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Τροπολογία 155
Cristina Gutiérrez-Cortines

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα I – επικεφαλίδα 1 – παράγραφος 1 (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η επιστήμη για την κοινωνία και μαζί με 
την κοινωνία η οποία στοχεύει στην 
παροχή της δυνατότητας σε όλους τους 
κοινωνικούς φορείς να αλληλεπιδράσουν 
στο πλαίσιο του κύκλου καινοτομίας 
αυξάνει την ποιότητα, τη συνάφεια, την 
αποδοχή και τη βιωσιμότητα των 
αποτελεσμάτων της καινοτομίας 
ενσωματώνοντας τα ενδιαφέροντα και τις 
αξίες της κοινωνίας.

Or. en

Τροπολογία 156
Cristina Gutiérrez-Cortines, Salvatore Tatarella

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα I – παράγραφος 7 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Νέο μέσο: δημιουργία ενός ξεκάθαρου 
προγράμματος για την μεταφορά της 
επιστήμης, της έρευνας και της 
καινοτομίας στο εκπαιδευτικό 
περιεχόμενο σε όλα τα επίπεδα, καθώς 
και για την προσαρμογή των τεχνολογιών 
στη χρήση.

Or. en

Τροπολογία 157
Richard Seeber, Judith A. Merkies
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Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα I – μέρος II – Προτεραιότητα «βιομηχανική υπεροχή» – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) Ο ειδικός στόχος «υπεροχή στις ευρείας 
εφαρμογής και βιομηχανικές τεχνολογίες» 
θα παράσχει ειδική στήριξη στην έρευνα, 
την ανάπτυξη και επίδειξη των ΤΠΕ, της 
νανοτεχνολογίας, των προηγμένων υλικών, 
της βιοτεχνολογίας, της προηγμένης
κατασκευή και μεταποίησης, και του 
διαστήματος. Θα δοθεί έμφαση στις 
αλληλεπιδράσεις και στη σύγκλιση 
διαμέσου και στο εσωτερικό διαφορετικών 
τεχνολογιών.

α) Ο ειδικός στόχος «υπεροχή στις ευρείας 
εφαρμογής και βιομηχανικές τεχνολογίες» 
θα παράσχει ειδική στήριξη στην έρευνα, 
την ανάπτυξη και επίδειξη των ΤΠΕ, της 
νανοτεχνολογίας, των προηγμένων υλικών, 
της οικολογικής καινοτομίας, της
βιοτεχνολογίας, της προηγμένης
κατασκευής και μεταποίησης, και του 
διαστήματος. Θα δοθεί έμφαση στις 
αλληλεπιδράσεις και στη σύγκλιση 
διαμέσου και στο εσωτερικό διαφορετικών 
τεχνολογιών.

Or. en

Τροπολογία 158
Oreste Rossi

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα I – μέρος II – Προτεραιότητα «βιομηχανική υπεροχή» – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Το πρόγραμμα πλαίσιο «Ορίζοντας 2020» 
θα ακολουθήσει μια ολοκληρωμένη 
προσέγγιση για τη συμμετοχή των ΜΜΕ, η 
οποία μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα 
περίπου το 15% του συνόλου των 
συνδυασμένων προϋπολογισμών για όλους 
τους ειδικούς στόχους για τις κοινωνιακές 
προκλήσεις και τον ειδικό στόχο «Υπεροχή 
στις ευρείας εφαρμογής και βιομηχανικές 
τεχνολογίες» να διατεθεί στις ΜΜΕ.

Το πρόγραμμα πλαίσιο «Ορίζοντας 2020» 
θα ακολουθήσει μια ολοκληρωμένη 
προσέγγιση για τη συμμετοχή των ΜΜΕ, η 
οποία μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα 
περίπου το 30% του συνόλου των 
συνδυασμένων προϋπολογισμών για όλους 
τους ειδικούς στόχους για τις κοινωνιακές 
προκλήσεις και τον ειδικό στόχο «Υπεροχή 
στις ευρείας εφαρμογής και βιομηχανικές 
τεχνολογίες» να διατεθεί στις ΜΜΕ.

Or. it

Αιτιολόγηση

Η παροχή κινήτρων για τη συμμετοχή των ΜΜΕ στο πρόγραμμα πλαίσιο σε βαθμό αρκετά 
μεγαλύτερο σε σχέση με αυτόν που προτείνει η Επιτροπή έχει στρατηγική σημασία.
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Τροπολογία 159
Yves Cochet, Jill Evans

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα I – μέρος III – Προτεραιότητα «Κοινωνιακές προκλήσεις» – παράγραφος 1 
– στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) Επισιτιστική ασφάλεια, βιώσιμη 
γεωργία, έρευνα στον τομέα της θάλασσας 
και της ναυτιλίας, και βιοοικονομία·

β) Επισιτιστική ασφάλεια, ποιότητα και 
ασφάλεια, βιώσιμη γεωργία, έρευνα στον 
τομέα της θάλασσας και της ναυτιλίας, και 
βιοοικονομία·

Or. en

Τροπολογία 160
Yves Cochet, Jill Evans

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα I – μέρος III – Προτεραιότητα «Κοινωνιακές προκλήσεις» – παράγραφος 1 
– στοιχείο ε

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ε) Δράση για το κλίμα, αποδοτικότητα 
πόρων και πρώτες ύλες·

ε) Δράση για το κλίμα, περιβάλλον,
αποδοτικότητα πόρων και διατήρηση, 
βιώσιμη χρήση πρώτων υλών·

Or. en

Τροπολογία 161
Cristina Gutiérrez-Cortines

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα I – μέρος III – Προτεραιότητα «Κοινωνιακές προκλήσεις» – παράγραφος 1 
– στοιχείο ε

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ε) Δράση για το κλίμα, αποδοτικότητα 
πόρων και πρώτες ύλες·

ε) Δράση για το κλίμα, διαχείριση 
υδάτινων πόρων, αποδοτικότητα πόρων 
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και πρώτες ύλες·

Or. en

Τροπολογία 162
Richard Seeber, Judith A. Merkies

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα I – μέρος III – Προτεραιότητα «Κοινωνιακές προκλήσεις» – παράγραφος 1 
– στοιχείο ε

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ε) Δράση για το κλίμα, αποδοτικότητα 
πόρων και πρώτες ύλες·

ε) Δράση για το κλίμα και το νερό, 
αποδοτικότητα πόρων και πρώτες ύλες·

Or. en

Τροπολογία 163
Cristina Gutiérrez-Cortines

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα I – μέρος III – Προτεραιότητα «Κοινωνιακές προκλήσεις» – παράγραφος 1 
– στοιχείο στ α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(στ α) Πολιτισμός και άυλοι τομείς 
γνώσης

Or. en

Τροπολογία 164
Cristina Gutiérrez-Cortines, Salvatore Tatarella

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα I – μέρος III – Προτεραιότητα «Κοινωνιακές προκλήσεις» – παράγραφος 1 
– στοιχείο στ α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(στ β) Έξυπνες πόλεις και πολιτιστική 
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κληρονομιά

Or. en

Τροπολογία 165
Yves Cochet, Jill Evans

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα I – μέρος III – Προτεραιότητα «Κοινωνιακές προκλήσεις» – παράγραφος 2 
α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Σε κάθε κοινωνική πρόκληση, θα 
καθορίζονται οι ερευνητικές 
προτεραιότητες και οι στόχοι κατά τρόπο 
διαφανή και συμμετοχικό, μέσω της 
ισόρροπης συμμετοχής παραγόντων, 
συμπεριλαμβανομένων της επιστημονικής 
κοινότητας, των ερευνητών (επίσης από 
μικρότερους ερευνητικούς οργανισμούς), 
του δημόσιου τομέα, του ιδιωτικού τομέα 
και ιδίως των ΜΜΕ, των οργανώσεων 
της κοινωνίας των πολιτών και άλλων 
ενδιαφερόμενων μερών· πιο 
συγκεκριμένα, η Επιτροπή θα θεσπίσει 
ειδικές πλατφόρμες για τη διεξαγωγή 
διαλόγου των πολιτών και οργανώσεων 
της κοινωνίας των πολιτών με φορείς της 
έρευνας όσον αφορά τις ερευνητικές 
προτεραιότητες στο πλαίσιο των 
κοινωνικών προκλήσεων.

Or. en

Τροπολογία 166
Corinne Lepage

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα I – μέρος III – Προτεραιότητα «Κοινωνιακές προκλήσεις» – παράγραφος 3 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Οι κοινωνικές και ανθρωπιστικές Οι κοινωνικές και ανθρωπιστικές 
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επιστήμες θα αποτελούν αναπόσπαστο 
μέρος των δραστηριοτήτων για την 
αντιμετώπιση όλων των προκλήσεων. 
Επιπλέον, η υποστηριζόμενη ανάπτυξη των 
εν λόγω επιστημονικών κλάδων θα 
στηριχθεί στο πλαίσιο του ειδικού στόχου 
«Καινοτόμες και ασφαλείς κοινωνίες χωρίς 
αποκλεισμούς». Η στήριξη θα 
επικεντρωθεί επίσης στην παροχή ισχυρής 
βάσης στοιχείων για τη χάραξη πολιτικής 
σε διεθνές, ενωσιακό, εθνικό και 
περιφερειακό επίπεδο. Δεδομένου του 
παγκόσμιου χαρακτήρα πολλών 
προκλήσεων, η στρατηγική συνεργασία με 
τρίτες χώρες θα αποτελεί αναπόσπαστο 
μέρος κάθε πρόκλησης. Επιπλέον, θα 
παρασχεθεί εγκάρσια στήριξη για διεθνή 
συνεργασία στο πλαίσιο του ειδικού 
στόχου «Καινοτόμες και ασφαλείς 
κοινωνίες χωρίς αποκλεισμούς».

επιστήμες, καθώς και η ενσωμάτωση της 
κοινωνίας των πολιτών, θα αποτελούν 
αναπόσπαστο μέρος των δραστηριοτήτων 
για την αντιμετώπιση όλων των 
προκλήσεων. Επιπλέον, η υποστηριζόμενη 
ανάπτυξη των εν λόγω επιστημονικών 
κλάδων θα στηριχθεί στο πλαίσιο του 
ειδικού στόχου «Καινοτόμες και ασφαλείς 
κοινωνίες χωρίς αποκλεισμούς». Η 
στήριξη θα επικεντρωθεί επίσης στην 
παροχή ισχυρής βάσης στοιχείων για τη 
χάραξη πολιτικής σε διεθνές, ενωσιακό, 
εθνικό και περιφερειακό επίπεδο. 
Δεδομένου του παγκόσμιου χαρακτήρα 
πολλών προκλήσεων, η στρατηγική 
συνεργασία με τρίτες χώρες θα αποτελεί 
αναπόσπαστο μέρος κάθε πρόκλησης. 
Επιπλέον, θα παρασχεθεί εγκάρσια 
στήριξη για διεθνή συνεργασία στο 
πλαίσιο του ειδικού στόχου «Καινοτόμες 
και ασφαλείς κοινωνίες χωρίς 
αποκλεισμούς».

Or. en

Τροπολογία 167
Anna Záborská

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα I – μέρος I – σημείο 1.3 – παράγραφος 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Το Επιστημονικό Συμβούλιο του ΕΣΕ 
παρακολουθεί συνεχώς τις δραστηριότητες 
του ΕΣΕ και εξετάζει τον τρόπο με τον 
οποίο θα επιτύχει βέλτιστα τους στόχους 
του μέσω προγραμμάτων υποτροφιών που 
δίνουν έμφαση στη σαφήνεια, τη 
σταθερότητα και την απλότητα, τόσο για 
τους αιτούντες, όσο και όσον αφορά στην 
υλοποίηση και διαχείρισή τους και, εάν 
είναι αναγκαίο, για να ανταποκριθεί σε 
νεοεμφανιζόμενες ανάγκες. Θα 
προσπαθήσει να διατηρήσει και να 
επεξεργαστεί περαιτέρω το παγκόσμιας 

(Δεν αφορά το ελληνικό κείμενο.)
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κλάσης σύστημα ελέγχου από ομολόγους 
του ΕΣΕ, το οποίο βασίζεται στη διαφανή, 
δίκαιη και αμερόληπτη επεξεργασία 
προτάσεων, ούτως ώστε να μπορεί να 
εντοπίσει τη ρηξικέλευθη επιστημονική 
αριστεία και το ταλέντο, ανεξαρτήτως 
φύλου, εθνικότητας ή ηλικίας του 
ερευνητή. Τέλος, το ΕΣΕ εξακολουθεί να 
διεξάγει τις δικές του στρατηγικές μελέτες 
για την προετοιμασία και τη στήριξη των 
δραστηριοτήτων του, να διατηρεί στενές 
επαφές με την επιστημονική κοινότητα και 
άλλα ενδιαφερόμενα μέρη, και να 
επιδιώκει να καταστήσει τις 
δραστηριότητές του συμπληρωματικές ως 
προς την έρευνα που διεξάγεται σε άλλα 
επίπεδα.

Or. en

Τροπολογία 168
Vittorio Prodi

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα I – μέρος I – σημείο 2,1 – εισαγωγική παράγραφος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Ο ειδικός στόχος είναι να προωθηθούν 
ριζικά νέες τεχνολογίες διερευνώντας 
νεωτεριστικές ιδέες υψηλού κινδύνου, με 
στήριγμα την επιστημονική βάση. Με την 
παροχή ευέλικτης στήριξης στη 
διεπιστημονική συνεργατική έρευνα με 
προσανατολισμό τους στόχους σε ποικίλη 
κλίμακα και υιοθετώντας καινοτόμες 
ερευνητικές πρακτικές, σκοπός είναι να 
προσδιοριστούν και να αξιοποιηθούν οι 
ευκαιρίες για μακροχρόνια οφέλη για τους 
πολίτες, την οικονομία και την κοινωνία.

Ο ειδικός στόχος είναι να προωθηθούν 
ριζικά νέες τεχνολογίες διερευνώντας 
νεωτεριστικές ιδέες υψηλού κινδύνου, με 
στήριγμα την επιστημονική βάση, μεταξύ 
άλλων προωθώντας την κατανόηση των 
ανθρώπινων ασθενειών και της 
τοξικότητας και την εφαρμογή συναφών 
για τον άνθρωπο κυτταρικών, γονιδιακών 
και υπολογιστικών εργαλείων και 
τεχνολογιών στις στρατηγικές της ΕΕ 
σχετικά με την έρευνα στον τομέα της 
υγείας και την αξιολόγηση του κινδύνου,
με την παροχή ευέλικτης στήριξης στη 
διεπιστημονική συνεργατική έρευνα με 
προσανατολισμό τους στόχους σε ποικίλη 
κλίμακα και υιοθετώντας καινοτόμες 
ερευνητικές πρακτικές, σκοπός είναι να 
προσδιοριστούν και να αξιοποιηθούν οι 
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ευκαιρίες για μακροχρόνια οφέλη για τους 
πολίτες, την οικονομία και την κοινωνία.

Or. en

Τροπολογία 169
Carl Schlyter

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα I – μέρος I – σημείο 2,3 – παράγραφος 2 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) Με την προώθηση νεωτεριστικών ιδεών 
(ανοικτές ΜΝΤ), οι ΜΝΤ θα στηρίξουν 
την επιστημονική και τεχνολογική έρευνα 
εμβρυϊκού σταδίου που εξερευνά νέα 
θεμέλια για ριζικά νέες μελλοντικές 
τεχνολογίες, αμφισβητώντας τα 
υφιστάμενα παραδείγματα και 
διερευνώντας άγνωστους τομείς. Μια 
διαδικασία επιλογής από τη βάση στην 
κορυφή, απολύτως ανοικτή σε κάθε 
ερευνητική ιδέα, θα συγκροτήσει ένα 
διαφοροποιημένο χαρτοφυλάκιο 
στοχευόμενων έργων. Ο έγκαιρος 
εντοπισμός πολλά υποσχόμενων νέων 
τομέων, εξελίξεων και τάσεων, παράλληλα 
με την προσέλκυση νέων και υψηλού 
δυναμικού φορέων έρευνας και 
καινοτομίας είναι καίριας σημασίας.

α) Με την προώθηση νεωτεριστικών ιδεών 
(ανοικτές ΜΝΤ), οι ΜΝΤ θα στηρίξουν 
την αναδυόμενη επιστημονική και 
τεχνολογική έρευνα που εξερευνά νέα 
θεμέλια για ριζικά νέες μελλοντικές 
τεχνολογίες, αμφισβητώντας τα 
υφιστάμενα παραδείγματα, όπως τη χρήση 
ζωικών προτύπων στην βιοϊατρική 
έρευνα ή για να δοκιμαστούν χημικές 
ουσίες για ενδεχόμενες δυσμενείς 
επιπτώσεις στην ανθρώπινη υγεία, και 
διερευνώντας άγνωστους τομείς. Μια 
διαδικασία επιλογής από τη βάση στην 
κορυφή, απολύτως ανοικτή σε κάθε 
ερευνητική ιδέα, θα συγκροτήσει ένα 
διαφοροποιημένο χαρτοφυλάκιο 
στοχευόμενων έργων. Ο έγκαιρος 
εντοπισμός πολλά υποσχόμενων νέων 
τομέων, εξελίξεων και τάσεων, παράλληλα 
με την προσέλκυση νέων και υψηλού 
δυναμικού φορέων έρευνας και 
καινοτομίας είναι καίριας σημασίας.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η έρευνα της ΕΕ πρέπει να υποστηρίξει την αλλαγή στάσης στη βιοϊατρική έρευνα και τις 
δοκιμές τοξικότητας έτσι ώστε να μην γίνονται δοκιμές σε ζώα αλλά να διενεργούνται 
σύγχρονες δοκιμές τοξικότητας που να αρμόζουν στον 21ο αιώνα. Οι εξελίξεις στην μοριακή 
βιολογία, την βιοτεχνολογία, και σε άλλους τομείς προετοιμάζουν το έδαφος για σημαντικές 
βελτιώσεις στον τρόπο που οι επιστήμονες αξιολογούν τους κινδύνους που εγκυμονούν για την 
υγεία οι δυνητικά τοξικές χημικές ουσίες. Αυτές οι εξελίξεις μπορούν να καταστήσουν τις 
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δοκιμές τοξικότητας ταχύτερες, λιγότερο ακριβές, και να αυξήσουν την συνάφειά τους με την 
ανθρώπινη έκθεση.

Τροπολογία 170
Anna Záborská

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα I – μέρος I – σημείο 3.1 – παράγραφος 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Εάν η Ευρώπη θέλει να σταθεί πλάι στους 
ανταγωνιστές της στον τομέα της έρευνας 
και της καινοτομίας, πρέπει να 
προσελκύσει περισσότερους νέους άνδρες 
και γυναίκες για να ακολουθήσουν 
ερευνητική σταδιοδρομία, και να παράσχει 
ιδιαίτερα ελκυστικές ευκαιρίες και 
περιβάλλοντα για έρευνα και καινοτομία.
Τα πλέον ταλαντούχα άτομα από την
Ευρώπη και εκτός αυτής πρέπει να 
θεωρούν την Ευρώπη ως εξαιρετικό τόπο 
εργασίας. Η ισότητα των δύο φύλων, οι 
υψηλής ποιότητας και σταθερές συνθήκες 
απασχόλησης και εργασίας, καθώς και η 
αναγνώριση αποτελούν κρίσιμες πτυχές 
που πρέπει να διασφαλίζονται με συνέπεια 
σε ολόκληρη την Ευρώπη.

Εάν η Ευρώπη θέλει να σταθεί πλάι στους 
ανταγωνιστές της στον τομέα της έρευνας 
και της καινοτομίας, πρέπει να 
προσελκύσει περισσότερους νέους άνδρες 
και γυναίκες για να ακολουθήσουν 
ερευνητική σταδιοδρομία, και να παράσχει
ιδιαίτερα ελκυστικές ευκαιρίες και 
περιβάλλοντα για έρευνα και καινοτομία.
Τα πλέον ταλαντούχα άτομα από την 
Ευρώπη και εκτός αυτής πρέπει να 
θεωρούν την Ευρώπη ως εξαιρετικό τόπο 
εργασίας. Οι ίσες ευκαιρίες ανάμεσα 
στους άντρες και τις γυναίκες στον τομέα 
της έρευνας, οι υψηλής ποιότητας και 
σταθερές συνθήκες απασχόλησης και 
εργασίας, καθώς και η αναγνώριση 
αποτελούν κρίσιμες πτυχές που πρέπει να 
διασφαλίζονται με συνέπεια σε ολόκληρη 
την Ευρώπη.

Or. en

Τροπολογία 171
Anna Záborská

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα I – μέρος I – σημείο 2.3 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Ούτε η χρηματοδότηση της Ένωσης από 
μόνη της, ούτε τα κράτη μέλη μεμονωμένα 
είναι σε θέση να αντιμετωπίσουν αυτή την 

Ούτε η χρηματοδότηση της Ένωσης από 
μόνη της, ούτε τα κράτη μέλη μεμονωμένα 
είναι σε θέση να αντιμετωπίσουν αυτή την 
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πρόκληση. Παρά το γεγονός ότι τα κράτη 
μέλη έχουν πραγματοποιήσει 
μεταρρυθμίσεις για τη βελτίωση των 
οικείων ιδρυμάτων τριτοβάθμιας 
εκπαίδευσης και τον εκσυγχρονισμό των 
οικείων συστημάτων κατάρτισης, η 
πρόοδος εξακολουθεί να είναι 
ανομοιογενής στην Ευρώπη, με μεγάλες 
διαφορές μεταξύ χωρών. Συνολικά, η 
επιστημονική και τεχνολογική συνεργασία 
μεταξύ δημόσιου και ιδιωτικού τομέα 
γενικά παραμένει μέτρια στην Ευρώπη. Το 
ίδιο ισχύει για την ισότητα των φύλων και 
τις προσπάθειες προσέλκυσης φοιτητών 
και ερευνητών εκτός του ΕΧΕ. Επί του 
παρόντος, περίπου το 20% των υποψήφιων 
διδακτόρων στην Ένωση είναι πολίτες 
τρίτων χωρών, ενώ περίπου το 35% στις 
Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής 
προέρχονται από το εξωτερικό. Για την 
επιτάχυνση της εν λόγω αλλαγής 
απαιτείται μια στρατηγική προσέγγιση η 
οποία υπερβαίνει τα εθνικά σύνορα σε 
επίπεδο Ένωσης. Η χρηματοδότηση της 
Ένωσης είναι καίριας σημασίας για τη 
δημιουργία κινήτρων και την προώθηση 
των απαραίτητων διαρθρωτικών 
μεταρρυθμίσεων.

πρόκληση. Παρά το γεγονός ότι τα κράτη 
μέλη έχουν πραγματοποιήσει 
μεταρρυθμίσεις για τη βελτίωση των 
οικείων ιδρυμάτων τριτοβάθμιας 
εκπαίδευσης και τον εκσυγχρονισμό των 
οικείων συστημάτων κατάρτισης, η 
πρόοδος εξακολουθεί να είναι 
ανομοιογενής στην Ευρώπη, με μεγάλες 
διαφορές μεταξύ χωρών. Συνολικά, η 
επιστημονική και τεχνολογική συνεργασία 
μεταξύ δημόσιου και ιδιωτικού τομέα 
γενικά παραμένει μέτρια στην Ευρώπη. Το 
ίδιο ισχύει για τις ίσες ευκαιρίες μεταξύ 
ανδρών και γυναικών στην έρευνα και τις 
προσπάθειες προσέλκυσης φοιτητών και 
ερευνητών και των δύο φύλων εκτός του 
ΕΧΕ. Επί του παρόντος, περίπου το 20% 
των υποψήφιων διδακτόρων στην Ένωση 
είναι πολίτες τρίτων χωρών, ενώ περίπου 
το 35% στις Ηνωμένες Πολιτείες της 
Αμερικής προέρχονται από το εξωτερικό. 
Για την επιτάχυνση της εν λόγω αλλαγής 
απαιτείται μια στρατηγική προσέγγιση η 
οποία υπερβαίνει τα εθνικά σύνορα σε 
επίπεδο Ένωσης. Η χρηματοδότηση της 
Ένωσης είναι καίριας σημασίας για τη 
δημιουργία κινήτρων και την προώθηση 
των απαραίτητων διαρθρωτικών 
μεταρρυθμίσεων.

Or. en

Τροπολογία 172
Cristina Gutiérrez-Cortines

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα I – μέρος I – σημείο 3.3 – στοιχείο α– παράγραφος 2 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Οι κύριες δραστηριότητες θα συνίστανται 
στην παροχή άριστης και καινοτόμου 
κατάρτισης στους πρωτόπειρους ερευνητές 
μεταπτυχιακού επιπέδου, μέσω 
διεπιστημονικών έργων ή διδακτορικών 
προγραμμάτων στα οποία συμμετέχουν 

Οι κύριες δραστηριότητες θα συνίστανται 
στην παροχή άριστης και καινοτόμου 
κατάρτισης στους πρωτόπειρους ερευνητές 
μεταπτυχιακού επιπέδου, μέσω 
διεπιστημονικών έργων ή διδακτορικών 
προγραμμάτων στα οποία συμμετέχουν 
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πανεπιστήμια, ερευνητικά ιδρύματα, 
επιχειρήσεις, ΜΜΕ και άλλες 
κοινωνικοοικονομικές ομάδες από 
διαφορετικές χώρες. Αυτό θα βελτιώσει τις 
προοπτικές σταδιοδρομίας των νέων 
μεταπτυχιακών ερευνητών τόσο στον 
δημόσιο όσο και στον ιδιωτικό τομέα.

