων, εκδηλώσεων, αρχείων 
καταγραφής γνώσης, βάσεων δεδομένων, 
διαδικτυακών τόπων ή στοχευμένης 
χρήσης των μέσων κοινωνικής δικτύωσης.
Με σκοπό να απλοποιηθεί η πρόσβαση 
στην πληροφόρηση και να αναπτυχθεί ένα 
μέσο με όλες τις απαιτούμενες 
πληροφορίες από την ερευνητική 
κοινότητα, και έχοντας υπόψη την 
ανάγκη για διαφάνεια, το Cordis, ως 
ψηφιακό μέσο θα πρέπει να 
επανεξετασθεί και να μεταρρυθμιστεί με 
πιο σαφή και ευέλικτο τρόπο.

Or. en

Τροπολογία 81
Chris Davies

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα 1 – σημείο 2 – παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Επιπροσθέτως, υλοποιείται ποικιλία Επιπροσθέτως, υλοποιείται ποικιλία 
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στοχευμένων δράσεων με την υιοθέτηση 
στρατηγικής προσέγγισης στη διεθνή 
συνεργασία βάσει του κοινού συμφέροντος 
και του αμοιβαίου οφέλους και με την 
προώθηση της συνεργασίας και των 
συνεργειών με δραστηριότητες των 
κρατών μελών. Αυτό θα περιλαμβάνει ένα 
μηχανισμό στήριξης κοινών προσκλήσεων 
και τη δυνατότητα συγχρηματοδότησης 
προγραμμάτων μαζί με τρίτες χώρες ή 
διεθνείς οργανισμούς.

στοχευμένων δράσεων με την υιοθέτηση 
στρατηγικής προσέγγισης από την κορυφή 
προς τη βάση στη διεθνή συνεργασία 
βάσει του κοινού συμφέροντος και του 
αμοιβαίου οφέλους και με την προώθηση 
της συνεργασίας και των συνεργειών με 
δραστηριότητες των κρατών μελών. Αυτό 
θα περιλαμβάνει ένα μηχανισμό στήριξης 
κοινών προσκλήσεων και τη δυνατότητα 
συγχρηματοδότησης προγραμμάτων μαζί 
με τρίτες χώρες ή διεθνείς οργανισμούς.

Or. en

Αιτιολόγηση

Ενώ μια χαλαρά συντονισμένη προσέγγιση από τη βάση προς την κορυφή είναι ιδιαίτερα 
κατάλληλη για ορισμένους τομείς έρευνας, άλλοι τομείς απαιτούν συνολική γενική εικόνα, 
στρατηγική σκέψη και στενό συντονισμό από την κορυφή προς τη βάση. Η αυξανόμενη έμφαση 
στον Ορίζοντα 2020 σε συστήματα βιολογίας και παρόμοιες προσέγγισης έρευνας απαιτούν να 
υπάρξει πρόβλεψη για πλαίσιο εργασίας από την κορυφή προς τη βάση.

Τροπολογία 82
Vittorio Prodi

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα 1 – σημείο 3 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Οι οριζόντιες δράσεις θα είναι επίσης 
ζωτικής σημασίας για την προώθηση της 
αλληλεπίδρασης μεταξύ των κοινωνιακών 
προκλήσεων και των τεχνολογιών γενικής 
εφαρμογής και των βιομηχανικών 
τεχνολογιών που απαιτούνται για τη 
δημιουργία σημαντικών τεχνολογικών 
καινοτομιών. Στα παραδείγματα όπου 
δύνανται να αναπτυχθούν τέτοιου είδους 
αλληλεπιδράσεις περιλαμβάνουν: τον 
τομέα της ηλ-υγείας, τα ευφυή δίκτυα, τα 
ευφυή συστήματα μεταφορών, την 
ενσωμάτωση της δράσης για το κλίμα, τη 
νανοϊατρική, τα προηγμένα υλικά για 
ελαφρά οχήματα ή την ανάπτυξη 
βιομηχανικών διαδικασιών και προϊόντων 

Οι οριζόντιες δράσεις θα είναι επίσης 
ζωτικής σημασίας για την προώθηση της 
αλληλεπίδρασης μεταξύ των κοινωνιακών 
προκλήσεων και των τεχνολογιών γενικής 
εφαρμογής και των βιομηχανικών 
τεχνολογιών που απαιτούνται για τη 
δημιουργία σημαντικών τεχνολογικών 
καινοτομιών. Στα παραδείγματα όπου 
δύνανται να αναπτυχθούν τέτοιου είδους 
αλληλεπιδράσεις περιλαμβάνουν: τον 
τομέα της ηλ-υγείας, τα ευφυή δίκτυα, τα 
ευφυή συστήματα μεταφορών, την 
ενσωμάτωση της δράσης για το κλίμα, τη 
νανοϊατρική, πλέον προβλέψιμα και 
συναφή προς τον άνθρωπο μέσα για τον 
έλεγχο της ασφάλειας, την αξιολόγηση 
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βιολογικής προέλευσης. Κατά συνέπεια, θα 
αναπτυχθούν έντονες συνέργειες μεταξύ 
των κοινωνιακών προκλήσεων και της 
ανάπτυξης τεχνολογιών γενικής εφαρμογής 
και βιομηχανικών τεχνολογιών. Αυτό θα 
ληφθεί ρητά υπ' όψιν κατά την ανάπτυξη 
των πολυετών στρατηγικών και τον 
καθορισμό προτεραιοτήτων για κάθε έναν 
από τους ειδικούς αυτούς στόχους. Οι 
ενδιαφερόμενοι που αντιπροσωπεύουν 
διαφορετικές απόψεις θα πρέπει να 
συμμετάσχουν πλήρως στην υλοποίηση 
και σε πολλές περιπτώσεις, θα χρειαστούν 
επίσης δράσεις που θα συνδυάζουν τη 
χρηματοδότηση από τις τεχνολογίες 
εφαρμογής και τις βιομηχανικές 
τεχνολογίες και τις σχετικές κοινωνικές 
προκλήσεις.

κινδύνου και την έρευνα στον τομέα της 
υγείας, τα προηγμένα υλικά για ελαφρά 
οχήματα ή την ανάπτυξη βιομηχανικών 
διαδικασιών και προϊόντων βιολογικής 
προέλευσης. Κατά συνέπεια, θα 
αναπτυχθούν έντονες συνέργειες μεταξύ 
των κοινωνιακών προκλήσεων και της 
ανάπτυξης τεχνολογιών γενικής εφαρμογής 
και βιομηχανικών τεχνολογιών. Αυτό θα 
ληφθεί ρητά υπ' όψιν κατά την ανάπτυξη 
των πολυετών στρατηγικών και τον 
καθορισμό προτεραιοτήτων για κάθε έναν 
από τους ειδικούς αυτούς στόχους. Οι 
ενδιαφερόμενοι που αντιπροσωπεύουν 
διαφορετικές απόψεις θα πρέπει να 
συμμετάσχουν πλήρως στην υλοποίηση 
και σε πολλές περιπτώσεις, θα χρειαστούν 
επίσης δράσεις που θα συνδυάζουν τη 
χρηματοδότηση από τις τεχνολογίες 
εφαρμογής και τις βιομηχανικές 
τεχνολογίες και τις σχετικές κοινωνικές 
προκλήσεις.

Or. en

Τροπολογία 83
Julie Girling

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα 1 – σημείο 3 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Οι οριζόντιες δράσεις θα είναι επίσης 
ζωτικής σημασίας για την προώθηση της 
αλληλεπίδρασης μεταξύ των κοινωνιακών 
προκλήσεων και των τεχνολογιών γενικής 
εφαρμογής και των βιομηχανικών 
τεχνολογιών που απαιτούνται για τη 
δημιουργία σημαντικών τεχνολογικών 
καινοτομιών. Στα παραδείγματα όπου 
δύνανται να αναπτυχθούν τέτοιου είδους 
αλληλεπιδράσεις περιλαμβάνουν: τον 
τομέα της ηλ-υγείας, τα ευφυή δίκτυα, τα 
ευφυή συστήματα μεταφορών, την 
ενσωμάτωση της δράσης για το κλίμα, τη 

Οι οριζόντιες δράσεις θα είναι επίσης 
ζωτικής σημασίας για την προώθηση της 
αλληλεπίδρασης μεταξύ των κοινωνιακών 
προκλήσεων και των τεχνολογιών γενικής 
εφαρμογής και των βιομηχανικών 
τεχνολογιών που απαιτούνται για τη 
δημιουργία σημαντικών τεχνολογικών 
καινοτομιών. Στα παραδείγματα όπου 
δύνανται να αναπτυχθούν τέτοιου είδους 
αλληλεπιδράσεις περιλαμβάνουν: τον 
τομέα της ηλ-υγείας, τα ευφυή δίκτυα, τα 
ευφυή συστήματα μεταφορών, την 
ενσωμάτωση της δράσης για το κλίμα, τη 
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νανοϊατρική, τα προηγμένα υλικά για 
ελαφρά οχήματα ή την ανάπτυξη 
βιομηχανικών διαδικασιών και προϊόντων 
βιολογικής προέλευσης. Κατά συνέπεια, θα 
αναπτυχθούν έντονες συνέργειες μεταξύ 
των κοινωνιακών προκλήσεων και της 
ανάπτυξης τεχνολογιών γενικής εφαρμογής 
και βιομηχανικών τεχνολογιών. Αυτό θα 
ληφθεί ρητά υπ' όψιν κατά την ανάπτυξη 
των πολυετών στρατηγικών και τον 
καθορισμό προτεραιοτήτων για κάθε έναν 
από τους ειδικούς αυτούς στόχους. Οι 
ενδιαφερόμενοι που αντιπροσωπεύουν 
διαφορετικές απόψεις θα πρέπει να 
συμμετάσχουν πλήρως στην υλοποίηση 
και σε πολλές περιπτώσεις, θα χρειαστούν
επίσης δράσεις που θα συνδυάζουν τη 
χρηματοδότηση από τις τεχνολογίες 
εφαρμογής και τις βιομηχανικές 
τεχνολογίες και τις σχετικές κοινωνικές 
προκλήσεις.

νανοϊατρική, τη γενετική τεχνολογία που 
βασίζεται στα φυτά, τα προηγμένα υλικά 
για ελαφρά οχήματα ή την ανάπτυξη 
βιομηχανικών διαδικασιών και προϊόντων 
βιολογικής προέλευσης. Κατά συνέπεια, θα 
αναπτυχθούν έντονες συνέργειες μεταξύ 
των κοινωνιακών προκλήσεων και της 
ανάπτυξης τεχνολογιών γενικής εφαρμογής 
και βιομηχανικών τεχνολογιών. Αυτό θα 
ληφθεί ρητά υπ' όψιν κατά την ανάπτυξη 
των πολυετών στρατηγικών και τον 
καθορισμό προτεραιοτήτων για κάθε έναν 
από τους ειδικούς αυτούς στόχους. Οι 
ενδιαφερόμενοι που αντιπροσωπεύουν 
διαφορετικές απόψεις θα πρέπει να 
συμμετάσχουν πλήρως στην υλοποίηση 
και σε πολλές περιπτώσεις, θα χρειαστούν 
επίσης δράσεις που θα συνδυάζουν τη 
χρηματοδότηση από τις τεχνολογίες 
εφαρμογής και τις βιομηχανικές 
τεχνολογίες και τις σχετικές κοινωνικές 
προκλήσεις.

Or. en

Τροπολογία 84
Θεόδωρος Σκυλακάκης

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα 1 – σημείο 3 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Οι οριζόντιες δράσεις θα είναι επίσης 
ζωτικής σημασίας για την προώθηση της 
αλληλεπίδρασης μεταξύ των κοινωνιακών 
προκλήσεων και των τεχνολογιών γενικής 
εφαρμογής και των βιομηχανικών 
τεχνολογιών που απαιτούνται για τη 
δημιουργία σημαντικών τεχνολογικών 
καινοτομιών. Στα παραδείγματα όπου 
δύνανται να αναπτυχθούν τέτοιου είδους 
αλληλεπιδράσεις περιλαμβάνουν: τον 
τομέα της ηλ-υγείας, τα ευφυή δίκτυα, τα 
ευφυή συστήματα μεταφορών, την 
ενσωμάτωση της δράσης για το κλίμα, τη 

Οι οριζόντιες δράσεις θα είναι επίσης 
ζωτικής σημασίας για την προώθηση της 
αλληλεπίδρασης μεταξύ των κοινωνιακών 
προκλήσεων και των τεχνολογιών γενικής 
εφαρμογής και των βιομηχανικών 
τεχνολογιών που απαιτούνται για τη 
δημιουργία σημαντικών τεχνολογικών 
καινοτομιών. Στα παραδείγματα όπου 
δύνανται να αναπτυχθούν τέτοιου είδους 
αλληλεπιδράσεις περιλαμβάνουν: τον 
τομέα της ηλ-υγείας, τα ευφυή δίκτυα, την 
αποθήκευση ενέργειας, τα ευφυή 
συστήματα μεταφορών, την ενσωμάτωση 
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νανοϊατρική, τα προηγμένα υλικά για 
ελαφρά οχήματα ή την ανάπτυξη 
βιομηχανικών διαδικασιών και προϊόντων 
βιολογικής προέλευσης. Κατά συνέπεια, θα 
αναπτυχθούν έντονες συνέργειες μεταξύ 
των κοινωνιακών προκλήσεων και της 
ανάπτυξης τεχνολογιών γενικής εφαρμογής 
και βιομηχανικών τεχνολογιών. Αυτό θα 
ληφθεί ρητά υπ' όψιν κατά την ανάπτυξη 
των πολυετών στρατηγικών και τον 
καθορισμό προτεραιοτήτων για κάθε έναν 
από τους ειδικούς αυτούς στόχους. Οι 
ενδιαφερόμενοι που αντιπροσωπεύουν 
διαφορετικές απόψεις θα πρέπει να 
συμμετάσχουν πλήρως στην υλοποίηση 
και σε πολλές περιπτώσεις, θα χρειαστούν 
επίσης δράσεις που θα συνδυάζουν τη 
χρηματοδότηση από τις τεχνολογίες 
εφαρμογής και τις βιομηχανικές 
τεχνολογίες και τις σχετικές κοινωνικές 
προκλήσεις.

