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Τροπολογία 128
Vittorio Prodi

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα 1 – μέρος III – σημείο 1 – στοιχείο 1.2 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η ανάπτυξη των προγραμμάτων 
διαγνωστικών εξετάσεων εξαρτάται από 
τον εντοπισμό πρώιμων βιοδεικτών 
εκδήλωσης κινδύνου και νόσου και η 
διάθεση τους εξαρτάται από τη δοκιμή και 
επικύρωση των μεθόδων και των 
προγραμμάτων διαγνωστικών εξετάσεων.
Ο εντοπισμός ατόμων και πληθυσμών 
υψηλού κινδύνου προσβολής από νόσους 
θα επιτρέψει εξατομικευμένες, 
στρωματοποιημένες και συλλογικές 
στρατηγικές για την αποτελεσματική και 
την αποδοτική από οικονομικής άποψης 
πρόληψη των νόσων.

Η ανάπτυξη των προγραμμάτων 
διαγνωστικών εξετάσεων δεν εξαρτάται
μόνο από τον εντοπισμό πρώιμων 
βιοδεικτών εκδήλωσης κινδύνου και 
νόσου, αλλά και από τις βασικές οδούς 
και η διάθεση τους εξαρτάται από τη 
δοκιμή και επικύρωση των μεθόδων και 
των προγραμμάτων διαγνωστικών 
εξετάσεων. Ο εντοπισμός ατόμων και 
πληθυσμών υψηλού κινδύνου προσβολής 
από νόσους θα επιτρέψει εξατομικευμένες, 
στρωματοποιημένες και συλλογικές 
στρατηγικές για την αποτελεσματική και 
την αποδοτική από οικονομικής άποψης 
πρόληψη των νόσων.

Or. en

Τροπολογία 129
Peter Liese

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα 1 – μέρος III – σημείο 1 – στοιχείο 1.2 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η ανάπτυξη των προγραμμάτων 
διαγνωστικών εξετάσεων εξαρτάται από 
τον εντοπισμό πρώιμων βιοδεικτών 
εκδήλωσης κινδύνου και νόσου και η 
διάθεση τους εξαρτάται από τη δοκιμή και 
επικύρωση των μεθόδων και των 
προγραμμάτων διαγνωστικών εξετάσεων. 
Ο εντοπισμός ατόμων και πληθυσμών 
υψηλού κινδύνου προσβολής από νόσους 
θα επιτρέψει εξατομικευμένες, 
στρωματοποιημένες και συλλογικές 

Η ανάπτυξη των προγραμμάτων 
διαγνωστικών εξετάσεων εξαρτάται από 
τον εντοπισμό πρώιμων βιοδεικτών 
εκδήλωσης κινδύνου και νόσου και η 
διάθεση τους εξαρτάται από τη δοκιμή και 
επικύρωση των μεθόδων και των 
προγραμμάτων διαγνωστικών εξετάσεων. 
Ο εντοπισμός ατόμων και πληθυσμών 
υψηλού κινδύνου προσβολής από νόσους 
θα επιτρέψει εξατομικευμένες, 
στρωματοποιημένες και συλλογικές 
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στρατηγικές για την αποτελεσματική και 
την αποδοτική από οικονομικής άποψης 
πρόληψη των νόσων.

στρατηγικές για την αποτελεσματική και 
την αποδοτική από οικονομικής άποψης 
πρόληψη των νόσων. Στο πλαίσιο αυτό, 
δίδεται προτεραιότητα σε προγράμματα 
προσυμπτωματικού ελέγχου, στο πλαίσιο 
των οποίων μπορεί να προσφερθεί στον 
ασθενή προληπτική αγωγή ή θεραπεία ή 
είναι πιθανή η εξέλιξη.

Or. de

Αιτιολόγηση

Τα προγράμματα προσυμπτωματικού ελέγχου χωρίς συνέπειες θεραπευτικού ή προληπτικού 
χαρακτήρα δε συνιστούν λύση, αλλά δημιουργούν πρόσθετα προβλήματα, για παράδειγμα στον 
τομέα της προστασίας δεδομένων.

Τροπολογία 130
Peter Liese, Richard Seeber

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα 1 – μέρος III – σημείο 1 – στοιχείο 1.2 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1.2α. Αντιμετώπιση των αιτίων της 
στειρότητας
Υπάρχει ανάγκη για έρευνα, ώστε να 
αναπτυχθεί πιο αποτελεσματική 
πρόληψη, διάγνωση και αντιμετώπιση 
των διαταραχών που σχετίζονται με τη 
στειρότητα. Η έρευνα θα επικεντρωθεί σε 
τομείς όπως τα αίτια της στειρότητας, 
περιλαμβανομένης της εμβρυϊκής 
προέλευσης της στειρότητας, και άλλων 
συναφών διαταραχών.

Or. en

Τροπολογία 131
Peter Liese, Cristian Silviu Buşoi, Richard Seeber

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα 1 – μέρος III – σημείο 1 – στοιχείο 1.2 β (νέο)
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1.2β. Ανδρική αντισύλληψη
Η αντισύλληψη αντιμετωπίζεται κυρίως 
με μεθόδους, την ευθύνη και το βάρος 
των οποίων φέρουν οι γυναίκες. Σε 
ορισμένες περιπτώσεις, τούτο επιφέρει 
σοβαρά προβλήματα, όπως για 
παράδειγμα παρενέργειες και 
αντενδείξεις. Αυτός είναι ο λόγος για τον 
οποίο η ανδρική αντισύλληψη θα έπρεπε 
επίσης να αποτελεί προτεραιότητα.

Or. en

Τροπολογία 132
Christel Schaldemose

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα 1 – μέρος III – σημείο 1 – στοιχείο 1.3 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Οι ανθρώπινοι πληθυσμοί απειλούνται από 
νέες και αναδυόμενες μολύνσεις
(συμπεριλαμβανομένων αυτών που 
προκύπτουν από την κλιματική αλλαγή), 
από την ανθεκτικότητα των υφιστάμενων 
παθογόνων στα φάρμακα και από άλλες 
άμεσες και έμμεσες συνέπειες της 
κλιματικής αλλαγής. Για την ανάπτυξη 
μοντέλων των επιδημιών, την 
αποτελεσματική αντιμετώπιση των 
πανδημιών, την αντιμετώπιση των μη 
λοιμωδών νόσων που οφείλονται στην 
κλιματική αλλαγή, απαιτούνται 
βελτιωμένες μέθοδοι επιτήρησης, δίκτυα 
έγκαιρης προειδοποίησης, οργανισμοί 
υπηρεσιών υγείας και εκστρατείες 
ετοιμότητας, καθώς επίσης προσπάθειες 
για τη διατήρηση και βελτίωση των 
ικανοτήτων καταπολέμησης των λοιμωδών 
ασθενειών με ανθεκτικότητα στα φάρμακα.

Οι ανθρώπινοι πληθυσμοί απειλούνται από 
νέες και αναδυόμενες μολύνσεις
(συμπεριλαμβανομένων αυτών που 
προκύπτουν από την κλιματική αλλαγή), 
από την ανθεκτικότητα των υφιστάμενων 
παθογόνων στα φάρμακα και από άλλες 
άμεσες και έμμεσες συνέπειες της 
κλιματικής αλλαγής. Για την ανάπτυξη 
μοντέλων των επιδημιών, την 
αποτελεσματική αντιμετώπιση των 
πανδημιών, την αντιμετώπιση των μη 
λοιμωδών νόσων που οφείλονται στην 
κλιματική αλλαγή, απαιτούνται 
βελτιωμένες μέθοδοι επιτήρησης,
συμπεριλαμβανομένης της επιτήρησης 
της αντοχής στα φάρμακα σε αμφότερους 
τους τομείς της ιατρικής και της 
κτηνιατρικής, δίκτυα έγκαιρης 
προειδοποίησης, οργανισμοί υπηρεσιών 
υγείας και εκστρατείες ετοιμότητας, καθώς 
επίσης προσπάθειες για τη διατήρηση και 
βελτίωση των ικανοτήτων καταπολέμησης 
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των λοιμωδών ασθενειών με 
ανθεκτικότητα στα φάρμακα.

Or. da

Τροπολογία 133
Vittorio Prodi

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα 1 – μέρος III – σημείο 1 – στοιχείο 1.4 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Υπάρχει ανάγκη για βελτιωμένη 
κατανόηση της υγείας και της νόσου, σε 
άτομα όλων των ηλικιών, προκειμένου να 
καταστεί δυνατή η ανάπτυξη νέων και 
καλύτερων μέτρων πρόληψης, διάγνωσης 
και θεραπείας. Η διεπιστημονική, 
μεταγραφική έρευνα σχετικά με την 
παθοφυσιολογία των ασθενειών είναι 
απαραίτητη για τη βελτίωση της 
κατανόησης όλων των πτυχών των 
διεργασιών των νόσων, 
συμπεριλαμβανομένης μιας εκ νέου 
ταξινόμησης των φυσιολογικών
παραλλαγών και των νόσων βάσει 
μοριακών δεδομένων και για την 
αξιολόγηση και χρήση των αποτελεσμάτων 
της έρευνας σε κλινικές εφαρμογές.