πανεπιστήμια, ερευνητικά ιδρύματα, 
επιχειρήσεις, ΜΜΕ και άλλες 
κοινωνικοοικονομικές ομάδες από 
διαφορετικές χώρες. Θα είναι δυνατή η 
πλήρης ευελιξία όσον αφορά τη διάρκεια, 
το ίδρυμα υποδοχής, τον αριθμό των 
εκπαιδευομένων στο συμφωνηθέν δίκτυο 
υποδοχής και το ύψος της 
χρηματοδότησης του έργου.  Αυτό θα 
βελτιώσει τις προοπτικές σταδιοδρομίας 
των νέων μεταπτυχιακών ερευνητών τόσο 
στον δημόσιο όσο και στον ιδιωτικό τομέα.

Or. en

Τροπολογία 173
Cristina Gutiérrez-Cortines, Salvatore Tatarella

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα I – μέρος I – σημείο 4.3 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4.3 α. Δημιουργία βάσης δεδομένων 
σχετικά με τα αποτελέσματα της έρευνας 
και της καινοτομίας
Ο στόχος είναι να δημιουργηθεί και να 
καταστεί διαθέσιμη μια βάση δεδομένων 
με τα αποτελέσματα της έρευνας και της 
καινοτομίας, η οποία θα είναι ανοιχτή για 
διεθνή συνεργασία. Τόσο οι ερευνητικές 
ομάδες όσο και οι επιχειρήσεις θα 
προσθέτουν περιεχόμενο σε αυτή τη βάση 
δεδομένων, έτσι ώστε να συμβάλουν στη 
δημιουργία μιας αγοράς της καινοτομίας 
και της συνεργασίας και να ενθαρρύνουν 
τη συνάντηση ενδεχομένων εταίρων.

Or. en

Τροπολογία 174
Vittorio Prodi
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Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα I – μέρος II – σημείο 1 – εισαγωγική παράγραφος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Ο ειδικός στόχος είναι να δημιουργηθεί και 
να διατηρηθεί η παγκόσμια πρωτοπορία 
στις ευρείας εφαρμογής τεχνολογίες και 
στη διαστημική έρευνα και καινοτομία, οι 
οποίες υποστηρίζουν την 
ανταγωνιστικότητα της βιομηχανίας σε ένα 
φάσμα υφιστάμενων και 
νεοεμφανιζόμενων βιομηχανιών και 
τομέων.

Ο ειδικός στόχος είναι να δημιουργηθεί και 
να διατηρηθεί η παγκόσμια πρωτοπορία 
στις ευρείας εφαρμογής τεχνολογίες και 
στη διαστημική έρευνα και καινοτομία, οι 
οποίες υποστηρίζουν την 
ανταγωνιστικότητα της βιομηχανίας σε ένα 
φάσμα υφιστάμενων και 
νεοεμφανιζόμενων βιομηχανιών και 
τομέων, συμπεριλαμβανομένης της 
πρωτοπορίας μέσω της χρηματοδότησης 
της έρευνας στον τομέα της υγείας για 
την προώθηση της συναφούς για τον 
άνθρωπο έρευνας –όπως είναι οι 
τεχνολογίες «-ωματικής», τα 
υπολογιστικά και άλλα καινοτόμα, μη 
ζωικά εργαλεία και τεχνολογίες 
προκειμένου να ερευνηθούν οι 
ανθρώπινες ασθένειες– η οποία θα 
χρησιμοποιηθεί ως βάση για την 
ανάπτυξη και τον έλεγχο της ασφάλειας 
φαρμάκων.

Or. en

Τροπολογία 175
Yves Cochet, Jill Evans

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα I – μέρος II – σημείο 1 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Το παγκόσμιο επιχειρηματικό περιβάλλον 
μεταβάλλεται ραγδαία και οι στόχοι της 
στρατηγικής «Ευρώπη 2020» για έξυπνη, 
βιώσιμη και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη 
θέτουν προκλήσεις και ευκαιρίες στην 
ευρωπαϊκή βιομηχανία. Η Ευρώπη πρέπει 
να επιταχύνει την καινοτομία, 
μετασχηματίζοντας την παραγόμενη 
γνώση, με σκοπό τη στήριξη και την 

Το παγκόσμιο επιχειρηματικό περιβάλλον 
μεταβάλλεται ραγδαία και οι στόχοι της 
στρατηγικής «Ευρώπη 2020» για έξυπνη, 
βιώσιμη και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη 
θέτουν προκλήσεις και ευκαιρίες στην 
ευρωπαϊκή βιομηχανία. Η Ευρώπη πρέπει 
να επιταχύνει την καινοτομία, 
μετασχηματίζοντας την παραγόμενη 
γνώση, με σκοπό τη στήριξη και την 



AM\906315EL.doc 15/75 PE492.608v01-00

EL

ενίσχυση υφιστάμενων προϊόντων, 
υπηρεσιών και αγορών, και τη δημιουργία 
νέων. Η καινοτομία πρέπει να αξιοποιηθεί 
υπό την ευρύτερη έννοια, να υπερβεί την 
τεχνολογία ώστε να συμπεριλαμβάνει τις 
επιχειρήσεις, τις οργανωτικές και 
κοινωνικές πτυχές.

ενίσχυση της ποιότητας και της 
βιωσιμότητας υφιστάμενων προϊόντων, 
υπηρεσιών και αγορών, και τη δημιουργία 
νέων. Η καινοτομία πρέπει να αξιοποιηθεί 
υπό την ευρύτερη έννοια, να υπερβεί την 
τεχνολογία ώστε να συμπεριλαμβάνει τις 
επιχειρήσεις, τις οργανωτικές και 
κοινωνικές πτυχές.

Or. en

Τροπολογία 176
Yves Cochet, Jill Evans

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα I – μέρος II – σημείο 1 – παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Οι δραστηριότητες του σκέλους «Υπεροχή 
στις ευρείας εφαρμογής και βιομηχανικές 
τεχνολογίες» θα βασίζονται κατά κύριο 
λόγο στα θεματολόγια έρευνας και 
καινοτομίας που ορίζονται από τη 
βιομηχανία και τις επιχειρήσεις, μαζί με 
την ερευνητική κοινότητα, και δίνουν 
ιδιαίτερη έμφαση στην προσέλκυση 
επενδύσεων από τον ιδιωτικό τομέα.

Οι δραστηριότητες του σκέλους «Υπεροχή 
στις ευρείας εφαρμογής και βιομηχανικές 
τεχνολογίες» θα βασίζονται κατά κύριο 
λόγο στα θεματολόγια έρευνας και 
καινοτομίας που ορίζονται μαζί με τη 
βιομηχανία και τις επιχειρήσεις, την 
ερευνητική κοινότητα και άλλες 
οργανώσεις ενδιαφερόμενων, όπως είναι 
οι οργανώσεις της κοινωνίας των 
πολιτών· οι δραστηριότητες θα έχουν ως 
στόχο όχι μόνο την αντιμετώπιση κοινών 
αναγκών και ανησυχιών αλλά και την 
υποστήριξη της εφαρμογής στόχων 
πολιτικής συγκεκριμένα στους εν λόγω 
τομείς· οι δραστηριότητες θα δίνουν 
ιδιαίτερη έμφαση στην προσέλκυση 
επενδύσεων από τον ιδιωτικό τομέα.

Or. en

Τροπολογία 177
Richard Seeber, Judith A. Merkies

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα I – μέρος II – σημείο 1 – παράγραφος 8 «Μια ενοποιημένη προσέγγιση των 
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κύριων τεχνολογιών ευρείας εφαρμογής»

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Σημαντική συνιστώσα του σκέλους
«Υπεροχή στις ευρείας εφαρμογής και 
βιομηχανικές τεχνολογίες» είναι οι Κύριες 
Τεχνολογίες Ευρείας Εφαρμογής (ΚΤΕΕ)· 
ως τέτοιες νοούνται η μικροηλεκτρονική 
και η νανοηλεκτρονική, η φωτονική, η 
νανοτεχνολογία, η βιοτεχνολογία, τα 
προηγμένα υλικά και τα προηγμένα 
συστήματα κατασκευής. Οι εν λόγω 
πολυεπιστημονικές τεχνολογίες έντασης 
γνώσης και κεφαλαίου διαπερνούν 
πολλούς διαφορετικούς τομείς, παρέχοντας 
τη βάση για σημαντικό ανταγωνιστικό 
πλεονέκτημα της ευρωπαϊκής βιομηχανίας.
Μια ενοποιημένη προσέγγιση, η οποία θα 
προωθεί τον συνδυασμό, τη σύγκλιση και 
τη γόνιμη αλληλεπίδραση των ΚΤΕΕ σε 
διαφορετικούς κύκλους καινοτομίας και 
διαφορετικές αξιακές αλυσίδες μπορεί να 
επιφέρει ενθαρρυντικά ερευνητικά 
αποτελέσματα και να προετοιμάσει το 
έδαφος για νέες βιομηχανικές τεχνολογίες, 
προϊόντα, υπηρεσίες και καινοτόμες 
εφαρμογές (π.χ. στο διάστημα, στις 
μεταφορές, στο περιβάλλον, στην υγεία, 
κ.λπ.). Επομένως, οι πολυάριθμες 
αλληλεπιδράσεις των ΚΤΕΕ και των 
τεχνολογιών ευρείας εφαρμογής θα 
αξιοποιηθούν με ευέλικτο τρόπο, ως 
σημαντική πηγή καινοτομίας. Αυτό θα 
συμπληρώσει τη στήριξη της έρευνας και 
της καινοτομίας στις ΚΤΕΕ την οποία 
μπορούν να παράσχουν οι εθνικές ή 
περιφερειακές αρχές βάσει των ταμείων 
για την πολιτική συνοχής στο πλαίσιο 
έξυπνων στρατηγικών εξειδίκευσης.

Σημαντική συνιστώσα του σκέλους
«Υπεροχή στις ευρείας εφαρμογής και 
βιομηχανικές τεχνολογίες» είναι οι Κύριες 
Τεχνολογίες Ευρείας Εφαρμογής (ΚΤΕΕ)· 
ως τέτοιες νοούνται η μικροηλεκτρονική 
και η νανοηλεκτρονική, η φωτονική, η 
νανοτεχνολογία, η βιοτεχνολογία, τα 
προηγμένα υλικά, τα προηγμένα 
συστήματα κατασκευής και οι οικολογική 
καινοτομία. Οι εν λόγω 
πολυεπιστημονικές τεχνολογίες έντασης 
γνώσης και κεφαλαίου διαπερνούν 
πολλούς διαφορετικούς τομείς, παρέχοντας 
τη βάση για σημαντικό ανταγωνιστικό 
πλεονέκτημα της ευρωπαϊκής βιομηχανίας.
Μια ενοποιημένη προσέγγιση, η οποία θα 
προωθεί τον συνδυασμό, τη σύγκλιση και 
τη γόνιμη αλληλεπίδραση των ΚΤΕΕ σε 
διαφορετικούς κύκλους καινοτομίας και 
διαφορετικές αξιακές αλυσίδες μπορεί να 
επιφέρει ενθαρρυντικά ερευνητικά 
αποτελέσματα και να προετοιμάσει το 
έδαφος για νέες βιομηχανικές τεχνολογίες, 
προϊόντα, υπηρεσίες και καινοτόμες 
εφαρμογές (π.χ. στο διάστημα, στις 
μεταφορές, στο περιβάλλον, στην υγεία, 
κ.λπ.). Επομένως, οι πολυάριθμες 
αλληλεπιδράσεις των ΚΤΕΕ και των 
τεχνολογιών ευρείας εφαρμογής θα 
αξιοποιηθούν με ευέλικτο τρόπο, ως 
σημαντική πηγή καινοτομίας. Αυτό θα 
συμπληρώσει τη στήριξη της έρευνας και 
της καινοτομίας στις ΚΤΕΕ την οποία 
μπορούν να παράσχουν οι εθνικές ή 
περιφερειακές αρχές βάσει των ταμείων 
για την πολιτική συνοχής στο πλαίσιο 
έξυπνων στρατηγικών εξειδίκευσης.

Or. en

Αιτιολόγηση

Industrial leadership in eco-innovation will lead to improved environmental performance and 
resilience across the economy being at the same time cost-effective and good for business and 
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society, from rural to urban citizens, as a whole. The global market (2020) for eco-industries 
is rapidly expanding and this EU business sector is already growing rapidly: Horizon 2020 
needs to build on this. Eco-innovation needs to permeate all sectors of the economy and 
society, providing the basis for a significant competitive advantage for Europe to face up to 
the challenge of sustainability. Therefore eco-innovation is a key enabling technology.

Τροπολογία 178
Cristina Gutiérrez-Cortines, Françoise Grossetête

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα I – μέρος II – σημείο 1 – παράγραφος 8 «Μια ενοποιημένη προσέγγιση των 
κύριων τεχνολογιών ευρείας εφαρμογής»

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Σημαντική συνιστώσα του σκέλους 
«Υπεροχή στις ευρείας εφαρμογής και 
βιομηχανικές τεχνολογίες» είναι οι Κύριες 
Τεχνολογίες Ευρείας Εφαρμογής (ΚΤΕΕ)· 
ως τέτοιες νοούνται η μικροηλεκτρονική 
και η νανοηλεκτρονική, η φωτονική, η 
νανοτεχνολογία, η βιοτεχνολογία, τα 
προηγμένα υλικά και τα προηγμένα 
συστήματα κατασκευής. Οι εν λόγω 
πολυεπιστημονικές τεχνολογίες έντασης 
γνώσης και κεφαλαίου διαπερνούν 
πολλούς διαφορετικούς τομείς, παρέχοντας 
τη βάση για σημαντικό ανταγωνιστικό 
πλεονέκτημα της ευρωπαϊκής βιομηχανίας. 
Μια ενοποιημένη προσέγγιση, η οποία θα 
προωθεί τον συνδυασμό, τη σύγκλιση και 
τη γόνιμη αλληλεπίδραση των ΚΤΕΕ σε 
διαφορετικούς κύκλους καινοτομίας και 
διαφορετικές αξιακές αλυσίδες μπορεί να 
επιφέρει ενθαρρυντικά ερευνητικά 
αποτελέσματα και να προετοιμάσει το 
έδαφος για νέες βιομηχανικές τεχνολογίες, 
προϊόντα, υπηρεσίες και καινοτόμες 
εφαρμογές (π.χ. στο διάστημα, στις 
μεταφορές, στο περιβάλλον, στην υγεία, 
κ.λπ.). Επομένως, οι πολυάριθμες 
αλληλεπιδράσεις των ΚΤΕΕ και των 
τεχνολογιών ευρείας εφαρμογής θα 
αξιοποιηθούν με ευέλικτο τρόπο, ως 
σημαντική πηγή καινοτομίας. Αυτό θα 
συμπληρώσει τη στήριξη της έρευνας και 

Σημαντική συνιστώσα του σκέλους 
«Υπεροχή στις ευρείας εφαρμογής και 
βιομηχανικές τεχνολογίες» είναι οι Κύριες 
Τεχνολογίες Ευρείας Εφαρμογής (ΚΤΕΕ)· 
ως τέτοιες νοούνται η μικροηλεκτρονική 
και η νανοηλεκτρονική, η φωτονική, η 
νανοτεχνολογία, η βιοτεχνολογία, τα 
προηγμένα υλικά και τα προηγμένα 
συστήματα κατασκευής. Οι εν λόγω 
πολυεπιστημονικές τεχνολογίες έντασης 
γνώσης και κεφαλαίου διαπερνούν 
πολλούς διαφορετικούς τομείς, παρέχοντας 
τη βάση για σημαντικό ανταγωνιστικό 
πλεονέκτημα της ευρωπαϊκής βιομηχανίας. 
Μια ενοποιημένη προσέγγιση, η οποία θα 
προωθεί τον συνδυασμό, τη σύγκλιση και 
τη γόνιμη αλληλεπίδραση των ΚΤΕΕ σε 
διαφορετικούς κύκλους καινοτομίας και 
διαφορετικές αξιακές αλυσίδες μπορεί να 
επιφέρει ενθαρρυντικά ερευνητικά 
αποτελέσματα και να προετοιμάσει το 
έδαφος για νέες βιομηχανικές τεχνολογίες, 
προϊόντα, υπηρεσίες και καινοτόμες 
εφαρμογές (π.χ. στο διάστημα, στις 
μεταφορές, στο περιβάλλον, στην υγεία, τη 
γεωργία κ.λπ.). Επομένως, οι πολυάριθμες 
αλληλεπιδράσεις των ΚΤΕΕ και των 
τεχνολογιών ευρείας εφαρμογής θα 
αξιοποιηθούν με ευέλικτο τρόπο, ως 
σημαντική πηγή καινοτομίας. Αυτό θα 
συμπληρώσει τη στήριξη της έρευνας και 
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της καινοτομίας στις ΚΤΕΕ την οποία 
μπορούν να παράσχουν οι εθνικές ή 
περιφερειακές αρχές βάσει των ταμείων 
για την πολιτική συνοχής στο πλαίσιο 
έξυπνων στρατηγικών εξειδίκευσης.

της καινοτομίας στις ΚΤΕΕ την οποία 
μπορούν να παράσχουν οι εθνικές ή 
περιφερειακές αρχές βάσει των ταμείων 
για την πολιτική συνοχής στο πλαίσιο 
έξυπνων στρατηγικών εξειδίκευσης.

Or. en

Αιτιολόγηση

Υπάρχει τεράστιο δυναμικό όσον αφορά τις διατομεακές τεχνολογίες γενικής εφαρμογής στη 
γεωργία, ιδίως μέσω των βιομηχανιών γεωργικών εισροών που διαδραματίζουν σημαντικό 
ρόλο στην προώθηση της ανταγωνιστικότητας της ευρωπαϊκής γεωργίας

Τροπολογία 179
Corinne Lepage

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα I – μέρος II – σημείο 1 – παράγραφος 9

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Για όλες τις ευρείας εφαρμογής και 
βιομηχανικές τεχνολογίες, 
συμπεριλαμβανομένων των ΚΤΕΕ, μείζων 
στόχος θα είναι να ενισχυθούν οι 
αλληλεπιδράσεις μεταξύ των τεχνολογιών, 
καθώς και με τις εφαρμογές στο πλαίσιο 
των κοινωνιακών προκλήσεων. Αυτό θα 
ληφθεί πλήρως υπόψη στην ανάπτυξη και 
υλοποίηση θεματολογίων και 
προτεραιοτήτων. Απαιτεί από τους 
ενδιαφερόμενους που εκπροσωπούν 
διαφορετικές προοπτικές να συμμετάσχουν 
πλήρως στον καθορισμό προτεραιοτήτων 
και στην υλοποίησή τους. Σε ορισμένες 
περιπτώσεις, θα απαιτηθούν επίσης 
δράσεις που χρηματοδοτούνται από κοινού 
στο πλαίσιο των ευρείας εφαρμογής και 
βιομηχανικών τεχνολογιών, καθώς και των 
σχετικών κοινωνιακών προκλήσεων. Εδώ 
περιλαμβάνεται η κοινή χρηματοδότηση 
συμπράξεων δημόσιου και ιδιωτικού τομέα 
που αποσκοπούν στην ανάπτυξη 
τεχνολογιών και στην εφαρμογή τους για 
την αντιμετώπιση κοινωνιακών 

Για όλες τις ευρείας εφαρμογής και 
βιομηχανικές τεχνολογίες, 
συμπεριλαμβανομένων των ΚΤΕΕ, μείζων 
στόχος θα είναι να ενισχυθούν οι 
αλληλεπιδράσεις μεταξύ των τεχνολογιών, 
καθώς και με τις εφαρμογές στο πλαίσιο 
των κοινωνιακών προκλήσεων. Αυτό θα 
ληφθεί πλήρως υπόψη στην ανάπτυξη και 
υλοποίηση θεματολογίων και 
προτεραιοτήτων. Απαιτεί από τους 
ενδιαφερόμενους που εκπροσωπούν 
διαφορετικές προοπτικές, 
συμπεριλαμβανομένης της κοινωνίας των 
πολιτών, να συμμετάσχουν πλήρως στον 
καθορισμό προτεραιοτήτων και στην 
υλοποίησή τους. Σε ορισμένες 
περιπτώσεις, θα απαιτηθούν επίσης 
δράσεις που χρηματοδοτούνται από κοινού 
στο πλαίσιο των ευρείας εφαρμογής και 
βιομηχανικών τεχνολογιών, καθώς και των 
σχετικών κοινωνιακών προκλήσεων. Εδώ 
περιλαμβάνεται η κοινή χρηματοδότηση 
συμπράξεων δημόσιου και ιδιωτικού τομέα 
καθώς και συμπράξεων με οργανώσεις 
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προκλήσεων. της κοινωνίας των πολιτών που 
αποσκοπούν στην ανάπτυξη τεχνολογιών 
και καινοτομιών και στην εφαρμογή τους 
για την αντιμετώπιση κοινωνιακών 
προκλήσεων.

Or. en

Τροπολογία 180
Cristina Gutiérrez-Cortines, Françoise Grossetête

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα I – μέρος II – σημείο 1.1.3 – στοιχείο ε α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(ε α) προηγμένα ρομπότ και τεχνολογία 
που εφαρμόζονται στον τομέα της υγείας 
και της αναπηρίας

Or. en

Αιτιολόγηση

Η προηγμένη τεχνολογία, όπως για παράδειγμα τα ρομπότ, συνιστά βασικό παράγοντα στον 
τομέα της υγείας.

Τροπολογία 181
Daciana Octavia Sârbu

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα I – μέρος II – σημείο 1.1.3 – στοιχείο στ – σημείο i (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

i) βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης 
των ΤΠΕ·

Or. en

Τροπολογία 182
Frédérique Ries
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Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα I – μέρος II – σημείο 1.2.1 – εισαγωγική παράγραφος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Ο ειδικός στόχος της έρευνας και της 
καινοτομίας στις νανοτεχνολογίες είναι η 
διασφάλιση της υπεροχής της Ένωσης 
στην εν λόγω παγκόσμια αγορά υψηλής 
ανάπτυξης, με τόνωση των επενδύσεων 
στις νανοτεχνολογίες και αξιοποίησή τους 
σε υψηλής προστιθέμενης αξίας, 
ανταγωνιστικά προϊόντα και υπηρεσίες σε 
ένα ευρύ φάσμα εφαρμογών και τομέων.

Ο ειδικός στόχος της έρευνας και της 
καινοτομίας στις νανοτεχνολογίες είναι η 
προετοιμασία της υπεροχής της Ένωσης 
στην εν λόγω παγκόσμια αγορά υψηλής 
ανάπτυξης, με τόνωση των επενδύσεων 
και των ευρεσιτεχνιών στις 
νανοτεχνολογίες και αξιοποίησή τους σε 
υψηλής προστιθέμενης αξίας, 
ανταγωνιστικά προϊόντα και υπηρεσίες σε 
ένα ευρύ φάσμα εφαρμογών και τομέων.

Or. en

Αιτιολόγηση

Τα πράγματα είναι διαφορετικά στην πραγματικότητα: η Ευρώπη υστερεί έναντι των 
κυριότερων ανταγωνιστών της - των ΗΠΑ, της Ιαπωνίας και της Νότιας Κορέας – στις οποίες 
ανήκει πάνω από το ήμισυ της επενδύσεων και τα δύο τρίτα των διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας που 
κατατίθενται σε όλο τον κόσμο.

Τροπολογία 183
Carl Schlyter

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα I – μέρος II – σημείο 1.2.1 – εισαγωγική παράγραφος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Ο ειδικός στόχος της έρευνας και της 
καινοτομίας στις νανοτεχνολογίες είναι η 
διασφάλιση της υπεροχής της Ένωσης 
στην εν λόγω παγκόσμια αγορά υψηλής 
ανάπτυξης, με τόνωση των επενδύσεων 
στις νανοτεχνολογίες και αξιοποίησή τους 
σε υψηλής προστιθέμενης αξίας, 
ανταγωνιστικά προϊόντα και υπηρεσίες σε 
ένα ευρύ φάσμα εφαρμογών και τομέων.

Ο ειδικός στόχος της έρευνας και της 
καινοτομίας στις νανοτεχνολογίες είναι η 
διασφάλιση της υπεροχής της Ένωσης 
στην εν λόγω παγκόσμια αγορά υψηλής 
ανάπτυξης, με τόνωση των επενδύσεων 
στις ασφαλείς και υπεύθυνες 
νανοτεχνολογίες και αξιοποίησή τους σε 
υψηλής προστιθέμενης αξίας, 
ανταγωνιστικά προϊόντα και υπηρεσίες σε 
ένα ευρύ φάσμα εφαρμογών και τομέων.

Or. en
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Αιτιολόγηση

Υπάρχουν πολλά αναπάντητα ερωτήματα σχετικά με την ασφάλεια των νανοϋλικών, και 
ορισμένες εφαρμογές είναι σαφές ότι είναι απαράδεκτα επικίνδυνες για την ανθρώπινη υγεία ή / 
και για το περιβάλλον. Η ΕΕ πρέπει να χρηματοδοτήσει μόνο τις επενδύσεις σε ασφαλείς και 
υπεύθυνες νανοτεχνολογίες.