της δράσης για το κλίμα, τη νανοϊατρική, 
τα προηγμένα υλικά για ελαφρά οχήματα ή 
την ανάπτυξη βιομηχανικών διαδικασιών 
και προϊόντων βιολογικής προέλευσης. 
Κατά συνέπεια, θα αναπτυχθούν έντονες 
συνέργειες μεταξύ των κοινωνιακών 
προκλήσεων και της ανάπτυξης 
τεχνολογιών γενικής εφαρμογής και 
βιομηχανικών τεχνολογιών. Αυτό θα 
ληφθεί ρητά υπ' όψιν κατά την ανάπτυξη 
των πολυετών στρατηγικών και τον 
καθορισμό προτεραιοτήτων για κάθε έναν 
από τους ειδικούς αυτούς στόχους. Οι 
ενδιαφερόμενοι που αντιπροσωπεύουν 
διαφορετικές απόψεις θα πρέπει να 
συμμετάσχουν πλήρως στην υλοποίηση 
και σε πολλές περιπτώσεις, θα χρειαστούν 
επίσης δράσεις που θα συνδυάζουν τη 
χρηματοδότηση από τις τεχνολογίες 
εφαρμογής και τις βιομηχανικές 
τεχνολογίες και τις σχετικές κοινωνικές 
προκλήσεις.

Or. en

Τροπολογία 85
Corinne Lepage

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα 1 – σημείο 3 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Οι οριζόντιες δράσεις θα είναι επίσης 
ζωτικής σημασίας για την προώθηση της 
αλληλεπίδρασης μεταξύ των κοινωνιακών 
προκλήσεων και των τεχνολογιών γενικής 
εφαρμογής και των βιομηχανικών 
τεχνολογιών που απαιτούνται για τη 
δημιουργία σημαντικών τεχνολογικών 
καινοτομιών. Στα παραδείγματα όπου 
δύνανται να αναπτυχθούν τέτοιου είδους 
αλληλεπιδράσεις περιλαμβάνουν: τον 
τομέα της ηλ-υγείας, τα ευφυή δίκτυα, τα
ευφυή συστήματα μεταφορών, την 
ενσωμάτωση της δράσης για το κλίμα, τη 

Οι οριζόντιες δράσεις θα είναι επίσης 
ζωτικής σημασίας για την προώθηση της 
αλληλεπίδρασης μεταξύ των κοινωνιακών 
προκλήσεων και των τεχνολογιών γενικής 
εφαρμογής και των βιομηχανικών 
τεχνολογιών που απαιτούνται για τη 
δημιουργία σημαντικών τεχνολογικών 
καινοτομιών. Στα παραδείγματα όπου 
δύνανται να αναπτυχθούν τέτοιου είδους 
αλληλεπιδράσεις περιλαμβάνουν: τον 
τομέα της ηλ-υγείας, τα ευφυή δίκτυα, τα 
ευφυή συστήματα μεταφορών, την 
ενσωμάτωση της δράσης για το κλίμα, τη 



AM\905948EL.doc 23/52 PE492.557v01-00

EL

νανοϊατρική, τα προηγμένα υλικά για 
ελαφρά οχήματα ή την ανάπτυξη 
βιομηχανικών διαδικασιών και προϊόντων 
βιολογικής προέλευσης. Κατά συνέπεια, θα 
αναπτυχθούν έντονες συνέργειες μεταξύ 
των κοινωνιακών προκλήσεων και της 
ανάπτυξης τεχνολογιών γενικής εφαρμογής 
και βιομηχανικών τεχνολογιών. Αυτό θα 
ληφθεί ρητά υπ' όψιν κατά την ανάπτυξη 
των πολυετών στρατηγικών και τον 
καθορισμό προτεραιοτήτων για κάθε έναν 
από τους ειδικούς αυτούς στόχους. Οι 
ενδιαφερόμενοι που αντιπροσωπεύουν 
διαφορετικές απόψεις θα πρέπει να 
συμμετάσχουν πλήρως στην υλοποίηση 
και σε πολλές περιπτώσεις, θα χρειαστούν 
επίσης δράσεις που θα συνδυάζουν τη 
χρηματοδότηση από τις τεχνολογίες 
εφαρμογής και τις βιομηχανικές 
τεχνολογίες και τις σχετικές κοινωνικές 
προκλήσεις.

νανοϊατρική, τα προηγμένα υλικά για 
ελαφρά οχήματα ή την ανάπτυξη 
βιομηχανικών διαδικασιών και προϊόντων 
βιολογικής προέλευσης. Κατά συνέπεια, θα 
αναπτυχθούν έντονες συνέργειες μεταξύ 
των κοινωνιακών προκλήσεων και της 
ανάπτυξης τεχνολογιών γενικής εφαρμογής 
και βιομηχανικών τεχνολογιών. Αυτό θα 
ληφθεί ρητά υπ' όψιν κατά την ανάπτυξη 
των πολυετών στρατηγικών και τον 
καθορισμό προτεραιοτήτων για κάθε έναν 
από τους ειδικούς αυτούς στόχους. Οι 
ενδιαφερόμενοι που αντιπροσωπεύουν 
διαφορετικές απόψεις, 
συμπεριλαμβανομένων των οργανώσεων 
της κοινωνίας των πολιτών, θα πρέπει να 
συμμετάσχουν πλήρως στη διατύπωση 
σχετικών ερευνητικών ζητημάτων, 
καθώς και στην υλοποίηση και σε πολλές 
περιπτώσεις, θα χρειαστούν επίσης δράσεις 
που θα συνδυάζουν τη χρηματοδότηση από 
τις τεχνολογίες εφαρμογής και τις 
βιομηχανικές τεχνολογίες και τις σχετικές 
κοινωνικές προκλήσεις.

Or. en

Τροπολογία 86
Zofija Mazej Kukovič

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα 1 – σημείο 4 – παράγραφος 7

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Ακόμη, στο πλαίσιο του προγράμματος 
Ορίζοντας 2020 μπορούν να ξεκινήσουν 
και άλλες συμπράξεις μεταξύ δημόσιων 
φορέων και μεταξύ δημόσιων και 
ιδιωτικών φορέων εφόσον πληρούν τα 
καθορισμένα κριτήρια. Σε αυτές μπορούν 
να συμπεριλαμβάνονται συμπράξεις στον 
τομέα των τεχνολογιών πληροφοριών και 
επικοινωνιών στους κλάδους της 
φωτονικής και της ρομποτικής, στο τομέα 
των βιομηχανιών βιώσιμων διεργασιών, 

Ακόμη, στο πλαίσιο του προγράμματος 
Ορίζοντας 2020 μπορούν να ξεκινήσουν 
και άλλες συμπράξεις μεταξύ δημόσιων 
φορέων και μεταξύ δημόσιων και 
ιδιωτικών φορέων εφόσον πληρούν τα 
καθορισμένα κριτήρια. Σε αυτές μπορούν 
να συμπεριλαμβάνονται συμπράξεις στον 
τομέα των τεχνολογιών πληροφοριών και 
επικοινωνιών στους κλάδους της 
φωτονικής και της ρομποτικής, στο τομέα 
των βιομηχανιών βιώσιμων διεργασιών, 
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στις βιομηχανίες που βασίζονται στη 
βιοτεχνολογία και στον τομέα των 
τεχνολογιών ασφαλείας για την επιτήρηση 
των θαλάσσιων συνόρων.

στις βιομηχανίες που βασίζονται στη 
βιοτεχνολογία, στην τηλεϊατρική και τις 
συσκευές για κατ' οίκον νοσηλεία, και 
στον τομέα των τεχνολογιών ασφαλείας 
για την επιτήρηση των θαλάσσιων 
συνόρων.

Or. sl

Τροπολογία 87
Oreste Rossi

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα 1 – μέρος Ι – σημείο 1.1 –  παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τα μέλη του επιστημονικού συμβουλίου 
αποζημιώνονται για τα καθήκοντα που 
εκτελούν με αμοιβή και όπου απαιτείται με 
αποζημίωση των εξόδων ταξιδίου και 
διαμονής.

Τα μέλη του επιστημονικού συμβουλίου 
αποζημιώνονται για τα καθήκοντα που 
εκτελούν με αμοιβή και όπου απαιτείται με 
αποζημίωση των εξόδων ταξιδίου και 
διαμονής, δεόντως τεκμηριωμένων, στο 
μέτρο του 50%.

Or. it

Αιτιολόγηση

Είναι σκόπιμο να αναφερθεί ένα μέγιστο όριο αποζημίωσης των εξόδων ταξιδίου και διαμονής 
προς αποφυγήν καταχρήσεων και σπατάλης πόρων.

Τροπολογία 88
Oreste Rossi

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα 1 – μέρος Ι – σημείο 1.1 –  παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Ο πρόεδρος του ΕΣΕ εδρεύει στις 
Βρυξέλλες καθόλη τη διάρκεια της θητείας 
του και αφιερώνει τον περισσότερο χρόνο 
του/της στις εργασίες που αφορούν το 
ΕΣΕ. Η αποζημίωσή του ανέρχεται σε 

Ο πρόεδρος του ΕΣΕ εδρεύει στις 
Βρυξέλλες καθόλη τη διάρκεια της θητείας 
του. Η αποζημίωσή του ανέρχεται σε 
επίπεδα παρόμοια με τα ανώτατα στελέχη 
της Επιτροπής.
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επίπεδα παρόμοια με τα ανώτατα στελέχη 
της Επιτροπής.

Or. it

Τροπολογία 89
Oreste Rossi

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα 1 – μέρος Ι – σημείο 1.1 –  παράγραφος 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Το επιστημονικό συμβούλιο εκλέγει τρεις 
αντιπροέδρους από τα μέλη του. Οι εν 
λόγω αντιπρόεδροι επικουρούν τον 
πρόεδρο στις εκπροσωπήσεις του και στην 
οργάνωση της εργασίας. Μπορούν επίσης 
να κατέχουν και τον τίτλο του 
αντιπροέδρου του Ευρωπαϊκού 
Συμβουλίου Έρευνας.

Το επιστημονικό συμβούλιο εκλέγει
μεταξύ των μελών του έναν αντιπρόεδρο 
ο οποίος επικουρεί τον πρόεδρο στις 
εκπροσωπήσεις του και στην οργάνωση 
της εργασίας. Ο εν λόγω αντιπρόεδρος 
κατέχει τον τίτλο του αντιπροέδρου του 
Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Έρευνας.

Or. it

Τροπολογία 90
Oreste Rossi

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα 1 – μέρος Ι – σημείο 1.1 –  παράγραφος 7

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Παρέχεται υποστήριξη στους τρεις 
αντιπροέδρους για να εξασφαλιστεί 
επαρκής τοπική διοικητική βοήθεια στα 
ιδρύματα από τα οποία προέρχονται.

διαγράφεται

Or. it

Αιτιολόγηση

Προς αποφυγήν της σπατάλης πόρων είναι άσκοπο να υπάρχουν επικαλύψεις των 
γραφειοκρατικών δομών.
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Τροπολογία 91
Oreste Rossi

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα 1 – μέρος Ι – σημείο 1.1 –  παράγραφος 7 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Ο πρόεδρος του ΕΣΕ και τα μέλη του 
επιστημονικού συμβουλίου ασκούν τα 
καθήκοντά τους βάσει αποκλειστικής 
εντολής και με πλήρη απασχόληση.

Or. it

Αιτιολόγηση

Για την εξασφάλιση της διαφάνειας και της ανεξαρτησίας του ΕΣΕ, είναι σκόπιμο να 
εξειδικεύονται οι απαιτήσεις σχετικά με την εκτέλεση των επαγγελματικών καθηκόντων.

Τροπολογία 92
Oreste Rossi

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα 1 – μέρος Ι – σημείο 1,2 –  παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η διαχείριση του ΕΣΕ θα διεξάγεται από
προσωπικό που θα προσληφθεί για το 
σκοπό αυτό, εάν απαιτηθεί, ακόμη και 
μεταξύ των υπαλλήλων των θεσμικών 
οργάνων της ΕΕ, και θα καλύπτει μόνον τις 
πραγματικές διοικητικές ανάγκες για να 
εξασφαλισθεί η σταθερότητα και συνέχεια 
που απαιτούνται για μια αποτελεσματική 
διοίκηση.

Η διαχείριση του ΕΣΕ θα διεξάγεται από
ήδη απασχολούμενους υπαλλήλους των 
θεσμικών οργάνων της ΕΕ, και θα 
καλύπτει μόνον τις πραγματικές 
διοικητικές ανάγκες για να εξασφαλισθεί η 
σταθερότητα και συνέχεια που απαιτούνται 
για μια αποτελεσματική διοίκηση.

Or. it

Αιτιολόγηση

Για την αποφυγή σπατάλης πόρων, είναι σκόπιμο η διοικητική διαχείριση να εξασφαλίζεται από 
την εκλογικευμένη χρησιμοποίηση του ήδη απασχολούμενου στα θεσμικά όργανα της ΕΕ 
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ανθρώπινου δυναμικού.