Υπάρχει ανάγκη για βελτιωμένη 
κατανόηση της υγείας και της νόσου, σε 
άτομα όλων των ηλικιών, προκειμένου να 
καταστεί δυνατή η ανάπτυξη νέων και 
καλύτερων μέτρων πρόληψης, διάγνωσης 
και θεραπείας. Η διεπιστημονική, 
μεταγραφική έρευνα σχετικά με την 
παθοφυσιολογία των ασθενειών, στο 
πλαίσιο της οποίας χρησιμοποιούνται 
ανθρώπινα μέσα και προσεγγίσεις που 
βασίζονται στη βιολογία του ανθρώπου,
είναι απαραίτητη για τη βελτίωση της 
κατανόησης όλων των πτυχών των 
διεργασιών των νόσων, 
συμπεριλαμβανομένης μιας εκ νέου 
ταξινόμησης των φυσιολογικών 
παραλλαγών και των νόσων βάσει 
μοριακών δεδομένων και για την 
αξιολόγηση και χρήση των αποτελεσμάτων 
της έρευνας σε κλινικές εφαρμογές.

Or. en

Τροπολογία 134
Zofija Mazej Kukovič

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα 1 – μέρος III – σημείο 1 – στοιχείο 1.4 – παράγραφος 1
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Υπάρχει ανάγκη για βελτιωμένη 
κατανόηση της υγείας και της νόσου, σε 
άτομα όλων των ηλικιών, προκειμένου να 
καταστεί δυνατή η ανάπτυξη νέων και 
καλύτερων μέτρων πρόληψης, διάγνωσης 
και θεραπείας. Η διεπιστημονική, 
μεταγραφική έρευνα σχετικά με την 
παθοφυσιολογία των ασθενειών είναι 
απαραίτητη για τη βελτίωση της 
κατανόησης όλων των πτυχών των 
διεργασιών των νόσων, 
συμπεριλαμβανομένης μιας εκ νέου 
ταξινόμησης των φυσιολογικών 
παραλλαγών και των νόσων βάσει 
μοριακών δεδομένων και για την 
αξιολόγηση και χρήση των αποτελεσμάτων 
της έρευνας σε κλινικές εφαρμογές.

Υπάρχει ανάγκη για βελτιωμένη 
κατανόηση της υγείας και της νόσου, σε 
άτομα όλων των ηλικιών, προκειμένου να 
καταστεί δυνατή η ανάπτυξη νέων και 
καλύτερων μέτρων πρόληψης, διάγνωσης 
και θεραπείας. Η διεπιστημονική, 
μεταγραφική έρευνα σχετικά με την 
παθοφυσιολογία των ασθενειών είναι 
απαραίτητη για τη βελτίωση της 
κατανόησης όλων των πτυχών των 
διεργασιών των νόσων, 
συμπεριλαμβανομένης μιας εκ νέου 
ταξινόμησης των φυσιολογικών 
παραλλαγών και των νόσων βάσει 
μοριακών δεδομένων και για την 
αξιολόγηση και χρήση των αποτελεσμάτων 
της έρευνας σε κλινικές εφαρμογές. Θα 
πρέπει να υποστηρίζονται ιδίως τα έργα 
μεταγραφικής έρευνας που στοχεύουν 
στην ταχύτερη και αποτελεσματικότερη 
εφαρμογή των εργαστηριακών 
ευρημάτων στην ιατρική πρακτική, ιδίως 
στους τομείς στους οποίους υπάρχουν 
πολλές ακάλυπτες ανάγκες, όπως είναι η 
αιματολογία/ογκολογία, οι σπάνιες 
ασθένειες και η αντοχή στα μικρόβια.

Or. sl

Τροπολογία 135
Vittorio Prodi

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα 1 – μέρος III – σημείο 1 – στοιχείο 1.4 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η έρευνα υποστήριξης θα περιλαμβάνει 
και θα ενθαρρύνει την ανάπτυξη και τη 
χρήση νέων εργαλείων και προσεγγίσεων 
για την παραγωγή βιοϊατρικών δεδομένων 
και θα περιλαμβάνει διάφορους κλάδους «-
ωματικής», προσεγγίσεις υψηλής 

Η έρευνα υποστήριξης θα περιλαμβάνει 
και θα ενθαρρύνει την ανάπτυξη και τη 
χρήση νέων εργαλείων και προσεγγίσεων 
για την παραγωγή βιοϊατρικών δεδομένων 
και θα περιλαμβάνει διάφορους
βασισμένους στη βιολογία του ανθρώπους 
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απόδοσης και ιατρικών συστημάτων. Οι 
δραστηριότητες αυτές θα απαιτήσουν 
στενή σύνδεση μεταξύ θεμελιώδους και 
κλινικής έρευνας και με μακροπρόθεσμες 
μελέτες κοόρτης (και των αντίστοιχων 
ερευνητικών τομέων), όπως περιγράφηκε 
παραπάνω. Θα απαιτηθούν επίσης στενοί 
δεσμοί με τις ερευνητικές και ιατρικές 
υποδομές (βάσεις δεδομένων, βιοτράπεζες 
κ.λπ.) για την τυποποίηση, τη φύλαξη, την 
κοινή χρήση και την πρόσβαση στα 
δεδομένα, τα οποία είναι όλα απαραίτητα 
για τη μεγιστοποίηση της χρησιμότητας 
των δεδομένων και την προώθηση πιο 
καινοτόμων και αποτελεσματικών τρόπων 
ανάλυσης και συνδυασμού των συνόλων 
δεδομένων.

κλάδους «-ωματικής», προσεγγίσεις 
υψηλής απόδοσης και ιατρικών 
συστημάτων. Οι δραστηριότητες αυτές θα 
απαιτήσουν στενή σύνδεση μεταξύ 
θεμελιώδους και κλινικής έρευνας και με 
μακροπρόθεσμες μελέτες κοόρτης (και των 
αντίστοιχων ερευνητικών τομέων), όπως 
περιγράφηκε παραπάνω. Θα απαιτηθούν 
επίσης στενοί δεσμοί με τις ερευνητικές 
και ιατρικές υποδομές (βάσεις δεδομένων, 
βιοτράπεζες κ.λπ.) για την τυποποίηση, τη 
φύλαξη, την κοινή χρήση και την 
πρόσβαση στα δεδομένα, τα οποία είναι 
όλα απαραίτητα για τη μεγιστοποίηση της 
χρησιμότητας των δεδομένων και την 
προώθηση πιο καινοτόμων και 
αποτελεσματικών τρόπων ανάλυσης και 
συνδυασμού των συνόλων δεδομένων.

Or. en

Τροπολογία 136
Christel Schaldemose

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα 1 – μέρος III – σημείο 1 – στοιχείο 1.4 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η έρευνα υποστήριξης θα περιλαμβάνει 
και θα ενθαρρύνει την ανάπτυξη και τη 
χρήση νέων εργαλείων και προσεγγίσεων 
για την παραγωγή βιοϊατρικών δεδομένων 
και θα περιλαμβάνει διάφορους κλάδους «-
ωματικής», προσεγγίσεις υψηλής 
απόδοσης και ιατρικών συστημάτων. Οι 
δραστηριότητες αυτές θα απαιτήσουν 
στενή σύνδεση μεταξύ θεμελιώδους και 
κλινικής έρευνας και με μακροπρόθεσμες 
μελέτες κοόρτης (και των αντίστοιχων 
ερευνητικών τομέων), όπως περιγράφηκε 
παραπάνω. Θα απαιτηθούν επίσης στενοί 
δεσμοί με τις ερευνητικές και ιατρικές 
υποδομές (βάσεις δεδομένων, βιοτράπεζες 
κ.λπ.) για την τυποποίηση, τη φύλαξη, την 
κοινή χρήση και την πρόσβαση στα 

Η έρευνα υποστήριξης θα περιλαμβάνει 
και θα ενθαρρύνει την ανάπτυξη και τη 
χρήση νέων εργαλείων και προσεγγίσεων 
για την παραγωγή βιοϊατρικών δεδομένων 
και θα περιλαμβάνει διάφορους κλάδους «-
ωματικής», προσεγγίσεις υψηλής 
απόδοσης και ιατρικών συστημάτων. Οι 
δραστηριότητες αυτές θα απαιτήσουν 
στενή σύνδεση μεταξύ θεμελιώδους και 
κλινικής έρευνας και με μακροπρόθεσμες 
μελέτες κοόρτης (και των αντίστοιχων 
ερευνητικών τομέων), όπως περιγράφηκε 
παραπάνω. Θα απαιτηθούν επίσης στενοί 
δεσμοί με τις ερευνητικές και ιατρικές 
υποδομές (βάσεις δεδομένων, βιοτράπεζες 
κ.λπ.) για την τυποποίηση, τη φύλαξη, την 
κοινή χρήση και την ελεύθερη πρόσβαση 
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δεδομένα, τα οποία είναι όλα απαραίτητα 
για τη μεγιστοποίηση της χρησιμότητας 
των δεδομένων και την προώθηση πιο 
καινοτόμων και αποτελεσματικών τρόπων 
ανάλυσης και συνδυασμού των συνόλων 
δεδομένων.

στα ανεπεξέργαστα δεδομένα, τα οποία 
είναι όλα απαραίτητα για τη 
μεγιστοποίηση της χρησιμότητας των 
δεδομένων και την προώθηση πιο 
καινοτόμων και αποτελεσματικών τρόπων 
ανάλυσης και συνδυασμού των συνόλων 
δεδομένων.