Τροπολογία 184
Frédérique Ries

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα I – μέρος II – σημείο 1.2.1 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Έως το 2020 οι νανοτεχνολογίες θα 
ενσωματωθούν, δηλαδή θα ενοποιηθούν 
απρόσκοπτα με τις περισσότερες 
τεχνολογίες και εφαρμογές, με γνώμονα τα 
οφέλη για τους καταναλωτές, την ποιότητα 
ζωής, τη βιώσιμη ανάπτυξη και το ισχυρό 
βιομηχανικό δυναμικό για την εξεύρεση μη 
διαθέσιμων προηγουμένως λύσεων για την 
παραγωγικότητα και την αποδοτικότητα 
των πόρων.

Έως το 2015, η Επιτροπή θα 
επανεξετάσει όλη τη σχετική νομοθεσία 
προκειμένου να διασφαλίσει την 
ασφάλεια όσον αφορά όλες τις εφαρμογές 
των νανοϋλικών σε προϊόντα που 
ενδέχεται να έχουν επιπτώσεις στην υγεία, 
το περιβάλλον ή την ασφάλεια κατά τη 
διάρκεια του κύκλου ζωής τους. Έως το 
2020 οι νανοτεχνολογίες θα 
ενσωματωθούν, δηλαδή θα ενοποιηθούν 
απρόσκοπτα με τις περισσότερες 
τεχνολογίες και εφαρμογές, με γνώμονα τα 
οφέλη για τους καταναλωτές, την ποιότητα 
ζωής, τη βιώσιμη ανάπτυξη και το ισχυρό 
βιομηχανικό δυναμικό για την εξεύρεση μη 
διαθέσιμων προηγουμένως λύσεων για την 
παραγωγικότητα και την αποδοτικότητα 
των πόρων.

Or. en

Αιτιολόγηση

Σε ψήφισμά του που ενέκρινε τον Απρίλιο του 2009, το Κοινοβούλιο θεώρησε ιδιαίτερα 
σημαντική την σαφή εξέταση των νανοϋλικών τουλάχιστον στο πεδίο εφαρμογής της 
νομοθεσίας για τα χημικά προϊόντα, τα τρόφιμα, τα απόβλητα, τον αέρα και το νερό και την 
προστασία των εργαζομένων.

Τροπολογία 185
Yves Cochet, Jill Evans



PE492.608v01-00 22/75 AM\906315EL.doc

EL

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα I – μέρος II – σημείο 1.2.2 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Οι νανοτεχνολογίες είναι ένα φάσμα 
εξελισσόμενων τεχνολογιών με 
αποδεδειγμένες δυνατότητες, έχουν 
επαναστατικό αντίκτυπο, παραδείγματος 
χάριν στα υλικά, τις ΤΠΕ, τις 
βιοεπιστήμες, την υγειονομική περίθαλψη 
και τα καταναλωτικά αγαθά, από τη στιγμή 
που η έρευνα οδηγήσει σε πρωτοποριακά
προϊόντα και διαδικασίες παραγωγής.

Οι νανοτεχνολογίες είναι ένα φάσμα 
εξελισσόμενων τεχνολογιών με 
αποδεδειγμένες δυνατότητες, οι οποίες 
ενδέχεται να έχουν επαναστατικό 
αντίκτυπο, παραδείγματος χάριν στα 
υλικά, τις ΤΠΕ, τις βιοεπιστήμες, την 
υγειονομική περίθαλψη και τα 
καταναλωτικά αγαθά, εάν η έρευνα 
οδηγήσει σε βιώσιμα και ανταγωνιστικά
προϊόντα και διαδικασίες παραγωγής.

Or. en

Τροπολογία 186
Yves Cochet, Jill Evans

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα I – μέρος II – σημείο 1.2.2 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Οι νανοτεχνολογίες διαδραματίζουν 
κρίσιμο ρόλο στην αντιμετώπιση των 
προκλήσεων που προσδιορίζονται στη 
στρατηγική «Ευρώπη 2020» για έξυπνη, 
βιώσιμη και χωρίς αποκλεισμούς 
ανάπτυξη. Η επιτυχής ανάπτυξη των εν 
λόγω κύριων τεχνολογιών ευρείας 
εφαρμογής θα συμβάλλει στην 
ανταγωνιστικότητα της βιομηχανίας της 
Ένωσης, παρέχοντας νεωτεριστικά και 
βελτιωμένα προϊόντα ή αποδοτικότερες 
διαδικασίες και εξευρίσκοντας απαντήσεις 
στις μελλοντικές προκλήσεις.

Οι νανοτεχνολογίες θα μπορούσαν να 
συμβάλουν στην αντιμετώπιση των 
προκλήσεων που προσδιορίζονται στη 
στρατηγική «Ευρώπη 2020» για έξυπνη, 
βιώσιμη και χωρίς αποκλεισμούς 
ανάπτυξη. Η επιτυχής ανάπτυξη των εν 
λόγω κύριων τεχνολογιών ευρείας 
εφαρμογής μπορεί να συμβάλει στην 
ανταγωνιστικότητα της βιομηχανίας της 
Ένωσης, παρέχοντας νεωτεριστικά και 
βελτιωμένα προϊόντα ή αποδοτικότερες 
διαδικασίες και εξευρίσκοντας απαντήσεις 
στις μελλοντικές προκλήσεις.

Or. en
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Τροπολογία 187
Yves Cochet, Jill Evans

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα I – μέρος II – σημείο 1.2.2 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η Ευρώπη χρειάζεται τώρα να διασφαλίσει 
και να αξιοποιήσει τη θέση της στην 
παγκόσμια αγορά, προωθώντας μια 
ευρείας κλίμακας συνεργασία διαμέσου 
πολλών διαφορετικών αξιακών αλυσίδων 
και στο εσωτερικό τους, καθώς και μεταξύ 
διαφορετικών βιομηχανικών τομέων για να 
μετεξελιχθούν οι εν λόγω τεχνολογίες σε 
βιώσιμα εμπορικά προϊόντα. Τα θέματα 
της εκτίμησης κινδύνου και της 
διαχείρισης, καθώς και η υπεύθυνη 
διακυβέρνηση λειτουργούν ως
καθοριστικοί παράγοντες των 
μελλοντικών επιπτώσεων των 
νανοτεχνολογιών στην κοινωνία και την 
οικονομία.

Η Ευρώπη χρειάζεται τώρα να διασφαλίσει 
και να αξιοποιήσει τη θέση της στην 
παγκόσμια αγορά, προωθώντας μια 
ευρείας κλίμακας συνεργασία διαμέσου 
πολλών διαφορετικών αξιακών αλυσίδων 
και στο εσωτερικό τους, καθώς και μεταξύ 
διαφορετικών βιομηχανικών τομέων για να 
μετεξελιχθούν οι εν λόγω τεχνολογίες σε 
ασφαλή, διατηρήσιμα και βιώσιμα 
εμπορικά προϊόντα. Τα θέματα της 
εκτίμησης κινδύνου και της διαχείρισης, 
καθώς και η υπεύθυνη διακυβέρνηση 
συνιστούν καθοριστικούς παράγοντες των 
μελλοντικών επιπτώσεων των 
νανοτεχνολογιών στην κοινωνία και την 
οικονομία, και ως εκ τούτου θα 
υποστηριχθούν ιδίως δραστηριότητες σε 
αυτούς τους τομείς μέσω του «Ορίζοντα 
2020».

Or. en

Τροπολογία 188
Yves Cochet, Jill Evans

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα I – μέρος II – σημείο 1.2.2 – παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Συνεπώς, επίκεντρο των δραστηριοτήτων 
θα είναι η ευρεία και υπεύθυνη εφαρμογή 
των νανοτεχνολογιών στην οικονομία ώστε 
να παραχθούν οφέλη με μεγάλο αντίκτυπο 
στην κοινωνία και τη βιομηχανία. Για να 
διασφαλιστούν οι δυνητικές ευκαιρίες, 
συμπεριλαμβανομένης της σύστασης νέων 
εταιρειών και της δημιουργίας νέων 

Συνεπώς, επίκεντρο των δραστηριοτήτων 
θα είναι η υπεύθυνη και βιώσιμη 
εφαρμογή των νανοτεχνολογιών στην 
οικονομία ώστε να παραχθούν οφέλη με 
μεγάλο αντίκτυπο στο περιβάλλον, την 
κοινωνία και τη βιομηχανία. Για να 
διασφαλιστούν οι δυνητικές ευκαιρίες, 
συμπεριλαμβανομένης της σύστασης νέων 
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θέσεων εργασίας, η έρευνα πρέπει να 
παρέχει τα αναγκαία εργαλεία που θα 
επιτρέπουν τη σωστή υλοποίηση της 
τυποποίησης και των κανονιστικών 
ρυθμίσεων.

εταιρειών και της δημιουργίας νέων 
θέσεων εργασίας, η έρευνα πρέπει να 
παρέχει τα αναγκαία εργαλεία που θα 
επιτρέπουν τη σωστή υλοποίηση της 
τυποποίησης και των κανονιστικών 
ρυθμίσεων.

Or. en

Τροπολογία 189
Yves Cochet, Jill Evans

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα I – μέρος II – σημείο 1.2.3 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) Ανάπτυξη της επόμενης γενιάς 
νανοϋλικών, νανοσυσκευών και 
νανοσυστημάτων

α) Ανάπτυξη της επόμενης γενιάς 
νανοϋλικών, νανοσυσκευών και 
νανοσυστημάτων λαμβάνοντας υπόψη την 
αρχή της προφύλαξης

Or. en

Τροπολογία 190
Frédérique Ries

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα I – μέρος II – σημείο 1.2.3 – στοιχείο α – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Επιδίωξη δημιουργίας θεμελιωδώς νέων 
προϊόντων που θα επιτρέπουν βιώσιμες 
λύσεις σε ένα ευρύ φάσμα τομέων.

Επιδίωξη δημιουργίας θεμελιωδώς νέων 
προϊόντων που θα επιτρέπουν βιώσιμες 
λύσεις σε ένα ευρύ φάσμα τομέων, και 
ειδικότερα στην ηλεκτρονική, την 
ιατρική, τις νέες μορφές ενέργειας και τα 
υλικά.

Or. fr

Αιτιολόγηση

Η ενίσχυση των ιδιοτήτων και της ανθεκτικότητας των προϊόντων με τη χρήση της 
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νανοκλίμακας είναι περισσότερο αιτιολογημένη σε ορισμένους βιομηχανικούς τομείς ή ακόμη 
και στην ιατρική (δυνατότητα, εν καιρώ, έγχυσης φαρμάκου στο καρκινικό κύτταρο) απ’ ό, τι σε 
άλλους τομείς. Θα πρέπει να εξετασθεί η χρήση της επαναστατικής αυτής τεχνολογίας π.χ. στη 
βιομηχανία γεωργικών τροφίμων δεδομένου ότι δεν έχει καταδειχθεί ότι τα νανοσωματίδια 
είναι αβλαβή για την υγεία (μπορούν να εισχωρήσουν σε κύτταρα και να συσσωρευθούν σε 
αυτά) και το περιβάλλον.

Τροπολογία 191
Frédérique Ries

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα I – μέρος II – σημείο 1.2.3 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(β) Μέριμνα για ασφαλή ανάπτυξη και 
εφαρμογή των νανοτεχνολογιών

(β) Μέριμνα για ασφαλή ανάπτυξη και 
εφαρμογή των νανοτεχνολογιών, ιδίως 
όταν χρησιμοποιούνται στην παρασκευή 
προϊόντων που προορίζονται να έρθουν 
σε άμεση επαφή με το ανθρώπινο σώμα.

Or. fr

Αιτιολόγηση

Συνδέεται με την τροπολογία για το ίδιο θέμα στο Παράρτημα I – μέρος 2 – σημείο 1 –
παράγραφος 1.2 – στοιχείο 1.2.3 – σημείο α – παράγραφος 1.

Τροπολογία 192
Daciana Octavia Sârbu

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα I – μέρος II – σημείο 1.2.3 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) Μέριμνα για ασφαλή ανάπτυξη και 
εφαρμογή των νανοτεχνολογιών

β) Μέριμνα για ασφαλή ανάπτυξη και 
εφαρμογή των νανοτεχνολογιών, και την 
ανάπτυξη κατάλληλων μεθόδων δοκιμών 
για την αξιολόγηση των επιπτώσεων των 
νανοτεχνολογιών και των τεχνολογικά 
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επεξεργασμένων νανοϋλικών στην 
ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον.

Or. en

Τροπολογία 193
Carl Schlyter

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα I – μέρος II – σημείο 1.2.3 – στοιχείο β – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Προαγωγή των επιστημονικών γνώσεων 
για τις δυνητικές επιπτώσεις των 
νανοτεχνολογιών και των 
νανοσυστημάτων στην υγεία ή στο 
περιβάλλον, και παροχή εργαλείων για την 
εκτίμηση και τη διαχείριση κινδύνου καθ’ 
όλο τον κύκλο ζωής.

Προαγωγή των επιστημονικών γνώσεων 
για τις δυνητικές επιπτώσεις των 
νανοτεχνολογιών και των 
νανοσυστημάτων στην υγεία ή στο 
περιβάλλον, και παροχή ειδικών για τον 
σκοπό αυτό, μη ζωικών εργαλείων για την 
εκτίμηση και τη διαχείριση κινδύνου καθ’ 
όλο τον κύκλο ζωής.

Or. en

Αιτιολόγηση

Τα νανοϋλικά αναπτύσσονται και χρησιμοποιούνται σε διάφορα προϊόντα ολοένα και 
περισσότερο. Ωστόσο, πολλές από τις υφιστάμενες μεθόδους δοκιμών τοξικότητας είναι 
ανεπαρκείς για την αξιολόγηση των νανοϋλικών, με αποτέλεσμα να υπάρχει επειγόντως ανάγκη 
για μια νέα, συναφή για τον άνθρωπο, προσέγγιση δοκιμών όσον αφορά τα νανοϋλικά, χωρίς τη 
χρήση ζώων.

Τροπολογία 194
Corinne Lepage

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα I – μέρος II – σημείο 1.2.3 – στοιχείο γ – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Εστίαση στη διακυβέρνηση της 
νανοτεχνολογίας προς όφελος της 
κοινωνίας.

Εστίαση στη διακυβέρνηση της 
νανοτεχνολογίας προς όφελος της 
κοινωνίας, λαμβάνοντας υπόψη την αρχή 
της προφύλαξης και αξιολογώντας την 
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κοινωνική αποδοχή και συνάφεια των 
ειδικών εφαρμογών.

Or. en

Τροπολογία 195
Yves Cochet, Jill Evans

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα I – μέρος II – σημείο 1.2.3 – στοιχείο δ – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Εστίαση σε νέες εργασίες, έξυπνη 
ενοποίηση νέων και υφιστάμενων 
διεργασιών, καθώς και κλιμάκωση με 
σκοπό την επίτευξη μαζικής παραγωγής 
προϊόντων και τις εγκαταστάσεις 
πολλαπλής χρήσης ώστε να 
διασφαλίζεται η αποδοτική μεταφορά 
γνώσεων στη βιομηχανική καινοτομία.

Εστίαση σε νέες εργασίες, έξυπνη 
ενοποίηση νέων και υφιστάμενων 
διεργασιών.

Or. en

Τροπολογία 196
Yves Cochet, Jill Evans

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα I – μέρος II – σημείο 1.3.1 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τα υλικά βρίσκονται στον πυρήνα της
βιομηχανικής καινοτομίας και είναι 
βασικοί κινητήριοι μοχλοί. Τα προηγμένα 
υλικά με μεγαλύτερη περιεκτικότητα 
γνώσεων, νέες λειτουργικότητες και 
βελτιωμένες επιδόσεις είναι απαραίτητα 
για τη βιομηχανική ανταγωνιστικότητα και 
τη βιώσιμη ανάπτυξη σε ένα ευρύ φάσμα 
εφαρμογών και τομέων.

Τα υλικά βρίσκονται στον πυρήνα της 
βιομηχανικής καινοτομίας και είναι 
βασικοί κινητήριοι μοχλοί. Τα προηγμένα 
υλικά με μεγαλύτερη περιεκτικότητα 
γνώσεων, νέες λειτουργικότητες και 
βελτιωμένες επιδόσεις, ιδίως όσον αφορά 
την αποτελεσματική χρήση πόρων και 
ενέργειας, είναι απαραίτητα για τη 
βιομηχανική ανταγωνιστικότητα και τη 
βιώσιμη ανάπτυξη σε ένα ευρύ φάσμα 
εφαρμογών και τομέων.
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Or. en

Τροπολογία 197
Yves Cochet, Jill Evans

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα I – μέρος II – σημείο 1.3.3 – στοιχείο ζ – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Έρευνα και ανάπτυξη για τη διερεύνηση 
εναλλακτικών για τη χρήση υλικών και 
καινοτόμων προσεγγίσεων 
επιχειρηματικών μοντέλων.

Έρευνα και ανάπτυξη για τη διερεύνηση 
εναλλακτικών για τη χρήση υλικών, την 
υποκατάσταση κρίσιμων πρώτων υλών ή 
επικίνδυνων ουσιών. Ανάπτυξη 
καινοτόμων προσεγγίσεων 
επιχειρηματικών μοντέλων.

Or. en

Τροπολογία 198
Cristina Gutiérrez-Cortines

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα I – μέρος II – σημείο 1.3.3 – στοιχείο ζ α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(ζα). Νέα υλικά που αφορούν τη 
διατήρηση και αποκατάσταση της 
πολιτισμικής κληρονομιάς

Or. en

Τροπολογία 199
Julie Girling

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα I – μέρος II – σημείο 1.4.1 – εισαγωγική παράγραφος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Ο ειδικός στόχος της έρευνας και Ο ειδικός στόχος της έρευνας και 
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καινοτομίας στη βιοτεχνολογία είναι να 
αναπτύξει ανταγωνιστικά, βιώσιμα και 
καινοτόμα βιομηχανικά προϊόντα και 
διαδικασίες και να συμβάλλει ως 
κινητήριος μοχλός καινοτομίας σε πολλούς 
ευρωπαϊκούς τομείς, όπως η γεωργία, τα 
τρόφιμα, ο χημικός τομέας και η υγεία.

καινοτομίας στη βιοτεχνολογία είναι να 
αναπτύξει ανταγωνιστικά, βιώσιμα και 
καινοτόμα βιομηχανικά προϊόντα και 
διαδικασίες και να συμβάλλει ως 
κινητήριος μοχλός καινοτομίας σε πολλούς 
ευρωπαϊκούς τομείς, όπως η γεωργία, τα 
τρόφιμα, ο χημικός τομέας και η υγεία, με 
τον τρόπο αυτό έναν ασφαλή χάρτη 
πορείας προς εφαρμογή.

Or. en

Τροπολογία 200
Yves Cochet, Jill Evans

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα I – μέρος II – σημείο 1.4.1 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Μια ισχυρή επιστημονική και τεχνολογική 
βάση και βάση καινοτομίας στη 
βιοτεχνολογία θα στηρίξει τις ευρωπαϊκές 
βιομηχανίες διασφαλίζοντας την υπεροχή 
τους σε αυτή την κύρια ευρείας 
εφαρμογής τεχνολογία. Η θέση αυτή θα 
ενισχυθεί περαιτέρω με την ενσωμάτωση 
της εκτίμησης της ασφάλειας και των 
πτυχών διαχείρισης των συνολικών 
κινδύνων στην ανάπτυξη της 
βιοτεχνολογίας.

Μια ισχυρή επιστημονική και τεχνολογική 
βάση και βάση καινοτομίας στη 
βιοτεχνολογία θα στηρίξει την κατανόηση 
των επιπτώσεων και του αντικτύπου της 
εν λόγω τεχνολογίας. Η θέση αυτή θα 
ενισχυθεί με την ενσωμάτωση της 
εκτίμησης της υγείας και της ασφάλειας, 
του οικονομικού και περιβαλλοντικού 
αντικτύπου της χρήσης της τεχνολογίας 
και των πτυχών διαχείρισης των 
συνολικών και ειδικών κινδύνων στην 
ανάπτυξη της βιοτεχνολογίας.

Or. en

Τροπολογία 201
Yves Cochet, Jill Evans

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα I – μέρος II – σημείο 1.4.2 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Ενδυναμωμένη από την επέκταση των Ενδυναμωμένη από την επέκταση των 
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γνώσεων των ζωντανών συστημάτων, η 
βιοτεχνολογία αναμένεται να παράσχει μια 
σειρά νέων εφαρμογών και να ενισχύσει τη 
βιομηχανική βάση της Ένωσης και την 
ικανότητά της για καινοτομία. Ένα 
παράδειγμα της αυξανόμενης σημασίας της 
βιοτεχνολογίας είναι οι βιομηχανικές 
εφαρμογές, συμπεριλαμβανομένων των 
βιοχημικών προϊόντων, των οποίων το 
μερίδιο αγοράς εκτιμάται ότι θα ανέλθει 
στο 12% έως 20% της παραγωγής χημικών 
προϊόντων έως το 2015. Λόγω της 
επιλεκτικότητας και της αποδοτικότητας 
των βιοσυστημάτων, η βιοτεχνολογία τηρεί 
επίσης πολλούς από τους αποκαλούμενους 
δώδεκα κανόνες της «οικολογικής 
χημείας». Η πιθανή οικονομική 
επιβάρυνση των επιχειρήσεων της 
Ένωσης μπορεί να μειωθεί με την 
αξιοποίηση του δυναμικού των 
διεργασιών της βιοτεχνολογίας και των 
προϊόντων βιολογικής προέλευσης με 
σκοπό τη μείωση των εκπομπών CO2, οι 
οποίες εκτιμάται ότι θα κυμανθούν από 1 
έως 2,5 δισεκατομμύρια τόνους 
ισοδυνάμου CO2 ετησίως έως το 2030.
Στον βιοφαρμακευτικό τομέα της
Ευρώπης, ήδη περίπου το 20% των 
σημερινών φαρμάκων είναι προϊόν της 
βιοτεχνολογίας, και έως το 50% των νέων 
φαρμάκων. Η βιοτεχνολογία ανοίγει
επίσης νέες προοπτικές για την αξιοποίηση 
του τεράστιου δυναμικού των θαλάσσιων 
πόρων με σκοπό την παραγωγή 
καινοτόμων εφαρμογών για τη βιομηχανία, 
την υγεία και το περιβάλλον. Ο 
νεοεμφανιζόμενος τομέας της θαλάσσιας
(γαλάζιας) βιοτεχνολογίας προβλέπεται να 
αυξάνεται κατά 10% ετησίως.

γνώσεων των ζωντανών συστημάτων, η 
βιοτεχνολογία αναμένεται να παράσχει μια 
σειρά νέων εφαρμογών και να ενισχύσει τη 
βιομηχανική βάση της Ένωσης και την 
ικανότητά της για καινοτομία. Ένα 
παράδειγμα της αυξανόμενης σημασίας της 
βιοτεχνολογίας είναι οι βιομηχανικές 
εφαρμογές, συμπεριλαμβανομένων των 
βιοχημικών προϊόντων, των οποίων το 
μερίδιο αγοράς εκτιμάται ότι θα ανέλθει 
στο 12% έως 20% της παραγωγής χημικών 
προϊόντων έως το 2015. Λόγω της 
επιλεκτικότητας και της αποδοτικότητας 
των βιοσυστημάτων, η βιοτεχνολογία τηρεί 
επίσης πολλούς από τους αποκαλούμενους 
δώδεκα κανόνες της «οικολογικής 
χημείας». Οι επιχειρήσεις της Ένωσης
μπορούν να ωφεληθούν από τη μείωση
των εκπομπών CO2, το δυναμικό των
διεργασιών της βιοτεχνολογίας και των 
προϊόντων βιολογικής προέλευσης, οι 
οποίες εκτιμάται ότι θα κυμανθούν από 1 
έως 2,5 δισεκατομμύρια τόνους 
ισοδυνάμου CO2 ετησίως έως το 2030.
Στον βιοφαρμακευτικό τομέα της 
Ευρώπης, ήδη περίπου το 20% των 
σημερινών φαρμάκων είναι προϊόν της 
βιοτεχνολογίας, και έως το 50% των νέων 
φαρμάκων. Η βιοτεχνολογία μπορεί επίσης
να ανοίξει νέες προοπτικές για την
χρησιμοποίηση των θαλάσσιων πόρων με 
σκοπό την παραγωγή καινοτόμων 
εφαρμογών για τη βιομηχανία, την υγεία 
και το περιβάλλον. Ο νεοεμφανιζόμενος 
τομέας της θαλάσσιας (γαλάζιας) 
βιοτεχνολογίας προβλέπεται να αυξάνεται 
κατά 10% ετησίως.