Τροπολογία 93
Oreste Rossi

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα 1 – μέρος Ι – σημείο 1.3 –  παράγραφος 1 – περίπτωση 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

– θα ενημερώνει τακτικά την επιτροπή 
προγράμματος σχετικά με την υλοποίηση 
των δραστηριοτήτων του ΕΣΕ.

– θα ενημερώνει τακτικά την επιτροπή 
προγράμματος, το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο σχετικά με 
την υλοποίηση των δραστηριοτήτων του 
ΕΣΕ.

Or. it

Αιτιολόγηση

Εξασφάλιση μεγαλύτερης διαφάνειας και καλύτερη παρακολούθηση των δραστηριοτήτων του 
ΕΣΕ.

Τροπολογία 94
Vittorio Prodi

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα 1 – μέρος Ι – σημείο 2.3 –  παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Οι ερευνητικές πρωτοβουλίες στο πλαίσιο 
της πρόκλησης αυτής βασίζονται στην 
επιστήμη, είναι μεγάλης κλίμακας, 
διεπιστημονικές και αφορούν ένα 
ιδεαλιστικό ενιαίο στόχο. Αντιμετωπίζουν 
μεγαλόπνοες επιστημονικές και 
τεχνολογικές που απαιτούν συνεργασία 
μεταξύ διαφόρων επιστημονικών πεδίων, 
κοινοτήτων και προγραμμάτων. Η 
επιστημονική πρόοδος πρέπει να παρέχει 
μια ισχυρή και ευρεία βάση για τη 
μελλοντική τεχνολογική καινοτομία και 
την οικονομική αξιοποίηση, καθώς και 
καινοτόμα οφέλη για την κοινωνία. Η 

Οι ερευνητικές πρωτοβουλίες στο πλαίσιο 
της πρόκλησης αυτής βασίζονται στην 
επιστήμη, είναι μεγάλης κλίμακας, 
διεπιστημονικές και αφορούν ένα 
ιδεαλιστικό ενιαίο στόχο. Αντιμετωπίζουν 
μεγαλόπνοες επιστημονικές και 
τεχνολογικές προκλήσεις που απαιτούν 
συνεργασία μεταξύ διαφόρων 
επιστημονικών πεδίων, κοινοτήτων και 
προγραμμάτων, καθώς και συχνά μια 
μετάβαση σε άλλο μοντέλο σε ό,τι αφορά 
τις διαφορετικές προσεγγίσεις. Η 
επιστημονική πρόοδος πρέπει να παρέχει 
μια ισχυρή και ευρεία βάση για τη 
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υπερισχύουσα φύση και το μέγεθος 
υποδηλώνουν ότι μπορούν να επιτευχθούν 
μόνο μέσω μιας ενωμένης και διαρκούς 
προσπάθειας (με διάρκεια της τάξης της 
δεκαετίας).

μελλοντική τεχνολογική καινοτομία και 
την οικονομική αξιοποίηση, καθώς και 
καινοτόμα οφέλη για την κοινωνία. Η 
υπερισχύουσα φύση και το μέγεθος 
υποδηλώνουν ότι μπορούν να επιτευχθούν 
μόνο μέσω μιας ενωμένης και διαρκούς 
προσπάθειας (με διάρκεια της τάξης της 
δεκαετίας).

Or. en

Τροπολογία 95
Richard Seeber, Judith A. Merkies

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα 1 – μέρος ΙΙ – σημείο 1 –  παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Μια σημαντική συνιστώσα της «Υπεροχής 
στις τεχνολογίες γενικής εφαρμογής και τις 
βιομηχανικές τεχνολογίες» είναι οι βασικές 
τεχνολογίες γενικής εφαρμογής (ΒΤΓΕ), 
συμπεριλαμβανομένων των εξής: μικρο-
και νανοηλεκτρονική, φωτονική, 
νανοτεχνολογία, βιοτεχνολογία, προηγμένα 
υλικά και συστήματα προηγμένης 
μεταποίησης. Πολλά καινοτόμα προϊόντα 
ενσωματώνουν ταυτόχρονα αρκετές από 
αυτές τις τεχνολογίες, ως μεμονωμένα ή 
ενσωματωμένα μέρη. Ενώ κάθε τεχνολογία 
προσφέρει τεχνολογική καινοτομία, το 
συσσωρευμένο όφελος από το συνδυασμό 
πολλών τεχνολογιών γενικής εφαρμογής 
είναι επίσης δυνατό να οδηγήσει σε 
τεχνολογικά άλματα. Η αξιοποίηση 
οριζόντιων βασικών τεχνολογιών γενικής 
εφαρμογής θα βελτιώσει την 
ανταγωνιστικότητα και τον αντίκτυπο των 
προϊόντων. Συνεπώς θα αξιοποιηθούν οι 
πολυάριθμες αλληλεπιδράσεις των εν λόγω 
τεχνολογιών. Θα παρασχεθεί 
συγκεκριμένη στήριξη για μεγαλύτερης 
κλίμακας έργα δοκιμαστικής εφαρμογής 
και επίδειξης.

Μια σημαντική συνιστώσα της «Υπεροχής 
στις τεχνολογίες γενικής εφαρμογής και τις 
βιομηχανικές τεχνολογίες» είναι οι βασικές 
τεχνολογίες γενικής εφαρμογής (ΒΤΓΕ), 
συμπεριλαμβανομένων των εξής: μικρο-
και νανοηλεκτρονική, φωτονική, 
νανοτεχνολογία, βιοτεχνολογία, προηγμένα 
υλικά, συστήματα προηγμένης 
μεταποίησης και καινοτομία στον τομέα 
της οικολογίας. Πολλά καινοτόμα 
προϊόντα ενσωματώνουν ταυτόχρονα 
αρκετές από αυτές τις τεχνολογίες, ως 
μεμονωμένα ή ενσωματωμένα μέρη. Ενώ 
κάθε τεχνολογία προσφέρει τεχνολογική 
καινοτομία, το συσσωρευμένο όφελος από 
το συνδυασμό πολλών τεχνολογιών 
γενικής εφαρμογής είναι επίσης δυνατό να 
οδηγήσει σε τεχνολογικά άλματα. Η 
αξιοποίηση οριζόντιων βασικών 
τεχνολογιών γενικής εφαρμογής θα 
βελτιώσει την ανταγωνιστικότητα και τον 
αντίκτυπο των προϊόντων. Συνεπώς θα 
αξιοποιηθούν οι πολυάριθμες 
αλληλεπιδράσεις των εν λόγω 
τεχνολογιών. Θα παρασχεθεί 
συγκεκριμένη στήριξη για μεγαλύτερης 
κλίμακας έργα δοκιμαστικής εφαρμογής 
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και επίδειξης.

Or. en

Τροπολογία 96
Vittorio Prodi

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα 1 – μέρος ΙΙ – σημείο 1 –  παράγραφος 9 – περίπτωση 3 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

- περαιτέρω ανάπτυξη και εφαρμογή 
πλέον προβλέψιμων και συναφών προς 
τον άνθρωπο μέσων για τον έλεγχο της 
ασφάλειας, την αξιολόγηση κινδύνου και 
την έρευνα στον τομέα της υγείας·

Or. en

Τροπολογία 97
Vittorio Prodi

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα 1 – μέρος ΙΙ – σημείο 1.1 –  σημείο 1.1.1 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Στόχος είναι η διατήρηση και ενίσχυση της 
ευρωπαϊκής υπεροχής στις τεχνολογίες που 
σχετίζονται με ενσωματωμένα επιμέρους 
στοιχεία και συστήματα. Περιλαμβάνει 
επίσης μικρο- νανο- βιο- συστήματα, 
οργανικά ηλεκτρονικά, μεγάλης κλίμακας 
ενοποίηση, βασικές τεχνολογίες για το 
Διαδίκτυο των πραγμάτων (ΔτΠ) 
συμπεριλαμβανομένων και υποδομών 
υποστήριξης της παροχής προηγμένων 
υπηρεσιών, ευφυών ενοποιημένων 
συστημάτων, υπερσυστημάτων (systems of 
systems) και τεχνολογιών πολύπλοκων 
συστημάτων.

Στόχος είναι η διατήρηση και ενίσχυση της 
ευρωπαϊκής υπεροχής στις τεχνολογίες που 
σχετίζονται με ενσωματωμένα επιμέρους
στοιχεία και συστήματα. Περιλαμβάνει 
επίσης μικρο- νανο- βιο- συστήματα, 
εργαλεία in vitro υψηλής απόδοσης, 
συστήματα human-on-a-chip, εικονικά 
όργανα και άλλες εφαρμογές βιολογίας 
υπολογιστικών συστημάτων, οργανικά 
ηλεκτρονικά, μεγάλης κλίμακας 
ενοποίηση, βασικές τεχνολογίες για το 
Διαδίκτυο των πραγμάτων (ΔτΠ) 
συμπεριλαμβανομένων και υποδομών 
υποστήριξης της παροχής προηγμένων 
υπηρεσιών, ευφυών ενοποιημένων 
συστημάτων, υπερσυστημάτων (systems of 
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systems) και τεχνολογιών πολύπλοκων 
συστημάτων.

Or. en

Τροπολογία 98
Vittorio Prodi

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα 1 – μέρος ΙΙ – σημείο 1.4 –  σημείο 1.4.1 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Στόχος είναι να τεθούν οι βάσεις για να 
παραμείνει η ευρωπαϊκή βιομηχανία στην 
πρώτη γραμμή της καινοτομίας, τόσο 
μεσοπρόθεσμα όσο και μακροπρόθεσμα. 
Επίσης, εμπεριέχει την ανάπτυξη 
αναδυόμενων εργαλείων, όπως συνθετική 
βιολογία, βιοπληροφορική, συστημική 
βιολογία και εκμετάλλευση της σύγκλισης 
με άλλες τεχνολογίες γενικής εφαρμογής, 
όπως η νανοτεχνολογία (π.χ. 
βιονανοτεχνολογία) και οι ΤΠΕ (π.χ. 
βιοηλεκτρονική). Σε αυτά και άλλα πεδία 
αιχμής αξίζει να ληφθούν κατάλληλα 
μέτρα από την άποψη της έρευνας και 
ανάπτυξης για τη διευκόλυνση της 
αποτελεσματικής μεταβίβασης και 
υλοποίησης σε νέες εφαρμογές 
(συστήματα χορήγησης φαρμάκων, 
βιοαισθητήρες, βιομικροκυκλώματα κ.λπ.).

Στόχος είναι να τεθούν οι βάσεις για να 
παραμείνει η ευρωπαϊκή βιομηχανία στην 
πρώτη γραμμή της καινοτομίας, τόσο 
μεσοπρόθεσμα όσο και μακροπρόθεσμα. 
Επίσης, εμπεριέχει την ανάπτυξη 
αναδυόμενων εργαλείων, όπως συνθετική 
βιολογία, βιοπληροφορική, συστημική 
βιολογία και εκμετάλλευση της σύγκλισης 
με άλλες τεχνολογίες γενικής εφαρμογής, 
όπως η νανοτεχνολογία (π.χ. 
βιονανοτεχνολογία) και οι ΤΠΕ (π.χ. 
βιοηλεκτρονική). Σε αυτά και άλλα πεδία 
αιχμής αξίζει να ληφθούν κατάλληλα 
μέτρα από την άποψη της έρευνας και 
ανάπτυξης για τη διευκόλυνση της 
αποτελεσματικής μεταβίβασης και 
υλοποίησης σε νέες εφαρμογές 
(συστήματα χορήγησης φαρμάκων, 
βιοαισθητήρες, βιομικροκυκλώματα κ.λπ.) 
καθώς και μέσα όπως πειραματικές και 
υπολογιστικές μέθοδοι βασιζόμενες σε 
ανθρώπινη βιολογία για την εξασφάλιση 
ασφαλέστερων προϊόντων για τους 
καταναλωτές. 

Or. en

Τροπολογία 99
Julie Girling
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Πρόταση απόφασης
Παράρτημα 1 – μέρος ΙΙ – σημείο 1.4 –  σημείο 1.4.1 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Στόχος είναι να τεθούν οι βάσεις για να 
παραμείνει η ευρωπαϊκή βιομηχανία στην 
πρώτη γραμμή της καινοτομίας, τόσο 
μεσοπρόθεσμα όσο και μακροπρόθεσμα. 
Επίσης, εμπεριέχει την ανάπτυξη 
αναδυόμενων εργαλείων, όπως συνθετική 
βιολογία, βιοπληροφορική, συστημική 
βιολογία και εκμετάλλευση της σύγκλισης 
με άλλες τεχνολογίες γενικής εφαρμογής, 
όπως η νανοτεχνολογία (π.χ. 
βιονανοτεχνολογία) και οι ΤΠΕ (π.χ. 
βιοηλεκτρονική). Σε αυτά και άλλα πεδία 
αιχμής αξίζει να ληφθούν κατάλληλα 
μέτρα από την άποψη της έρευνας και 
ανάπτυξης για τη διευκόλυνση της 
αποτελεσματικής μεταβίβασης και 
υλοποίησης σε νέες εφαρμογές 
(συστήματα χορήγησης φαρμάκων, 
βιοαισθητήρες, βιομικροκυκλώματα κ.λπ.).