Or. da

Τροπολογία 137
Cristina Gutiérrez-Cortines

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα 1 – μέρος III – σημείο 1 – στοιχείο 1.4 – παράγραφος 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Προώθηση εξατομικευμένης ιατρικής για 
σοβαρές ασθένειες
Προκειμένου οι θεραπείες να γίνουν 
αποτελεσματικότερες, ασφαλέστερες και 
περισσότερο οικονομικές, η 
εξατομικευμένη ιατρική έχει στόχο να 
αναπτύξει νέες στρατηγικές πρόληψης 
και θεραπείας, οι οποίες μπορούν να 
προσαρμόζονται στις απαιτήσεις της 
εκάστοτε ομάδας ασθενών. Οι 
παράγοντες που επηρεάζουν τη λήψη των 
αποφάσεων που αφορούν τη θεραπεία 
πρέπει να εντοπισθούν και να 
αποσαφηνιστούν περαιτέρω και να 
αναπτυχθούν μέσω έρευνας.

Or. en

Τροπολογία 138
Zofija Mazej Kukovič

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα 1 – μέρος III – σημείο 1 – στοιχείο 1.5 – παράγραφος 1
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Υπάρχει ανάγκη για πιο αποτελεσματικά 
προληπτικά εμβόλια (ή εναλλακτικές 
προληπτικές επεμβάσεις) και 
προγράμματα εμβολιασμών βάσει 
αποδείξεων για ένα μεγάλο φάσμα νόσων.
Η ανάγκη αυτή εξαρτάται από την 
καλύτερη κατανόηση των νόσων και των 
διαδικασιών που σχετίζονται με αυτές και 
των επακόλουθων επιδημιών και από το 
γεγονός ότι πρέπει να ξεκινήσουν κλινικές 
δοκιμές και σχετικές μελέτες.

Υπάρχει ανάγκη για υποστήριξη της 
ανάπτυξης πιο αποτελεσματικών 
προληπτικών εμβολίων και 
προγραμμάτων εμβολιασμών βάσει 
αποδείξεων για ένα μεγάλο φάσμα νόσων, 
περιλαμβανομένων ασθενειών που 
συνδέονται με τη φτώχεια, όπως είναι το 
HIV/AIDS, η φυματίωση, η ελονοσία και 
οι παραμελημένες ασθένειες. Παρομοίως, 
μπορούν να χρησιμοποιηθούν οι γνώσεις 
σχετικά με τους κύριους παράγοντες 
κινδύνου όσον αφορά τις ασθένειες 
καθώς και η επιστήμη της συμπεριφοράς, 
προκειμένου να χαραχθούν 
αποτελεσματικές στρατηγικές πρόληψης 
για την αντιμετώπιση αυτών των 
παραγόντων κινδύνου, οι οποίες θα έχουν 
ως στόχο την προώθηση ενός υγιεινού 
τρόπου ζωής και της σπουδαιότητας της 
υγιεινής διατροφής. Τούτο ενέχει 
τεράστιο δυναμικό για μείωση της 
επιβάρυνσης που συνεπάγονται οι χρόνιες 
ασθένειες, όμως εξαρτάται από την 
καλύτερη κατανόηση των νόσων και των 
διαδικασιών που σχετίζονται με αυτές και 
των επακόλουθων επιδημιών και από τις
κλινικές δοκιμές και τις σχετικές μελέτες
που διενεργούνται.

Or. sl

Τροπολογία 139
Peter Liese

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα 1 – μέρος III – σημείο 1 – στοιχείο 1.6 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Για την ανάπτυξη νέων και 
αποτελεσματικότερων διαγνώσεων 
απαιτείται βελτιωμένη κατανόηση της 
υγείας, των νόσων και των διεργασιών που 

Για την ανάπτυξη νέων και 
αποτελεσματικότερων διαγνώσεων 
απαιτείται βελτιωμένη κατανόηση της 
υγείας, των νόσων και των διεργασιών που 
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συνδέονται με αυτές σε όλες τις ηλικίες. 
Θα αναπτυχθούν καινοτόμες και 
υφιστάμενες τεχνολογίες με στόχο τη 
σημαντική βελτίωση της έκβασης της 
νόσου, μέσω εγκαιρότερης, ακριβέστερης 
διάγνωσης και προβλέποντας μια πιο 
προσαρμοσμένη στον ασθενή θεραπεία.

συνδέονται με αυτές σε όλες τις ηλικίες. 
Θα αναπτυχθούν καινοτόμες και 
υφιστάμενες τεχνολογίες με στόχο τη 
σημαντική βελτίωση της έκβασης της 
νόσου, μέσω εγκαιρότερης, ακριβέστερης 
διάγνωσης και προβλέποντας μια πιο 
προσαρμοσμένη στον ασθενή θεραπεία. Εν 
προκειμένω, τοποθετούνται στο 
επίκεντρο οι διαγνωστικές μέθοδοι στο 
πλαίσιο των οποίων προσφέρονται στους 
ασθενείς ή είναι πιθανό να τους 
προσφερθούν στο εγγύς μέλλον μέτρα 
πρόληψης ή θεραπείας. 

Or. de

Τροπολογία 140
Cristina Gutiérrez-Cortines

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα 1 – μέρος III – σημείο 1 – στοιχείο 1.6 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Για την ανάπτυξη νέων και 
αποτελεσματικότερων διαγνώσεων 
απαιτείται βελτιωμένη κατανόηση της 
υγείας, των νόσων και των διεργασιών που 
συνδέονται με αυτές σε όλες τις ηλικίες.
Θα αναπτυχθούν καινοτόμες και 
υφιστάμενες τεχνολογίες με στόχο τη 
σημαντική βελτίωση της έκβασης της 
νόσου, μέσω εγκαιρότερης, ακριβέστερης 
διάγνωσης και προβλέποντας μια πιο 
προσαρμοσμένη στον ασθενή θεραπεία.

Για την ανάπτυξη νέων και 
αποτελεσματικότερων διαγνώσεων in vitro 
και με εικόνα απαιτείται βελτιωμένη 
κατανόηση της υγείας, των νόσων και των 
διεργασιών που συνδέονται με αυτές σε 
όλες τις ηλικίες. Θα αναπτυχθούν 
καινοτόμες και υφιστάμενες τεχνολογίες 
με στόχο τη σημαντική βελτίωση της 
έκβασης της νόσου, μέσω εγκαιρότερης, 
ακριβέστερης διάγνωσης και 
προβλέποντας μια πιο προσαρμοσμένη 
στον ασθενή θεραπεία.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η παρούσα πρόταση πρέπει να υποστηρίζει τα δοκιμασμένα διαγνωστικά μέσα που ήδη 
χρησιμοποιούνται και αποτελούν σημαντικό αντικείμενο έρευνας που εξελίσσεται με τρόπο 
ώστε να μειώνεται ο χρόνος που μεσολαβεί μεταξύ της εκδήλωσης των συμπτωμάτων και της 
διάγνωσης.
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Τροπολογία 141
Θεόδωρος Σκυλακάκης

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα 1 – μέρος III – σημείο 1 – στοιχείο 1.8 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Υπάρχει ανάγκη υποστήριξης της 
βελτίωσης τεχνολογιών οριζόντιας 
υποστήριξης για τα φάρμακα, τα εμβόλια 
και άλλες θεραπευτικές προσεγγίσεις, 
συμπεριλαμβανομένων της μεταμόσχευσης 
και της γονιδιακής και κυτταρικής 
θεραπείας, για την αύξηση της επιτυχίας 
της διαδικασίας ανάπτυξης φαρμάκων και 
εμβολίων (συμπεριλαμβανομένων 
εναλλακτικών μεθόδων για την 
αντικατάσταση των κλασικών δοκιμών 
ασφάλειας και αποτελεσματικότητας, π.χ. 
την ανάπτυξη νέων μεθόδων), για την 
ανάπτυξη προσεγγίσεων αναγεννητικής 
ιατρικής, συμπεριλαμβανομένων 
προσεγγίσεων βάσει βλαστοκυττάρων, για 
την ανάπτυξη βελτιωμένων ιατρικών και 
βοηθητικών συσκευών και συστημάτων,
για την διατήρηση και βελτίωση της 
ικανότητάς μας για την καταπολέμηση των 
μεταδοτικών, σπάνιων, σημαντικών και 
χρόνιων ασθενειών και την ανάληψη 
ιατρικών παρεμβάσεων που εξαρτώνται 
από τη διαθεσιμότητα αποτελεσματικών 
αντιμικροβιακών φαρμάκων, και για την 
ανάπτυξη συνολικών προσεγγίσεων 
αντιμετώπισης των συνοδών νοσηροτήτων 
σε όλες τις ηλικίες. Οι βελτιώσεις αυτές θα 
διευκολύνουν την ανάπτυξη νέων, 
αποδοτικότερων, αποτελεσματικότερων 
και πιο βιώσιμων θεραπειών και τη 
διαχείριση των αναπηριών.