Or. en

Τροπολογία 202
Cristina Gutiérrez-Cortines
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Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα I – μέρος II – σημείο 1.4.2 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Ενδυναμωμένη από την επέκταση των 
γνώσεων των ζωντανών συστημάτων, η 
βιοτεχνολογία αναμένεται να παράσχει μια 
σειρά νέων εφαρμογών και να ενισχύσει τη 
βιομηχανική βάση της Ένωσης και την 
ικανότητά της για καινοτομία. Ένα 
παράδειγμα της αυξανόμενης σημασίας της 
βιοτεχνολογίας είναι οι βιομηχανικές 
εφαρμογές, συμπεριλαμβανομένων των 
βιοχημικών προϊόντων, των οποίων το 
μερίδιο αγοράς εκτιμάται ότι θα ανέλθει 
στο 12% έως 20% της παραγωγής χημικών 
προϊόντων έως το 2015. Λόγω της 
επιλεκτικότητας και της αποδοτικότητας 
των βιοσυστημάτων, η βιοτεχνολογία τηρεί 
επίσης πολλούς από τους αποκαλούμενους 
δώδεκα κανόνες της «οικολογικής 
χημείας». Η πιθανή οικονομική 
επιβάρυνση των επιχειρήσεων της Ένωσης 
μπορεί να μειωθεί με την αξιοποίηση του 
δυναμικού των διεργασιών της 
βιοτεχνολογίας και των προϊόντων 
βιολογικής προέλευσης με σκοπό τη 
μείωση των εκπομπών CO2, οι οποίες 
εκτιμάται ότι θα κυμανθούν από 1 έως 2,5 
δισεκατομμύρια τόνους ισοδυνάμου CO2 
ετησίως έως το 2030. Στον 
βιοφαρμακευτικό τομέα της Ευρώπης, ήδη 
περίπου το 20% των σημερινών φαρμάκων 
είναι προϊόν της βιοτεχνολογίας, και έως 
το 50% των νέων φαρμάκων. Η 
βιοτεχνολογία ανοίγει επίσης νέες 
προοπτικές για την αξιοποίηση του 
τεράστιου δυναμικού των θαλάσσιων 
πόρων με σκοπό την παραγωγή 
καινοτόμων εφαρμογών για τη βιομηχανία, 
την υγεία και το περιβάλλον. Ο 
νεοεμφανιζόμενος τομέας της θαλάσσιας 
(γαλάζιας) βιοτεχνολογίας προβλέπεται να 
αυξάνεται κατά 10% ετησίως.

Ενδυναμωμένη από την επέκταση των 
γνώσεων των ζωντανών συστημάτων, η 
βιοτεχνολογία αναμένεται να παράσχει μια 
σειρά νέων εφαρμογών και να ενισχύσει τη 
βιομηχανική βάση της Ένωσης και την 
ικανότητά της για καινοτομία. Ένα 
παράδειγμα της αυξανόμενης σημασίας της 
βιοτεχνολογίας είναι οι βιομηχανικές και 
γεωργικές εφαρμογές, 
συμπεριλαμβανομένων της παραγωγής 
τροφίμων και ζωοτροφών, των 
βιοχημικών προϊόντων, των οποίων το 
μερίδιο αγοράς εκτιμάται ότι θα ανέλθει 
στο 12% έως 20% της παραγωγής χημικών 
προϊόντων έως το 2015. Λόγω της 
επιλεκτικότητας και της αποδοτικότητας 
των βιοσυστημάτων, η βιοτεχνολογία τηρεί 
επίσης πολλούς από τους αποκαλούμενους 
δώδεκα κανόνες της «οικολογικής 
χημείας». Η πιθανή οικονομική 
επιβάρυνση των επιχειρήσεων της Ένωσης 
μπορεί να μειωθεί με την αξιοποίηση του 
δυναμικού των διεργασιών της 
βιοτεχνολογίας και των προϊόντων 
βιολογικής προέλευσης με σκοπό τη 
μείωση των εκπομπών CO2, οι οποίες 
εκτιμάται ότι θα κυμανθούν από 1 έως 2,5 
δισεκατομμύρια τόνους ισοδυνάμου CO2 
ετησίως έως το 2030. Στον 
βιοφαρμακευτικό τομέα της Ευρώπης, ήδη 
περίπου το 20% των σημερινών φαρμάκων 
είναι προϊόν της βιοτεχνολογίας, και έως 
το 50% των νέων φαρμάκων. Η 
βιοτεχνολογία ανοίγει επίσης νέες 
προοπτικές για την αξιοποίηση του 
τεράστιου δυναμικού των θαλάσσιων 
πόρων με σκοπό την παραγωγή 
καινοτόμων εφαρμογών για τη βιομηχανία, 
την υγεία και το περιβάλλον. Ο 
νεοεμφανιζόμενος τομέας της θαλάσσιας 
(γαλάζιας) βιοτεχνολογίας προβλέπεται να 
αυξάνεται κατά 10% ετησίως.
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Or. en

Αιτιολόγηση

Η βιοτεχνολογία είναι επίσης σημαντική για γεωργικές εφαρμογές.

Τροπολογία 203
Yves Cochet, Jill Evans

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα I – μέρος II – σημείο 1.4.3 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) Προώθηση πρωτοποριακών 
βιοτεχνολογιών ως μελλοντικού μοχλού 
καινοτομίας

α) Προώθηση πρωτοποριακών 
βιοτεχνολογιών χωρίς τον κίνδυνο 
παρέμβασης στο φυσικό περιβάλλον και 
λαμβάνοντας υπόψη την αρχή της 
προφύλαξης ως μελλοντικού μοχλού 
καινοτομίας.

Or. en

Τροπολογία 204
Cristina Gutiérrez-Cortines

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα I – μέρος II – σημείο 1.4.3 – στοιχείο α – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Ανάπτυξη νεοεμφανιζόμενων 
τεχνολογικών τομέων, όπως η συνθετική 
βιολογία, η βιοπληροφορική και η βιολογία 
συστημάτων, οι οποίες υπόσχονται πολλά 
για εντελώς νεωτεριστικές εφαρμογές.

Ανάπτυξη νεοεμφανιζόμενων 
τεχνολογικών τομέων, όπως τα συστήματα 
βιολογίας, η βιοπληροφορική και
συνθετική βιολογία και η βιολογία 
συστημάτων, οι οποίες υπόσχονται πολλά 
για εντελώς νεωτεριστικές εφαρμογές.

Or. en

Αιτιολόγηση

Το δυναμικό της βιοτεχνολογίας δεν πρέπει να περιορίζεται στις βιομηχανικές διαδικασίες, 
αλλά θα πρέπει να καλύπτει όλα τα σχετικά προϊόντα και τις διεργασίες.
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Τροπολογία 205
Julie Girling

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα I – μέρος II – σημείο 1.4.3 – στοιχείο β – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Ανάπτυξη της βιομηχανικής 
βιοτεχνολογίας για ανταγωνιστικά 
βιομηχανικά προϊόντα και διεργασίες (π.χ. 
στο χημικό τομέα, στην υγεία, στον 
εξορυκτικό τομέα, στην ενέργεια, στην 
παραγωγή χαρτοπολτού και χαρτιού, στην 
κλωστοϋφαντουργία, στην παραγωγή 
αμύλου, στη μεταποίηση τροφίμων) και 
προώθηση της περιβαλλοντική τους 
διάστασης.

Ανάπτυξη της βιομηχανικής 
βιοτεχνολογίας για ανταγωνιστικά 
βιομηχανικά προϊόντα και διεργασίες (π.χ. 
στο χημικό τομέα, στον τομέα των 
κατασκευών, στην υγεία, στον εξορυκτικό 
τομέα, στην ενέργεια, στην παραγωγή 
χαρτοπολτού και χαρτιού, στην 
κλωστοϋφαντουργία, στην παραγωγή 
αμύλου, στη μεταποίηση τροφίμων) και 
προώθηση της περιβαλλοντική τους 
διάστασης.

Or. en

Τροπολογία 206
Vittorio Prodi

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα I – μέρος II – σημείο 1.4.3 – στοιχείο γ – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Ανάπτυξη τεχνολογιών πλατφόρμας (π.χ. 
γονιδιωματική, μεταγονιδιωματική, 
πρωτεϊνωματική, μοριακά εργαλεία) για 
την ενίσχυση της υπεροχής και του 
ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος σε 
μεγάλο αριθμό οικονομικών τομέων.

Ανάπτυξη τεχνολογιών πλατφόρμας (π.χ. 
υπολογιστική χημεία και βιολογία 
συστημάτων, γονιδιωματική, 
μεταγονιδιωματική, πρωτεϊνωματική, 
πλατφόρμες in vitro υψηλής απόδοσης, 
ολοκληρωμένα κυκλώματα ανθρωπίνων 
ιστών (human-on-a-chip) και μοριακά 
εργαλεία) για την ενίσχυση της υπεροχής 
και του ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος 
σε μεγάλο αριθμό οικονομικών τομέων.

Or. en
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Τροπολογία 207
Cristina Gutiérrez-Cortines

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα I – μέρος II – σημείο 1.4.3 – στοιχείο γ – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Ανάπτυξη τεχνολογιών πλατφόρμας (π.χ. 
γονιδιωματική, μεταγονιδιωματική, 
πρωτεϊνωματική, μοριακά εργαλεία) για 
την ενίσχυση της υπεροχής και του 
ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος σε 
μεγάλο αριθμό οικονομικών τομέων.

Ανάπτυξη τεχνολογιών πλατφόρμας (π.χ.
βιολογία συστημάτων, γονιδιωματική, 
μεταγονιδιωματική, πρωτεϊνωματική,
φαινωματική, μοριακά εργαλεία) για την 
ενίσχυση της υπεροχής και του 
ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος σε 
μεγάλο αριθμό οικονομικών τομέων.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η βιολογία συστημάτων είναι μια ευρεία έννοια η οποία θα πρέπει να τοποθετηθεί πρώτη στη 
σειρά. Οι υπόλοιποι όροι είναι για ειδικότερους τομείς.

Τροπολογία 208
Peter Liese

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα I – μέρος II – σημείο 1.4.3 – στοιχείο γ – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Ανάπτυξη τεχνολογιών πλατφόρμας (π.χ. 
γονιδιωματική, μεταγονιδιωματική, 
πρωτεϊνωματική, μοριακά εργαλεία) για 
την ενίσχυση της υπεροχής και του 
ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος σε 
μεγάλο αριθμό οικονομικών τομέων.

Ανάπτυξη τεχνολογιών πλατφόρμας (π.χ. 
γονιδιωματική, μεταγονιδιωματική, 
πρωτεϊνωματική, μοριακά εργαλεία) για 
την ενίσχυση της υπεροχής και του 
ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος σε 
μεγάλο αριθμό οικονομικών τομέων. Τα 
διαγνωστικά εργαλεία θα υποστηριχθούν, 
εάν υπάρχει κάποια σύνδεση με τη 
θεραπεία.

Or. en
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Τροπολογία 209
Yves Cochet, Jill Evans

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα I – μέρος II – σημείο 1.4.3 – στοιχείο γ α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(γ α) Περιβαλλοντικές, κοινωνιακές και 
ηθικές ανησυχίες
Στόχος είναι η εξέταση περιβαλλοντικών, 
κοινωνικών και ηθικών ανησυχιών όσον 
αφορά ορισμένους τύπους τεχνολογιών 
αναπτύσσοντας διαδικασίες αξιολόγησης 
καθώς και ευρεία διαβούλευση με τους 
ενδιαφερόμενους.

Or. en

Τροπολογία 210
Corinne Lepage

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα I – μέρος II – σημείο 1.4.3 – στοιχείο γ α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(γ α) Κοινωνιακές και ηθικές ανησυχίες
Εξέταση κοινωνιακών και ηθικών 
ανησυχιών όσον αφορά ορισμένους 
τύπους τεχνολογιών κατά τον σχεδιασμό 
των διαδικασιών χάραξης πολιτικής 
μέσω της ανάπτυξης κριτηρίων και 
διαδικασιών αξιολόγησης για ευρείες 
διαβουλεύσεις με τα ενδιαφερόμενα μέρη.

Or. en

Τροπολογία 211
Yves Cochet, Jill Evans

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα I – μέρος II – σημείο 1.5.1 – εισαγωγική παράγραφος
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Ο ειδικός στόχος της έρευνας και της 
καινοτομίας στην προηγμένη κατασκευή 
και μεταποίηση είναι η μετατροπή των 
σημερινών βιομηχανικών μορφών 
παραγωγής σε τεχνολογίες κατασκευής και 
μεταποίησης με μεγαλύτερη ένταση 
γνώσης, βιώσιμες και διατομεακές, με 
αποτέλεσμα πιο καινοτόμα προϊόντα, 
διαδικασίες και υπηρεσίες.

Ο ειδικός στόχος της έρευνας και της 
καινοτομίας στην προηγμένη κατασκευή 
και μεταποίηση είναι η μετατροπή των 
σημερινών βιομηχανικών μορφών 
παραγωγής σε τεχνολογίες κατασκευής και 
μεταποίησης με μεγαλύτερη ένταση 
γνώσης, βιώσιμες, αποδοτικές ως προς τη 
χρήση πόρων και ενέργειας, και 
διατομεακές, με αποτέλεσμα πιο 
καινοτόμα προϊόντα, διαδικασίες και 
υπηρεσίες.

Or. en

Τροπολογία 212
Yves Cochet, Jill Evans

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα I – μέρος II – σημείο 1.5.2 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η Ευρώπη πρέπει να συνεχίσει να επενδύει 
σε επίπεδο Ένωσης προκειμένου να 
διατηρήσει την ευρωπαϊκή υπεροχή και 
εξειδικευμένη γνώση στον τομέα των 
κατασκευαστικών τεχνολογιών και να 
πραγματοποιήσει τη μετάβαση σε προϊόντα 
υψηλής αξίας και έντασης γνώσης, 
δημιουργώντας τις συνθήκες και το 
ενεργητικό για βιώσιμη παραγωγή και 
παροχή υπηρεσιών καθ’ όλη τη διάρκεια 
ζωής ενός ανασκευασθέντος προϊόντος. Οι 
βιομηχανίες κατασκευής και επεξεργασίας 
έντασης πόρων πρέπει να συνεχίσουν να 
κινητοποιούν πόρους και γνώσεις σε 
επίπεδο Ένωσης και να συνεχίσουν να 
επενδύουν στην έρευνα, την ανάπτυξη και 
την καινοτομία, προκειμένου να 
υποβοηθήσουν την περαιτέρω πρόοδο προς 
μια ανταγωνιστική οικονομία χαμηλών 
εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα και να 
συμμορφώνονται με τη συμφωνηθείσα 

Η Ευρώπη πρέπει να συνεχίσει να επενδύει 
σε επίπεδο Ένωσης προκειμένου να 
διατηρήσει την ευρωπαϊκή υπεροχή και 
εξειδικευμένη γνώση στον τομέα των 
κατασκευαστικών τεχνολογιών και να 
πραγματοποιήσει τη μετάβαση σε προϊόντα 
υψηλής αξίας και έντασης γνώσης, τα 
οποία είναι αποδοτικά ως προς τη χρήση 
πόρων και ενέργειας, δημιουργώντας τις 
συνθήκες και το ενεργητικό για βιώσιμη 
παραγωγή και παροχή υπηρεσιών καθ’ όλη 
τη διάρκεια ζωής ενός κατασκευασθέντος 
προϊόντος. Οι βιομηχανίες κατασκευής και 
επεξεργασίας έντασης πόρων πρέπει να 
συνεχίσουν να κινητοποιούν πόρους και 
γνώσεις σε επίπεδο Ένωσης και να 
συνεχίσουν να επενδύουν στην έρευνα, την 
ανάπτυξη και την καινοτομία, προκειμένου 
να υποβοηθήσουν την περαιτέρω πρόοδο 
προς μια ανταγωνιστική οικονομία 
χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του 
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μείωση σε επίπεδο Ένωσης των εκπομπών 
αερίων του θερμοκηπίου έως το 2050 
στους βιομηχανικούς τομείς.

άνθρακα η οποία χαρακτηρίζεται από την 
αποδοτική χρήση πόρων, και να 
συμμορφώνονται με τη συμφωνηθείσα 
μείωση σε επίπεδο Ένωσης των εκπομπών 
αερίων του θερμοκηπίου έως το 2050 
στους βιομηχανικούς τομείς.

Or. en

Τροπολογία 213
Yves Cochet, Jill Evans

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα I – μέρος II – σημείο 1.5.3 – στοιχείο α – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Προώθηση της βιώσιμης βιομηχανικής 
ανάπτυξης με διευκόλυνση της 
στρατηγικής στροφής στην Ευρώπη από 
την κατασκευή βάσει κόστους σε μια 
προσέγγιση που βασίζεται στη δημιουργία 
υψηλής προστιθέμενης αξίας.

Προώθηση της βιώσιμης βιομηχανικής 
ανάπτυξης με διευκόλυνση της 
στρατηγικής στροφής στην Ευρώπη από 
την κατασκευή βάσει κόστους σε μια 
προσέγγιση που βασίζεται στη δημιουργία 
υψηλής προστιθέμενης αξίας, την 
αποδοτική χρήση των υλικών και σε 
συστήματα κλειστού κύκλου).

Or. en

Τροπολογία 214
Oreste Rossi

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα I – μέρος II – σημείο 1.5.3 – στοιχείο β – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Μείωση της κατανάλωσης ενέργειας και 
των εκπομπών CO2 με την ανάπτυξη και 
εξάπλωση βιώσιμων κατασκευαστικών 
τεχνολογιών.

Η αύξηση της ενεργειακής απόδοσης και 
η μείωση της κατανάλωσης ενέργειας και 
των εκπομπών CO2 με την ανάπτυξη και 
εξάπλωση βιώσιμων κατασκευαστικών 
τεχνολογιών.

Or. it
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Τροπολογία 215
Yves Cochet, Jill Evans

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα I – μέρος II – σημείο 1.5.3 – στοιχείο γ – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Αύξηση της ανταγωνιστικότητας των 
μεταποιητικών βιομηχανιών, με δραστική 
βελτίωση της αποδοτικότητας των πόρων 
και της ενέργειας, και μείωση των 
περιβαλλοντικών επιπτώσεων των εν λόγω 
βιομηχανικών δραστηριοτήτων σε 
ολόκληρη την αξιακή αλυσίδα, 
προωθώντας τη χρήση τεχνολογιών 
χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του 
άνθρακα.

Αύξηση της ανταγωνιστικότητας των 
μεταποιητικών βιομηχανιών, με δραστική 
βελτίωση της αποδοτικότητας των πόρων 
και της ενέργειας, και μείωση των 
περιβαλλοντικών επιπτώσεων των εν λόγω 
βιομηχανικών δραστηριοτήτων σε 
ολόκληρη την αξιακή αλυσίδα, 
προωθώντας τη χρήση αποδοτικών ως 
προς τη χρήση πόρων και ενέργειας 
τεχνολογιών, διεργασιών και υλικών..

Or. en

Τροπολογία 216
Yves Cochet, Jill Evans

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα I – μέρος II – σημείο 1.6.2 – παράγραφος 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Ιδίως η υποστήριξη προς την έρευνα και 
την ανάπτυξη διαστημικών εφαρμογών 
θα πρέπει να διοχετεύεται με τρόπο ώστε 
να επιδιώκεται η ανταπόκριση σε 
κοινωνιακές προκλήσεις όπως είναι η 
κλιματική αλλαγή, το περιβάλλον, τα 
βιώσιμα συστήματα μεταφορών και η 
γεωργία. Οι στόχοι της ανταλλαγής 
γνώσεων και της διαλειτουργικής 
ανάπτυξης θα ενισχύσουν τη στήριξη που 
παρέχεται σε αυτούς τους τομείς.

Or. en
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Τροπολογία 217
Yves Cochet, Jill Evans

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα I – μέρος II – σημείο 1.6.3 – στοιχείο γ – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Μπορεί να επιτευχθεί σημαντική αύξηση 
της εκμετάλλευσης δεδομένων από 
ευρωπαϊκούς δορυφόρους εάν 
καταβληθούν συνδυασμένες προσπάθειες 
για τον συντονισμό και την οργάνωση της 
επεξεργασίας, επικύρωσης και 
τυποποίησης διαστημικών δεδομένων. Οι 
καινοτομίες στο χειρισμό και τη διάδοση 
δεδομένων μπορούν επίσης να 
εξασφαλίσουν υψηλότερες αποδόσεις των 
επενδύσεων σε διαστημική υποδομή και να 
συμβάλλουν στην αντιμετώπιση 
κοινωνιακών προκλήσεων, ιδίως εάν 
συντονιστούν στο πλαίσιο παγκόσμιας 
προσπάθειας, όπως μέσω του Παγκόσμιου 
Δικτύου Συστημάτων Γεωσκόπησης, του 
ευρωπαϊκού προγράμματος πλοήγησης 
μέσω δορυφόρου Galileo ή της 
Διακυβερνητικής Επιτροπής για την 
Κλιματική Αλλαγή (IPCC) για ζητήματα 
σχετικά με την αλλαγή του κλίματος.

Μπορεί να επιτευχθεί σημαντική αύξηση 
της εκμετάλλευσης δεδομένων από 
ευρωπαϊκούς δορυφόρους εάν 
καταβληθούν συνδυασμένες προσπάθειες
για τον συντονισμό και την οργάνωση της 
επεξεργασίας, επικύρωσης και 
τυποποίησης διαστημικών δεδομένων. Οι 
καινοτομίες στο χειρισμό, τη διάδοση και 
τη διαλειτουργικότητα δεδομένων, και 
ιδίως η προώθηση της ελεύθερης 
πρόσβασης στα δεδομένα και 
μεταδεδομένα των γεωεπιστημών και της 
ανταλλαγής αυτών, μπορούν επίσης να 
εξασφαλίσουν υψηλότερες αποδόσεις των 
επενδύσεων σε διαστημική υποδομή και να 
συμβάλλουν στην αντιμετώπιση 
κοινωνιακών προκλήσεων, ιδίως εάν 
συντονιστούν στο πλαίσιο παγκόσμιας 
προσπάθειας, όπως μέσω του Παγκόσμιου 
Δικτύου Συστημάτων Γεωσκόπησης, του 
ευρωπαϊκού προγράμματος πλοήγησης 
μέσω δορυφόρου Galileo ή της 
Διακυβερνητικής Επιτροπής για την 
Κλιματική Αλλαγή (IPCC) για ζητήματα 
σχετικά με την αλλαγή του κλίματος.

Or. en

Τροπολογία 218
Corinne Lepage

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα I – μέρος II – σημείο 1.6.3 – στοιχείο γ – παράγραφος 1
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Μπορεί να επιτευχθεί σημαντική αύξηση 
της εκμετάλλευσης δεδομένων από 
ευρωπαϊκούς δορυφόρους εάν 
καταβληθούν συνδυασμένες προσπάθειες 
για τον συντονισμό και την οργάνωση της 
επεξεργασίας, επικύρωσης και 
τυποποίησης διαστημικών δεδομένων. Οι 
καινοτομίες στο χειρισμό και τη διάδοση 
δεδομένων μπορούν επίσης να 
εξασφαλίσουν υψηλότερες αποδόσεις των 
επενδύσεων σε διαστημική υποδομή και να 
συμβάλλουν στην αντιμετώπιση 
κοινωνιακών προκλήσεων, ιδίως εάν 
συντονιστούν στο πλαίσιο παγκόσμιας 
προσπάθειας, όπως μέσω του Παγκόσμιου 
Δικτύου Συστημάτων Γεωσκόπησης, του 
ευρωπαϊκού προγράμματος πλοήγησης 
μέσω δορυφόρου Galileo ή της 
Διακυβερνητικής Επιτροπής για την 
Κλιματική Αλλαγή (IPCC) για ζητήματα 
σχετικά με την αλλαγή του κλίματος.

Μπορεί να επιτευχθεί σημαντική αύξηση 
της εκμετάλλευσης δεδομένων από 
ευρωπαϊκούς δορυφόρους εάν 
καταβληθούν συνδυασμένες προσπάθειες 
για τον συντονισμό και την οργάνωση της 
επεξεργασίας, επικύρωσης και 
τυποποίησης διαστημικών δεδομένων. Οι 
καινοτομίες στο χειρισμό και τη διάδοση 
δεδομένων μπορούν επίσης να 
εξασφαλίσουν υψηλότερες αποδόσεις των 
επενδύσεων σε διαστημική υποδομή και να 
συμβάλλουν στην αντιμετώπιση 
κοινωνιακών προκλήσεων, ιδίως εάν 
συντονιστούν στο πλαίσιο παγκόσμιας 
προσπάθειας, όπως μέσω του Παγκόσμιου 
Δικτύου Συστημάτων Γεωσκόπησης, του 
ευρωπαϊκού προγράμματος πλοήγησης 
μέσω δορυφόρου Galileo ή της 
Διακυβερνητικής Επιτροπής για την 
Κλιματική Αλλαγή (IPCC) για ζητήματα 
σχετικά με την αλλαγή του κλίματος και 
την παρακολούθηση των ωκεανών.

Or. en

Τροπολογία 219
Yves Cochet, Jill Evans

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα I – μέρος II – σημείο 1.6.3 – στοιχείο γ – παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Θα παρασχεθεί υποστήριξη για την 
ανάπτυξη ενός συστήματος συνολικής και 
διαρκούς παγκόσμιας περιβαλλοντικής 
παρακολούθησης και ενημέρωσης, 
μεταξύ άλλων με την ενθάρρυνση της 
συνεργασίας μεταξύ κοινοτήτων 
κλιματικών μοντέλων και παρατήρησης 
του περιβάλλοντος και κοινοτήτων 
διαχείρισης δεδομένων. Η συμμετοχή των 
κρατών μελών στη συνεργασία αυτή είναι 



AM\906315EL.doc 41/75 PE492.608v01-00

EL

απαραίτητη, καθώς ιδιοκτήτες των 
αρχείων στοιχείων είναι συχνά οι εθνικές 
αρχές .