Στόχος είναι να τεθούν οι βάσεις για να 
παραμείνει η ευρωπαϊκή βιομηχανία στην 
πρώτη γραμμή της καινοτομίας, τόσο 
μεσοπρόθεσμα όσο και μακροπρόθεσμα. 
Επίσης, εμπεριέχει την ανάπτυξη 
αναδυόμενων εργαλείων, όπως συνθετική 
βιολογία, βιοπληροφορική, συστημική 
βιολογία και εκμετάλλευση της σύγκλισης 
με άλλες τεχνολογίες γενικής εφαρμογής, 
όπως η νανοτεχνολογία (π.χ. 
βιονανοτεχνολογία) και οι ΤΠΕ (π.χ. 
βιοηλεκτρονική) και βιοτεχνολογία για τα 
φυτά και τη γεωργία. Σε αυτά και άλλα 
πεδία αιχμής αξίζει να ληφθούν κατάλληλα 
μέτρα από την άποψη της έρευνας και 
ανάπτυξης για τη διευκόλυνση της 
αποτελεσματικής μεταβίβασης και 
υλοποίησης σε νέες εφαρμογές 
(συστήματα χορήγησης φαρμάκων, 
βιοαισθητήρες, βιομικροκυκλώματα, 
γενετική τεχνολογία που βασίζεται στα 
φυτά, κ.λπ.).

Or. en

Τροπολογία 100
Julie Girling

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα 1 – μέρος ΙΙ – σημείο 1.4 –  σημείο 1.4.2 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Ο στόχος είναι διττός: αφενός να δοθεί η 
δυνατότητα στην ευρωπαϊκή βιομηχανία 
(π.χ. στους κλάδους της χημείας, της 
υγείας, της εξόρυξης, της ενέργειας, του 
χαρτοπολτού και του χάρτου, της 
κλωστοϋφαντουργίας, της παραγωγής 
αμύλου, της επεξεργασίας τροφίμων) να 
αναπτύξει νέα προϊόντα και διαδικασίες 

Ο στόχος είναι διττός: αφενός να δοθεί η 
δυνατότητα στην ευρωπαϊκή βιομηχανία 
(π.χ. στους κλάδους της χημείας, της 
υγείας, της γενετικής τεχνολογίας που 
βασίζεται στα φυτά, της εξόρυξης, της 
ενέργειας, του χαρτοπολτού και του 
χάρτου, της κλωστοϋφαντουργίας, της 
παραγωγής αμύλου, της επεξεργασίας 
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που να ανταποκρίνονται τις απαιτήσεις της 
βιομηχανίας και της κοινωνίας και να είναι 
ανταγωνιστικές και βελτιωμένες 
εναλλακτικές λύσεις βασισμένες στη 
βιοτεχνολογία για την αντικατάσταση των 
καθιερωμένων.  Αφετέρου, τιθάσευση του 
δυναμικού της βιοτεχνολογίας για 
ανίχνευση, παρακολούθηση, πρόληψη και 
εξάλειψη της ρύπανσης. Περιλαμβάνονται 
Ε&Κ σε ενζυμικές και μεταβολικές οδούς, 
σχεδίαση βιοδιεργασιών, προηγμένη 
ζύμωση, πρωτογενή και δευτερογενή 
επεξεργασία, κατανόηση της δυναμικής 
των μικροβιακών κοινοτήτων. Θα 
εμπεριέχει επίσης την ανάπτυξη 
πρωτότυπων για την αξιολόγηση της 
τεχνοοικονομικής εφικτότητας των 
προϊόντων και διαδικασιών που θα 
αναπτυχθούν.

τροφίμων) να αναπτύξει νέα προϊόντα και 
διαδικασίες που να ανταποκρίνονται τις 
απαιτήσεις της βιομηχανίας και της 
κοινωνίας και να είναι ανταγωνιστικές και 
βελτιωμένες εναλλακτικές λύσεις 
βασισμένες στη βιοτεχνολογία για την 
αντικατάσταση των καθιερωμένων. 
Αφετέρου, τιθάσευση του δυναμικού της 
βιοτεχνολογίας για ανίχνευση, 
παρακολούθηση, πρόληψη και εξάλειψη 
της ρύπανσης. Περιλαμβάνονται Ε&Κ σε 
ενζυμικές και μεταβολικές οδούς, 
σχεδίαση βιοδιεργασιών, προηγμένη 
ζύμωση, πρωτογενή και δευτερογενή 
επεξεργασία, κατανόηση της δυναμικής 
των μικροβιακών κοινοτήτων. Θα 
εμπεριέχει επίσης την ανάπτυξη 
πρωτότυπων για την αξιολόγηση της 
τεχνοοικονομικής εφικτότητας των 
προϊόντων και διαδικασιών που θα 
αναπτυχθούν.

Or. en

Τροπολογία 101
Cristina Gutiérrez-Cortines

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα 1 – μέρος ΙΙ – σημείο 1.4 –  σημείο 1.4.2 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Ο στόχος είναι διττός: αφενός να δοθεί η 
δυνατότητα στην ευρωπαϊκή βιομηχανία 
(π.χ. στους κλάδους της χημείας, της 
υγείας, της εξόρυξης, της ενέργειας, του 
χαρτοπολτού και του χάρτου, της 
κλωστοϋφαντουργίας, της παραγωγής 
αμύλου, της επεξεργασίας τροφίμων) να 
αναπτύξει νέα προϊόντα και διαδικασίες 
που να ανταποκρίνονται τις απαιτήσεις της 
βιομηχανίας και της κοινωνίας και να είναι 
ανταγωνιστικές και βελτιωμένες 
εναλλακτικές λύσεις βασισμένες στη 
βιοτεχνολογία για την αντικατάσταση των 
καθιερωμένων. Αφετέρου, τιθάσευση του 

Ο στόχος είναι διττός: να δοθεί η 
δυνατότητα στην ευρωπαϊκή βιομηχανία 
(π.χ. στους κλάδους της χημείας, της 
υγείας, της εξόρυξης, της ενέργειας, του 
χαρτοπολτού και του χάρτου, της 
κλωστοϋφαντουργίας, της παραγωγής 
αμύλου, της φυτικής παραγωγής και της 
επεξεργασίας τροφίμων) να αναπτύξει νέα 
προϊόντα και διαδικασίες που να 
ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις της 
γεωργίας, της αλιείας, της βιομηχανίας και 
της κοινωνίας και να είναι ανταγωνιστικές 
και βελτιωμένες εναλλακτικές λύσεις 
βασισμένες στη βιοτεχνολογία για την 
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δυναμικού της βιοτεχνολογίας για 
ανίχνευση, παρακολούθηση, πρόληψη και 
εξάλειψη της ρύπανσης. Περιλαμβάνονται 
Ε&Κ σε ενζυμικές και μεταβολικές οδούς, 
σχεδίαση βιοδιεργασιών, προηγμένη 
ζύμωση, πρωτογενή και δευτερογενή 
επεξεργασία, κατανόηση της δυναμικής 
των μικροβιακών κοινοτήτων. Θα 
εμπεριέχει επίσης την ανάπτυξη 
πρωτότυπων για την αξιολόγηση της 
τεχνοοικονομικής εφικτότητας των 
προϊόντων και διαδικασιών που θα 
αναπτυχθούν.

αντικατάσταση των καθιερωμένων.
Επιπλέον, τιθάσευση του δυναμικού της 
βιοτεχνολογίας για ανίχνευση, 
παρακολούθηση, πρόληψη και εξάλειψη 
της ρύπανσης. Περιλαμβάνονται Ε&Κ σε 
ενζυμικές και μεταβολικές οδούς, 
σχεδίαση βιοδιεργασιών, προηγμένη 
ζύμωση, πρωτογενή και δευτερογενή 
επεξεργασία, κατανόηση της δυναμικής 
των μικροβιακών κοινοτήτων. Θα 
εμπεριέχει επίσης την ανάπτυξη 
πρωτότυπων για την αξιολόγηση της 
τεχνοοικονομικής εφικτότητας των 
προϊόντων και διαδικασιών που θα 
αναπτυχθούν.

Or. en

Αιτιολόγηση

Είναι σημαντικό να προστεθεί η βιοτεχνολογία για τη φυτική παραγωγή καθώς και για τη 
γεωργία και την υδατοκαλλιέργεια.

Τροπολογία 102
Julie Girling

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα 1 – μέρος ΙΙ – σημείο 1.4 –  σημείο 1.4.3 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Στόχος είναι η ανάπτυξη τεχνολογιών 
πλατφορμών (π.χ. γονιδιωματική, μετα-
γονιδιωματική, πρωτεϊνωματική, μοριακά 
εργαλεία) που εξασφαλίζουν υπεροχή και 
ανταγωνιστικό πλεονέκτημα σε έναν ευρύ 
αριθμό τομέων της οικονομίας. 
Περιλαμβάνονται πτυχές, όπως η 
υποστήριξη της ανάπτυξης βιο-πόρων με 
βελτιστοποιημένες ιδιότητες και 
εφαρμογών πέρα από τις συμβατικές 
εναλλακτικές λύσεις, η δυνατότητα 
διερεύνησης, κατανόησης και 
εκμετάλλευσης με βιώσιμο τρόπο της 
επίγειας και θαλάσσιας βιοποικιλότητας 
για νεωτερικές εφαρμογές και η 

Στόχος είναι η ανάπτυξη τεχνολογιών 
πλατφορμών (π.χ. γονιδιωματική, μετα-
γονιδιωματική, πρωτεϊνωματική, φυτικά, 
γεωργικά και μοριακά εργαλεία) που 
εξασφαλίζουν υπεροχή και ανταγωνιστικό 
πλεονέκτημα σε έναν ευρύ αριθμό τομέων 
της οικονομίας. Περιλαμβάνονται πτυχές, 
όπως η υποστήριξη της ανάπτυξης βιο-
πόρων με βελτιστοποιημένες ιδιότητες και 
εφαρμογών πέρα από τις συμβατικές 
εναλλακτικές λύσεις, η δυνατότητα 
διερεύνησης, κατανόησης και 
εκμετάλλευσης με βιώσιμο τρόπο της 
επίγειας και θαλάσσιας βιοποικιλότητας 
για νεωτερικές εφαρμογές και η 
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υποστήριξη της ανάπτυξης των 
βασισμένων στη βιοτεχνολογία λύσεων 
στον τομέα της περίθαλψης (π.χ. 
διαγνωστική, βιολογικά προϊόντα, 
βιοϊατρικές συσκευές).

υποστήριξη της ανάπτυξης των 
βασισμένων στη βιοτεχνολογία λύσεων 
στον τομέα της περίθαλψης (π.χ. 
διαγνωστική, βιολογικά προϊόντα, 
βιοϊατρικές συσκευές).

Or. en

Τροπολογία 103
Peter Liese

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα 1 – μέρος ΙΙ – σημείο 1.4 –  σημείο 1.4.3 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Στόχος είναι η ανάπτυξη τεχνολογιών 
πλατφορμών (π.χ. γονιδιωματική, μετα-
γονιδιωματική, πρωτεϊνωματική, μοριακά 
εργαλεία) που εξασφαλίζουν υπεροχή και 
ανταγωνιστικό πλεονέκτημα σε έναν ευρύ 
αριθμό τομέων της οικονομίας. 
Περιλαμβάνονται πτυχές, όπως η 
υποστήριξη της ανάπτυξης βιο-πόρων με 
βελτιστοποιημένες ιδιότητες και 
εφαρμογών πέρα από τις συμβατικές 
εναλλακτικές λύσεις, η δυνατότητα 
διερεύνησης, κατανόησης και 
εκμετάλλευσης με βιώσιμο τρόπο της 
επίγειας και θαλάσσιας βιοποικιλότητας 
για νεωτερικές εφαρμογές και η 
υποστήριξη της ανάπτυξης των 
βασισμένων στη βιοτεχνολογία λύσεων 
στον τομέα της περίθαλψης (π.χ. 
διαγνωστική, βιολογικά προϊόντα, 
βιοϊατρικές συσκευές).

Στόχος είναι η ανάπτυξη τεχνολογιών 
πλατφορμών (π.χ. γονιδιωματική, μετα-
γονιδιωματική, πρωτεϊνωματική, μοριακά 
εργαλεία) που εξασφαλίζουν υπεροχή και 
ανταγωνιστικό πλεονέκτημα σε έναν ευρύ 
αριθμό τομέων της οικονομίας. 
Περιλαμβάνονται πτυχές, όπως η 
υποστήριξη της ανάπτυξης βιο-πόρων με 
βελτιστοποιημένες ιδιότητες και 
εφαρμογών πέρα από τις συμβατικές 
εναλλακτικές λύσεις, η δυνατότητα 
διερεύνησης, κατανόησης και 
εκμετάλλευσης με βιώσιμο τρόπο της 
επίγειας και θαλάσσιας βιοποικιλότητας 
για νεωτερικές εφαρμογές και η 
υποστήριξη της ανάπτυξης των 
βασισμένων στη βιοτεχνολογία λύσεων 
στον τομέα της περίθαλψης (π.χ. 
διαγνωστική, βιολογικά προϊόντα, 
βιοϊατρικές συσκευές). Ενίσχυση θα δοθεί 
κατά προτεραιότητα σε νέες 
διαγνωστικές μεθόδους, είτε όταν 
υφίσταται ήδη δυνατότητα πρόληψης ή 
διάγνωσης για τον ενεχόμενο ασθενή, είτε 
είναι πιθανόν αυτή να αναπτυχθεί.