Υπάρχει ανάγκη υποστήριξης της 
βελτίωσης τεχνολογιών οριζόντιας 
υποστήριξης για τα φάρμακα, τα εμβόλια 
και άλλες θεραπευτικές προσεγγίσεις, 
συμπεριλαμβανομένων της μεταμόσχευσης 
και της γονιδιακής και κυτταρικής 
θεραπείας, για την αύξηση της επιτυχίας 
της διαδικασίας ανάπτυξης φαρμάκων και 
εμβολίων (συμπεριλαμβανομένων 
εναλλακτικών μεθόδων για την 
αντικατάσταση των κλασικών δοκιμών 
ασφάλειας και αποτελεσματικότητας, π.χ. 
την ανάπτυξη νέων μεθόδων), για την 
ανάπτυξη προσεγγίσεων αναγεννητικής
ιατρικής, συμπεριλαμβανομένων 
προσεγγίσεων βάσει βλαστοκυττάρων, για 
την ανάπτυξη βελτιωμένων ιατρικών και 
βοηθητικών συσκευών και συστημάτων,
για την διατήρηση και βελτίωση της 
ικανότητάς μας για την καταπολέμηση των 
μεταδοτικών, σπάνιων, σημαντικών και 
χρόνιων ασθενειών και την ανάληψη 
ιατρικών παρεμβάσεων που εξαρτώνται 
από τη διαθεσιμότητα αποτελεσματικών 
αντιμικροβιακών φαρμάκων, για την 
προαγωγή αποτελεσματικότερης και
καλύτερης χρήσης των υφιστάμενων και 
των νέων διαγνωστικών εργαλείων ούτως 
ώστε να καταπολεμηθεί η αντοχή στα 
μικρόβια· και για την ανάπτυξη συνολικών 
προσεγγίσεων αντιμετώπισης των συνοδών 
νοσηροτήτων σε όλες τις ηλικίες. Οι 
βελτιώσεις αυτές θα διευκολύνουν την 
ανάπτυξη νέων, αποδοτικότερων, 
αποτελεσματικότερων και πιο βιώσιμων 
θεραπειών και τη διαχείριση των 
αναπηριών.
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Τροπολογία 142
Peter Liese

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα 1 – μέρος III – σημείο 1 – στοιχείο 1.8 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Υπάρχει ανάγκη υποστήριξης της 
βελτίωσης τεχνολογιών οριζόντιας 
υποστήριξης για τα φάρμακα, τα εμβόλια 
και άλλες θεραπευτικές προσεγγίσεις, 
συμπεριλαμβανομένων της μεταμόσχευσης 
και της γονιδιακής και κυτταρικής 
θεραπείας, για την αύξηση της επιτυχίας 
της διαδικασίας ανάπτυξης φαρμάκων και 
εμβολίων (συμπεριλαμβανομένων 
εναλλακτικών μεθόδων για την 
αντικατάσταση των κλασικών δοκιμών 
ασφάλειας και αποτελεσματικότητας, π.χ. 
την ανάπτυξη νέων μεθόδων), για την 
ανάπτυξη προσεγγίσεων αναγεννητικής 
ιατρικής, συμπεριλαμβανομένων 
προσεγγίσεων βάσει βλαστοκυττάρων, για 
την ανάπτυξη βελτιωμένων ιατρικών και 
βοηθητικών συσκευών και συστημάτων, 
για την διατήρηση και βελτίωση της
ικανότητάς μας για την καταπολέμηση των 
μεταδοτικών, σπάνιων, σημαντικών και 
χρόνιων ασθενειών και την ανάληψη 
ιατρικών παρεμβάσεων που εξαρτώνται 
από τη διαθεσιμότητα αποτελεσματικών 
αντιμικροβιακών φαρμάκων, και για την 
ανάπτυξη συνολικών προσεγγίσεων 
αντιμετώπισης των συνοδών νοσηροτήτων 
σε όλες τις ηλικίες. Οι βελτιώσεις αυτές θα 
διευκολύνουν την ανάπτυξη νέων, 
αποδοτικότερων, αποτελεσματικότερων 
και πιο βιώσιμων θεραπειών και τη 
διαχείριση των αναπηριών.

Υπάρχει ανάγκη υποστήριξης της 
βελτίωσης τεχνολογιών οριζόντιας 
υποστήριξης για τα φάρμακα, τα εμβόλια 
και άλλες θεραπευτικές προσεγγίσεις, 
συμπεριλαμβανομένων της 
μεταμόσχευσης, της γονιδιακής και 
κυτταρικής θεραπείας, και ειδικότερα της 
θεραπείας ενηλίκων με βλαστοκύτταρα, 
των θεραπειών με κύτταρα από αίμα 
ομφάλιου λώρου και με κύτταρα iPS) για 
την αύξηση της επιτυχίας της διαδικασίας 
ανάπτυξης φαρμάκων και εμβολίων 
(συμπεριλαμβανομένων εναλλακτικών 
μεθόδων για την αντικατάσταση των 
κλασικών δοκιμών ασφάλειας και 
αποτελεσματικότητας, π.χ. την ανάπτυξη
νέων μεθόδων), για την ανάπτυξη 
προσεγγίσεων αναγεννητικής ιατρικής, 
συμπεριλαμβανομένων προσεγγίσεων 
βάσει βλαστοκυττάρων, για την ανάπτυξη 
βελτιωμένων ιατρικών και βοηθητικών 
συσκευών και συστημάτων, για την 
διατήρηση και βελτίωση της ικανότητάς 
μας για την καταπολέμηση των 
μεταδοτικών, σπάνιων, σημαντικών και 
χρόνιων ασθενειών και την ανάληψη 
ιατρικών παρεμβάσεων που εξαρτώνται 
από τη διαθεσιμότητα αποτελεσματικών 
αντιμικροβιακών φαρμάκων, και για την 
ανάπτυξη συνολικών προσεγγίσεων 
αντιμετώπισης των συνοδών νοσηροτήτων 
σε όλες τις ηλικίες. Οι βελτιώσεις αυτές θα 
διευκολύνουν την ανάπτυξη νέων, 
αποδοτικότερων, αποτελεσματικότερων 
και πιο βιώσιμων θεραπειών και τη 
διαχείριση των αναπηριών. Πρέπει να 
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αναπτυχθούν προσεγγίσεις για την 
αναγεννητική ιατρική (ειδικά στη βάση 
των βλαστικών κυττάρων ενηλίκων, των 
κυττάρων από αίμα ομφάλιου λώρου και 
των κυττάρων iPS).

Or. de

Τροπολογία 143
Peter Liese

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα 1 – μέρος III – σημείο 1 – στοιχείο 1.9 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Οι κλινικές δοκιμές είναι το μέσο 
μεταφοράς βιοϊατρικής γνώσης στην πράξη 
σε ασθενείς, και πρόκειται να δοθεί 
υποστήριξη τόσο στις δοκιμές αυτές, όσο 
και για τη βελτίωση της πρακτικής 
εφαρμογής τους. Ως παραδείγματα 
αναφέρονται η ανάπτυξη καλύτερων 
μεθοδολογιών που θα επιτρέψουν στις 
δοκιμές να εστιαστούν σε σχετικές 
πληθυσμιακές ομάδες, 
συμπεριλαμβανομένων των ασθενών 
άλλων συνακόλουθων νόσων οι οποίοι 
βρίσκονται ήδη σε θεραπεία, στον 
καθορισμό της συγκριτικής 
αποτελεσματικότητας των παρεμβάσεων 
και των λύσεων, καθώς και στη βελτίωση 
της χρήσης των βάσεων δεδομένων και 
των ηλεκτρονικών μητρώων υγείας ως 
πηγών δεδομένων για δοκιμές και 
μεταφορά γνώσεων. Ομοίως, θα δοθεί 
υποστήριξη για τη μεταφορά άλλων τύπων 
παρεμβάσεων όπως αυτών που σχετίζονται 
με την ανεξάρτητη διαβίωση σε 
πραγματικά περιβάλλοντα.

Οι κλινικές δοκιμές είναι το μέσο 
μεταφοράς βιοϊατρικής γνώσης στην πράξη 
σε ασθενείς, και πρόκειται να δοθεί 
υποστήριξη τόσο στις δοκιμές αυτές, όσο 
και για τη βελτίωση της πρακτικής 
εφαρμογής τους. Ως παραδείγματα 
αναφέρονται η ανάπτυξη καλύτερων 
μεθοδολογιών που θα επιτρέψουν στις 
δοκιμές να εστιαστούν σε σχετικές 
πληθυσμιακές ομάδες, 
συμπεριλαμβανομένων των ασθενών 
άλλων συνακόλουθων νόσων οι οποίοι 
βρίσκονται ήδη σε θεραπεία, στον 
καθορισμό της συγκριτικής 
αποτελεσματικότητας των παρεμβάσεων 
και των λύσεων, καθώς και στη βελτίωση 
της χρήσης των βάσεων δεδομένων και 
των ηλεκτρονικών μητρώων υγείας ως 
πηγών δεδομένων για δοκιμές και 
μεταφορά γνώσεων. Ομοίως, θα δοθεί 
υποστήριξη για τη μεταφορά άλλων τύπων 
παρεμβάσεων όπως αυτών που σχετίζονται 
με την ανεξάρτητη διαβίωση σε 
πραγματικά περιβάλλοντα. Αποδίδεται 
ιδιαίτερη σημασία στις κλινικές δοκιμές 
στους τομείς των σπάνιων ασθενειών και 
των παιδικών ασθενειών, 
συμπεριλαμβανομένων των πρόωρων 
γεννήσεων.
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Αιτιολόγηση

Στους τομείς των σπάνιων και των παιδικών ασθενειών η ευρωπαϊκή συνεργασία είναι 
ιδιαίτερα σημαντική, δεδομένου ότι τα κράτη μέλη δεν έχουν επαρκείς δυνατότητες, απλά και 
μόνο λόγω του αναγκαίου αριθμού περιπτώσεων. 