Or. en

Τροπολογία 220
Richard Seeber

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα I – μέρος II – σημείο 1.6 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1.6 α. Οικολογικές καινοτομίες
Ειδικός στόχος όσον αφορά τις 
οικολογικές καινοτομίες
Ο ειδικός στόχος της οικολογικής 
καινοτομίας είναι να προωθήσει τη 
δημιουργία μιας καινοτόμου ευρωπαϊκής 
βιομηχανίας και κοινότητας της 
καινοτομίας, η οποία να παράγει 
στοχευμένα νέα προϊόντα, διεργασίες και 
υπηρεσίες με στόχο την πράσινη 
ανάπτυξη και περιβαλλοντικά οφέλη, και 
η οποία να κατέχει ηγετική θέση σε 
παγκόσμιο επίπεδο. Στόχος είναι να 
αυξηθεί η αποτελεσματικότητα των 
πόρων, η μείωση των περιβαλλοντικών 
επιπτώσεων, η πρόληψη της ρύπανσης 
(των υδάτων) και / ή η επίτευξη πιο 
αποδοτικής, αποτελεσματικής και 
υπεύθυνης χρήσης των φυσικών πόρων.
Σκεπτικό και προστιθέμενη αξία της ΕΕ
Η ηγετική θέση στον τομέα της 
βιομηχανίας της οικολογικής καινοτομίας 
θα οδηγήσει σε βελτιωμένες 
περιβαλλοντικές επιδόσεις και σε ευελιξία 
της οικονομίας, θα έχει ως αποτέλεσμα 
την οικονομική αποδοτικότητα και 
θετικές συνέπειες για τις επιχειρήσεις και 
την κοινωνία, καθώς και για όλους τους
πολίτες τόσο των αγροτικών όσο και των 
αστικών περιοχών.  Η παγκόσμια αγορά 
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(2020) για τις οικολογικές βιομηχανίες 
εξαπλώνεται ραγδαία και ο αντίστοιχος 
επιχειρηματικός κλάδος της ΕΕ 
αυξάνεται ήδη με ταχείς ρυθμούς:  Οι 
οικολογικές βιομηχανίες της ΕΕ είναι 
συχνά πρωτοπόρες. Ο «Ορίζοντας 2020» 
θα πρέπει να ενισχύσει αυτήν την τάση. Η 
οικολογική καινοτομία πρέπει να 
διεισδύσει σε όλους τους τομείς της 
οικονομίας και της κοινωνίας, 
παρέχοντας τη βάση για ένα σημαντικό 
ανταγωνιστικό πλεονέκτημα της 
Ευρώπης όσον αφορά την αντιμετώπιση 
της πρόκλησης της βιωσιμότητας.  
Επομένως, η οικολογικές καινοτομίες 
συνιστούν τεχνολογία ευρείας εφαρμογής.
Οι οικολογικές βιομηχανίες 
χαρακτηρίζονται από την παρουσία 
μεγάλου αριθμού μικρών και μεσαίων 
επιχειρήσεων (ΜΜΕ).  Οι επιχειρήσεις 
αυτές αντιπροσωπεύουν περίπου το ήμισυ 
της συνολικής απασχόλησης.  Ως εκ 
τούτου πρέπει οι ΜΜΕ, σε συνεργασία με 
μεγαλύτερους εταίρους του κλάδου, να 
διαδραματίζουν ολοένα και 
σημαντικότερο ρόλο στον εκσυγχρονισμό 
των νέων τεχνολογιών καθώς και στην 
παροχή και την εφαρμογή λύσεων.
Βασικές πηγές καινοτομιών βρίσκονται 
στη διεπαφή μεταξύ οικολογικής 
καινοτομίας και άλλων τεχνολογιών 
ευρείας εφαρμογής, όπως είναι οι ΤΠΕ 
για παράδειγμα, (παρακολούθηση και 
χρήση αισθητήρων) και οι 
νανοτεχνολογίες.
Γενικές γραμμές των δραστηριοτήτων
Ως οικολογική καινοτομία νοείται κάθε 
μορφή καινοτομίας που οδηγεί ή στοχεύει 
σε σημαντική και αποδείξιμη πρόοδο 
όσον αφορά τη βιώσιμη ανάπτυξη, μέσω 
του περιορισμού των επιπτώσεων στο 
περιβάλλον, μέσω της ενίσχυσης της 
ανθεκτικότητας στις περιβαλλοντικές 
πιέσεις ή μέσω της επίτευξης πιο 
αποδοτικής και υπεύθυνης χρήσης των 
φυσικών πόρων.
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Οι δραστηριότητες οικολογικής 
καινοτομίας εστιάζονται στις βιώσιμες 
καινοτομίες και σε όλα τα παρακάτω 
πεδία:
α) Παροχή πράσινης ενέργειας
β) Ενεργειακή απόδοση
γ) Αποδοτική χρήση υλικών
δ) Πράσινες τεχνολογίες μεταφορών
ε) Ύδατα
στ) Απορρίμματα

Or. en

Τροπολογία 221
Frédérique Ries

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα I – μέρος II – σημείο 3.1 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Ωστόσο, οι ΜΜΕ αντιμετωπίζουν - παρά 
το σημαντικό μερίδιό τους στην οικονομία 
και στην απασχόληση, και το σημαντικό 
δυναμικό καινοτομίας τους - προβλήματα 
που σχετίζονται με το μέγεθός τους για να 
γίνουν περισσότερο καινοτόμες και 
ανταγωνιστικότερες. Παρά το γεγονός ότι 
την Ευρώπη καταγράφεται ο ίδιος αριθμός 
νεοσύστατων εταιρειών με τις Ηνωμένες 
Πολιτείες της Αμερικής, οι ευρωπαϊκές 
ΜΜΕ συναντούν περισσότερες δυσκολίες 
στο να μετατραπούν σε μεγάλες εταιρείες 
από ό,τι οι ομόλογές τους εταιρείες στις 
ΗΠΑ. Το διεθνοποιημένο επιχειρηματικό 
περιβάλλον με ολοένα και πιο 
αλληλένδετες αξιακές αλυσίδες ασκεί 
επάνω τους επιπρόσθετη πίεση. Οι ΜΜΕ 
πρέπει να ενισχύσουν την ικανότητά τους 
για καινοτομία. Πρέπει να δημιουργήσουν, 
να αφομοιώσουν και να 
εμπορευματοποιήσουν νέες γνώσεις και 
επιχειρηματικές ιδέες ταχύτερα και σε 

Ωστόσο, οι ΜΜΕ αντιμετωπίζουν - παρά 
το σημαντικό μερίδιό τους στην οικονομία 
και στην απασχόληση, και το σημαντικό 
δυναμικό καινοτομίας τους - προβλήματα 
που σχετίζονται με το μέγεθός τους για να 
γίνουν περισσότερο καινοτόμες και 
ανταγωνιστικότερες. Παρά το γεγονός ότι 
την Ευρώπη καταγράφεται ο ίδιος αριθμός 
νεοσύστατων εταιρειών με τις Ηνωμένες 
Πολιτείες της Αμερικής, οι ευρωπαϊκές 
ΜΜΕ συναντούν περισσότερες δυσκολίες 
στο να μετατραπούν σε μεγάλες εταιρείες 
από ό,τι οι ομόλογές τους εταιρείες στις 
ΗΠΑ. Το διεθνοποιημένο επιχειρηματικό 
περιβάλλον με ολοένα και πιο 
αλληλένδετες αξιακές αλυσίδες ασκεί 
επάνω τους επιπρόσθετη πίεση. Οι ΜΜΕ 
πρέπει να ενισχύσουν την ικανότητά τους 
για καινοτομία και να έχουν ευχερή 
πρόσβαση στις διάφορες μορφές 
χρηματοδοτικής ενίσχυσης (δάνεια, 
εγγυήσεις, επιχειρηματικά κεφάλαια).
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μεγαλύτερο βαθμό να ανταγωνιστούν 
επιτυχώς στις ταχέως εξελισσόμενες 
παγκόσμιες αγορές. Η πρόκληση είναι να 
τονωθεί περισσότερο η καινοτομία στις 
ΜΜΕ, ενισχύοντας έτσι την 
ανταγωνιστικότητα και την ανάπτυξή τους.

Πρέπει να δημιουργήσουν, να 
αφομοιώσουν και να 
εμπορευματοποιήσουν νέες γνώσεις και 
επιχειρηματικές ιδέες ταχύτερα και σε 
μεγαλύτερο βαθμό να ανταγωνιστούν 
επιτυχώς στις ταχέως εξελισσόμενες 
παγκόσμιες αγορές. Η πρόκληση είναι να 
τονωθεί περισσότερο η καινοτομία στις 
ΜΜΕ, ενισχύοντας έτσι την 
ανταγωνιστικότητα και την ανάπτυξή τους.

Or. fr

Τροπολογία 222
Julie Girling

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα I – μέρος II – σημείο 3.3 – στοιχείο δ – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Στήριξη της καινοτομίας με γνώμονα την 
αγορά με σκοπό τη βελτίωση του πλαισίου 
συνθηκών για καινοτομία και την 
αντιμετώπιση των ειδικών φραγμών που 
παρεμποδίζουν ιδίως την ανάπτυξη 
καινοτόμων ΜΜΕ.

Στήριξη της καινοτομίας με γνώμονα την 
αγορά με σκοπό τη βελτίωση του πλαισίου 
συνθηκών για καινοτομία και την 
αντιμετώπιση των ειδικών φραγμών που 
παρεμποδίζουν ιδίως την ανάπτυξη 
καινοτόμων ΜΜΕ, συμπεριλαμβανομένης 
της έλλειψης συνοχής ανάμεσα στις 
τεχνολογικές καινοτομίες και τη 
νομοθεσία της ΕΕ.

Or. en

Τροπολογία 223
Petru Constantin Luhan

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα I – μέρος III – σημείο 1,1 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η δια βίου υγεία και ευεξία για όλους, τα 
βιώσιμα από οικονομική άποψη 

Η δια βίου υγεία και ευεξία για όλους, τα 
βιώσιμα από οικονομική άποψη 
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συστήματα υγείας και περίθαλψης, καθώς 
και οι ευκαιρίες για νέες θέσεις εργασίας 
και οικονομική ανάπτυξη είναι οι σκοποί 
της στήριξης της έρευνας και της 
καινοτομίας για την αντιμετώπιση της εν 
λόγω πρόκλησης, και συμβάλλουν 
σημαντικά στη στρατηγική «Ευρώπη 
2020».

συστήματα υγείας και περίθαλψης, καθώς 
και οι ευκαιρίες για νέες θέσεις εργασίας 
και οικονομική ανάπτυξη είναι οι σκοποί 
της στήριξης της έρευνας και της 
καινοτομίας για την αντιμετώπιση της εν 
λόγω πρόκλησης, και συμβάλλουν 
σημαντικά στη στρατηγική «Ευρώπη 
2020». Ιδίως τα άτομα με αναπηρία είναι 
δύο έως τρεις φορές περισσότερες φορές 
πιθανότερο να είναι άνεργα σε σχέση με 
τα άτομα χωρίς αναπηρία.

Or. en

Τροπολογία 224
Vittorio Prodi

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα I – μέρος III – σημείο 1,1 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η δια βίου υγεία και ευεξία για όλους, τα 
βιώσιμα από οικονομική άποψη 
συστήματα υγείας και περίθαλψης, καθώς 
και οι ευκαιρίες για νέες θέσεις εργασίας 
και οικονομική ανάπτυξη είναι οι σκοποί 
της στήριξης της έρευνας και της 
καινοτομίας για την αντιμετώπιση της εν 
λόγω πρόκλησης, και συμβάλλουν 
σημαντικά στη στρατηγική «Ευρώπη 
2020».

Η δια βίου υγεία και ευεξία για όλους, τα 
βιώσιμα από οικονομική άποψη 
συστήματα υγείας και περίθαλψης χωρίς 
αποκλεισμούς, καθώς και οι ευκαιρίες για 
νέες θέσεις εργασίας και οικονομική 
ανάπτυξη είναι οι σκοποί της στήριξης της 
έρευνας και της καινοτομίας για την 
αντιμετώπιση της εν λόγω πρόκλησης, και 
συμβάλλουν σημαντικά στη στρατηγική 
«Ευρώπη 2020».

Or. en

Τροπολογία 225
Glenis Willmott, Nessa Childers, Antonyia Parvanova

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα I – μέρος III – σημείο 1,1 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η δια βίου υγεία και ευεξία για όλους, τα Η δια βίου ψυχική και σωματική υγεία και 
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βιώσιμα από οικονομική άποψη 
συστήματα υγείας και περίθαλψης, καθώς 
και οι ευκαιρίες για νέες θέσεις εργασίας 
και οικονομική ανάπτυξη είναι οι σκοποί 
της στήριξης της έρευνας και της 
καινοτομίας για την αντιμετώπιση της εν 
λόγω πρόκλησης, και συμβάλλουν 
σημαντικά στη στρατηγική «Ευρώπη 
2020».

ευεξία για όλους, τα βιώσιμα από 
οικονομική άποψη συστήματα υγείας και 
περίθαλψης, καθώς και οι ευκαιρίες για 
νέες θέσεις εργασίας και οικονομική 
ανάπτυξη είναι οι σκοποί της στήριξης της 
έρευνας και της καινοτομίας για την 
αντιμετώπιση της εν λόγω πρόκλησης, και 
συμβάλλουν σημαντικά στη στρατηγική 
«Ευρώπη 2020».

Or. en

Τροπολογία 226
Cristina Gutiérrez-Cortines, Françoise Grossetête

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα I – μέρος III – σημείο 1,1 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η δια βίου υγεία και ευεξία για όλους, τα 
βιώσιμα από οικονομική άποψη 
συστήματα υγείας και περίθαλψης, καθώς 
και οι ευκαιρίες για νέες θέσεις εργασίας 
και οικονομική ανάπτυξη είναι οι σκοποί 
της στήριξης της έρευνας και της 
καινοτομίας για την αντιμετώπιση της εν 
λόγω πρόκλησης, και συμβάλλουν 
σημαντικά στη στρατηγική «Ευρώπη 
2020».

Η δια βίου υγεία και ευεξία για όλους, τα 
βιώσιμα από οικονομική άποψη 
συστήματα υγείας και περίθαλψης, οι 
λύσεις για την αντιμετώπιση της 
οικονομίας του γηράσκοντος πληθυσμού 
καθώς και οι ευκαιρίες για νέες θέσεις 
εργασίας και οικονομική ανάπτυξη είναι οι 
σκοποί της στήριξης της έρευνας και της 
καινοτομίας για την αντιμετώπιση της εν 
λόγω πρόκλησης, και συμβάλλουν 
σημαντικά στη στρατηγική «Ευρώπη 
2020».

Or. en

Αιτιολόγηση

Η σημασία των κοινωνικών πτυχών πρόκειται να αυξηθεί στο εγγύς μέλλον.

Τροπολογία 227
Philippe Juvin

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα I – μέρος III – σημείο 1,1 – παράγραφος 1



AM\906315EL.doc 47/75 PE492.608v01-00

EL

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η δια βίου υγεία και ευεξία για όλους, τα 
βιώσιμα από οικονομική άποψη 
συστήματα υγείας και περίθαλψης, καθώς 
και οι ευκαιρίες για νέες θέσεις εργασίας 
και οικονομική ανάπτυξη είναι οι σκοποί 
της στήριξης της έρευνας και της 
καινοτομίας για την αντιμετώπιση της εν 
λόγω πρόκλησης, και συμβάλλουν 
σημαντικά στη στρατηγική «Ευρώπη 
2020».

Η διά βίου υγεία και ευεξία για όλους, τα
αποτελεσματικά, βιώσιμα από οικονομική 
άποψη και ποιοτικά συστήματα υγείας και 
περίθαλψης, η ισότιμη και 
διασφαλιζόμενη σε όλο το έδαφος της 
Ένωσης πρόσβαση σε περίθαλψη καθώς 
και οι ευκαιρίες για νέες θέσεις εργασίας 
και οικονομική ανάπτυξη είναι οι σκοποί 
της στήριξης της έρευνας και της 
καινοτομίας για την αντιμετώπιση της εν 
λόγω πρόκλησης, και συμβάλλουν 
σημαντικά στη στρατηγική «Ευρώπη 
2020».

Or. fr

Τροπολογία 228
Cristina Gutiérrez-Cortines, Salvatore Tatarella

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα I – μέρος III – σημείο 1.1 – παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Θα πρέπει να ενισχυθεί η έρευνα σχετικά 
με τις ασθένειες που προέρχονται από την 
αύξηση της θερμοκρασίας και από την 
κλιματική αλλαγή οι οποίες πλήττουν 
ιδίως, αλλά όχι αποκλειστικά, τις χώρες 
της Μεσογείου.

Or. en

Τροπολογία 229
Cristina Gutiérrez-Cortines, Françoise Grossetête

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα I – μέρος III – σημείο 1.1 – παράγραφος 1 β (νέα)
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η έρευνα θα οδηγήσει σε βελτίωση των 
προηγμένων και των κυτταρικών 
θεραπειών και θα πρέπει να επικεντρωθεί 
στην αντιμετώπιση των χρόνιων και 
εκφυλιστικών ασθενειών.

Or. en

Τροπολογία 230
Petru Constantin Luhan

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα I – μέρος III – σημείο 1.1 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Το κόστος των συστημάτων υγείας και 
κοινωνικής μέριμνας της Ένωσης αυξάνει, 
τα μέτρα μέριμνας και πρόληψης σε όλες 
τις ηλικίες καθίστανται ολοένα και 
ακριβότερα, ο αριθμός των Ευρωπαίων 
ηλικίας άνω των 65 ετών αναμένεται 
σχεδόν να διπλασιαστεί από 85 
εκατομμύρια το 2008 σε 151 εκατομμύρια 
έως το 2060, και των Ευρωπαίων άνω των 
80 να αυξηθεί από 22 σε 61 εκατομμύρια 
το ίδιο διάστημα. Η μείωση ή η 
συγκράτηση αυτών των δαπανών έτσι 
ώστε να μην καταστούν μη βιώσιμες 
εξαρτάται εν μέρει από τη διασφάλιση της 
διά βίου υγείας και ευεξίας για όλους και, 
συνεπώς, την αποτελεσματική πρόληψη, 
θεραπεία και διαχείριση ασθενειών και 
αναπηριών.

Το κόστος των συστημάτων υγείας και 
κοινωνικής μέριμνας της Ένωσης αυξάνει, 
τα μέτρα μέριμνας και πρόληψης σε όλες
τις ηλικίες καθίστανται ολοένα και 
ακριβότερα, ο αριθμός των Ευρωπαίων 
ηλικίας άνω των 65 ετών αναμένεται 
σχεδόν να διπλασιαστεί από 85 
εκατομμύρια το 2008 σε 151 εκατομμύρια 
έως το 2060, και των Ευρωπαίων άνω των 
80 να αυξηθεί από 22 σε 61 εκατομμύρια 
το ίδιο διάστημα. Η μείωση ή η 
συγκράτηση αυτών των δαπανών έτσι 
ώστε να μην καταστούν μη βιώσιμες 
εξαρτάται εν μέρει από τη διασφάλιση της 
διά βίου υγείας και ευεξίας για όλους και, 
συνεπώς, την αποτελεσματική πρόληψη, 
θεραπεία και διαχείριση ασθενειών και 
ανεπαρκειών.

Or. en

Αιτιολόγηση

Στο παράρτημα Ι, του στόχου 1, «Υγεία, δημογραφική αλλαγή και ευεξία», συνδέεται ο όρος 
«αναπηρία» συστηματικά με την «ασθένεια». Σε περίπτωση που υπάρξει έρευνα για την 
πρόληψη και την αποκατάσταση ατόμων με αναπηρία, τότε είναι προτιμότερη η διατύπωση 
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«ανεπάρκειες», έτσι ώστε να αντανακλά το κοινωνικό μοντέλο της αναπηρίας ή της 
προσέγγισης της αναπηρίας βάσει των δικαιωμάτων.

Τροπολογία 231
Alda Sousa

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα I – μέρος III – σημείο 1.1 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Το κόστος των συστημάτων υγείας και 
κοινωνικής μέριμνας της Ένωσης αυξάνει, 
τα μέτρα μέριμνας και πρόληψης σε όλες 
τις ηλικίες καθίστανται ολοένα και 
ακριβότερα, ο αριθμός των Ευρωπαίων 
ηλικίας άνω των 65 ετών αναμένεται 
σχεδόν να διπλασιαστεί από 85 
εκατομμύρια το 2008 σε 151 εκατομμύρια 
έως το 2060, και των Ευρωπαίων άνω των
80 να αυξηθεί από 22 σε 61 εκατομμύρια 
το ίδιο διάστημα. Η μείωση ή η 
συγκράτηση αυτών των δαπανών έτσι 
ώστε να μην καταστούν μη βιώσιμες 
εξαρτάται εν μέρει από τη διασφάλιση της 
διά βίου υγείας και ευεξίας για όλους και, 
συνεπώς, την αποτελεσματική πρόληψη, 
θεραπεία και διαχείριση ασθενειών και 
αναπηριών.

Το κόστος των συστημάτων υγείας και 
κοινωνικής μέριμνας της Ένωσης αυξάνει, 
τα μέτρα μέριμνας και πρόληψης σε όλες 
τις ηλικίες καθίστανται ολοένα και 
ακριβότερα, ο αριθμός των Ευρωπαίων 
ηλικίας άνω των 65 ετών αναμένεται 
σχεδόν να διπλασιαστεί από 85 
εκατομμύρια το 2008 σε 151 εκατομμύρια 
έως το 2060, και των Ευρωπαίων άνω των
80 να αυξηθεί από 22 σε 61 εκατομμύρια 
το ίδιο διάστημα. Η μείωση ή η 
συγκράτηση αυτών των δαπανών έτσι 
ώστε να μην καταστούν μη βιώσιμες 
εξαρτάται εν μέρει από τη διασφάλιση της 
διά βίου υγείας και ευεξίας για όλους και, 
συνεπώς, την αποτελεσματική πρόληψη, 
θεραπεία και διαχείριση ασθενειών και 
αναπηριών. Διαπιστώνεται έλλειψη 
πολιτικών στον τομέα της υγείας και σε 
άλλους τομείς που αφορούν την 
προαγωγή της ποιότητας ζωής. 
Διαπιστώνεται επίσης απουσία 
επενδύσεων στην έρευνα σχετικά με τα 
μεταδιαγνωστικά στάδια της ασθένειας.

Or. pt

Τροπολογία 232
Karin Kadenbach

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα I – μέρος III – σημείο 1.1 – παράγραφος 2
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Το κόστος των συστημάτων υγείας και 
κοινωνικής μέριμνας της Ένωσης αυξάνει, 
τα μέτρα μέριμνας και πρόληψης σε όλες 
τις ηλικίες καθίστανται ολοένα και 
ακριβότερα, ο αριθμός των Ευρωπαίων 
ηλικίας άνω των 65 ετών αναμένεται 
σχεδόν να διπλασιαστεί από 85 
εκατομμύρια το 2008 σε 151 εκατομμύρια 
έως το 2060, και των Ευρωπαίων άνω των 
80 να αυξηθεί από 22 σε 61 εκατομμύρια 
το ίδιο διάστημα. Η μείωση ή η 
συγκράτηση αυτών των δαπανών έτσι 
ώστε να μην καταστούν μη βιώσιμες 
εξαρτάται εν μέρει από τη διασφάλιση της 
διά βίου υγείας και ευεξίας για όλους και, 
συνεπώς, την αποτελεσματική πρόληψη, 
θεραπεία και διαχείριση ασθενειών και 
αναπηριών.

Το κόστος των συστημάτων υγείας και 
κοινωνικής μέριμνας της Ένωσης αυξάνει, 
τα μέτρα μέριμνας και πρόληψης σε όλες 
τις ηλικίες καθίστανται ολοένα και 
ακριβότερα, ο αριθμός των Ευρωπαίων 
ηλικίας άνω των 65 ετών αναμένεται 
σχεδόν να διπλασιαστεί από 85 
εκατομμύρια το 2008 σε 151 εκατομμύρια 
έως το 2060, και των Ευρωπαίων άνω των 
80 να αυξηθεί από 22 σε 61 εκατομμύρια 
το ίδιο διάστημα. Η μείωση ή η 
συγκράτηση αυτών των δαπανών έτσι 
ώστε να μην καταστούν μη βιώσιμες 
εξαρτάται εν μέρει από τη διασφάλιση της 
διά βίου υγείας και ευεξίας για όλους και, 
συνεπώς, την αποτελεσματική πρόληψη, 
καθώς και την πρόσβαση στην 
κατάλληλη και εξειδικευμένη θεραπεία 
και διαχείριση ασθενειών και αναπηριών, 
μεταξύ άλλων και σε κέντρα 
εμπειρογνωμόνων.

Or. en

Τροπολογία 233
Glenis Willmott, Nessa Childers, Antonyia Parvanova

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα I – μέρος III – σημείο 1.1 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Το κόστος των συστημάτων υγείας και 
κοινωνικής μέριμνας της Ένωσης αυξάνει, 
τα μέτρα μέριμνας και πρόληψης σε όλες 
τις ηλικίες καθίστανται ολοένα και 
ακριβότερα, ο αριθμός των Ευρωπαίων 
ηλικίας άνω των 65 ετών αναμένεται 
σχεδόν να διπλασιαστεί από 85 
εκατομμύρια το 2008 σε 151 εκατομμύρια 
έως το 2060, και των Ευρωπαίων άνω των 
80 να αυξηθεί από 22 σε 61 εκατομμύρια 
το ίδιο διάστημα. Η μείωση ή η 

Το κόστος των συστημάτων υγείας και 
κοινωνικής μέριμνας της Ένωσης αυξάνει, 
τα μέτρα μέριμνας και πρόληψης σε όλες 
τις ηλικίες καθίστανται ολοένα και 
ακριβότερα, ο αριθμός των Ευρωπαίων 
ηλικίας άνω των 65 ετών αναμένεται 
σχεδόν να διπλασιαστεί από 85 
εκατομμύρια το 2008 σε 151 εκατομμύρια 
έως το 2060, και των Ευρωπαίων άνω των 
80 να αυξηθεί από 22 σε 61 εκατομμύρια 
το ίδιο διάστημα. Η μείωση ή η 
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συγκράτηση αυτών των δαπανών έτσι 
ώστε να μην καταστούν μη βιώσιμες 
εξαρτάται εν μέρει από τη διασφάλιση της 
διά βίου υγείας και ευεξίας για όλους και, 
συνεπώς, την αποτελεσματική πρόληψη, 
θεραπεία και διαχείριση ασθενειών και 
αναπηριών.