Or. de
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Τροπολογία 104
Cristina Gutiérrez-Cortines

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα 1 – μέρος ΙΙ – σημείο 1.4 –  σημείο 1.4.3 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Στόχος είναι η ανάπτυξη τεχνολογιών 
πλατφορμών (π.χ. γονιδιωματική, μετα-
γονιδιωματική, πρωτεϊνωματική, μοριακά 
εργαλεία) που εξασφαλίζουν υπεροχή και 
ανταγωνιστικό πλεονέκτημα σε έναν ευρύ 
αριθμό τομέων της οικονομίας. 
Περιλαμβάνονται πτυχές, όπως η 
υποστήριξη της ανάπτυξης βιο-πόρων με 
βελτιστοποιημένες ιδιότητες και 
εφαρμογών πέρα από τις συμβατικές 
εναλλακτικές λύσεις, η δυνατότητα 
διερεύνησης, κατανόησης και 
εκμετάλλευσης με βιώσιμο τρόπο της 
επίγειας και θαλάσσιας βιοποικιλότητας 
για νεωτερικές εφαρμογές και η 
υποστήριξη της ανάπτυξης των 
βασισμένων στη βιοτεχνολογία λύσεων 
στον τομέα της περίθαλψης (π.χ. 
διαγνωστική, βιολογικά προϊόντα, 
βιοϊατρικές συσκευές).

Στόχος είναι η ανάπτυξη τεχνολογιών 
πλατφορμών (π.χ. συστημική βιολογία, 
γονιδιωματική, μετα-γονιδιωματική, 
πρωτεϊνωματική, αλλαγή φαινότυπου ως 
αποτέλεσμα γενότυπου -phenomics-, 
μοριακά εργαλεία) που εξασφαλίζουν 
υπεροχή και ανταγωνιστικό πλεονέκτημα 
σε έναν ευρύ αριθμό τομέων της 
οικονομίας. Περιλαμβάνονται πτυχές, 
όπως η υποστήριξη της ανάπτυξης βιο-
πόρων με βελτιστοποιημένες ιδιότητες και 
εφαρμογών πέρα από τις συμβατικές 
εναλλακτικές λύσεις, η δυνατότητα 
διερεύνησης, κατανόησης και 
εκμετάλλευσης με βιώσιμο τρόπο της 
επίγειας και θαλάσσιας βιοποικιλότητας 
για νεωτερικές εφαρμογές και η 
υποστήριξη της ανάπτυξης των 
βασισμένων στη βιοτεχνολογία λύσεων 
στον τομέα της περίθαλψης (π.χ. 
φαρμακευτική διαγνωστική, βιολογικά 
προϊόντα, βιοϊατρικές συσκευές, υγιέστερα 
φυτά και ζώα για υγιεινή διατροφή).

Or. en

Τροπολογία 105
Oreste Rossi

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα 1 – μέρος ΙΙ – σημείο 1.5 –  σημείο 1.5.2 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Μείωση της ενεργειακής κατανάλωσης 
και των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα 
με την ανάπτυξη και εγκατάσταση 
τεχνολογιών βιώσιμων κατασκευών, την 

Αύξηση της ενεργειακή αποδοτικότητας 
και μείωση των εκπομπών διοξειδίου του 
άνθρακα με την ανάπτυξη και 
εγκατάσταση τεχνολογιών βιώσιμων 
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εφαρμογή και αναπαραγωγή μέτρων για 
αυξημένη διείσδυση ενεργειακώς 
αποδοτικών συστημάτων και υλικών σε 
νέα, ανακαινισμένα και μετασκευασμένα 
κτίρια. Οι εκτιμήσεις για τον κύκλο ζωής 
και η αυξανόμενη σημασία των εννοιών 
σχεδίαση-κατασκευή-λειτουργία θα είναι 
βασικές για την αντιμετώπιση της 
πρόκλησης της μετάβασης σε κτίρια με 
σχεδόν μηδενική κατανάλωση ενέργειας 
στην Ευρώπη έως το 2020 και την 
υλοποίηση ενεργειακώς αποδοτικών 
περιφερειών μέσω της εμπλοκής σε μια 
ευρεία κοινότητα ενδιαφερόμενων.

κατασκευών, την εφαρμογή και 
αναπαραγωγή μέτρων για αυξημένη 
διείσδυση ενεργειακώς αποδοτικών 
συστημάτων και υλικών σε νέα, 
ανακαινισμένα και μετασκευασμένα 
κτίρια. Οι εκτιμήσεις για τον κύκλο ζωής 
και η αυξανόμενη σημασία των εννοιών 
σχεδίαση-κατασκευή-λειτουργία θα είναι 
βασικές για την αντιμετώπιση της 
πρόκλησης της μετάβασης σε κτίρια με 
σχεδόν μηδενική κατανάλωση ενέργειας 
στην Ευρώπη έως το 2020 και την 
υλοποίηση ενεργειακώς αποδοτικών 
περιφερειών μέσω της εμπλοκής σε μια 
ευρεία κοινότητα ενδιαφερόμενων.

Or. it

Τροπολογία 106
Oreste Rossi

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα 1 – μέρος ΙΙ – σημείο 1.5 –  σημείο 1.5.3 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Αύξηση της ανταγωνιστικότητας των 
μεταποιητικών βιομηχανιών, όπως αυτές 
των χημικών, του χαρτοπολτού και χάρτου, 
του γυαλιού ή των μη σιδηρούχων 
μετάλλων και χάλυβα, με δραστική 
βελτίωση της αποδοτικότητας των πόρων 
και της ενέργειας και μείωση των 
περιβαλλοντικών επιπτώσεων αυτών των 
βιομηχανικών δραστηριοτήτων. Εστίαση 
στην ανάπτυξη και επικύρωση των 
τεχνολογιών γενικής εφαρμογής για 
καινοτόμες ουσίες, υλικά και τεχνολογικές 
λύσεις για προϊόντα χαμηλών εκπομπών 
άνθρακα και λιγότερο ενεργοβόρες 
διαδικασίες και υπηρεσίες σε ολόκληρη 
την αξιακή αλυσίδα, καθώς και στην 
υιοθέτηση τεχνολογιών παραγωγής 
εξαιρετικά χαμηλών εκπομπών άνθρακα 
και τεχνικών για την επίτευξη 
συγκεκριμένων μειώσεων της έντασης των 

Αύξηση της ανταγωνιστικότητας των 
μεταποιητικών βιομηχανιών, όπως αυτές 
των χημικών, του χαρτοπολτού και χάρτου, 
του γυαλιού ή των μη σιδηρούχων 
μετάλλων και χάλυβα, με δραστική 
βελτίωση, με προσιτό κόστος, της 
αποδοτικότητας των πόρων και της 
ενέργειας και μείωση των 
περιβαλλοντικών επιπτώσεων αυτών των 
βιομηχανικών δραστηριοτήτων. Εστίαση 
στην ανάπτυξη και επικύρωση των 
τεχνολογιών γενικής εφαρμογής για 
καινοτόμες ουσίες, υλικά και τεχνολογικές 
λύσεις για προϊόντα χαμηλών εκπομπών 
άνθρακα και λιγότερο ενεργοβόρες 
διαδικασίες και υπηρεσίες σε ολόκληρη 
την αξιακή αλυσίδα, καθώς και στην 
υιοθέτηση τεχνολογιών παραγωγής 
εξαιρετικά χαμηλών εκπομπών άνθρακα 
και τεχνικών για την επίτευξη 
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εκπομπών θερμοκηπιακών αερίων. συγκεκριμένων μειώσεων της έντασης των 
εκπομπών θερμοκηπιακών αερίων.

Or. it

Τροπολογία 107
Julie Girling

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα 1 – μέρος ΙΙ – σημείο 1.5 –  σημείο 1.5.3 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Αύξηση της ανταγωνιστικότητας των 
μεταποιητικών βιομηχανιών, όπως αυτές 
των χημικών, του χαρτοπολτού και χάρτου, 
του γυαλιού ή των μη σιδηρούχων 
μετάλλων και χάλυβα, με δραστική 
βελτίωση της αποδοτικότητας των πόρων 
και της ενέργειας και μείωση των 
περιβαλλοντικών επιπτώσεων αυτών των 
βιομηχανικών δραστηριοτήτων. Εστίαση 
στην ανάπτυξη και επικύρωση των 
τεχνολογιών γενικής εφαρμογής για 
καινοτόμες ουσίες, υλικά και τεχνολογικές 
λύσεις για προϊόντα χαμηλών εκπομπών 
άνθρακα και λιγότερο ενεργοβόρες 
διαδικασίες και υπηρεσίες σε ολόκληρη 
την αξιακή αλυσίδα, καθώς και στην 
υιοθέτηση τεχνολογιών παραγωγής 
εξαιρετικά χαμηλών εκπομπών άνθρακα 
και τεχνικών για την επίτευξη 
συγκεκριμένων μειώσεων της έντασης των 
εκπομπών θερμοκηπιακών αερίων.

Αύξηση της ανταγωνιστικότητας των 
μεταποιητικών βιομηχανιών, όπως αυτές 
των χημικών, του χαρτοπολτού και χάρτου, 
των κατασκευών, του γυαλιού ή των μη 
σιδηρούχων μετάλλων και χάλυβα, με 
δραστική βελτίωση της αποδοτικότητας 
των πόρων και της ενέργειας και μείωση 
των περιβαλλοντικών επιπτώσεων αυτών 
των βιομηχανικών δραστηριοτήτων. 
Εστίαση στην ανάπτυξη και επικύρωση 
των τεχνολογιών γενικής εφαρμογής για 
καινοτόμες ουσίες, υλικά και τεχνολογικές 
λύσεις για προϊόντα χαμηλών εκπομπών 
άνθρακα και λιγότερο ενεργοβόρες 
διαδικασίες και υπηρεσίες σε ολόκληρη 
την αξιακή αλυσίδα, καθώς και στην 
υιοθέτηση τεχνολογιών παραγωγής 
εξαιρετικά χαμηλών εκπομπών άνθρακα 
και τεχνικών για την επίτευξη 
συγκεκριμένων μειώσεων της έντασης των 
εκπομπών θερμοκηπιακών αερίων.

Or. en

Τροπολογία 108
Richard Seeber

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα 1 – μέρος ΙΙ – σημείο 1.5α (νέο)
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1.5 α. Οικολογικές καινοτομίες
1.5.1  Ειδικός στόχος για οικολογικές 
καινοτομίες
Ο ειδικός στόχος για οικολογικές 
καινοτομίες είναι να ενισχυθεί μια 
καινοτόμος ευρωπαϊκή βιομηχανία και 
μια καινοτόμος κοινότητα η οποία 
στοχοποιημένα δημιουργεί νέα προϊόντα, 
διαδικασίες και υπηρεσίες που έχουν ως 
αποτέλεσμα πράσινη ανάπτυξη και 
περιβαλλοντικά οφέλη και η οποία 
αναγνωρίζεται ότι είναι παγκόσμιος 
ηγέτης. Ο σκοπός είναι να αυξηθεί η 
αποτελεσματικότητα των πόρων, να 
μειωθούν οι περιβαλλοντικές επιπτώσεις, 
να προληφθεί η ρύπανση (του ύδατος) 
και/ή να επιτευχθεί μια πλέον 
αποτελεσματική, αποδοτική και υπεύθυνη 
χρήση των φυσικών πόρων.
1.5.2. Σκεπτικό και προστιθέμενη αξία 
της ΕΕ
Η βιομηχανική ηγεσία σε οικολογική 
καινοτομία θα οδηγήσει σε βελτιωμένη 
περιβαλλοντική απόδοση και 
ανθεκτικότητα σε όλη την οικονομία που 
θα είναι ταυτόχρονα αποτελεσματική από 
απόψεως κόστους και ευεργετική για τις 
επιχειρήσεις και την κοινωνία, τόσο για 
τους πολίτες της υπαίθρου, όσο και για 
αυτούς των αστικών περιοχών, εν τω 
συνόλω. Η παγκόσμια αγορά (2020) για 
τις βιομηχανίες στον τομέα της 
οικολογίας αναπτύσσεται ραγδαίως και ο 
εν λόγω επιχειρηματικός τομέας της ΕΕ 
σημειώνει ήδη ταχεία αύξηση: οι 
οικολογικές βιομηχανίες της ΕΕ συχνά 
είναι παγκόσμιοι ηγέτες. Ο Ορίζοντας 
2020 πρέπει να στηριχθεί περαιτέρω στο 
γεγονός αυτό. Οι οικολογικές καινοτομίες 
πρέπει να διεισδύσουν σε όλους τους 
τομείς της οικονομίας και της κοινωνίας, 
παρέχοντας τη βάση για σημαντικά 
ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα για την 
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Ευρώπη ώστε να αντιμετωπίσει την 
πρόκληση της βιωσιμότητας. Ως εκ 
τούτου η οικολογική καινοτομία είναι 
ευρείας εφαρμογής κομβική τεχνολογία.
Οι οικολογικές βιομηχανίες 
χαρακτηρίζονται από την παρουσία 
ευρέων αριθμών μικρομεσαίων 
επιχειρήσεων (ΜΜΕ). Στις εν λόγω 
εταιρείες αντιστοιχεί περίπου το ήμισυ 
της συνολικής απασχόλησης. Ως εκ 
τούτου, οι ΜΜΕ, σε σύμπραξη με 
ευρύτερους βιομηχανικούς εταίρους 
πρέπει να διαδραματίζουν έναν 
αυξανόμενο ρόλο σε καινοτόμες νέες 
τεχνολογίες και λύσεις, καθώς και στην 
υλοποίηση αυτών.
Βασικές πηγές καινοτομιών βρίσκονται 
στη διασύνδεση μεταξύ οικολογικής 
καινοτομίας και άλλων τεχνολογιών 
γενικής εφαρμογής, ξεκινώντας με τις 
τεχνολογίες των πληροφοριών και των 
επικοινωνιών (παρακολούθηση και 
ανίχνευση) και τις νανοτεχνολογίες.
1.5.3. Γενικές γραμμές των 
δραστηριοτήτων
Οικολογική καινοτομία είναι η κάθε 
μορφής καινοτομία που έχει ως 
αποτέλεσμα ή αποσκοπεί σε σημαντική 
και αποδείξιμη πρόοδο προς τον στόχο 
βιώσιμης ανάπτυξης, μέσω της μείωσης 
των επιπτώσεων στο περιβάλλον, την 
ενίσχυση της ανθεκτικότητας σε 
περιβαλλοντικές πιέσεις ή την επίτευξη 
μιας πλέον αποτελεσματικής και 
υπεύθυνης χρήσης των φυσικών πόρων. 
Οι οικολογικές καινοτομίες 
επικεντρώνονται σε βιώσιμες καινοτομίες 
εντός και μεταξύ των ακόλουθων πεδίων:
α) Παροχή πράσινης ενέργειας
β) Ενεργειακή απόδοση
γ) Αποδοτική χρήση υλικών
δ) Πράσινη κινητικότητα
ε) Ύδατα
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στ) Απορρίμματα