Τροπολογία 144
Christel Schaldemose

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα 1 – μέρος III – σημείο 1 – στοιχείο 1.10 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η ενσωμάτωση υποδομών και δομών και 
πηγών πληροφόρησης
(συμπεριλαμβανομένων όσων προκύπτουν 
από μελέτες κοόρτης, πρωτόκολλα, 
συλλογές δεδομένων, δείκτες, κ.λπ.) καθώς 
και η τυποποίηση, η διαλειτουργικότητα, η 
φύλαξη, η κοινή χρήση και η πρόσβαση σε 
δεδομένα θα υποστηριχθούν για την 
καταλληλότερη αξιοποίηση των 
δεδομένων αυτών. Πρέπει να δοθεί 
προσοχή στην επεξεργασία των 
δεδομένων, στη διαχείριση των γνώσεων, 
στην ανάπτυξη μοντέλων και στην 
οπτικοποίηση.

Η ενσωμάτωση υποδομών και δομών και 
πηγών πληροφόρησης
(συμπεριλαμβανομένων όσων προκύπτουν 
από μελέτες κοόρτης, πρωτόκολλα, 
συλλογές δεδομένων, δείκτες, κ.λπ.) καθώς 
και η τυποποίηση, η διαλειτουργικότητα, η 
φύλαξη, η κοινή χρήση και η ελεύθερη
πρόσβαση σε ανεπεξέργαστα δεδομένα θα 
υποστηριχθούν για την καταλληλότερη 
αξιοποίηση των δεδομένων αυτών. Πρέπει 
να δοθεί προσοχή στην επεξεργασία των 
δεδομένων, στη διαχείριση των γνώσεων, 
στην ανάπτυξη μοντέλων και στην 
οπτικοποίηση.

Or. da

Τροπολογία 145
Zofija Mazej Kukovič

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα 1 – μέρος III – σημείο 1 – στοιχείο 1.11 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Υπάρχει ανάγκη ανάπτυξης επιστημονικών 
εργαλείων, μεθόδων και στατιστικών για 
γρήγορη, ακριβή και προληπτική 
αξιολόγηση της ασφάλειας, της 

Υπάρχει ανάγκη ανάπτυξης επιστημονικών 
εργαλείων, μεθόδων και στατιστικών για 
γρήγορη, ακριβή και προληπτική 
αξιολόγηση της ασφάλειας, της 
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αποτελεσματικότητας και της ποιότητας 
των τεχνολογιών υγείας, 
συμπεριλαμβανομένων των νέων 
φαρμάκων, των βιολογικών, των 
προηγμένων θεραπειών και των ιατρικών 
συσκευών. Αυτό αφορά ειδικότερα τις νέες 
εξελίξεις σε τομείς όπως τα εμβόλια, οι 
θεραπείες βάσει κυττάρων/ιστών και 
γονιδίων, τα όργανα και οι 
μεταμοσχεύσεις, οι ειδικές κατασκευές, οι 
βιοτράπεζες, οι νέες ιατρικές συσκευές, οι 
διαδικασίες διάγνωσης/θεραπείας, οι 
γενετικές δοκιμές, η διαλειτουργικότητα 
και ηλ-υγεία, συμπεριλαμβανομένων των 
πτυχών της ιδιωτικότητας. Ομοίως, 
απαιτείται υποστήριξη των βελτιωμένων 
μεθοδολογιών εκτίμησης κινδύνων, καθώς 
και των δοκιμών και των στρατηγικών που 
σχετίζονται με το περιβάλλον και την 
υγεία. Υπάρχει επίσης ανάγκη 
υποστήριξης της ανάπτυξης των σχετικών 
μεθόδων για την ενίσχυση της 
αξιολόγησης των θεμάτων δεοντολογίας 
στους παραπάνω τομείς.

αποτελεσματικότητας και της ποιότητας 
των τεχνολογιών υγείας, 
συμπεριλαμβανομένων των νέων 
φαρμάκων, των βιολογικών, των 
προηγμένων θεραπειών και των ιατρικών 
συσκευών. Αυτό αφορά ειδικότερα τις νέες 
εξελίξεις σε τομείς όπως τα εμβόλια, οι 
θεραπείες βάσει κυττάρων/ιστών και 
γονιδίων, τα όργανα και οι 
μεταμοσχεύσεις, οι ειδικές κατασκευές, οι 
βιοτράπεζες, οι νέες ιατρικές συσκευές, οι 
διαδικασίες διάγνωσης/θεραπείας, οι 
γενετικές δοκιμές, η διαλειτουργικότητα, η 
τηλεϊατρική και η ηλ-υγεία, 
συμπεριλαμβανομένων των πτυχών της 
ιδιωτικότητας. Ομοίως, απαιτείται 
υποστήριξη των βελτιωμένων 
μεθοδολογιών εκτίμησης κινδύνων, καθώς 
και των δοκιμών και των στρατηγικών που 
σχετίζονται με το περιβάλλον και την 
υγεία. Υπάρχει επίσης ανάγκη 
υποστήριξης της ανάπτυξης των σχετικών 
μεθόδων για την ενίσχυση της 
αξιολόγησης των θεμάτων δεοντολογίας 
στους παραπάνω τομείς.

Or. sl

Τροπολογία 146
Carl Schlyter

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα 1 – μέρος III – σημείο 1 – στοιχείο 1.11 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Υπάρχει ανάγκη ανάπτυξης επιστημονικών 
εργαλείων, μεθόδων και στατιστικών για 
γρήγορη, ακριβή και προληπτική 
αξιολόγηση της ασφάλειας, της 
αποτελεσματικότητας και της ποιότητας 
των τεχνολογιών υγείας, 
συμπεριλαμβανομένων των νέων 
φαρμάκων, των βιολογικών, των 
προηγμένων θεραπειών και των ιατρικών 
συσκευών. Αυτό αφορά ειδικότερα τις νέες 

Υπάρχει ανάγκη ανάπτυξης επιστημονικών 
εργαλείων, μεθόδων και στατιστικών για 
γρήγορη, ακριβή και προληπτική 
αξιολόγηση της ασφάλειας, της 
αποτελεσματικότητας και της ποιότητας 
των τεχνολογιών υγείας, 
συμπεριλαμβανομένων των νέων 
φαρμάκων, των βιολογικών, των 
προηγμένων θεραπειών και των ιατρικών 
συσκευών. Αυτό αφορά ειδικότερα τις νέες 
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εξελίξεις σε τομείς όπως τα εμβόλια, οι 
θεραπείες βάσει κυττάρων/ιστών και 
γονιδίων, τα όργανα και οι 
μεταμοσχεύσεις, οι ειδικές κατασκευές, οι 
βιοτράπεζες, οι νέες ιατρικές συσκευές, οι 
διαδικασίες διάγνωσης/θεραπείας, οι 
γενετικές δοκιμές, η διαλειτουργικότητα 
και ηλ-υγεία, συμπεριλαμβανομένων των 
πτυχών της ιδιωτικότητας. Ομοίως, 
απαιτείται υποστήριξη των βελτιωμένων
μεθοδολογιών εκτίμησης κινδύνων, καθώς 
και των δοκιμών και των στρατηγικών που 
σχετίζονται με το περιβάλλον και την 
υγεία. Υπάρχει επίσης ανάγκη 
υποστήριξης της ανάπτυξης των σχετικών 
μεθόδων για την ενίσχυση της 
αξιολόγησης των θεμάτων δεοντολογίας 
στους παραπάνω τομείς.

εξελίξεις σε τομείς όπως τα εμβόλια, οι 
θεραπείες βάσει κυττάρων/ιστών και 
γονιδίων, τα όργανα και οι 
μεταμοσχεύσεις, οι ειδικές κατασκευές, οι 
βιοτράπεζες, οι νέες ιατρικές συσκευές, οι 
διαδικασίες διάγνωσης/θεραπείας, οι 
γενετικές δοκιμές, η διαλειτουργικότητα 
και ηλ-υγεία, συμπεριλαμβανομένων των 
πτυχών της ιδιωτικότητας. Ομοίως, 
απαιτείται υποστήριξη των σύγχρονων
μεθοδολογιών εκτίμησης των απειλών και 
των κινδύνων, καθώς και των δοκιμών και 
των στρατηγικών που σχετίζονται με την 
αξιολόγηση των χημικών ουσιών όσον 
αφορά τις επιπτώσεις τους στο
περιβάλλον και την υγεία. Υπάρχει επίσης 
ανάγκη υποστήριξης της ανάπτυξης των 
σχετικών μεθόδων για την ενίσχυση της 
αξιολόγησης των θεμάτων δεοντολογίας 
στους παραπάνω τομείς.

Or. en

Αιτιολόγηση

Ο κλάδος της έρευνας της ΕΕ θα πρέπει να υποστηρίξει τη μεταστροφή που συντελέσθηκε στον 
τομέα της βιοϊατρικής έρευνας και των δοκιμών τοξικότητας με την μετάβαση από τις δοκιμές 
με ζώα στις σύγχρονες δοκιμές τοξικότητας του 21ου αιώνα. Η πρόοδος στους τομείς της 
μοριακής βιολογίας, της βιοτεχνολογίας και σε άλλους τομείς ανοίγει το δρόμο για μείζονες 
βελτιώσεις του τρόπου με τον οποίο οι επιστήμονες μπορούν να αξιολογούν τους κινδύνους που 
εγκυμονούν για την υγεία οι δυνητικά τοξικές χημικές ουσίες. Η πρόοδος αυτή μπορεί να 
καταστήσει τις δοκιμές τοξικότητας ταχύτερες, λιγότερο δαπανηρές και πιο άμεσα σχετιζόμενες 
με την έκθεση των ανθρώπων.