συγκράτηση αυτών των δαπανών έτσι 
ώστε να μην καταστούν μη βιώσιμες 
εξαρτάται εν μέρει από τη διασφάλιση της 
διά βίου ψυχικής και σωματικής υγείας 
και ευεξίας για όλους και, συνεπώς, την 
αποτελεσματική πρόληψη, θεραπεία και 
διαχείριση ασθενειών και αναπηριών.

Or. en

Τροπολογία 234
Antonyia Parvanova

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα I – μέρος III – σημείο 1.1 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Το κόστος των συστημάτων υγείας και 
κοινωνικής μέριμνας της Ένωσης αυξάνει, 
τα μέτρα μέριμνας και πρόληψης σε όλες 
τις ηλικίες καθίστανται ολοένα και 
ακριβότερα, ο αριθμός των Ευρωπαίων 
ηλικίας άνω των 65 ετών αναμένεται 
σχεδόν να διπλασιαστεί από 85 
εκατομμύρια το 2008 σε 151 εκατομμύρια 
έως το 2060, και των Ευρωπαίων άνω των 
80 να αυξηθεί από 22 σε 61 εκατομμύρια 
το ίδιο διάστημα. Η μείωση ή η 
συγκράτηση αυτών των δαπανών έτσι 
ώστε να μην καταστούν μη βιώσιμες 
εξαρτάται εν μέρει από τη διασφάλιση της 
διά βίου υγείας και ευεξίας για όλους και, 
συνεπώς, την αποτελεσματική πρόληψη, 
θεραπεία και διαχείριση ασθενειών και 
αναπηριών.

Το κόστος των συστημάτων υγείας και 
κοινωνικής μέριμνας της Ένωσης αυξάνει, 
τα μέτρα μέριμνας και πρόληψης σε όλες 
τις ηλικίες καθίστανται ολοένα και 
ακριβότερα, ο αριθμός των Ευρωπαίων 
ηλικίας άνω των 65 ετών αναμένεται 
σχεδόν να διπλασιαστεί από 85 
εκατομμύρια το 2008 σε 151 εκατομμύρια 
έως το 2060, και των Ευρωπαίων άνω των 
80 να αυξηθεί από 22 σε 61 εκατομμύρια 
το ίδιο διάστημα. Η πρόληψη, η μείωση ή 
η συγκράτηση αυτών των δαπανών έτσι 
ώστε να μην καταστούν μη βιώσιμες 
εξαρτάται εν μέρει από τη διασφάλιση της 
διά βίου υγείας και ευεξίας για όλους και, 
συνεπώς, την αποτελεσματική πρόληψη, 
θεραπεία και διαχείριση ασθενειών και 
αναπηριών.

Or. en

Τροπολογία 235
Frédérique Ries

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα I – μέρος III – σημείο 1.1 – παράγραφος 2
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Το κόστος των συστημάτων υγείας και 
κοινωνικής μέριμνας της Ένωσης αυξάνει, 
τα μέτρα μέριμνας και πρόληψης σε όλες 
τις ηλικίες καθίστανται ολοένα και 
ακριβότερα, ο αριθμός των Ευρωπαίων 
ηλικίας άνω των 65 ετών αναμένεται 
σχεδόν να διπλασιαστεί από 85 
εκατομμύρια το 2008 σε 151 εκατομμύρια 
έως το 2060, και των Ευρωπαίων άνω των 
80 να αυξηθεί από 22 σε 61 εκατομμύρια 
το ίδιο διάστημα. Η μείωση ή η 
συγκράτηση αυτών των δαπανών έτσι 
ώστε να μην καταστούν μη βιώσιμες 
εξαρτάται εν μέρει από τη διασφάλιση της 
διά βίου υγείας και ευεξίας για όλους και, 
συνεπώς, την αποτελεσματική πρόληψη, 
θεραπεία και διαχείριση ασθενειών και 
αναπηριών.

Το κόστος των συστημάτων υγείας και 
κοινωνικής μέριμνας της Ένωσης αυξάνει, 
τα μέτρα μέριμνας και πρόληψης σε όλες 
τις ηλικίες καθίστανται ολοένα και 
ακριβότερα, ο αριθμός των Ευρωπαίων 
ηλικίας άνω των 65 ετών αναμένεται 
σχεδόν να διπλασιαστεί από 85 
εκατομμύρια το 2008 σε 151 εκατομμύρια 
έως το 2060, και των Ευρωπαίων άνω των 
80 να αυξηθεί από 22 σε 61 εκατομμύρια 
το ίδιο διάστημα. Η μείωση ή η 
συγκράτηση αυτών των δαπανών έτσι 
ώστε να μην καταστούν μη βιώσιμες 
εξαρτάται εν μέρει από την καλύτερη 
ενημέρωση όλων των πολιτών για τους 
καθοριστικούς για την υγεία παράγοντες 
με στόχο τη βελτιστοποίηση της διά βίου 
υγείας και ευεξίας για όλους και, συνεπώς, 
την αποτελεσματική πρόληψη, θεραπεία 
και διαχείριση ασθενειών και αναπηριών.

Or. fr

Τροπολογία 236
Kartika Tamara Liotard

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα I – μέρος III – σημείο 1.1 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Το κόστος των συστημάτων υγείας και 
κοινωνικής μέριμνας της Ένωσης αυξάνει, 
τα μέτρα μέριμνας και πρόληψης σε όλες 
τις ηλικίες καθίστανται ολοένα και 
ακριβότερα, ο αριθμός των Ευρωπαίων 
ηλικίας άνω των 65 ετών αναμένεται 
σχεδόν να διπλασιαστεί από 85 
εκατομμύρια το 2008 σε 151 εκατομμύρια 
έως το 2060, και των Ευρωπαίων άνω των
80 να αυξηθεί από 22 σε 61 εκατομμύρια 
το ίδιο διάστημα. Η μείωση ή η 

Το κόστος των συστημάτων υγείας και 
κοινωνικής μέριμνας της Ένωσης αυξάνει, 
τα μέτρα μέριμνας και πρόληψης σε όλες 
τις ηλικίες καθίστανται ολοένα και 
ακριβότερα, ο αριθμός των Ευρωπαίων 
ηλικίας άνω των 65 ετών αναμένεται 
σχεδόν να διπλασιαστεί από 85 
εκατομμύρια το 2008 σε 151 εκατομμύρια 
έως το 2060, και των Ευρωπαίων άνω των 
80 να αυξηθεί από 22 σε 61 εκατομμύρια 
το ίδιο διάστημα. Η διάσταση του φύλου 
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συγκράτηση αυτών των δαπανών έτσι 
ώστε να μην καταστούν μη βιώσιμες 
εξαρτάται εν μέρει από τη διασφάλιση 
της διά βίου υγείας και ευεξίας για όλους 
και, συνεπώς, την αποτελεσματική 
πρόληψη, θεραπεία και διαχείριση 
ασθενειών και αναπηριών.

είναι σημαντική όσον αφορά τις 
δημογραφικές αλλαγές, και ιδίως τη 
γήρανση του πληθυσμού, καθώς το 
μεγαλύτερο μέρος του πληθυσμού των 
ηλικιωμένων και οι περισσότεροι πάροχοι 
φροντίδας είναι γυναίκες. Με την 
υιοθέτηση μιας περισσότερο ολιστικής 
προσέγγισης και λαμβάνοντας υπόψη 
μεταξύ άλλων παραγόντων, τις διαφορές 
φύλου και γένους, όσον αφορά την 
αποτελεσματική πρόληψη, θεραπεία και 
διαχείριση ασθενειών και αναπηριών, θα 
μπορούσε να διασφαλιστεί η δια βίου 
υγεία και ευεξία όλων και να μειωθεί το 
σχετικό κόστος έτσι ώστε αυτό να μην 
καταστεί μη βιώσιμο.

Or. en

Τροπολογία 237
Philippe Juvin

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα I – μέρος III – σημείο 1.1 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Το κόστος των συστημάτων υγείας και 
κοινωνικής μέριμνας της Ένωσης αυξάνει, 
τα μέτρα μέριμνας και πρόληψης σε όλες 
τις ηλικίες καθίστανται ολοένα και 
ακριβότερα, ο αριθμός των Ευρωπαίων 
ηλικίας άνω των 65 ετών αναμένεται 
σχεδόν να διπλασιαστεί από 85 
εκατομμύρια το 2008 σε 151 εκατομμύρια 
έως το 2060, και των Ευρωπαίων άνω των 
80 να αυξηθεί από 22 σε 61 εκατομμύρια 
το ίδιο διάστημα. Η μείωση ή η 
συγκράτηση αυτών των δαπανών έτσι 
ώστε να μην καταστούν μη βιώσιμες 
εξαρτάται εν μέρει από τη διασφάλιση της 
διά βίου υγείας και ευεξίας για όλους και, 
συνεπώς, την αποτελεσματική πρόληψη,
θεραπεία και διαχείριση ασθενειών και 
αναπηριών.

Το κόστος των συστημάτων υγείας και 
κοινωνικής μέριμνας της Ένωσης αυξάνει, 
τα μέτρα μέριμνας και πρόληψης σε όλες 
τις ηλικίες καθίστανται ολοένα και 
ακριβότερα, ο αριθμός των Ευρωπαίων 
ηλικίας άνω των 65 ετών αναμένεται 
σχεδόν να διπλασιαστεί από 85 
εκατομμύρια το 2008 σε 151 εκατομμύρια 
έως το 2060, και των Ευρωπαίων άνω των 
80 να αυξηθεί από 22 σε 61 εκατομμύρια 
το ίδιο διάστημα. Η μείωση ή η 
συγκράτηση αυτών των δαπανών έτσι 
ώστε να μην καταστούν μη βιώσιμες 
εξαρτάται εν μέρει από τη διασφάλιση της 
διά βίου υγείας και ευεξίας για όλους και, 
συνεπώς, την ενίσχυση της πρόληψης και 
της ευαισθητοποίησης σχετικά με τους 
παράγοντες κινδύνου για την υγεία και 
την εξασφάλιση θεραπείας και
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διαχείρισης ασθενειών και αναπηριών.

Or. fr

Τροπολογία 238
Edite Estrela

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα I – μέρος III – σημείο 1.1 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Οι χρόνιες παθήσεις, όπως τα 
καρδιαγγειακά νοσήματα (CVD), ο 
καρκίνος, ο διαβήτης, οι νευρολογικές 
διαταραχές και οι διαταραχές της ψυχικής 
υγείας, το υπερβολικό βάρος και η 
παχυσαρκία, και διάφοροι λειτουργικοί 
περιορισμοί είναι σημαντικές αιτίες 
αναπηριών, κακής κατάστασης της υγείας 
και πρόωρων θανάτων, και 
αντιπροσωπεύουν σημαντικό κοινωνικό 
και οικονομικό κόστος.

Οι χρόνιες παθήσεις, όπως τα 
καρδιαγγειακά νοσήματα (CVD), ο 
καρκίνος, ο διαβήτης, οι ρευματικές και 
μυοσκελετικές παθήσεις, οι νευρολογικές 
διαταραχές και οι διαταραχές της ψυχικής 
υγείας, το υπερβολικό βάρος και η 
παχυσαρκία, και διάφοροι λειτουργικοί 
περιορισμοί είναι σημαντικές αιτίες 
αναπηριών, κακής κατάστασης της υγείας 
και πρόωρων θανάτων, και 
αντιπροσωπεύουν σημαντικό κοινωνικό 
και οικονομικό κόστος.

Or. en

Τροπολογία 239
Glenis Willmott

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα I – μέρος III – σημείο 1.1 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Οι χρόνιες παθήσεις, όπως τα 
καρδιαγγειακά νοσήματα (CVD), ο 
καρκίνος, ο διαβήτης, οι νευρολογικές 
διαταραχές και οι διαταραχές της ψυχικής 
υγείας, το υπερβολικό βάρος και η 
παχυσαρκία, και διάφοροι λειτουργικοί 
περιορισμοί είναι σημαντικές αιτίες 
αναπηριών, κακής κατάστασης της υγείας 
και πρόωρων θανάτων, και 

Οι χρόνιες παθήσεις, όπως τα 
καρδιαγγειακά νοσήματα (CVD), ο 
καρκίνος, ο διαβήτης, οι αναπνευστικές, 
νευρολογικές διαταραχές και οι διαταραχές 
της ψυχικής υγείας, το υπερβολικό βάρος 
και η παχυσαρκία, και διάφοροι 
λειτουργικοί περιορισμοί είναι σημαντικές 
αιτίες αναπηριών, κακής κατάστασης της 
υγείας και πρόωρων θανάτων, και 
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αντιπροσωπεύουν σημαντικό κοινωνικό 
και οικονομικό κόστος.

αντιπροσωπεύουν σημαντικό κοινωνικό 
και οικονομικό κόστος. Οι χρόνιες μη 
μεταδοτικές ασθένειες ευθύνονται για το 
86% των θανάτων στην ευρωπαϊκή 
περιφέρεια της ΠΟΥ.

Or. en

Τροπολογία 240
Petru Constantin Luhan

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα I – μέρος III – σημείο 1.1 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Οι χρόνιες παθήσεις, όπως τα 
καρδιαγγειακά νοσήματα (CVD), ο 
καρκίνος, ο διαβήτης, οι νευρολογικές 
διαταραχές και οι διαταραχές της ψυχικής 
υγείας, το υπερβολικό βάρος και η 
παχυσαρκία, και διάφοροι λειτουργικοί 
περιορισμοί είναι σημαντικές αιτίες 
αναπηριών, κακής κατάστασης της υγείας 
και πρόωρων θανάτων, και 
αντιπροσωπεύουν σημαντικό κοινωνικό 
και οικονομικό κόστος.

Οι χρόνιες παθήσεις, όπως τα 
καρδιαγγειακά νοσήματα (CVD), ο 
καρκίνος, ο διαβήτης, οι νευρολογικές 
διαταραχές και οι διαταραχές της ψυχικής 
υγείας, το υπερβολικό βάρος και η 
παχυσαρκία, και διάφοροι λειτουργικοί 
περιορισμοί είναι σημαντικές αιτίες 
αναπηριών, κακής κατάστασης της υγείας 
και πρόωρων θανάτων, και 
αντιπροσωπεύουν σημαντικό κοινωνικό 
και οικονομικό κόστος.

Or. en

Τροπολογία 241
Karin Kadenbach

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα I – μέρος III – σημείο 1.1 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Οι χρόνιες παθήσεις, όπως τα 
καρδιαγγειακά νοσήματα (CVD), ο 
καρκίνος, ο διαβήτης, οι νευρολογικές 
διαταραχές και οι διαταραχές της ψυχικής 
υγείας, το υπερβολικό βάρος και η 
παχυσαρκία, και διάφοροι λειτουργικοί 

Οι χρόνιες παθήσεις, όπως τα 
καρδιαγγειακά νοσήματα (CVD), οι 
πνευμονικές παθήσεις, ο καρκίνος, ο 
διαβήτης, οι νευρολογικές διαταραχές και 
οι διαταραχές της ψυχικής υγείας, το 
υπερβολικό βάρος και η παχυσαρκία, και 
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περιορισμοί είναι σημαντικές αιτίες 
αναπηριών, κακής κατάστασης της υγείας 
και πρόωρων θανάτων, και 
αντιπροσωπεύουν σημαντικό κοινωνικό 
και οικονομικό κόστος.

διάφοροι λειτουργικοί περιορισμοί είναι 
σημαντικές αιτίες αναπηριών, κακής 
κατάστασης της υγείας και πρόωρων 
θανάτων, και αντιπροσωπεύουν σημαντικό 
κοινωνικό και οικονομικό κόστος.

Or. en

Τροπολογία 242
Theodoros Skylakakis

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα I – μέρος III – σημείο 1.1 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Οι χρόνιες παθήσεις, όπως τα 
καρδιαγγειακά νοσήματα (CVD), ο 
καρκίνος, ο διαβήτης, οι νευρολογικές 
διαταραχές και οι διαταραχές της ψυχικής 
υγείας, το υπερβολικό βάρος και η 
παχυσαρκία, και διάφοροι λειτουργικοί 
περιορισμοί είναι σημαντικές αιτίες 
αναπηριών, κακής κατάστασης της υγείας 
και πρόωρων θανάτων, και 
αντιπροσωπεύουν σημαντικό κοινωνικό 
και οικονομικό κόστος.

Οι χρόνιες παθήσεις, όπως τα 
καρδιαγγειακά νοσήματα (CVD), ο 
καρκίνος, ο διαβήτης, οι ρευματικές και 
μυοσκελετικές παθήσεις, οι αλλεργίες, οι 
νευρολογικές διαταραχές και οι διαταραχές 
της ψυχικής υγείας, το υπερβολικό βάρος 
και η παχυσαρκία, και διάφοροι 
λειτουργικοί περιορισμοί είναι σημαντικές 
αιτίες αναπηριών, κακής κατάστασης της 
υγείας και πρόωρων θανάτων, και 
αντιπροσωπεύουν σημαντικό κοινωνικό 
και οικονομικό κόστος.

Or. 

Τροπολογία 243
Peter Liese, Richard Seeber

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα I – μέρος III – σημείο 1.1 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Οι χρόνιες παθήσεις, όπως τα 
καρδιαγγειακά νοσήματα (CVD), ο 
καρκίνος, ο διαβήτης, οι νευρολογικές 
διαταραχές και οι διαταραχές της ψυχικής 
υγείας, το υπερβολικό βάρος και η 

Οι χρόνιες παθήσεις, όπως τα 
καρδιαγγειακά νοσήματα (CVD), ο 
καρκίνος, ο διαβήτης, οι νευρολογικές 
διαταραχές και οι διαταραχές της ψυχικής 
υγείας, το υπερβολικό βάρος και η 
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παχυσαρκία, και διάφοροι λειτουργικοί 
περιορισμοί είναι σημαντικές αιτίες 
αναπηριών, κακής κατάστασης της υγείας 
και πρόωρων θανάτων, και 
αντιπροσωπεύουν σημαντικό κοινωνικό 
και οικονομικό κόστος.

παχυσαρκία, οι διαταραχές γονιμότητας 
και διάφοροι λειτουργικοί περιορισμοί 
είναι σημαντικές αιτίες αναπηριών, κακής 
κατάστασης της υγείας και πρόωρων 
θανάτων, και αντιπροσωπεύουν σημαντικό 
κοινωνικό και οικονομικό κόστος.

Or. en

Τροπολογία 244
Cristian Silviu Buşoi

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα I – μέρος III – σημείο 1.1 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Οι χρόνιες παθήσεις, όπως τα 
καρδιαγγειακά νοσήματα (CVD), ο 
καρκίνος, ο διαβήτης, οι νευρολογικές 
διαταραχές και οι διαταραχές της 
ψυχικής υγείας, το υπερβολικό βάρος και 
η παχυσαρκία, και διάφοροι λειτουργικοί 
περιορισμοί είναι σημαντικές αιτίες 
αναπηριών, κακής κατάστασης της υγείας 
και πρόωρων θανάτων, και 
αντιπροσωπεύουν σημαντικό κοινωνικό 
και οικονομικό κόστος.

Οι χρόνιες παθήσεις είναι σημαντικές 
αιτίες αναπηριών, κακής κατάστασης της 
υγείας και πρόωρων θανάτων, και 
αντιπροσωπεύουν σημαντικό κοινωνικό 
και οικονομικό κόστος.

Or. en

Αιτιολόγηση

Είναι αδύνατο να αναφερθούν όλες οι ασθένειες που θα πρέπει να χρηματοδοτούνται, ως εκ 
τούτου είναι προτιμότερο να μην αναφέρεται καμία ασθένεια, έτσι ώστε να υπάρχει περιθώριο 
για τη χρηματοδότηση όλων των τομέων χρόνιων ασθενειών.

Τροπολογία 245
Philippe Juvin

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα I – μέρος III – σημείο 1.1 – παράγραφος 3
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Οι χρόνιες παθήσεις, όπως τα 
καρδιαγγειακά νοσήματα (CVD), ο 
καρκίνος, ο διαβήτης, οι νευρολογικές 
διαταραχές και οι διαταραχές της ψυχικής 
υγείας, το υπερβολικό βάρος και η 
παχυσαρκία, και διάφοροι λειτουργικοί 
περιορισμοί είναι σημαντικές αιτίες 
αναπηριών, κακής κατάστασης της υγείας 
και πρόωρων θανάτων, και 
αντιπροσωπεύουν σημαντικό κοινωνικό 
και οικονομικό κόστος.

Οι χρόνιες παθήσεις, όπως τα 
καρδιαγγειακά νοσήματα (CVD), ο 
καρκίνος, ο διαβήτης, οι νευρολογικές 
διαταραχές και οι διαταραχές της ψυχικής 
υγείας, το υπερβολικό βάρος και η 
παχυσαρκία, και διάφοροι λειτουργικοί 
περιορισμοί είναι σημαντικές αιτίες 
αναπηριών, κακής κατάστασης της υγείας, 
νοσηρότητας και πρόωρων θανάτων, και 
αντιπροσωπεύουν σημαντικό κοινωνικό 
και οικονομικό κόστος..

Or. fr

Τροπολογία 246
Edite Estrela

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα I – μέρος III – σημείο 1.1 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Στην Ένωση, τα CVD ετησίως είναι 
υπεύθυνα για περισσότερους από 2 
εκατομμύρια θανάτους και κοστίζουν στην 
οικονομία περισσότερα από 192 
δισεκατομμύρια ευρώ, ενώ ο καρκίνος 
είναι υπεύθυνος για το ένα τέταρτο όλων 
των θανάτων και είναι η πρώτη αιτία 
θανάτου ατόμων ηλικίας 45-64. Πάνω από 
27 εκατομμύρια άνθρωποι στην Ένωση 
πάσχουν από διαβήτη και το συνολικό 
κόστος των εγκεφαλικών διαταραχών
(συμπεριλαμβανομένων και εκείνων που 
επηρεάζουν την ψυχική υγεία, χωρίς 
ωστόσο να είναι οι μοναδικές) έχει 
υπολογιστεί σε 800 δισεκατομμύρια ευρώ.
Οι περιβαλλοντικοί παράγοντες, οι 
παράγοντες που σχετίζονται με τον τρόπο 
ζωής και οι κοινωνικοοικονομικοί 
παράγοντες υπεισέρχονται σε αρκετές από 
αυτές τις περιπτώσεις, όπου έως και το ένα 
τρίτο της παγκόσμιας επιβάρυνσης λόγω 

Στην Ένωση, τα CVD ετησίως είναι 
υπεύθυνα για περισσότερους από 2 
εκατομμύρια θανάτους και κοστίζουν στην 
οικονομία περισσότερα από 192 
δισεκατομμύρια ευρώ, ενώ ο καρκίνος 
είναι υπεύθυνος για το ένα τέταρτο όλων 
των θανάτων και είναι η πρώτη αιτία 
θανάτου ατόμων ηλικίας 45-64. Πάνω από
120 εκατομμύρια πολίτες υποφέρουν από 
ρευματικές και μυοσκελετικές παθήσεις 
στην Ένωση και πάνω από 27 
εκατομμύρια άνθρωποι στην Ένωση 
πάσχουν από διαβήτη ενώ το συνολικό 
κόστος των εγκεφαλικών διαταραχών
(συμπεριλαμβανομένων και εκείνων που 
επηρεάζουν την ψυχική υγεία, χωρίς 
ωστόσο να είναι οι μοναδικές) έχει 
υπολογιστεί σε 800 δισεκατομμύρια ευρώ
και το συνολικό κόστος των ρευματικών 
και μυοσκελετικών παθήσεων έχει 
υπολογιστεί σε 240 δισεκατομμύρια ευρώ.
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ασθενειών εκτιμάται ότι σχετίζεται με 
αυτούς.

Οι περιβαλλοντικοί παράγοντες, οι 
παράγοντες που σχετίζονται με τον τρόπο 
ζωής και οι κοινωνικοοικονομικοί 
παράγοντες υπεισέρχονται σε αρκετές από 
αυτές τις περιπτώσεις, όπου έως και το ένα 
τρίτο της παγκόσμιας επιβάρυνσης λόγω 
ασθενειών εκτιμάται ότι σχετίζεται με 
αυτούς.