Or. en

Τροπολογία 109
Oreste Rossi

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα 1 – μέρος ΙΙ – σημείο 2.2 –  τίτλος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2.2. Διευκόλυνση κεφαλαίου 2.2. Διευκόλυνση κεφαλαίου
(Δεν αφορά την ελληνική γλώσσα)

Or. it

Αιτιολόγηση

(Δεν αφορά την ελληνική γλώσσα)

Τροπολογία 110
Oreste Rossi

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα 1 – μέρος ΙΙ – σημείο 2,2 –  παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η διευκόλυνση θα έχει επίσης τη 
δυνατότητα να πραγματοποιεί επενδύσεις 
κατά τη φάση επέκτασης ή ανάπτυξης σε 
συνδυασμό με τον μηχανισμό ιδίων 
κεφαλαίων για την ανάπτυξη του 
προγράμματος για την ανταγωνιστικότητα 
και την καινοτομία των επιχειρήσεων και 
των ΜΜΕ, (περιλαμβάνει επενδύσεις σε 
αμοιβαία κεφάλαια που επενδύουν σε άλλα 
κεφάλαια (funds-of-funds) με ευρεία βάση 
επενδυτών και περιλαμβάνει ιδιώτες, 
θεσμικούς και στρατηγικούς επενδυτές 
καθώς και εθνικά δημόσια και ημικρατικά 
χρηματοπιστωτικά ιδρύματα).  Στην 
δεύτερη περίπτωση οι επενδύσεις από τη 

Η διευκόλυνση θα έχει επίσης τη 
δυνατότητα να πραγματοποιεί επενδύσεις 
κατά τη φάση επέκτασης ή ανάπτυξης σε 
συνδυασμό με τον μηχανισμό ιδίων 
κεφαλαίων για την ανάπτυξη του 
προγράμματος για την ανταγωνιστικότητα 
και την καινοτομία των επιχειρήσεων και 
των ΜΜΕ, (περιλαμβάνει επενδύσεις σε 
αμοιβαία κεφάλαια που επενδύουν σε άλλα 
κεφάλαια (funds-of-funds) με ευρεία βάση 
επενδυτών και περιλαμβάνει ιδιώτες, 
θεσμικούς και στρατηγικούς επενδυτές 
καθώς και εθνικά δημόσια και ημικρατικά 
χρηματοπιστωτικά ιδρύματα).  Στην 
δεύτερη περίπτωση οι επενδύσεις από τη 
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διευκόλυνση κεφαλαίου του προγράμματος 
Ορίζοντας 2020 δεν υπερβαίνει το 20% της 
συνολικής επένδυσης της ΕΕ πλην 
περιπτώσεων κεφαλαίων πολλαπλών 
σταδίων όπου η χρηματοδότηση από τον 
μηχανισμό ιδίων κεφαλαίων για την 
ανάπτυξη και την διευκόλυνση κεφαλαίου 
για έρευνα, ανάπτυξη και καινοτομία 
παρέχεται κατ' αναλογία βάσει της 
επενδυτικής πολιτικής των κεφαλαίων. Η 
διευκόλυνση κεφαλαίου, όπως και ο 
μηχανισμός ιδίων κεφαλαίων για την 
ανάπτυξη αποφεύγουν της εξαγορά ή την 
αντικατάσταση κεφαλαίων που 
προορίζονται για την διάλυση 
εξαγορασμένης επιχείρησης. Η Επιτροπή 
μπορεί να αποφασίσει να τροποποιήσει το 
ανώτατο όριο του 20% βάσει των αλλαγών 
στις συνθήκες που επικρατούν στην αγορά.

διευκόλυνση κεφαλαίου του προγράμματος 
Ορίζοντας 2020 δεν υπερβαίνει το 30% της 
συνολικής επένδυσης της ΕΕ πλην 
περιπτώσεων κεφαλαίων πολλαπλών 
σταδίων όπου η χρηματοδότηση από τον 
μηχανισμό ιδίων κεφαλαίων για την 
ανάπτυξη και την διευκόλυνση κεφαλαίου 
για έρευνα, ανάπτυξη και καινοτομία 
παρέχεται κατ' αναλογία βάσει της 
επενδυτικής πολιτικής των κεφαλαίων. Η 
διευκόλυνση κεφαλαίου, όπως και ο 
μηχανισμός ιδίων κεφαλαίων για την 
ανάπτυξη αποφεύγουν της εξαγορά ή την 
αντικατάσταση κεφαλαίων που 
προορίζονται για την διάλυση 
εξαγορασμένης επιχείρησης. Η Επιτροπή 
μπορεί να αποφασίσει να τροποποιήσει το 
ανώτατο όριο του 30% βάσει των αλλαγών 
στις συνθήκες που επικρατούν στην αγορά.

Or. it

Τροπολογία 111
Edite Estrela

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα 1 – μέρος ΙΙΙ – σημείο 1 –  παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η αποτελεσματική προαγωγή της υγείας, η 
οποία υποστηρίζεται από μια αξιόπιστη 
βάση τεκμηρίωσης, προλαμβάνει τις 
νόσους, βελτιώνει την ευημερία και είναι 
αποτελεσματική από πλευράς κόστους. Η 
προαγωγή της υγείας και η πρόληψη των 
νόσων εξαρτώνται επίσης από την 
κατανόηση των καθοριστικών παραγόντων 
της υγείας, τα αποτελεσματικά εργαλεία 
πρόληψης, όπως είναι τα εμβόλια, την 
αποτελεσματική επιτήρηση της υγείας και 
των νόσων και την ετοιμότητα, καθώς και 
από τα αποτελεσματικά προγράμματα 
διαγνωστικών εξετάσεων.

Η αποτελεσματική προαγωγή της υγείας, η 
οποία υποστηρίζεται από μια αξιόπιστη 
βάση τεκμηρίωσης, προλαμβάνει τις 
νόσους, βελτιώνει την ευημερία, μειώνει 
την αναπηρία, την εξάρτηση και τον 
κοινωνικό αποκλεισμό και είναι 
αποτελεσματική από πλευράς κόστους. Η 
προαγωγή της υγείας και η πρόληψη των 
νόσων εξαρτώνται επίσης από την 
κατανόηση των καθοριστικών παραγόντων 
της υγείας, τα αποτελεσματικά εργαλεία 
πρόληψης, όπως είναι τα εμβόλια, την 
αποτελεσματική επιτήρηση της υγείας και 
των νόσων και την ετοιμότητα, καθώς και 
από τα αποτελεσματικά προγράμματα 
διαγνωστικών εξετάσεων.
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Τροπολογία 112
Vittorio Prodi

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα 1 – μέρος ΙΙΙ – σημείο 1 –  παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η αποτελεσματική προαγωγή της υγείας, η 
οποία υποστηρίζεται από μια αξιόπιστη 
βάση τεκμηρίωσης, προλαμβάνει τις 
νόσους, βελτιώνει την ευημερία και είναι 
αποτελεσματική από πλευράς κόστους. Η 
προαγωγή της υγείας και η πρόληψη των 
νόσων εξαρτώνται επίσης από την 
κατανόηση των καθοριστικών παραγόντων 
της υγείας, τα αποτελεσματικά εργαλεία 
πρόληψης, όπως είναι τα εμβόλια, την 
αποτελεσματική επιτήρηση της υγείας και 
των νόσων και την ετοιμότητα, καθώς και 
από τα αποτελεσματικά προγράμματα 
διαγνωστικών εξετάσεων.

Η αποτελεσματική προαγωγή της υγείας, η 
οποία υποστηρίζεται από μια αξιόπιστη 
βάση τεκμηρίωσης, προλαμβάνει τις 
νόσους, βελτιώνει την ευημερία και είναι 
αποτελεσματική από πλευράς κόστους. Η 
προαγωγή της υγείας και η πρόληψη των 
νόσων εξαρτώνται επίσης από την 
κατανόηση των καθοριστικών παραγόντων 
της υγείας σε μοριακό επίπεδο, τα 
αποτελεσματικά εργαλεία πρόληψης, όπως 
είναι τα εμβόλια, την αποτελεσματική 
επιτήρηση της υγείας και των νόσων και 
την ετοιμότητα, καθώς και από τα 
αποτελεσματικά προγράμματα 
διαγνωστικών εξετάσεων.

Or. en

Τροπολογία 113
Θεόδωρος Σκυλακάκης

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα 1 – μέρος ΙΙΙ – σημείο 1 –  παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η αποτελεσματική προαγωγή της υγείας, η 
οποία υποστηρίζεται από μια αξιόπιστη 
βάση τεκμηρίωσης, προλαμβάνει τις 
νόσους, βελτιώνει την ευημερία και είναι 
αποτελεσματική από πλευράς κόστους. Η 
προαγωγή της υγείας και η πρόληψη των 
νόσων εξαρτώνται επίσης από την 
κατανόηση των καθοριστικών παραγόντων 

Η αποτελεσματική προαγωγή της υγείας, η 
οποία υποστηρίζεται από μια αξιόπιστη 
βάση τεκμηρίωσης, προλαμβάνει τις 
νόσους, βελτιώνει την ευημερία και είναι 
αποτελεσματική από πλευράς κόστους. Η 
προαγωγή της υγείας και η πρόληψη των 
νόσων εξαρτώνται επίσης από την 
κατανόηση των καθοριστικών παραγόντων 
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της υγείας, τα αποτελεσματικά εργαλεία 
πρόληψης, όπως είναι τα εμβόλια, την 
αποτελεσματική επιτήρηση της υγείας και 
των νόσων και την ετοιμότητα, καθώς και 
από τα αποτελεσματικά προγράμματα 
διαγνωστικών εξετάσεων.

της υγείας, από την έρευνα σε πρωτογενή 
και δευτερογενή πρόληψη, από 
αποτελεσματικά εργαλεία πρόληψης, όπως 
είναι τα εμβόλια, την αποτελεσματική 
επιτήρηση της υγείας και των νόσων και 
την ετοιμότητα, καθώς και από τα 
αποτελεσματικά προγράμματα 
διαγνωστικών εξετάσεων.

Or. en

Τροπολογία 114
Christel Schaldemose

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα 1 – μέρος ΙΙΙ – σημείο 1 –  παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η αποτελεσματική προαγωγή της υγείας, η 
οποία υποστηρίζεται από μια αξιόπιστη 
βάση τεκμηρίωσης, προλαμβάνει τις 
νόσους, βελτιώνει την ευημερία και είναι 
αποτελεσματική από πλευράς κόστους. Η 
προαγωγή της υγείας και η πρόληψη των 
νόσων εξαρτώνται επίσης από την 
κατανόηση των καθοριστικών παραγόντων 
της υγείας, τα αποτελεσματικά εργαλεία 
πρόληψης, όπως είναι τα εμβόλια, την 
αποτελεσματική επιτήρηση της υγείας και 
των νόσων και την ετοιμότητα, καθώς και 
από τα αποτελεσματικά προγράμματα 
διαγνωστικών εξετάσεων.

Η αποτελεσματική προαγωγή της υγείας, η 
οποία υποστηρίζεται από μια αξιόπιστη 
βάση τεκμηρίωσης, προλαμβάνει τις 
νόσους, βελτιώνει την ευημερία και είναι
αποτελεσματική από πλευράς κόστους. Η 
προαγωγή της υγείας και η πρόληψη 
ασθενειών εξαρτώνται επίσης από την 
κατανόηση των καθοριστικών παραγόντων 
για την υγεία, συμπεριλαμβανομένης της 
παχυσαρκίας, που αποτελεί μια από τις 
κύριες αιτίες πολλών χρονίων 
νοσημάτων, τα αποτελεσματικά εργαλεία 
πρόληψης, όπως τα εμβόλια, την 
αποτελεσματική επιτήρηση της υγείας και 
των ασθενειών και την ετοιμότητα, καθώς 
και τα αποτελεσματικά προγράμματα 
προσυμπτωματικού ελέγχου.

Or. da

Τροπολογία 115
Alda Sousa

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα 1 – μέρος ΙΙΙ – σημείο 1 –  παράγραφος 2
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Επιτυχημένες προσπάθειες για πρόληψη, 
διαχείριση, αντιμετώπιση και θεραπεία 
νόσων, αναπηρίας και μειωμένης 
κινητικότητας ενισχύονται από τη βασική 
κατανόηση των αιτίων, διαδικασιών και 
επιπτώσεών τους, καθώς και των 
παραγόντων βασικής καλής υγείας και 
ευημερίας. Η αποτελεσματική ανταλλαγή 
δεδομένων και η σύνδεση των δεδομένων 
αυτών με μεγάλης κλίμακας μελέτες 
κοόρτης του πραγματικού κόσμου είναι 
επίσης σημαντική, όπως και η μετάφραση 
των ευρημάτων της έρευνας στην κλινική 
πρακτική ιδίως μέσω της διεξαγωγής 
κλινικών δοκιμών.