Τροπολογία 147
Edite Estrela

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα 1 – μέρος III – σημείο 1 – στοιχείο 1.12 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η διεπιστημονική προηγμένη και 
εφαρμοσμένη έρευνα και καινοτομία με
επιστήμες της συμπεριφοράς, του γήρατος, 
ψηφιακές και άλλες επιστήμες είναι 

Η διεπιστημονική προηγμένη και 
εφαρμοσμένη έρευνα και καινοτομία με 
επιστήμες της συμπεριφοράς, του γήρατος, 
ψηφιακές και άλλες επιστήμες είναι 
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απαραίτητες για την εξεύρεση αποδοτικών 
ως προς το κόστος και φιλικών προς το 
χρήστη λύσεων για την ενεργή, 
ανεξάρτητη και υποβοηθούμενη 
καθημερινή διαβίωση (στο σπίτι, στο χώρο 
εργασίας κλπ) του γηράσκοντος 
πληθυσμού και των ατόμων με αναπηρίες.
Αυτό ισχύει για διάφορες συνθήκες και για 
τεχνολογίες, συστήματα και υπηρεσίες που 
βελτιώνουν την ποιότητα ζωής και τις 
ανθρώπινες λειτουργίες, 
συμπεριλαμβανομένης της κινητικότητας, 
των έξυπνων εξατομικευμένων 
τεχνολογιών υποβοήθησης, της ρομποτικής 
υπηρεσιών και της κοινωνικής ρομποτικής 
και των περιβαλλόντων υποβοηθούμενης 
διαβίωσης. Θα υποστηριχθούν πιλοτικά 
προγράμματα έρευνας και καινοτομίας για 
την αξιολόγηση της υλοποίησης και της 
ευρείας διείσδυσης λύσεων.

απαραίτητες για την εξεύρεση αποδοτικών 
ως προς το κόστος και φιλικών προς το 
χρήστη λύσεων για την ενεργή, 
ανεξάρτητη και υποβοηθούμενη 
καθημερινή διαβίωση (στο σπίτι, στο χώρο 
εργασίας κλπ) του γηράσκοντος 
πληθυσμού και των ατόμων με αναπηρίες.
Αυτό ισχύει για διάφορες συνθήκες και για 
τεχνολογίες, συστήματα και υπηρεσίες που 
βελτιώνουν την ποιότητα ζωής και τις 
ανθρώπινες λειτουργίες, 
συμπεριλαμβανομένης της κινητικότητας, 
των έξυπνων εξατομικευμένων 
τεχνολογιών υποβοήθησης, της ρομποτικής 
υπηρεσιών και της κοινωνικής ρομποτικής 
και των περιβαλλόντων υποβοηθούμενης 
διαβίωσης. Θα υποστηριχθούν πιλοτικά 
προγράμματα έρευνας και καινοτομίας για 
την αξιολόγηση της υλοποίησης και της 
ευρείας διείσδυσης λύσεων, και θα δοθεί 
προτεραιότητα σε σχέδια στα οποία 
συμμετέχουν πολίτες οι οποίοι 
αντιμετωπίζουν αυτές τις καταστάσεις.

Or. en

Τροπολογία 148
Vittorio Prodi

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα 1 – μέρος III – σημείο 1 – στοιχείο 1.12 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η διεπιστημονική προηγμένη και 
εφαρμοσμένη έρευνα και καινοτομία με 
επιστήμες της συμπεριφοράς, του γήρατος, 
ψηφιακές και άλλες επιστήμες είναι 
απαραίτητες για την εξεύρεση αποδοτικών 
ως προς το κόστος και φιλικών προς το 
χρήστη λύσεων για την ενεργή, 
ανεξάρτητη και υποβοηθούμενη 
καθημερινή διαβίωση (στο σπίτι, στο χώρο 
εργασίας κλπ) του γηράσκοντος 
πληθυσμού και των ατόμων με αναπηρίες.
Αυτό ισχύει για διάφορες συνθήκες και για 

Η διεπιστημονική προηγμένη και 
εφαρμοσμένη έρευνα και καινοτομία με 
επιστήμες της συμπεριφοράς, του γήρατος, 
ψηφιακές και άλλες επιστήμες είναι 
απαραίτητες για την εξεύρεση αποδοτικών 
ως προς το κόστος και φιλικών προς το 
χρήστη λύσεων για την ενεργή, 
ανεξάρτητη και υποβοηθούμενη 
καθημερινή διαβίωση (στο σπίτι, στο χώρο 
εργασίας κλπ) του γηράσκοντος 
πληθυσμού και των ατόμων με αναπηρίες.
Αυτό ισχύει για διάφορες συνθήκες και για 
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τεχνολογίες, συστήματα και υπηρεσίες που 
βελτιώνουν την ποιότητα ζωής και τις 
ανθρώπινες λειτουργίες, 
συμπεριλαμβανομένης της κινητικότητας, 
των έξυπνων εξατομικευμένων 
τεχνολογιών υποβοήθησης, της ρομποτικής 
υπηρεσιών και της κοινωνικής ρομποτικής 
και των περιβαλλόντων υποβοηθούμενης 
διαβίωσης. Θα υποστηριχθούν πιλοτικά 
προγράμματα έρευνας και καινοτομίας για 
την αξιολόγηση της υλοποίησης και της 
ευρείας διείσδυσης λύσεων.

τεχνολογίες, συστήματα και υπηρεσίες που 
βελτιώνουν την ποιότητα ζωής και τις 
ανθρώπινες λειτουργίες, 
συμπεριλαμβανομένης της κινητικότητας, 
των έξυπνων εξατομικευμένων 
τεχνολογιών υποβοήθησης, της ρομποτικής 
υπηρεσιών και της κοινωνικής ρομποτικής 
και των περιβαλλόντων υποβοηθούμενης 
διαβίωσης, χωρίς να τίθενται σε κίνδυνο 
οι ικανότητες δημιουργίας σχέσεων και η 
ποιότητα της κοινωνικής 
αλληλεπίδρασης των ασθενών και των 
ανθρώπων που δέχονται υποστήριξη. Θα 
υποστηριχθούν πιλοτικά προγράμματα 
έρευνας και καινοτομίας για την 
αξιολόγηση της υλοποίησης και της 
ευρείας διείσδυσης λύσεων.

Or. en

Τροπολογία 149
Edite Estrela

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα 1 – μέρος III – σημείο 1 – στοιχείο 1.13 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η ενδυνάμωση των ατόμων προκειμένου 
να βελτιώσουν και να διαχειριστούν την 
υγεία τους καθ' όλη τη διάρκεια της ζωής 
τους θα έχει ως αποτέλεσμα οικονομίες 
στα συστήματα υγείας, επιτρέποντας τη 
διαχείριση των χρόνιων νόσων εκτός 
νοσοκομείων και τη βελτίωση της έκβασης 
της υγείας. Για το λόγο αυτό απαιτείται 
έρευνα σε συμπεριφορικά και κοινωνικά 
μοντέλα, κοινωνικές στάσεις και 
φιλοδοξίες σε σχέση με εξατομικευμένες 
τεχνολογίες υγείας, κινητά ή/και φορητά 
εργαλεία, νέους διαγνωστικούς ελέγχους 
και εξατομικευμένες υπηρεσίες που 
προωθούν τον υγιεινό τρόπο ζωής, την 
ευημερία, την αυτοεξυπηρέτηση, τη 
βελτιωμένη επαγγελματική διάδραση 
πολιτών/επαγγελματιών της υγείας, τα 

Η ενδυνάμωση των ατόμων προκειμένου 
να βελτιώσουν και να διαχειριστούν την 
υγεία τους καθ' όλη τη διάρκεια της ζωής 
τους θα έχει ως αποτέλεσμα οικονομίες 
στα συστήματα υγείας, επιτρέποντας τη 
διαχείριση των χρόνιων νόσων εκτός 
νοσοκομείων και τη βελτίωση της έκβασης 
της υγείας. Για το λόγο αυτό απαιτείται 
έρευνα σε συμπεριφορικά και κοινωνικά 
μοντέλα, κοινωνικές στάσεις και 
φιλοδοξίες σε σχέση με εξατομικευμένες 
τεχνολογίες υγείας, κινητά ή/και φορητά 
εργαλεία, νέους διαγνωστικούς ελέγχους, 
λύσεις φροντίδας και αποκατάσταση και
εξατομικευμένες υπηρεσίες που προωθούν 
τον υγιεινό τρόπο ζωής, την ευημερία, την 
αυτοεξυπηρέτηση, τη βελτιωμένη 
επαγγελματική διάδραση 
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εξατομικευμένα προγράμματα διαχείρισης 
των νόσων και των αναπηριών καθώς και 
την υποστήριξη για τις υποδομές γνώσεων.

πολιτών/επαγγελματιών της υγείας, τα 
εξατομικευμένα προγράμματα διαχείρισης 
των νόσων και των αναπηριών καθώς και 
την υποστήριξη για τις υποδομές γνώσεων.