Or. en

Τροπολογία 247
Glenis Willmott

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα I – μέρος III – σημείο 1.1 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Στην Ένωση, τα CVD ετησίως είναι 
υπεύθυνα για περισσότερους από 2 
εκατομμύρια θανάτους και κοστίζουν στην 
οικονομία περισσότερα από 192 
δισεκατομμύρια ευρώ, ενώ ο καρκίνος 
είναι υπεύθυνος για το ένα τέταρτο όλων 
των θανάτων και είναι η πρώτη αιτία 
θανάτου ατόμων ηλικίας 45-64. Πάνω από 
27 εκατομμύρια άνθρωποι στην Ένωση 
πάσχουν από διαβήτη και το συνολικό 
κόστος των εγκεφαλικών διαταραχών 
(συμπεριλαμβανομένων και εκείνων που 
επηρεάζουν την ψυχική υγεία, χωρίς 
ωστόσο να είναι οι μοναδικές) έχει 
υπολογιστεί σε 800 δισεκατομμύρια ευρώ. 
Οι περιβαλλοντικοί παράγοντες, οι 
παράγοντες που σχετίζονται με τον τρόπο 
ζωής και οι κοινωνικοοικονομικοί 
παράγοντες υπεισέρχονται σε αρκετές από 
αυτές τις περιπτώσεις, όπου έως και το ένα 
τρίτο της παγκόσμιας επιβάρυνσης λόγω 
ασθενειών εκτιμάται ότι σχετίζεται με 
αυτούς.

Στην Ένωση, τα CVD ετησίως είναι 
υπεύθυνα για περισσότερους από 2 
εκατομμύρια θανάτους και κοστίζουν στην 
οικονομία περισσότερα από 192 
δισεκατομμύρια ευρώ, ενώ ο καρκίνος 
είναι υπεύθυνος για το ένα τέταρτο όλων 
των θανάτων και είναι η πρώτη αιτία 
θανάτου ατόμων ηλικίας 45-64. Πάνω από 
27 εκατομμύρια άνθρωποι στην Ένωση 
πάσχουν από διαβήτη και το συνολικό 
κόστος των εγκεφαλικών διαταραχών 
(συμπεριλαμβανομένων και εκείνων που 
επηρεάζουν την ψυχική υγεία, χωρίς 
ωστόσο να είναι οι μοναδικές) έχει 
υπολογιστεί σε 800 δισεκατομμύρια ευρώ. 
Οι περιβαλλοντικοί παράγοντες, οι 
παράγοντες που σχετίζονται με τον τρόπο 
ζωής και οι κοινωνικοοικονομικοί 
παράγοντες υπεισέρχονται σε αρκετές από 
αυτές τις περιπτώσεις, όπου έως και το ένα 
τρίτο της παγκόσμιας επιβάρυνσης λόγω 
ασθενειών εκτιμάται ότι σχετίζεται με 
αυτούς. Οι τέσσερις παράγοντες κινδύνου 
που ευθύνονται για την πλειοψηφία των 
χρόνιων μη μεταδοτικών ασθενειών 
είναι: η κατανάλωση καπνού, οι μη 
ισορροπημένες δίαιτες, η κατανάλωση 
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αλκοόλ και η έλλειψη σωματικής 
δραστηριότητας.

Or. en

Τροπολογία 248
Oreste Rossi

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα I – μέρος III – σημείο 1.1 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Στην Ένωση, τα CVD ετησίως είναι 
υπεύθυνα για περισσότερους από 2 
εκατομμύρια θανάτους και κοστίζουν στην 
οικονομία περισσότερα από 192 
δισεκατομμύρια ευρώ, ενώ ο καρκίνος 
είναι υπεύθυνος για το ένα τέταρτο όλων 
των θανάτων και είναι η πρώτη αιτία 
θανάτου ατόμων ηλικίας 45-64. Πάνω από 
27 εκατομμύρια άνθρωποι στην Ένωση 
πάσχουν από διαβήτη και το συνολικό 
κόστος των εγκεφαλικών διαταραχών
(συμπεριλαμβανομένων και εκείνων που 
επηρεάζουν την ψυχική υγεία, χωρίς 
ωστόσο να είναι οι μοναδικές) έχει 
υπολογιστεί σε 800 δισεκατομμύρια ευρώ.
Οι περιβαλλοντικοί παράγοντες, οι 
παράγοντες που σχετίζονται με τον τρόπο 
ζωής και οι κοινωνικοοικονομικοί 
παράγοντες υπεισέρχονται σε αρκετές από 
αυτές τις περιπτώσεις, όπου έως και το ένα 
τρίτο της παγκόσμιας επιβάρυνσης λόγω 
ασθενειών εκτιμάται ότι σχετίζεται με 
αυτούς.

Στην Ένωση, τα CVD ετησίως είναι 
υπεύθυνα για περισσότερους από 2 
εκατομμύρια θανάτους και κοστίζουν στην 
οικονομία περισσότερα από 192 
δισεκατομμύρια ευρώ. Ο καρκίνος είναι 
υπεύθυνος για το ένα τέταρτο όλων των 
θανάτων και είναι η πρώτη αιτία θανάτου 
ατόμων ηλικίας 45-64 ετών, ενώ πάνω από 
27 εκατομμύρια άνθρωποι στην Ένωση 
πάσχουν από διαβήτη και το συνολικό 
κόστος των εγκεφαλικών διαταραχών
(συμπεριλαμβανομένων και εκείνων που 
επηρεάζουν την ψυχική υγεία, χωρίς 
ωστόσο να είναι οι μοναδικές) έχει 
υπολογιστεί σε 800 δισεκατομμύρια ευρώ.
Ο αριθμός αυτός θα συνεχίσει να 
αυξάνεται ραγδαία- σε μεγάλο βαθμό 
λόγω της γήρανσης του πληθυσμού της 
Ευρώπης και της συνδεόμενης με αυτήν 
αύξησης των νευροεκφυλιστικών 
ασθενειών όπως το Πάρκινσον και το 
Αλτσχάιμερ. Οι περιβαλλοντικοί 
παράγοντες, οι παράγοντες που σχετίζονται 
με τον τρόπο ζωής και οι 
κοινωνικοοικονομικοί παράγοντες 
υπεισέρχονται σε αρκετές από αυτές τις 
περιπτώσεις, όπου έως και το ένα τρίτο της 
παγκόσμιας επιβάρυνσης λόγω ασθενειών 
εκτιμάται ότι σχετίζεται με αυτούς.
Ωστόσο, στην περίπτωση άλλων 
ασθενειών – ιδίως νευροεκφυλιστικών –
είναι απαραίτητο να δοθεί πρώτα 
σημαντική ώθηση στην έρευνα των 
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αιτιών τους και στην ανάπτυξη 
καλύτερης και πιο έγκαιρης διάγνωσης 
καθώς και δυνατοτήτων θεραπείας, έτσι 
ώστε να είναι δυνατόν να ληφθούν 
αποτελεσματικά μέτρα πρόληψης.

Or. en

Αιτιολόγηση

Υπάρχουν σημαντικοί κοινωνικο-οικονομικοί παράγοντες που συνδέονται με διαταραχές του 
εγκεφάλου και υπάρχει αντίστοιχα επειγόντως ανάγκη να διατεθούν σημαντικά κονδύλια για την 
έρευνα έτσι ώστε να εντοπιστούν οι αιτίες τους, να βελτιωθεί η έγκαιρη διάγνωσή τους και ώστε 
να αναπτυχθούν καλύτερες θεραπευτικές επιλογές. Αυτό ισχύει ιδιαίτερα στις νευροεκφυλιστικές 
ασθένειες, οι οποίες θα γίνονται όλο και πιο διαδεδομένες λόγω της γήρανσης του πληθυσμού 
και δαπανηρές για τα συστήματα υγείας .

Τροπολογία 249
Cristina Gutiérrez-Cortines, Françoise Grossetête

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα I – μέρος III – σημείο 1.1 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Στην Ένωση, τα CVD ετησίως είναι 
υπεύθυνα για περισσότερους από 2 
εκατομμύρια θανάτους και κοστίζουν στην 
οικονομία περισσότερα από 192 
δισεκατομμύρια ευρώ, ενώ ο καρκίνος 
είναι υπεύθυνος για το ένα τέταρτο όλων 
των θανάτων και είναι η πρώτη αιτία 
θανάτου ατόμων ηλικίας 45-64. Πάνω από 
27 εκατομμύρια άνθρωποι στην Ένωση 
πάσχουν από διαβήτη και το συνολικό 
κόστος των εγκεφαλικών διαταραχών 
(συμπεριλαμβανομένων και εκείνων που 
επηρεάζουν την ψυχική υγεία, χωρίς 
ωστόσο να είναι οι μοναδικές) έχει 
υπολογιστεί σε 800 δισεκατομμύρια ευρώ. 
Οι περιβαλλοντικοί παράγοντες, οι 
παράγοντες που σχετίζονται με τον τρόπο 
ζωής και οι κοινωνικοοικονομικοί 
παράγοντες υπεισέρχονται σε αρκετές από 
αυτές τις περιπτώσεις, όπου έως και το ένα 
τρίτο της παγκόσμιας επιβάρυνσης λόγω 

Στην Ένωση, τα CVD ετησίως είναι 
υπεύθυνα για περισσότερους από 2 
εκατομμύρια θανάτους και κοστίζουν στην 
οικονομία περισσότερα από 192 
δισεκατομμύρια ευρώ, ενώ ο καρκίνος 
είναι υπεύθυνος για το ένα τέταρτο όλων 
των θανάτων και είναι η πρώτη αιτία 
θανάτου ατόμων ηλικίας 45-64. Πάνω από 
27 εκατομμύρια άνθρωποι στην Ένωση 
πάσχουν από διαβήτη και το συνολικό 
κόστος των εγκεφαλικών διαταραχών 
(συμπεριλαμβανομένων και εκείνων που 
επηρεάζουν την ψυχική υγεία, χωρίς 
ωστόσο να είναι οι μοναδικές) έχει 
υπολογιστεί σε 800 δισεκατομμύρια ευρώ. 
Οι περιβαλλοντικοί παράγοντες, οι 
παράγοντες που σχετίζονται με τον τρόπο 
ζωής και οι κοινωνικοοικονομικοί 
παράγοντες υπεισέρχονται σε αρκετές από 
αυτές τις περιπτώσεις, όπου έως και το ένα 
τρίτο της παγκόσμιας επιβάρυνσης λόγω 
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ασθενειών εκτιμάται ότι σχετίζεται με 
αυτούς.

ασθενειών εκτιμάται ότι σχετίζεται με 
αυτούς. Ωστόσο, στην περίπτωση άλλων 
ασθενειών – ιδίως νευροεκφυλιστικών –
είναι απαραίτητο να δοθεί πρώτα 
σημαντική ώθηση στην έρευνα των 
αιτιών τους και στην ανάπτυξη 
καλύτερης και πιο έγκαιρης διάγνωσης 
καθώς και δυνατοτήτων θεραπείας, έτσι 
ώστε να είναι δυνατόν να ληφθούν 
αποτελεσματικά μέτρα πρόληψης. 

Or. en

Αιτιολόγηση

Το κοινωνικό και οικονομικό κόστος που συνδέεται με διαταραχές του εγκεφάλου είναι 
σημαντικό και αντίστοιχα υπάρχει επειγόντως ανάγκη να διατεθούν σημαντικά κονδύλια για την 
έρευνα έτσι ώστε να εντοπιστούν οι αιτίες τους, να βελτιωθεί η έγκαιρη διάγνωσή τους και ώστε 
να αναπτυχθούν καλύτερες θεραπευτικές επιλογές. Αυτό ισχύει ιδιαίτερα στις νευροεκφυλιστικές 
ασθένειες, οι οποίες θα γίνονται όλο και πιο διαδεδομένες λόγω της γήρανσης του πληθυσμού 
και δαπανηρές για τα συστήματα υγείας .

Τροπολογία 250
Christa Klaß

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα I – μέρος III – σημείο 1.1 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Στην Ένωση, τα CVD ετησίως είναι 
υπεύθυνα για περισσότερους από 2 
εκατομμύρια θανάτους και κοστίζουν στην 
οικονομία περισσότερα από 192 
δισεκατομμύρια ευρώ, ενώ ο καρκίνος 
είναι υπεύθυνος για το ένα τέταρτο όλων 
των θανάτων και είναι η πρώτη αιτία 
θανάτου ατόμων ηλικίας 45-64. Πάνω από 
27 εκατομμύρια άνθρωποι στην Ένωση 
πάσχουν από διαβήτη και το συνολικό 
κόστος των εγκεφαλικών διαταραχών 
(συμπεριλαμβανομένων και εκείνων που 
επηρεάζουν την ψυχική υγεία, χωρίς 
ωστόσο να είναι οι μοναδικές) έχει 
υπολογιστεί σε 800 δισεκατομμύρια ευρώ. 
Οι περιβαλλοντικοί παράγοντες, οι 

Στην Ένωση, τα CVD ετησίως είναι 
υπεύθυνα για περισσότερους από 2 
εκατομμύρια θανάτους και κοστίζουν στην 
οικονομία περισσότερα από 192 
δισεκατομμύρια ευρώ, ενώ ο καρκίνος 
είναι υπεύθυνος για το ένα τέταρτο όλων 
των θανάτων και είναι η πρώτη αιτία 
θανάτου ατόμων ηλικίας 45-64. Πάνω από 
27 εκατομμύρια άνθρωποι στην Ένωση 
πάσχουν από διαβήτη και το συνολικό 
κόστος των εγκεφαλικών διαταραχών 
(συμπεριλαμβανομένων και εκείνων που 
επηρεάζουν την ψυχική υγεία, χωρίς 
ωστόσο να είναι οι μοναδικές) έχει 
υπολογιστεί σε 800 δισεκατομμύρια ευρώ. 
Οι περιβαλλοντικοί παράγοντες, οι 
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παράγοντες που σχετίζονται με τον τρόπο 
ζωής και οι κοινωνικοοικονομικοί 
παράγοντες υπεισέρχονται σε αρκετές από 
αυτές τις περιπτώσεις, όπου έως και το ένα 
τρίτο της παγκόσμιας επιβάρυνσης λόγω 
ασθενειών εκτιμάται ότι σχετίζεται με 
αυτούς.

παράγοντες που σχετίζονται με τον τρόπο 
ζωής και οι κοινωνικοοικονομικοί 
παράγοντες υπεισέρχονται σε αρκετές από 
αυτές τις περιπτώσεις, όπου έως και το ένα 
τρίτο της παγκόσμιας επιβάρυνσης λόγω 
ασθενειών εκτιμάται ότι σχετίζεται με 
αυτούς. Ωστόσο, στην περίπτωση άλλων 
ασθενειών – ιδίως νευροεκφυλιστικών –
είναι απαραίτητο να δοθεί πρώτα 
σημαντική ώθηση στην έρευνα των 
αιτιών τους και στην ανάπτυξη 
καλύτερης και πιο έγκαιρης διάγνωσης 
καθώς και δυνατοτήτων θεραπείας, έτσι 
ώστε να είναι δυνατόν να ληφθούν 
αποτελεσματικά μέτρα πρόληψης.

Or. en

Τροπολογία 251
Peter Liese

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα I – μέρος III – σημείο 1.1 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Στην Ένωση, τα CVD ετησίως είναι 
υπεύθυνα για περισσότερους από 2 
εκατομμύρια θανάτους και κοστίζουν στην 
οικονομία περισσότερα από 192 
δισεκατομμύρια ευρώ, ενώ ο καρκίνος 
είναι υπεύθυνος για το ένα τέταρτο όλων 
των θανάτων και είναι η πρώτη αιτία 
θανάτου ατόμων ηλικίας 45-64. Πάνω από 
27 εκατομμύρια άνθρωποι στην Ένωση 
πάσχουν από διαβήτη και το συνολικό 
κόστος των εγκεφαλικών διαταραχών 
(συμπεριλαμβανομένων και εκείνων που 
επηρεάζουν την ψυχική υγεία, χωρίς 
ωστόσο να είναι οι μοναδικές) έχει 
υπολογιστεί σε 800 δισεκατομμύρια ευρώ. 
Οι περιβαλλοντικοί παράγοντες, οι 
παράγοντες που σχετίζονται με τον τρόπο 
ζωής και οι κοινωνικοοικονομικοί 
παράγοντες υπεισέρχονται σε αρκετές από 
αυτές τις περιπτώσεις, όπου έως και το ένα 

Στην Ένωση, τα CVD ετησίως είναι 
υπεύθυνα για περισσότερους από 2 
εκατομμύρια θανάτους και κοστίζουν στην 
οικονομία περισσότερα από 192 
δισεκατομμύρια ευρώ, ενώ ο καρκίνος 
είναι υπεύθυνος για το ένα τέταρτο όλων 
των θανάτων και είναι η πρώτη αιτία 
θανάτου ατόμων ηλικίας 45-64. Πάνω από 
27 εκατομμύρια άνθρωποι στην Ένωση 
πάσχουν από διαβήτη και το συνολικό 
κόστος των εγκεφαλικών διαταραχών 
(συμπεριλαμβανομένων και εκείνων που 
επηρεάζουν την ψυχική υγεία, χωρίς 
ωστόσο να είναι οι μοναδικές) έχει 
υπολογιστεί σε 800 δισεκατομμύρια ευρώ. 
Οι περιβαλλοντικοί παράγοντες, οι 
παράγοντες που σχετίζονται με τον τρόπο 
ζωής και οι κοινωνικοοικονομικοί 
παράγοντες υπεισέρχονται σε αρκετές από 
αυτές τις περιπτώσεις, όπου έως και το ένα
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τρίτο της παγκόσμιας επιβάρυνσης λόγω 
ασθενειών εκτιμάται ότι σχετίζεται με 
αυτούς.

τρίτο της παγκόσμιας επιβάρυνσης λόγω 
ασθενειών εκτιμάται ότι σχετίζεται με 
αυτούς. Ωστόσο, στην περίπτωση άλλων 
ασθενειών – ιδίως νευροεκφυλιστικών –
είναι απαραίτητο να δοθεί πρώτα 
σημαντική ώθηση στην έρευνα των 
αιτιών τους και στην ανάπτυξη 
καλύτερης και πιο έγκαιρης διάγνωσης 
καθώς και δυνατοτήτων θεραπείας, έτσι 
ώστε να είναι δυνατόν να ληφθούν 
αποτελεσματικά μέτρα πρόληψης.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η επιβάρυνση για τα μεμονωμένα άτομα για το κοινωνικό κόστος που συνδέεται με διαταραχές 
του εγκεφάλου είναι σημαντικά και αντίστοιχα υπάρχει επειγόντως ανάγκη να διατεθούν 
σημαντικά κονδύλια για την έρευνα έτσι ώστε να εντοπιστούν οι αιτίες τους, να βελτιωθεί η 
έγκαιρη διάγνωσή τους και ώστε να αναπτυχθούν καλύτερες θεραπευτικές επιλογές. Αυτό ισχύει 
ιδιαίτερα στις νευροεκφυλιστικές ασθένειες, οι οποίες θα γίνονται όλο και πιο διαδεδομένες 
λόγω της γήρανσης του πληθυσμού και δαπανηρές για τα συστήματα υγείας .

Τροπολογία 252
Glenis Willmott, Nessa Childers, Antonyia Parvanova, Cristian Silviu Buşoi

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα I – μέρος III – σημείο 1.1 – παράγραφος 4 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Στην περίπτωση άλλων ασθενειών, ιδίως 
νευροεκφυλιστικών, είναι απαραίτητο να 
ενισχυθεί πρώτα σημαντικά η έρευνα των 
αιτιών τους και η ανάπτυξη καλύτερης 
και πιο έγκαιρης διάγνωσης καθώς και 
δυνατοτήτων θεραπείας, έτσι ώστε να 
είναι δυνατόν να ληφθούν 
αποτελεσματικά μέτρα πρόληψης.

Or. en

Τροπολογία 253
Peter Liese
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Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα I – μέρος III – σημείο 1.1 – παράγραφος 4 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Οι σπάνιες ασθένειες εξακολουθούν να 
συνιστούν μεγάλη πρόκληση για την ΕΕ 
και τα κράτη μέλη. Υπάρχουν 6000 - 8000 
σπάνιες ασθένειες που πλήττουν περίπου 
30 εκατομμύρια ανθρώπους σε όλη την 
Ευρώπη.  Αποτελεσματικές θεραπείες 
μπορούν να αναπτυχθούν μόνο με τη 
συνεργασία των κρατών μελών, επειδή οι 
περιπτώσεις στα μεμονωμένα κράτη μέλη 
δεν επαρκούν για να διεξαχθεί 
αποτελεσματική έρευνα.

Or. en

Τροπολογία 254
Glenis Willmott, Nessa Childers, Antonyia Parvanova

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα I – μέρος III – σημείο 1.1 – παράγραφος 4 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τα προβλήματα ψυχικής υγείας 
αντιπροσωπεύουν σχεδόν το 20% της 
επιβάρυνσης από ασθένειες στην 
ευρωπαϊκή περιοχή της ΠΟΥ, δεδομένου 
ότι ένα στα τέσσερα άτομα πλήττονται 
από προβλήματα ψυχικής υγείας κάποια 
στιγμή στη ζωή τους.

Or. en

Τροπολογία 255
Peter Liese

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα I – μέρος III – σημείο 1.1 – παράγραφος 4 α (νέα)
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Ασθένειες σε παιδιά, 
συμπεριλαμβανομένων των παιδιών που 
γεννήθηκαν πρόωρα. 
Η υγεία των παιδιών συνιστά βασική 
προτεραιότητα για την Ευρωπαϊκή 
Ένωση. Όπως συμβαίνει και με τις 
σπάνιες ασθένειες, η αποτελεσματική 
έρευνα και θεραπεία μπορούν να 
αναπτυχθούν μόνο με κοινή ευρωπαϊκή 
προσπάθεια.

Or. en

Τροπολογία 256
Philippe Juvin

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα I – μέρος III – σημείο 1.1 – παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Οι λοιμώδεις νόσοι (π.χ. HIV/AIDS, 
φυματίωση και ελονοσία) αποτελούν 
παγκόσμιο πρόβλημα, αντιπροσωπεύοντας 
το 41% των 1,5 δισεκατομμυρίων 
αναπροσαρμοσμένων λόγω αναπηρίας 
ετών ζωής παγκοσμίως, με το 8% εξ αυτών 
στην Ευρώπη. Πρέπει επίσης να υπάρξει 
προετοιμασία για τις νεοεμφανιζόμενες 
επιδημίες και την απειλή αύξησης της 
αντοχής σε αντιμικροβιακά φάρμακα.

Η εξάπλωση λοιμωδών νόσων (π.χ. 
HIV/AIDS και ελονοσία) και η 
αναζωπύρωση λοιμωδών νόσων που 
είχαν σχεδόν εξαφανιστεί (όπως η σύφιλη 
και η φυματίωση) αποτελούν παγκόσμιο 
πρόβλημα, αντιπροσωπεύοντας το 41% 
των 1,5 δισεκατομμυρίων 
αναπροσαρμοσμένων λόγω αναπηρίας 
ετών ζωής παγκοσμίως, με το 8% εξ αυτών 
στην Ευρώπη. Πρέπει επίσης να υπάρξει 
προετοιμασία για τις νεοεμφανιζόμενες 
επιδημίες και την απειλή αύξησης της 
αντοχής σε αντιμικροβιακά φάρμακα.

Or. fr

Τροπολογία 257
Karin Kadenbach
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Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα I – μέρος III – σημείο 1.1 – παράγραφος 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Εν τω μεταξύ, οι διαδικασίες ανάπτυξης 
φαρμάκων και εμβολίων καθίστανται 
ολοένα και ακριβότερες και λιγότερο 
αποτελεσματικές. Πρέπει να 
αντιμετωπιστούν οι επίμονες ανισότητες 
στον τομέα της υγείας και να διασφαλιστεί 
για όλους τους Ευρωπαίους η πρόσβαση σε 
αποτελεσματικά και κατάλληλα 
συστήματα υγείας.

Εν τω μεταξύ, οι διαδικασίες ανάπτυξης 
φαρμάκων και εμβολίων καθίστανται 
ολοένα και ακριβότερες και λιγότερο 
αποτελεσματικές. Πρέπει να 
αντιμετωπιστούν οι επίμονες ανισότητες 
στον τομέα της υγείας και να διασφαλιστεί 
για όλους τους Ευρωπαίους η πρόσβαση σε 
αποτελεσματικά και κατάλληλα 
συστήματα υγείας και περίθαλψης –π.χ. 
πρόσβαση σε εμπειρογνωμοσύνη στον 
τομέα της υγείας, έγκαιρη διάγνωση, 
κατάλληλη θεραπεία και φροντίδα 
ποιότητας.

Or. en

Τροπολογία 258
Antonyia Parvanova

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα I – μέρος III – σημείο 1.1 – παράγραφος 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Εν τω μεταξύ, οι διαδικασίες ανάπτυξης 
φαρμάκων και εμβολίων καθίστανται 
ολοένα και ακριβότερες και λιγότερο 
αποτελεσματικές. Πρέπει να 
αντιμετωπιστούν οι επίμονες ανισότητες 
στον τομέα της υγείας και να διασφαλιστεί 
για όλους τους Ευρωπαίους η πρόσβαση σε 
αποτελεσματικά και κατάλληλα 
συστήματα υγείας.

Εν τω μεταξύ, οι διαδικασίες ανάπτυξης 
φαρμάκων και εμβολίων καθίστανται 
ολοένα και ακριβότερες και λιγότερο 
αποτελεσματικές ενώ οι παρεμβάσεις για 
τη δημόσια υγεία, η προώθηση της 
υγείας, η μείωση των παραγόντων 
κινδύνου και οι στρατηγικές πρόληψης 
αποδείχθηκαν μακροπρόθεσμα 
αποδοτικές όσον αφορά τη σχέση 
κόστους-ωφελείας. Πρέπει να 
αντιμετωπιστούν οι επίμονες ανισότητες 
στον τομέα της υγείας και να διασφαλιστεί 
για όλους τους Ευρωπαίους η πρόσβαση σε 
αποτελεσματικά και κατάλληλα 
συστήματα υγείας.