Επιτυχημένες προσπάθειες για πρόληψη,
διάγνωση, διαχείριση, αντιμετώπιση και 
θεραπεία νόσων, αναπηρίας και μειωμένης 
κινητικότητας ενισχύονται από τη βασική 
κατανόηση των αιτίων, διαδικασιών και 
επιπτώσεών τους, καθώς και των 
παραγόντων βασικής καλής υγείας και 
ευημερίας. Η αποτελεσματική συλλογή και
ανταλλαγή δεδομένων και η σύνδεση των 
δεδομένων αυτών με μεγάλης κλίμακας 
μελέτες κοόρτης του πραγματικού κόσμου 
είναι επίσης σημαντική, όπως και η
έγκαιρη μετάφραση των ευρημάτων της 
έρευνας στην κλινική πρακτική ιδίως μέσω 
της διεξαγωγής κλινικών δοκιμών και της 
υποστήριξης της ιατρικής έρευνας η 
οποία ασχολείται επίσης με την μετα-
διαγνωστική φάση της ασθένειας και την 
μεταγραφική έρευνα.

Or. pt

Τροπολογία 116
Vittorio Prodi

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα 1 – μέρος ΙΙΙ – σημείο 1 –  παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Επιτυχημένες προσπάθειες για πρόληψη, 
διαχείριση, αντιμετώπιση και θεραπεία 
νόσων, αναπηρίας και μειωμένης 
κινητικότητας ενισχύονται από τη βασική 
κατανόηση των αιτίων, διαδικασιών και 
επιπτώσεών τους, καθώς και των 
παραγόντων βασικής καλής υγείας και 
ευημερίας. Η αποτελεσματική ανταλλαγή 
δεδομένων και η σύνδεση των δεδομένων 
αυτών με μεγάλης κλίμακας μελέτες 
κοόρτης του πραγματικού κόσμου είναι 
επίσης σημαντική, όπως και η μετάφραση 
των ευρημάτων της έρευνας στην κλινική 

Επιτυχημένες προσπάθειες για πρόληψη, 
διαχείριση, αντιμετώπιση και θεραπεία 
νόσων, αναπηρίας και μειωμένης 
κινητικότητας ενισχύονται από τη βασική 
κατανόηση των αιτίων, διαδικασιών (π.χ. 
σε επίπεδο μορίου) και επιπτώσεών τους, 
καθώς και των παραγόντων βασικής καλής 
υγείας και ευημερίας. Η αποτελεσματική 
ανταλλαγή δεδομένων και η σύνδεση των 
δεδομένων αυτών με μεγάλης κλίμακας 
μελέτες κοόρτης του πραγματικού κόσμου 
είναι επίσης σημαντική, όπως και η 
μετάφραση των ευρημάτων της έρευνας 
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πρακτική ιδίως μέσω της διεξαγωγής 
κλινικών δοκιμών.

στην κλινική πρακτική ιδίως μέσω της 
διεξαγωγής κλινικών δοκιμών.

Or. en

Τροπολογία 117
Christel Schaldemose

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα 1 – μέρος ΙΙΙ – σημείο 1 –  παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Επιτυχημένες προσπάθειες για πρόληψη, 
διαχείριση, αντιμετώπιση και θεραπεία 
νόσων, αναπηρίας και μειωμένης 
κινητικότητας ενισχύονται από τη βασική 
κατανόηση των αιτίων, διαδικασιών και 
επιπτώσεών τους, καθώς και των 
παραγόντων βασικής καλής υγείας και 
ευημερίας. Η αποτελεσματική ανταλλαγή 
δεδομένων και η σύνδεση των δεδομένων 
αυτών με μεγάλης κλίμακας μελέτες 
κοόρτης του πραγματικού κόσμου είναι 
επίσης σημαντική, όπως και η μετάφραση 
των ευρημάτων της έρευνας στην κλινική 
πρακτική ιδίως μέσω της διεξαγωγής 
κλινικών δοκιμών.

Επιτυχημένες προσπάθειες για πρόληψη, 
διαχείριση, αντιμετώπιση και θεραπεία 
νόσων, αναπηρίας και μειωμένης 
κινητικότητας ενισχύονται από τη βασική 
κατανόηση των αιτίων, διαδικασιών και 
επιπτώσεών τους, καθώς και των 
παραγόντων βασικής καλής υγείας και 
ευημερίας. Η αποτελεσματική ανταλλαγή 
δεδομένων, η τυποποιημένη επεξεργασία 
δεδομένων και η σύνδεση των δεδομένων 
αυτών με μεγάλης κλίμακας μελέτες 
κοόρτης του πραγματικού κόσμου είναι 
επίσης σημαντική, όπως και η μετάφραση 
των ευρημάτων της έρευνας στην κλινική 
πρακτική ιδίως μέσω της διεξαγωγής 
κλινικών δοκιμών.

Or. da

Τροπολογία 118
Julie Girling

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα 1 – μέρος ΙΙΙ – σημείο 1 –  παράγραφος 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Ερευνητικά κενά στον τομέα των 
λοιμωδών νόσων, καθώς και των 
σχετιζόμενων με τη φτώχεια, σπάνιων και 
παραμελημένων ασθενειών θα πρέπει να 
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αντιμετωπίζονται μέσω έρευνας και 
καινοτομίας.

Or. en

Τροπολογία 119
Zofija Mazej Kukovič

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα 1 – μέρος ΙΙΙ – σημείο 1 –  παράγραφος 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τα ερευνητικά κενά που καταγράφονται 
στους τομείς των λοιμωδών νόσων, των 
νόσων που συνδέονται με τη φτώχεια και 
των παραμελημένων ασθενειών θα πρέπει 
να αντιμετωπισθούν μέσω 
δραστηριοτήτων έρευνας και καινοτομίας 
που θα καθοδηγούνται από τις ανάγκες 
των ασθενών. Ενισχύοντας καινοτόμες 
παγκόσμιες εταιρικές σχέσεις με στόχο 
την ανάπτυξη προληπτικών, 
διαγνωστικών και θεραπευτικών 
εργαλείων, καθώς και εργαλείων 
τηλεϊατρικής, είναι δυνατόν να 
επιταχυνθεί η αριστεία στην επιστήμη και 
η Ένωση να σεβαστεί τις διεθνείς 
υποχρεώσεις της.

Or. sl

Τροπολογία 120
Edite Estrela

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα 1 – μέρος ΙΙΙ – σημείο 1 –  παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η αυξανόμενη επιβάρυνση των νόσων και 
της αναπηρίας στο πλαίσιο της γήρανσης 
του πληθυσμού θέτει περαιτέρω 
απαιτήσεις στους τομείς υγείας και 

Η αυξανόμενη επιβάρυνση των νόσων και 
της αναπηρίας στο πλαίσιο της γήρανσης 
του πληθυσμού θέτει περαιτέρω 
απαιτήσεις στους τομείς υγείας και 
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φροντίδας. Για να διατηρηθεί η 
αποτελεσματική υγεία και φροντίδα σε 
όλες τις ηλικίες, απαιτούνται προσπάθειες 
για τη βελτίωση της λήψης αποφάσεων 
στην πρόληψη και την θεραπευτική 
αντιμετώπιση, τον προσδιορισμό και την 
υποστήριξη της διάδοσης βέλτιστων 
πρακτικών στον τομέα της περίθαλψης και 
την υποστήριξη ολοκληρωμένης φροντίδας 
και την διείσδυση τεχνολογικών, 
οργανωτικών και κοινωνικών καινοτομιών 
που παρέχουν δυνατότητες ιδίως στα 
μεγαλύτερα σε ηλικία άτομα να 
παραμείνουν ενεργά και ανεξάρτητα. Οι 
προσπάθειες αυτές θα συμβάλλουν στην 
αύξηση και επιμήκυνση της διάρκειας της 
σωματικής, κοινωνικής και πνευματικής 
ευημερίας τους.

φροντίδας. Για να διατηρηθεί η 
αποτελεσματική υγεία και φροντίδα σε 
όλες τις ηλικίες, απαιτούνται προσπάθειες 
για τη βελτίωση της λήψης αποφάσεων 
στην πρόληψη και την θεραπευτική 
αντιμετώπιση, τον προσδιορισμό και την 
υποστήριξη της διάδοσης βέλτιστων 
πρακτικών στον τομέα της περίθαλψης και 
την υποστήριξη ολοκληρωμένης φροντίδας 
και την διείσδυση τεχνολογικών, 
οργανωτικών και κοινωνικών καινοτομιών 
που παρέχουν δυνατότητες ιδίως στα 
μεγαλύτερα σε ηλικία άτομα να 
παραμείνουν ενεργά και ανεξάρτητα. Οι 
προσπάθειες αυτές θα συμβάλλουν στην 
αύξηση και επιμήκυνση της διάρκειας της 
σωματικής, κοινωνικής, οικονομικής και 
πνευματικής ευημερίας τους.

Or. en

Τροπολογία 121
Zofija Mazej Kukovič

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα 1 – μέρος ΙΙΙ – σημείο 1 –  παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η αυξανόμενη επιβάρυνση των νόσων και 
της αναπηρίας στο πλαίσιο της γήρανσης 
του πληθυσμού θέτει περαιτέρω 
απαιτήσεις στους τομείς υγείας και 
φροντίδας. Για να διατηρηθεί η 
αποτελεσματική υγεία και φροντίδα σε 
όλες τις ηλικίες, απαιτούνται προσπάθειες 
για τη βελτίωση της λήψης αποφάσεων 
στην πρόληψη και την θεραπευτική 
αντιμετώπιση, τον προσδιορισμό και την 
υποστήριξη της διάδοσης βέλτιστων
πρακτικών στον τομέα της περίθαλψης και 
την υποστήριξη ολοκληρωμένης φροντίδας 
και την διείσδυση τεχνολογικών, 
οργανωτικών και κοινωνικών καινοτομιών 
που παρέχουν δυνατότητες ιδίως στα 
μεγαλύτερα σε ηλικία άτομα να 

Η αυξανόμενη επιβάρυνση των νόσων και 
της αναπηρίας στο πλαίσιο της γήρανσης 
του πληθυσμού θέτει περαιτέρω 
απαιτήσεις στους τομείς υγείας και 
φροντίδας. Για να διατηρηθεί η 
αποτελεσματική υγεία και φροντίδα σε 
όλες τις ηλικίες, απαιτούνται προσπάθειες 
για την επιτάχυνση της λήψης αποφάσεων 
και την ευαισθητοποίηση στην πρόληψη 
ασθενειών και την θεραπευτική 
αντιμετώπιση, τον προσδιορισμό και την 
υποστήριξη της διάδοσης βέλτιστων 
πρακτικών στον τομέα της περίθαλψης και 
την υποστήριξη ολοκληρωμένης φροντίδας 
και την διείσδυση τεχνολογικών, 
οργανωτικών και κοινωνικών καινοτομιών 
που παρέχουν δυνατότητες ιδίως στα 
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παραμείνουν ενεργά και ανεξάρτητα. Οι 
προσπάθειες αυτές θα συμβάλλουν στην 
αύξηση και επιμήκυνση της διάρκειας της 
σωματικής, κοινωνικής και πνευματικής 
ευημερίας τους.

μεγαλύτερα σε ηλικία άτομα να 
παραμείνουν ενεργά και ανεξάρτητα. Οι 
προσπάθειες αυτές θα συμβάλλουν στην 
αύξηση και επιμήκυνση της διάρκειας της 
σωματικής, κοινωνικής και πνευματικής 
ευημερίας τους.

Or. sl

Τροπολογία 122
Edite Estrela

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα 1 – μέρος ΙΙΙ – σημείο 1 – σημείο 1.1 –  παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Για την παροχή τεκμηρίων όσον αφορά 
την αποτελεσματική προαγωγή της υγείας 
και την πρόληψη νόσων απαιτείται 
καλύτερη κατανόηση των καθοριστικών 
για την υγεία παραγόντων, η οποία θα 
επιτρέψει και την ανάπτυξη 
ολοκληρωμένων δεικτών υγείας και 
ευημερίας στην ΕΕ. Θα μελετηθούν 
περιβαλλοντικοί, συμπεριφορικοί 
(συμπεριλαμβανομένου και του τρόπου 
ζωής), κοινωνικοοικονομικοί και γενετικοί 
παράγοντες, υπό τις ευρύτερες έννοιές 
τους. Οι προσεγγίσεις θα περιλαμβάνουν 
τη μακροπρόθεσμη μελέτη κοορτών και τη 
σύνδεσή τους με δεδομένα που αντλούνται 
από την έρευνα σε τομείς «-ωματικής» και 
άλλες μεθόδους.

Για την παροχή τεκμηρίων όσον αφορά 
την αποτελεσματική προαγωγή της υγείας 
και την πρόληψη νόσων απαιτείται 
καλύτερη κατανόηση των καθοριστικών 
για την υγεία παραγόντων, η οποία θα 
επιτρέψει και την ανάπτυξη 
ολοκληρωμένων δεικτών υγείας και 
ευημερίας στην ΕΕ. Θα μελετηθούν 
περιβαλλοντικοί, συμπεριφορικοί 
(συμπεριλαμβανομένου και του τρόπου 
ζωής), κοινωνικοοικονομικοί 
(συμπεριλαμβανομένων στοιχείων 
επαγγελματικών κινδύνων) και γενετικοί 
παράγοντες, υπό τις ευρύτερες έννοιές 
τους. Οι προσεγγίσεις θα περιλαμβάνουν 
τη μακροπρόθεσμη μελέτη κοορτών και τη 
σύνδεσή τους με δεδομένα που αντλούνται 
από την έρευνα σε τομείς «-ωματικής» και 
άλλες μεθόδους.