Or. en

Τροπολογία 150
Antonyia Parvanova

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα 1 – μέρος III – σημείο 1 – στοιχείο 1.13 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η ενδυνάμωση των ατόμων προκειμένου 
να βελτιώσουν και να διαχειριστούν την 
υγεία τους καθ' όλη τη διάρκεια της ζωής 
τους θα έχει ως αποτέλεσμα οικονομίες 
στα συστήματα υγείας, επιτρέποντας τη 
διαχείριση των χρόνιων νόσων εκτός 
νοσοκομείων και τη βελτίωση της έκβασης 
της υγείας. Για το λόγο αυτό απαιτείται 
έρευνα σε συμπεριφορικά και κοινωνικά 
μοντέλα, κοινωνικές στάσεις και 
φιλοδοξίες σε σχέση με εξατομικευμένες 
τεχνολογίες υγείας, κινητά ή/και φορητά 
εργαλεία, νέους διαγνωστικούς ελέγχους 
και εξατομικευμένες υπηρεσίες που 
προωθούν τον υγιεινό τρόπο ζωής, την 
ευημερία, την αυτοεξυπηρέτηση, τη 
βελτιωμένη επαγγελματική διάδραση 
πολιτών/επαγγελματιών της υγείας, τα 
εξατομικευμένα προγράμματα διαχείρισης 
των νόσων και των αναπηριών καθώς και 
την υποστήριξη για τις υποδομές γνώσεων.

Η ενδυνάμωση των ατόμων προκειμένου 
να κατανοήσουν, να βελτιώσουν και να 
διαχειριστούν την υγεία τους καθ' όλη τη 
διάρκεια της ζωής τους θα έχει ως 
αποτέλεσμα οικονομίες στα συστήματα 
υγείας, επιτρέποντάς τους να 
παραμείνουν υγιείς και να προλαμβάνουν 
τις ασθένειες, αλλά και να διαχειρίζονται 
τις χρόνιες νόσους εκτός νοσοκομείων και 
να βελτιώσουν την έκβαση της υγείας. Για 
το λόγο αυτό απαιτείται διερεύνηση της 
κατάρτισης σε θέματα υγείας, των 
μηχανισμών δημόσιας παρέμβασης για 
την προστασία και την προαγωγή της 
υγείας, σε συμπεριφορικά και κοινωνικά 
μοντέλα, κοινωνικές στάσεις και 
φιλοδοξίες σε σχέση με εξατομικευμένες 
τεχνολογίες υγείας, κινητά ή/και φορητά
εργαλεία, νέους διαγνωστικούς ελέγχους 
και εξατομικευμένες υπηρεσίες που 
προωθούν τον υγιεινό τρόπο ζωής, την 
ευημερία, την αυτοεξυπηρέτηση, τη 
βελτιωμένη επαγγελματική διάδραση 
πολιτών/επαγγελματιών της υγείας, τα 
εξατομικευμένα προγράμματα διαχείρισης 
των νόσων και των αναπηριών καθώς και 
την υποστήριξη για τις υποδομές γνώσεων.

Or. en
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Τροπολογία 151
Edite Estrela

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα 1 – μέρος III – σημείο 1 – στοιχείο 1.14 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η υποστήριξη της εξωνοσοκομειακής 
διαχείρισης χρόνιων νόσων εξαρτάται 
επίσης από τη βελτιωμένη συνεργασία 
μεταξύ των παρόχων υπηρεσιών υγείας και 
κοινωνικών υπηρεσιών ή ανεπίσημης 
φροντίδας. Θα υποστηρίζονται εφαρμογές 
έρευνας και καινοτομίας για τη λήψη 
αποφάσεων βάσει των κατανεμημένων 
πληροφοριών και για την παροχή 
αποδείξεων για μεγάλης κλίμακας 
εγκαταστάσεις και την εμπορική 
αξιοποίηση καινοτόμων λύσεων, 
συμπεριλαμβανομένων των υπηρεσιών 
τηλε-υγείας και τηλε-φροντίδας. Θα 
υποστηριχτεί επίσης η έρευνα και 
καινοτομία για την βελτίωση της παροχής 
μακροχρόνιας περίθαλψης.

Η υποστήριξη της ενδονοσοκομειακής και
εξωνοσοκομειακής διαχείρισης χρόνιων 
νόσων εξαρτάται επίσης από τη 
βελτιωμένη συνεργασία μεταξύ των 
παρόχων υπηρεσιών υγείας και 
κοινωνικών υπηρεσιών ή ανεπίσημης 
φροντίδας. Θα υποστηρίζονται εφαρμογές 
έρευνας και καινοτομίας για τη λήψη 
αποφάσεων βάσει των κατανεμημένων 
πληροφοριών και για την παροχή 
αποδείξεων για μεγάλης κλίμακας 
εγκαταστάσεις και την εμπορική 
αξιοποίηση καινοτόμων λύσεων, 
συμπεριλαμβανομένων των υπηρεσιών 
τηλε-υγείας και τηλε-φροντίδας. Η έρευνα 
με αντικείμενο την οργάνωση και την 
παροχή υπηρεσιών υγειονομικής 
περίθαλψης θα υποστηριχθεί, ούτως ώστε 
να προαχθεί η βελτίωση της ενοποίησης 
και του συντονισμού των επαγγελματιών 
και των υπηρεσιών του τομέα της υγείας, 
η οποία - μεταξύ άλλων - θα διευκολύνει 
την έγκαιρη παραπομπή των ασθενών 
από τους γενικούς στους ειδικούς ιατρούς 
για την καλύτερη διαχείριση των 
ασθενειών. Θα υποστηριχτεί επίσης η 
έρευνα και καινοτομία για την βελτίωση 
της παροχής μακροχρόνιας περίθαλψης.

Or. en

Τροπολογία 152
Cristian Silviu Buşoi

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα 1 – μέρος III – σημείο 1 – στοιχείο 1.15 – παράγραφος 1
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Υπάρχει ανάγκη υποστήριξης της 
ανάπτυξης της αξιολόγησης της 
τεχνολογίας και των οικονομικών της 
υγείας, καθώς και συγκέντρωσης 
αποδείξεων και διάδοσης βέλτιστων 
πρακτικών και καινοτόμων τεχνολογιών 
και προσεγγίσεων στον τομέα της 
περίθαλψης, συμπεριλαμβανομένων των 
ΤΠΕ και των εφαρμογών της ηλ-υγείας.
Θα υποστηριχθούν συγκριτικές αναλύσεις 
της μεταρρύθμισης των συστημάτων 
δημόσιας υγείας στην Ευρώπη και σε 
τρίτες χώρες και αξιολογήσεις των 
μεσοπρόθεσμων και μακροπρόθεσμων 
οικονομικών και κοινωνικών τους 
επιπτώσεων. Ακόμη, χρειάζονται 
αναλύσεις του μελλοντικού εργατικού 
δυναμικού στον τομέα της υγείας ως προς 
τους αριθμούς και τις απαιτούμενες 
δεξιότητες σε σχέση με τις νέες μορφές 
περίθαλψης. Τέλος, θα υποστηριχθεί η 
έρευνα όσον αφορά την εξέλιξη των 
ανισοτήτων στον τομέα της υγείας, της 
αλληλεπίδρασής τους με άλλες 
οικονομικές και κοινωνικές ανισότητες και 
όσον αφορά την αποτελεσματικότητα των 
πολιτικών με στόχο τη μείωσή τους στην 
Ευρώπη και εκτός αυτής. Τέλος, υφίσταται 
ανάγκη υποστήριξης της αξιολόγησης των 
λύσεων σχετικά με την ασφάλεια των 
ασθενών και τα συστήματα διασφάλισης 
ποιότητας, συμπεριλαμβανομένου του 
ρόλο των ασθενών όσον αφορά την 
ασφάλεια και την ποιότητα της 
περίθαλψης.

Υπάρχει ανάγκη υποστήριξης της 
ανάπτυξης της αξιολόγησης της 
τεχνολογίας και των οικονομικών της 
υγείας. Υπάρχει επίσης ανάγκη 
υποστήριξης της έρευνας για την 
εξεύρεση νέων τρόπων παροχής 
υγειονομικής περίθαλψης που να είναι 
περισσότερο αποτελεσματικοί και 
ουσιαστικοί και που να αποτελέσουν ίσως 
τη βάση για μεταρρυθμίσεις των εθνικών 
συστημάτων δημόσιας υγείας καθώς και
ανάγκη συγκέντρωσης αποδείξεων και 
διάδοσης βέλτιστων πρακτικών και 
καινοτόμων τεχνολογιών και 
προσεγγίσεων στον τομέα της περίθαλψης, 
συμπεριλαμβανομένων των ΤΠΕ και των 
εφαρμογών της ηλ-υγείας. Θα 
υποστηριχθούν συγκριτικές αναλύσεις της 
μεταρρύθμισης των συστημάτων δημόσιας 
υγείας στην Ευρώπη και σε τρίτες χώρες 
και αξιολογήσεις των μεσοπρόθεσμων και 
μακροπρόθεσμων οικονομικών και 
κοινωνικών τους επιπτώσεων, καθώς και 
των αποτελεσμάτων τους από άποψη 
αποτελεσματικότητας και
αποδοτικότητας του συστήματος 
δημόσιας υγείας. Ακόμη, χρειάζονται 
αναλύσεις του μελλοντικού εργατικού 
δυναμικού στον τομέα της υγείας ως προς 
τους αριθμούς και τις απαιτούμενες 
δεξιότητες σε σχέση με τις νέες μορφές 
περίθαλψης. Τέλος, θα υποστηριχθεί η 
έρευνα όσον αφορά την εξέλιξη των 
ανισοτήτων στον τομέα της υγείας, της 
αλληλεπίδρασής τους με άλλες 
οικονομικές και κοινωνικές ανισότητες και 
όσον αφορά την αποτελεσματικότητα των 
πολιτικών με στόχο τη μείωσή τους στην 
Ευρώπη και εκτός αυτής. Τέλος, υφίσταται 
ανάγκη υποστήριξης της αξιολόγησης των 
λύσεων σχετικά με την ασφάλεια των 
ασθενών και τα συστήματα διασφάλισης 
ποιότητας, συμπεριλαμβανομένου του 
ρόλο των ασθενών όσον αφορά την 
ασφάλεια και την ποιότητα της 
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περίθαλψης.