Or. en



PE492.608v01-00 68/75 AM\906315EL.doc

EL

Τροπολογία 259
Philippe Juvin

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα I – μέρος III – σημείο 1.1 – παράγραφος 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Εν τω μεταξύ, οι διαδικασίες ανάπτυξης 
φαρμάκων και εμβολίων καθίστανται 
ολοένα και ακριβότερες και λιγότερο 
αποτελεσματικές. Πρέπει να 
αντιμετωπιστούν οι επίμονες ανισότητες 
στον τομέα της υγείας και να διασφαλιστεί 
για όλους τους Ευρωπαίους η πρόσβαση σε 
αποτελεσματικά και κατάλληλα
συστήματα υγείας.

Εν τω μεταξύ, οι διαδικασίες ανάπτυξης 
φαρμάκων και εμβολίων καθίστανται 
ολοένα και ακριβότερες και λιγότερο 
αποτελεσματικές. Πρέπει να 
αντιμετωπιστούν οι επίμονες ανισότητες 
στον τομέα της υγείας και να διασφαλιστεί 
για όλους τους Ευρωπαίους η πρόσβαση 
δίκαια, βιώσιμα και σε αποτελεσματικά 
και κατάλληλα συστήματα υγείας.

Or. fr

Τροπολογία 260
Carl Schlyter

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα I – μέρος III – σημείο 1.1 – παράγραφος 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Εν τω μεταξύ, οι διαδικασίες ανάπτυξης 
φαρμάκων και εμβολίων καθίστανται 
ολοένα και ακριβότερες και λιγότερο 
αποτελεσματικές. Πρέπει να 
αντιμετωπιστούν οι επίμονες ανισότητες 
στον τομέα της υγείας και να διασφαλιστεί 
για όλους τους Ευρωπαίους η πρόσβαση σε 
αποτελεσματικά και κατάλληλα 
συστήματα υγείας.

Εν τω μεταξύ, οι διαδικασίες ανάπτυξης 
φαρμάκων και εμβολίων καθίστανται 
ολοένα και ακριβότερες και λιγότερο 
αποτελεσματικές, και το κύρος των 
δοκιμών σε ζώα με σκοπό τη χρήση σε 
ανθρώπους αμφισβητείται ολοένα και 
περισσότερο. Είναι αναγκαίο να 
βελτιωθεί η κανονιστική επιστήμη στην 
οποία βασίζονται. Πρέπει να 
αντιμετωπιστούν οι επίμονες ανισότητες 
στον τομέα της υγείας και να διασφαλιστεί 
για όλους τους Ευρωπαίους η πρόσβαση σε 
αποτελεσματικά και κατάλληλα 
συστήματα υγείας.

Or. en
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Αιτιολόγηση

Η έρευνα της ΕΕ πρέπει να υποστηρίξει την αλλαγή στάσης στη βιοϊατρική έρευνα έτσι ώστε να 
μην γίνονται δοκιμές σε ζώα, αλλά να διενεργούνται σύγχρονες δοκιμές που να αρμόζουν στον 
21ο αιώνα. Οι εξελίξεις στην μοριακή βιολογία, την βιοτεχνολογία, και σε άλλους τομείς 
προετοιμάζουν το έδαφος για σημαντικές βελτιώσεις στον τρόπο που οι επιστήμονες αξιολογούν 
τα φάρμακα και τα εμβόλια. Αυτές οι εξελίξεις μπορούν να καταστήσουν τις δοκιμές ταχύτερες, 
λιγότερο ακριβές, και να αυξήσουν την συνάφειά τους όσον αφορά τη χρήση σε ανθρώπους..

Τροπολογία 261
Christel Schaldemose

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα I – μέρος III – σημείο 1.1 – παράγραφος 6 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Επίσης, σύμφωνα με  αυξανόμενο αριθμό 
μελετών ορισμένες χημικές ουσίες έχουν 
ανησυχητική επίδραση στο ενδοκρινικό 
σύστημα και τη γενική υγεία. Στις 
επιδράσεις  αυτών των ενδοκρινικών 
διαταρακτών, ιδιαίτερα όταν αυτοί 
συνδυάζονται, πιστεύεται μεταξύ άλλων, 
ότι περιλαμβάνονται η παραμόρφωση 
των γεννητικών οργάνων των αρσενικών 
βρεφών, η πρόωρη εμφάνιση της 
εφηβείας στα κορίτσια, η στειρότητα, η 
παχυσαρκία και ο διαβήτης. Επομένως 
είναι αναγκαία η διενέργεια περαιτέρω 
έρευνας σε αυτόν τον τομέα.

Or. da

Τροπολογία 262
Glenis Willmott, Nessa Childers, Antonyia Parvanova

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα I – μέρος III – σημείο 1.2 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Οι ασθένειες και οι αναπηρίες δεν 
σταματούν στα εθνικά σύνορα. Μια 
κατάλληλη ανταπόκριση της έρευνας και 
καινοτομίας σε ευρωπαϊκό επίπεδο μπορεί 

Οι ασθένειες και οι αναπηρίες δεν 
σταματούν στα εθνικά σύνορα. Μια 
κατάλληλη ανταπόκριση της έρευνας και 
καινοτομίας σε ευρωπαϊκό επίπεδο μπορεί 
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και πρέπει να συμβάλει καθοριστικά στην 
αντιμετώπιση των εν λόγω προκλήσεων, 
να παράσχει καλύτερη υγεία και ευεξία για 
όλους, και να διασφαλίσει στην Ευρώπη 
υπεροχή στις ταχύτατα αναπτυσσόμενες 
παγκόσμιες αγορές για καινοτομίες στην 
υγεία και την ευεξία.

και πρέπει να συμβάλει καθοριστικά στην 
αντιμετώπιση των εν λόγω προκλήσεων, 
να παράσχει καλύτερη ψυχική και 
σωματική υγεία και ευεξία για όλους, και 
να διασφαλίσει στην Ευρώπη υπεροχή στις 
ταχύτατα αναπτυσσόμενες παγκόσμιες 
αγορές για καινοτομίες στην υγεία και την 
ευεξία.

Or. en

Τροπολογία 263
Vittorio Prodi

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα I – μέρος III – σημείο 1.2 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η απάντηση εξαρτάται από την αριστεία 
στην έρευνα για τη βελτίωση της 
θεμελιώδους κατανόησης της υγείας, των 
ασθενειών, της αναπηρίας, της ανάπτυξης 
και της γήρανσης (συμπεριλαμβανομένου 
του προσδόκιμου ζωής), καθώς και την 
απρόσκοπτη και ευρεία μεταφορά της 
παραγόμενης και υφιστάμενης γνώσης σε 
καινοτόμα, κλιμακούμενα και 
αποτελεσματικά προϊόντα, στρατηγικές, 
παρεμβάσεις και υπηρεσίες. Επιπλέον, η 
καταλληλότητα αυτών των προκλήσεων σε 
ολόκληρη την Ευρώπη και, σε πολλές 
περιπτώσεις, παγκοσμίως, απαιτεί μια 
απάντηση που να χαρακτηρίζεται από 
μακροχρόνια και συντονισμένη στήριξη 
της συνεργασίας μεταξύ άριστων, 
πολυεπιστημονικών και πολυτομεακών 
ομάδων.

Η απάντηση εξαρτάται από την αριστεία 
στην έρευνα για τη βελτίωση της 
θεμελιώδους κατανόησης της υγείας, των 
ασθενειών, της αναπηρίας, της ανάπτυξης 
και της γήρανσης (συμπεριλαμβανομένου 
του προσδόκιμου ζωής), καθώς και την 
απρόσκοπτη και ευρεία μεταφορά της 
παραγόμενης και υφιστάμενης γνώσης σε 
καινοτόμα, κλιμακούμενα και 
αποτελεσματικά προϊόντα, στρατηγικές, 
παρεμβάσεις και υπηρεσίες. Ειδικότερα, 
είναι αναγκαία μια μεγάλης κλίμακας 
ερευνητική προσπάθεια που να βασίζεται 
στην ανθρώπινη βιολογία προκειμένου να 
ανακαλυφθούν τα βασικά στοιχεία της 
βιολογικής οδού στον άνθρωπο, από την 
πρώτη διαταραχή των γενετικών και 
κυτταρικών διεργασιών έως την 
εμφάνιση των προβλημάτων υγείας .
Επιπλέον, η καταλληλότητα αυτών των 
προκλήσεων σε ολόκληρη την Ευρώπη 
και, σε πολλές περιπτώσεις, παγκοσμίως, 
απαιτεί μια απάντηση που να 
χαρακτηρίζεται από μακροχρόνια και 
συντονισμένη στήριξη της συνεργασίας 
μεταξύ άριστων, πολυεπιστημονικών και 
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πολυτομεακών ομάδων.

Or. en

Τροπολογία 264
Alda Sousa

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα I – μέρος III – σημείο 1.2 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η απάντηση εξαρτάται από την αριστεία 
στην έρευνα για τη βελτίωση της 
θεμελιώδους κατανόησης της υγείας, των 
ασθενειών, της αναπηρίας, της ανάπτυξης 
και της γήρανσης (συμπεριλαμβανομένου 
του προσδόκιμου ζωής), καθώς και την 
απρόσκοπτη και ευρεία μεταφορά της 
παραγόμενης και υφιστάμενης γνώσης σε 
καινοτόμα, κλιμακούμενα και 
αποτελεσματικά προϊόντα, στρατηγικές, 
παρεμβάσεις και υπηρεσίες. Επιπλέον, η 
καταλληλότητα αυτών των προκλήσεων σε
ολόκληρη την Ευρώπη και, σε πολλές 
περιπτώσεις, παγκοσμίως, απαιτεί μια 
απάντηση που να χαρακτηρίζεται από 
μακροχρόνια και συντονισμένη στήριξη 
της συνεργασίας μεταξύ άριστων, 
πολυεπιστημονικών και πολυτομεακών 
ομάδων.

Η απάντηση εξαρτάται από την αριστεία 
στην έρευνα και την αποτελεσματική 
διάδοση των αποτελεσμάτων της έρευνας
για τη βελτίωση της θεμελιώδους 
κατανόησης της υγείας, των ασθενειών, 
της αναπηρίας, της ανάπτυξης και της 
γήρανσης (συμπεριλαμβανομένου του 
προσδόκιμου ζωής), καθώς και την 
απρόσκοπτη και ευρεία μεταφορά της 
παραγόμενης και υφιστάμενης γνώσης σε 
καινοτόμα, κλιμακούμενα και 
αποτελεσματικά προϊόντα, στρατηγικές, 
παρεμβάσεις και υπηρεσίες. Επιπλέον, το 
γεγονός ότι οι προκλήσεις αυτές αφορούν
ολόκληρη την Ευρώπη και, σε πολλές 
περιπτώσεις, την υφήλιο απαιτεί μια 
απάντηση που να χαρακτηρίζεται από 
μακροχρόνια και συντονισμένη στήριξη 
της συνεργασίας μεταξύ άριστων, 
πολυεπιστημονικών και πολυτομεακών 
ομάδων, όχι μόνο στην Ένωση, αλλά και 
σε παγκόσμιο επίπεδο, π.χ. η ικανότητα 
έρευνας και ανάπτυξης όσον αφορά 
ενδημικές περιοχές και ασθένειες, ιδίως 
δε την ελονοσία, τον δάγκειο πυρετό και 
τη φυματίωση

Or. pt

Τροπολογία 265
Cristina Gutiérrez-Cortines, Françoise Grossetête
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Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα I – μέρος III – σημείο 1.2 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η απάντηση εξαρτάται από την αριστεία 
στην έρευνα για τη βελτίωση της 
θεμελιώδους κατανόησης της υγείας, των 
ασθενειών, της αναπηρίας, της ανάπτυξης 
και της γήρανσης (συμπεριλαμβανομένου 
του προσδόκιμου ζωής), καθώς και την 
απρόσκοπτη και ευρεία μεταφορά της 
παραγόμενης και υφιστάμενης γνώσης σε 
καινοτόμα, κλιμακούμενα και 
αποτελεσματικά προϊόντα, στρατηγικές, 
παρεμβάσεις και υπηρεσίες. Επιπλέον, η 
καταλληλότητα αυτών των προκλήσεων σε 
ολόκληρη την Ευρώπη και, σε πολλές 
περιπτώσεις, παγκοσμίως, απαιτεί μια 
απάντηση που να χαρακτηρίζεται από 
μακροχρόνια και συντονισμένη στήριξη 
της συνεργασίας μεταξύ άριστων, 
πολυεπιστημονικών και πολυτομεακών 
ομάδων.

Η απάντηση εξαρτάται από την αριστεία 
στην έρευνα για τη βελτίωση της 
θεμελιώδους κατανόησης της υγείας, των 
ασθενειών, της αναπηρίας, της ανάπτυξης 
και της γήρανσης (συμπεριλαμβανομένου 
του προσδόκιμου ζωής), καθώς και την 
απρόσκοπτη και ευρεία μεταφορά της 
παραγόμενης και υφιστάμενης γνώσης σε 
καινοτόμα, κλιμακούμενα, 
αποτελεσματικά και προσβάσιμα
προϊόντα, στρατηγικές, παρεμβάσεις και 
υπηρεσίες. Επιπλέον, η καταλληλότητα 
αυτών των προκλήσεων σε ολόκληρη την 
Ευρώπη και, σε πολλές περιπτώσεις, 
παγκοσμίως, απαιτεί μια απάντηση που να 
χαρακτηρίζεται από μακροχρόνια και 
συντονισμένη στήριξη της συνεργασίας 
μεταξύ άριστων, πολυεπιστημονικών και 
πολυτομεακών ομάδων.

Or. en

Αιτιολόγηση

Εάν ο σκοπός της έρευνας είναι να παράσχει το μέγιστο κοινωνικό όφελος, είναι απαραίτητο, 
πέρα από την προσφορά αποτελεσματικών και καινοτόμων λύσεων, να καταστεί δυνατή η 
πρόσβαση του ευρέως κοινού σε αυτές.

Τροπολογία 266
Antonyia Parvanova

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα I – μέρος III – σημείο 1.2 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η απάντηση εξαρτάται από την αριστεία 
στην έρευνα για τη βελτίωση της 
θεμελιώδους κατανόησης της υγείας, των 
ασθενειών, της αναπηρίας, της ανάπτυξης 
και της γήρανσης (συμπεριλαμβανομένου 

Η απάντηση εξαρτάται από την αριστεία 
στην έρευνα για τη βελτίωση της 
θεμελιώδους κατανόησης της υγείας, των 
ασθενειών, της αναπηρίας, της ανάπτυξης 
και της γήρανσης (συμπεριλαμβανομένου 
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του προσδόκιμου ζωής), καθώς και την 
απρόσκοπτη και ευρεία μεταφορά της 
παραγόμενης και υφιστάμενης γνώσης σε 
καινοτόμα, κλιμακούμενα και 
αποτελεσματικά προϊόντα, στρατηγικές, 
παρεμβάσεις και υπηρεσίες. Επιπλέον, η 
καταλληλότητα αυτών των προκλήσεων σε 
ολόκληρη την Ευρώπη και, σε πολλές 
περιπτώσεις, παγκοσμίως, απαιτεί μια 
απάντηση που να χαρακτηρίζεται από 
μακροχρόνια και συντονισμένη στήριξη 
της συνεργασίας μεταξύ άριστων, 
πολυεπιστημονικών και πολυτομεακών 
ομάδων.

του προσδόκιμου ζωής), καθώς και την 
απρόσκοπτη και ευρεία μεταφορά της 
παραγόμενης και υφιστάμενης γνώσης σε 
καινοτόμα, κλιμακούμενη και 
αποτελεσματική πρόληψη, προϊόντα, 
στρατηγικές, παρεμβάσεις και υπηρεσίες.
Επιπλέον, η καταλληλότητα αυτών των 
προκλήσεων σε ολόκληρη την Ευρώπη 
και, σε πολλές περιπτώσεις, παγκοσμίως, 
απαιτεί μια απάντηση που να 
χαρακτηρίζεται από μακροχρόνια και 
συντονισμένη στήριξη της συνεργασίας 
μεταξύ άριστων, πολυεπιστημονικών και 
πολυτομεακών ομάδων.

Or. en

Τροπολογία 267
Karin Kadenbach

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα I – μέρος III – σημείο 1.2 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Ομοίως, η πολυπλοκότητα της πρόκλησης 
και η αλληλεξάρτηση των στοιχείων της 
απαιτεί αντιμετώπιση σε ευρωπαϊκό 
επίπεδο. Πολλές προσεγγίσεις, εργαλεία 
και τεχνολογίες έχουν εφαρμοσιμότητα σε 
πολλούς τομείς έρευνας και καινοτομίας 
της εν λόγω πρόκλησης και στηρίζονται 
βέλτιστα σε επίπεδο Ένωσης. Σε αυτές 
συγκαταλέγονται η σύσταση 
μακροχρόνιων ομάδων πληθυσμού και η 
διεξαγωγή κλινικών δοκιμών, η κλινική 
χρήση τεχνολογιών «-ωματικής» ή η 
ανάπτυξη των ΤΠΕ και οι εφαρμογές τους 
στην πρακτική υγειονομική περίθαλψη, 
ιδίως στην ηλεκτρονική υγεία. Οι 
απαιτήσεις ειδικών πληθυσμών 
αντιμετωπίζονται επίσης καλύτερα με 
ολοκληρωμένο τρόπο, παραδείγματος 
χάριν ανάπτυξη στρωματοποιημένων ή/και 
εξατομικευμένων φαρμάκων, θεραπεία 
σπάνιων νόσων, καθώς και παροχή λύσεων 

Ομοίως, η πολυπλοκότητα της πρόκλησης 
και η αλληλεξάρτηση των στοιχείων της 
απαιτεί αντιμετώπιση σε ευρωπαϊκό 
επίπεδο. Πολλές προσεγγίσεις, εργαλεία 
και τεχνολογίες έχουν εφαρμοσιμότητα σε 
πολλούς τομείς έρευνας και καινοτομίας 
της εν λόγω πρόκλησης και στηρίζονται 
βέλτιστα σε επίπεδο Ένωσης. Σε αυτές 
συγκαταλέγονται η σύσταση 
μακροχρόνιων ομάδων πληθυσμού και η 
διεξαγωγή κλινικών δοκιμών, η κλινική 
χρήση τεχνολογιών «-ωματικής» ή η 
ανάπτυξη των ΤΠΕ και οι εφαρμογές τους 
στην πρακτική υγειονομική περίθαλψη, 
ιδίως στην ηλεκτρονική υγεία. Οι 
απαιτήσεις ειδικών πληθυσμών 
αντιμετωπίζονται επίσης καλύτερα με 
ολοκληρωμένο τρόπο, παραδείγματος 
χάριν με την ανάπτυξη 
στρωματοποιημένων ή/και 
εξατομικευμένων φαρμάκων, την 
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υποβοηθούμενης και ανεξάρτητης 
διαβίωσης.

φροντίδα που παρέχεται σε κέντρα 
περίθαλψης με πολυεπιστημονική 
προσέγγιση, τη θεραπεία σπάνιων νόσων, 
καθώς και την παροχή λύσεων 
υποβοηθούμενης και ανεξάρτητης 
διαβίωσης.

Or. en

Τροπολογία 268
Antonyia Parvanova

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα I – μέρος III – σημείο 1.2 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Ομοίως, η πολυπλοκότητα της πρόκλησης 
και η αλληλεξάρτηση των στοιχείων της 
απαιτεί αντιμετώπιση σε ευρωπαϊκό 
επίπεδο. Πολλές προσεγγίσεις, εργαλεία 
και τεχνολογίες έχουν εφαρμοσιμότητα σε 
πολλούς τομείς έρευνας και καινοτομίας 
της εν λόγω πρόκλησης και στηρίζονται 
βέλτιστα σε επίπεδο Ένωσης. Σε αυτές 
συγκαταλέγονται η σύσταση 
μακροχρόνιων ομάδων πληθυσμού και η 
διεξαγωγή κλινικών δοκιμών, η κλινική 
χρήση τεχνολογιών «-ωματικής» ή η 
ανάπτυξη των ΤΠΕ και οι εφαρμογές τους 
στην πρακτική υγειονομική περίθαλψη, 
ιδίως στην ηλεκτρονική υγεία. Οι 
απαιτήσεις ειδικών πληθυσμών 
αντιμετωπίζονται επίσης καλύτερα με 
ολοκληρωμένο τρόπο, παραδείγματος 
χάριν ανάπτυξη στρωματοποιημένων ή/και 
εξατομικευμένων φαρμάκων, θεραπεία 
σπάνιων νόσων, καθώς και παροχή λύσεων 
υποβοηθούμενης και ανεξάρτητης 
διαβίωσης.

Ομοίως, η πολυπλοκότητα της πρόκλησης 
και η αλληλεξάρτηση των στοιχείων της 
απαιτεί αντιμετώπιση σε ευρωπαϊκό 
επίπεδο. Πολλές προσεγγίσεις, εργαλεία 
και τεχνολογίες έχουν εφαρμοσιμότητα σε 
πολλούς τομείς έρευνας και καινοτομίας 
της εν λόγω πρόκλησης και στηρίζονται 
βέλτιστα σε επίπεδο Ένωσης. Σε αυτές 
συγκαταλέγονται η υποστήριξη της 
προώθησης της υγείας και η έρευνα 
σχετικά με τις στοιχειώδεις γνώσεις, η 
σύσταση μακροχρόνιων ομάδων 
πληθυσμού και η διεξαγωγή κλινικών 
δοκιμών, η κλινική χρήση τεχνολογιών «-
ωματικής» ή η ανάπτυξη των ΤΠΕ και οι 
εφαρμογές τους στην πρακτική 
υγειονομική περίθαλψη, ιδίως στην 
ηλεκτρονική υγεία. Οι απαιτήσεις ειδικών 
πληθυσμών αντιμετωπίζονται επίσης 
καλύτερα με ολοκληρωμένο τρόπο, 
παραδείγματος χάριν ανάπτυξη 
στρωματοποιημένων ή/και 
εξατομικευμένων φαρμάκων, θεραπεία 
σπάνιων νόσων, καθώς και παροχή λύσεων 
υποβοηθούμενης και ανεξάρτητης 
διαβίωσης.

Or. en
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Τροπολογία 269
Karin Kadenbach

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα I – μέρος III – σημείο 1.2 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Προκειμένου να μεγιστοποιηθεί ο 
αντίκτυπος των δράσεων σε επίπεδο 
Ένωσης θα παρασχεθεί στήριξη στο 
πλήρες φάσμα των δραστηριοτήτων 
έρευνας και καινοτομίας. Από τη βασική 
έρευνα μέσω της μεταφοράς γνώσεων σε 
ευρείες δοκιμές και δράσεις επίδειξης, 
προσελκύοντας ιδιωτικές επενδύσεις· στις 
δημόσιες και προεμπορικές συμβάσεις για 
νέα προϊόντα, υπηρεσίες, κλιμακούμενες 
λύσεις που, όταν χρειάζεται, είναι 
διαλειτουργικές και στηρίζονται από 
καθορισμένα πρότυπα ή/και κοινές 
κατευθυντήριες γραμμές. Αυτή η 
συντονισμένη, ευρωπαϊκή προσπάθεια θα 
συμβάλλει στην εξελισσόμενη ανάπτυξη 
του ΕΧΕ. Θα αλληλεπιδρά επίσης, όταν 
και όπως χρειάζεται, με δραστηριότητες 
που αναπτύχθηκαν στο πλαίσιο του 
προγράμματος «Υγεία για την Ανάπτυξη» 
και των Ευρωπαϊκών Συμπράξεων 
Καινοτομίας για την ενεργό και υγιή 
γήρανση.

Προκειμένου να μεγιστοποιηθεί ο 
αντίκτυπος των δράσεων σε επίπεδο 
Ένωσης θα παρασχεθεί στήριξη στο 
πλήρες φάσμα των δραστηριοτήτων 
έρευνας και καινοτομίας. Από τη βασική 
έρευνα μέσω της μεταφοράς γνώσεων σε 
ευρείες δοκιμές και δράσεις επίδειξης, 
προσελκύοντας ιδιωτικές επενδύσεις· στις 
δημόσιες και προεμπορικές συμβάσεις για 
νέα προϊόντα, υπηρεσίες, κλιμακούμενες 
λύσεις που, όταν χρειάζεται, είναι 
διαλειτουργικές και στηρίζονται από 
καθορισμένα πρότυπα ή/και κοινές 
κατευθυντήριες γραμμές. Αυτή η 
συντονισμένη, ευρωπαϊκή προσπάθεια θα 
συμβάλλει στην εξελισσόμενη ανάπτυξη 
του ΕΧΕ. Θα αλληλεπιδρά επίσης, όταν 
και όπως χρειάζεται, με δραστηριότητες 
που αναπτύχθηκαν στο πλαίσιο του 
προγράμματος «Υγεία για την Ανάπτυξη» 
και των Ευρωπαϊκών Συμπράξεων 
Καινοτομίας για την ενεργό και υγιή 
γήρανση και μελλοντικές δράσεις όσον 
αφορά τις χρόνιες παθήσεις.

Or. en