Or. en

Τροπολογία 123
Antonyia Parvanova

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα 1 – μέρος ΙΙΙ – σημείο 1 – σημείο 1.1 –  παράγραφος 1
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Για την παροχή τεκμηρίων όσον αφορά 
την αποτελεσματική προαγωγή της υγείας 
και την πρόληψη νόσων απαιτείται 
καλύτερη κατανόηση των καθοριστικών 
για την υγεία παραγόντων, η οποία θα 
επιτρέψει και την ανάπτυξη 
ολοκληρωμένων δεικτών υγείας και 
ευημερίας στην ΕΕ. Θα μελετηθούν 
περιβαλλοντικοί, συμπεριφορικοί 
(συμπεριλαμβανομένου και του τρόπου 
ζωής), κοινωνικοοικονομικοί και γενετικοί 
παράγοντες, υπό τις ευρύτερες έννοιές 
τους. Οι προσεγγίσεις θα περιλαμβάνουν 
τη μακροπρόθεσμη μελέτη κοορτών και τη
σύνδεσή τους με δεδομένα που αντλούνται 
από την έρευνα σε τομείς «-ωματικής» και 
άλλες μεθόδους.

Για την παροχή τεκμηρίων όσον αφορά 
την αποτελεσματική προαγωγή της υγείας 
και την πρόληψη νόσων απαιτείται 
καλύτερη κατανόηση των καθοριστικών 
για την υγεία παραγόντων, η οποία θα 
επιτρέψει και την ανάπτυξη 
ολοκληρωμένων δεικτών υγείας και 
ευημερίας στην ΕΕ. Θα μελετηθούν 
περιβαλλοντικοί, συμπεριφορικοί 
(συμπεριλαμβανομένου και του τρόπου 
ζωής), κοινωνικοοικονομικοί και γενετικοί 
παράγοντες, υπό τις ευρύτερες έννοιές 
τους, από κοινού με βραχυπρόθεσμες και 
μακροπρόθεσμες επιπτώσεις και οφέλη 
των σχετικών παρεμβάσεων στον τομέα 
της δημόσιας υγείας. Οι προσεγγίσεις θα 
περιλαμβάνουν τη μακροπρόθεσμη μελέτη 
κοορτών και τη σύνδεσή τους με δεδομένα 
που αντλούνται από την έρευνα σε τομείς 
«-ωματικής» και άλλες μεθόδους.

Or. en

Τροπολογία 124
Vittorio Prodi

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα 1 – μέρος ΙΙΙ – σημείο 1 – σημείο 1.1 –  παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Ειδικότερα, για την καλύτερη κατανόηση 
του περιβάλλοντος ως καθοριστικού 
παράγοντα της υγείας θα απαιτηθούν 
ολοκληρωμένες μοριακές βιολογικές, 
επιδημιολογικές και τοξικολογικές 
προσεγγίσεις για τη διερεύνηση των 
σχέσεων υγείας-περιβάλλοντος, 
συμπεριλαμβανομένων μελετών των 
τρόπων δράσης των χημικών ουσιών, των 
συνδυασμένων εκθέσεων στη ρύπανση και 
άλλων περιβαλλοντικών και σχετικών με 
το κλίμα παραγόντων καταπόνησης, 

Ειδικότερα, για την καλύτερη κατανόηση 
του περιβάλλοντος ως καθοριστικού 
παράγοντα της υγείας θα απαιτηθούν 
ολοκληρωμένες και σχετικές με τον 
άνθρωπο έρευνες στον τομέα της υγείας, 
έλεγχο της ασφάλειας και αξιολόγηση 
κινδύνου, (με τελικό στόχο την 
αντικατάσταση της χρήσης ζώων), 
μοριακές βιολογικές, επιδημιολογικές και 
τοξικολογικές προσεγγίσεις για τη 
διερεύνηση των σχέσεων υγείας-
περιβάλλοντος και τη διερεύνηση των 
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ολοκληρωμένες τοξικολογικές δοκιμές, 
καθώς και εναλλακτικές λύσεις για τις 
δοκιμές σε ζώα. Χρειάζονται καινοτόμες 
προσεγγίσεις της αξιολόγησης της έκθεσης 
με τη χρήση νέας γενιάς βιοδεικτών 
βασισμένων σε κλάδους «-ωματικής» και 
επιγενετική, ανθρώπινη 
βιοπαρακολούθηση, αξιολογήσεις 
προσωπικής έκθεσης και ανάπτυξη 
μοντέλων για την κατανόηση 
συνδυασμένων, σωρευτικών και 
αναδυόμενων εκθέσεων, με την 
ενσωμάτωση κοινωνικοοικονομικών και 
συμπεριφορικών παραγόντων. Θα 
υποστηριχτούν βελτιωμένοι σύνδεσμοι με 
τα περιβαλλοντικά δεδομένα 
χρησιμοποιώντας προηγμένα συστήματα 
πληροφοριών.

τρόπων για τις ανθρώπινες νόσους και 
την τοξικότητα, συμπεριλαμβανομένων 
μελετών των τρόπων δράσης των χημικών 
ουσιών, των συνδυασμένων εκθέσεων στη 
ρύπανση και άλλων περιβαλλοντικών και 
σχετικών με το κλίμα παραγόντων 
καταπόνησης, ολοκληρωμένες 
τοξικολογικές δοκιμές, καθώς και 
εναλλακτικές λύσεις για τις δοκιμές σε 
ζώα. Χρειάζονται καινοτόμες προσεγγίσεις 
της αξιολόγησης της έκθεσης με τη χρήση 
νέας γενιάς σχετικών με τον άνθρωπο 
βιοδεικτών βασισμένων σε κλάδους «-
ωματικής» και επιγενετική, ανθρώπινη 
βιοπαρακολούθηση, αξιολογήσεις 
προσωπικής έκθεσης και ανάπτυξη 
μοντέλων για την κατανόηση 
συνδυασμένων, σωρευτικών και 
αναδυόμενων εκθέσεων, με την 
ενσωμάτωση κοινωνικοοικονομικών και 
συμπεριφορικών παραγόντων. Θα 
υποστηριχτούν βελτιωμένοι σύνδεσμοι με 
τα περιβαλλοντικά δεδομένα 
χρησιμοποιώντας προηγμένα συστήματα 
πληροφοριών.

Or. en

Τροπολογία 125
Christel Schaldemose

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα 1 – μέρος ΙΙΙ – σημείο 1 – σημείο 1.1 –  παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Ειδικότερα, για την καλύτερη κατανόηση 
του περιβάλλοντος ως καθοριστικού 
παράγοντα της υγείας θα απαιτηθούν 
ολοκληρωμένες μοριακές βιολογικές, 
επιδημιολογικές και τοξικολογικές 
προσεγγίσεις για τη διερεύνηση των 
σχέσεων υγείας-περιβάλλοντος, 
συμπεριλαμβανομένων μελετών των 
τρόπων δράσης των χημικών ουσιών, των 
συνδυασμένων εκθέσεων στη ρύπανση και 

Ειδικότερα, για την καλύτερη κατανόηση 
του περιβάλλοντος ως καθοριστικού 
παράγοντα της υγείας θα απαιτηθούν 
ολοκληρωμένες μοριακές βιολογικές, 
επιδημιολογικές και τοξικολογικές 
προσεγγίσεις για τη διερεύνηση των 
σχέσεων υγείας-περιβάλλοντος, 
συμπεριλαμβανομένων μελετών των 
ενδοκρινικών διαταρακτών που 
χρησιμοποιούνται σε καταναλωτικά 
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άλλων περιβαλλοντικών και σχετικών με 
το κλίμα παραγόντων καταπόνησης, 
ολοκληρωμένες τοξικολογικές δοκιμές, 
καθώς και εναλλακτικές λύσεις για τις 
δοκιμές σε ζώα. Χρειάζονται καινοτόμες 
προσεγγίσεις της αξιολόγησης της έκθεσης 
με τη χρήση νέας γενιάς βιοδεικτών 
βασισμένων σε κλάδους «-ωματικής» και 
επιγενετική, ανθρώπινη 
βιοπαρακολούθηση, αξιολογήσεις 
προσωπικής έκθεσης και ανάπτυξη 
μοντέλων για την κατανόηση 
συνδυασμένων, σωρευτικών και 
αναδυόμενων εκθέσεων, με την 
ενσωμάτωση κοινωνικοοικονομικών και 
συμπεριφορικών παραγόντων. Θα 
υποστηριχτούν βελτιωμένοι σύνδεσμοι με 
τα περιβαλλοντικά δεδομένα 
χρησιμοποιώντας προηγμένα συστήματα 
πληροφοριών.

προϊόντα και είδη διατροφής, και των 
τρόπων δράσης των χημικών ουσιών, των 
συνδυασμένων εκθέσεων στη ρύπανση και 
άλλων περιβαλλοντικών και σχετικών με 
το κλίμα παραγόντων καταπόνησης, 
ολοκληρωμένες τοξικολογικές δοκιμές, 
καθώς και εναλλακτικές λύσεις για τις 
δοκιμές σε ζώα. Χρειάζονται καινοτόμες 
προσεγγίσεις της αξιολόγησης της έκθεσης 
με τη χρήση νέας γενιάς βιοδεικτών 
βασισμένων σε κλάδους «-ωματικής» και 
επιγενετική, ανθρώπινη 
βιοπαρακολούθηση, αξιολογήσεις 
προσωπικής έκθεσης και ανάπτυξη 
μοντέλων για την κατανόηση 
συνδυασμένων, σωρευτικών και 
αναδυόμενων εκθέσεων, με την 
ενσωμάτωση κοινωνικοοικονομικών και 
συμπεριφορικών παραγόντων. Θα 
υποστηριχτούν βελτιωμένοι σύνδεσμοι με 
τα περιβαλλοντικά δεδομένα 
χρησιμοποιώντας προηγμένα συστήματα 
πληροφοριών.

Or. da

Τροπολογία 126
Edite Estrela

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα 1 – μέρος ΙΙΙ – σημείο 1 – σημείο 1.1 –  παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Με τον τρόπο αυτό, είναι δυνατή η 
αξιολόγηση των υφιστάμενων και 
σχεδιασμένων πολιτικών και 
προγραμμάτων και η παροχή υποστήριξης 
στις πολιτικές. Παρομοίως, είναι δυνατή η 
ανάπτυξη βελτιωμένων συμπεριφορικών 
παρεμβάσεων, προγραμμάτων πρόληψης 
και εκπαίδευσης, συμπεριλαμβανομένων 
εκείνων που αφορούν τις στοιχειώδεις 
γνώσεις περί υγείας στους τομείς της 
διατροφής, του εμβολιασμού και άλλων 
παρεμβάσεων πρωτοβάθμιας φροντίδας.

Με τον τρόπο αυτό, είναι δυνατή η 
αξιολόγηση των υφιστάμενων και 
σχεδιασμένων πολιτικών και 
προγραμμάτων και η παροχή υποστήριξης 
στις πολιτικές. Παρομοίως, είναι δυνατή η 
ανάπτυξη βελτιωμένων συμπεριφορικών 
παρεμβάσεων, προγραμμάτων πρόληψης 
και εκπαίδευσης, συμπεριλαμβανομένων 
εκείνων που αφορούν τις στοιχειώδεις 
γνώσεις περί υγείας στους τομείς της 
διατροφής, του εμβολιασμού και άλλων 
παρεμβάσεων πρωτοβάθμιας φροντίδας.
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Επίσης, η συμπερίληψη του τομέα της 
υγείας σε όλες τις πολιτικές (όπως αυτές 
που αφορούν το περιβάλλον και τον τόπο 
εργασίας) μπορεί να εξελιχθεί περαιτέρω 
με σκοπό να ελαχιστοποιηθούν οι 
παράγοντες κινδύνου.

Or. en

Τροπολογία 127
Antonyia Parvanova

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα 1 – μέρος ΙΙΙ – σημείο 1 – σημείο 1.1 –  παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Με τον τρόπο αυτό, είναι δυνατή η 
αξιολόγηση των υφιστάμενων και 
σχεδιασμένων πολιτικών και 
προγραμμάτων και η παροχή υποστήριξης 
στις πολιτικές. Παρομοίως, είναι δυνατή η 
ανάπτυξη βελτιωμένων συμπεριφορικών 
παρεμβάσεων, προγραμμάτων πρόληψης 
και εκπαίδευσης, συμπεριλαμβανομένων 
εκείνων που αφορούν τις στοιχειώδεις 
γνώσεις περί υγείας στους τομείς της 
διατροφής, του εμβολιασμού και άλλων 
παρεμβάσεων πρωτοβάθμιας φροντίδας.

Με τον τρόπο αυτό, είναι δυνατή η 
αξιολόγηση των υφιστάμενων και 
σχεδιασμένων πολιτικών και 
προγραμμάτων και η παροχή υποστήριξης 
στις πολιτικές. Παρομοίως, είναι δυνατή η 
ανάπτυξη βελτιωμένων συμπεριφορικών 
παρεμβάσεων, προγραμμάτων πρόληψης 
και εκπαίδευσης, συμπεριλαμβανομένων 
εκείνων που αφορούν τις στοιχειώδεις 
γνώσεις περί υγείας κυρίως στους τομείς 
της διατροφής, του εμβολιασμού και 
άλλων παρεμβάσεων πρωτοβάθμιας 
φροντίδας.

Or. en