Or. en

Τροπολογία 153
Alda Sousa

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα 1 – μέρος III – σημείο 1 – στοιχείο 1.16 – παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Θα πρέπει να διατεθεί επαρκής 
χρηματοδότηση στους τομείς της έρευνας 
που ασχολούνται άμεσα με το 
μεταδιαγνωστικό στάδιο, κυρίως για τις 
νεοπλασματικές ασθένειες, τα 
καρδιοαγγειακά και αναπνευστικά 
νοσήματα, καθώς και για την προαγωγή 
της ποιότητας ζωής.

Or. pt

Τροπολογία 154
Zofija Mazej Kukovič

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα 1 – μέρος III – σημείο 2 – τίτλος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Επισιτιστική ασφάλεια, βιώσιμη 
γεωργία, έρευνα στον τομέα της θάλασσας 
και της ναυτιλίας, και βιοοικονομία

2. Ασφάλεια των τροφίμων, υγιεινή 
διατροφή και επισιτιστική ασφάλεια, 
βιώσιμη γεωργία, έρευνα στον τομέα της 
θάλασσας και των ορεινών περιοχών, και 
βιοοικονομία

Or. sl

Τροπολογία 155
Cristian Silviu Buşoi
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Πρόταση απόφασης
Παράρτημα 1 – μέρος III – σημείο 2 – τίτλος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Επισιτιστική ασφάλεια, βιώσιμη 
γεωργία, έρευνα στον τομέα της θάλασσας 
και της ναυτιλίας, και βιοοικονομία

2. Ασφάλεια των τροφίμων και
επισιτιστική ασφάλεια, βιώσιμη γεωργία, 
έρευνα στον τομέα της θάλασσας και της 
ναυτιλίας, και βιοοικονομία

Or. en

Τροπολογία 156
Cristina Gutiérrez-Cortines

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα 1 – μέρος III – σημείο 2.1 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Οι κατάλληλες γνώσεις, τα εργαλεία, οι 
υπηρεσίες και οι καινοτομίες είναι 
απαραίτητα για την υποστήριξη 
παραγωγικότερων, αποδοτικότερων ως 
προς τους πόρους και ανθεκτικότερων 
γεωργικών και δασικών συστημάτων που 
παρέχουν επαρκή τρόφιμα, ζωοτροφές, 
βιομάζα και άλλες πρώτες ύλες και 
παρέχουν υπηρεσίες οικοσυστημάτων και 
ταυτόχρονα υποστηρίζουν την ανάπτυξη 
ευνοϊκών συνθηκών ζωής των αγροτών. Η 
έρευνα και η καινοτομία θα παράσχουν 
επιλογές για την ενσωμάτωση των 
αγρονομικών και περιβαλλοντικών στόχων 
σε βιώσιμη παραγωγή ήτοι: αυξάνοντας 
την παραγωγικότητα και την 
αποδοτικότητα των πόρων της γεωργίας, 
μειώνοντας τις εκπομπές θερμοκηπιακών 
αερίων της γεωργίας, μειώνοντας την 
έκπλυση των θρεπτικών ουσιών από τις 
καλλιεργήσιμες γαίες σε εδαφικά και 
υδάτινα περιβάλλοντα, περιορίζοντας την 
εξάρτηση από διεθνείς εισαγωγές φυτικής 
πρωτεΐνης στην Ευρώπη, αυξάνοντας το 
επίπεδο της βιοποικιλότητας στα 
συστήματα πρωτογενούς παραγωγής.

Οι κατάλληλες γνώσεις, τα εργαλεία, οι 
υπηρεσίες και οι καινοτομίες είναι 
απαραίτητα για την υποστήριξη 
παραγωγικότερων, αποδοτικότερων ως 
προς τους πόρους και ανθεκτικότερων 
γεωργικών και δασικών συστημάτων που 
παρέχουν επαρκή τρόφιμα, ζωοτροφές, 
βιομάζα και άλλες πρώτες ύλες και 
παρέχουν υπηρεσίες οικοσυστημάτων και 
ταυτόχρονα υποστηρίζουν την ανάπτυξη 
ευνοϊκών συνθηκών ζωής των αγροτών. Η 
έρευνα και η καινοτομία θα παράσχουν 
επιλογές για την ενσωμάτωση των 
αγρονομικών και περιβαλλοντικών στόχων 
σε περισσότερο βιώσιμη παραγωγή όπως:
ενίσχυση του γενετικού δυναμικού των 
φυτών για καλύτερη προσαρμογή στους 
βιοτικούς και αβιοτικούς στρεσογόνους 
παράγοντες· αυξάνοντας την 
παραγωγικότητα και την αποδοτικότητα 
των πόρων της γεωργίας, μειώνοντας τις 
εκπομπές θερμοκηπιακών αερίων της 
γεωργίας, ενισχύοντας τις θρεπτικές 
ουσίες και την αποτελεσματική χρήση 
του νερού· περιορίζοντας την εξάρτηση 
από διεθνείς εισαγωγές φυτικής πρωτεΐνης 
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στην Ευρώπη, αυξάνοντας το επίπεδο της 
βιοποικιλότητας στα συστήματα 
πρωτογενούς παραγωγής.

Or. en

Αιτιολόγηση

Το "ήτοι" αντικαθίσταται από το "όπως", το οποίο είναι λιγότερο περιοριστικό, πιο θετικό και 
ευρύτερο.

Τροπολογία 157
Cristina Gutiérrez-Cortines

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα 1 – μέρος III– σημείο 2.1 – στοιχείο 2.1.1 – τίτλος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2.1.1. Αύξηση αποδοτικότητας παραγωγής 
και αντιμετώπιση κλιματικής αλλαγής, 
διασφαλίζοντας ταυτόχρονα βιωσιμότητα 
και ανθεκτικότητα

2.1.1. Αύξηση αποδοτικότητας παραγωγής, 
ποιότητας και ασφάλειας των τροφίμων 
και αντιμετώπιση κλιματικής αλλαγής, 
διασφαλίζοντας ταυτόχρονα βιωσιμότητα 
και ανθεκτικότητα

Or. en

Αιτιολόγηση

Ποιότητα και ασφάλεια τροφίμων, όπως υγεία των φυτών, αισθητηριακά και θρεπτικά
χαρακτηριστικά (βιταμίνες, ιχνοστοιχεία). 

Τροπολογία 158
Julie Girling

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα 1 – μέρος III – σημείο 2.1 – στοιχείο 2.1.1 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Με τις διεπιστημονικές προσεγγίσεις θα 
επιχειρηθεί η βελτίωση της απόδοσης των 
φυτών, των ζώων, των μικροοργανισμών, 
διασφαλίζοντας παράλληλα την 
αποτελεσματική χρήση των πόρων (νερό, 

Με τις διεπιστημονικές προσεγγίσεις θα 
επιχειρηθεί η βελτίωση της απόδοσης των 
φυτών, των ζώων, των μικροοργανισμών, 
διασφαλίζοντας παράλληλα την 
αποτελεσματική χρήση των πόρων (νερό, 
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θρεπτικές ουσίες, ενέργεια) και την 
οικολογική ακεραιότητα των αγροτικών 
περιοχών. Θα δοθεί έμφαση σε 
ολοκληρωμένα και ποικίλα συστήματα 
παραγωγής και γεωπονικές πρακτικές, 
συμπεριλαμβανομένης της χρήσης 
τεχνολογιών ακριβείας και προσεγγίσεων 
οικολογικής εντατικοποίησης προς όφελος 
τόσο της συμβατικής, όσο και της 
βιολογικής γεωργίας. Για την γενετική 
βελτίωση φυτών και ζώων ως προς τα 
χαρακτηριστικά προσαρμογής και 
παραγωγικότητας θα απαιτηθούν όλες οι 
συμβατικές και σύγχρονες προσεγγίσεις 
εκτροφής και η βέλτιστη χρήση των 
γενετικών πόρων. Ιδιαίτερη προσοχή θα 
δοθεί στην αγροτική διαχείριση του 
εδάφους για την αύξηση της γονιμότητας 
του εδάφους ως βάση για την 
παραγωγικότητα των καλλιεργειών. Θα 
προωθηθεί η υγεία των ζώων και των 
φυτών και θα αναπτυχθούν περαιτέρω τα 
ολοκληρωμένα μέτρα καταπολέμησης 
ασθενειών/παρασίτων. Θα εφαρμοστούν 
στρατηγικές για την εξάλειψη των 
ασθενειών των ζώων 
συμπεριλαμβανομένων των ζωονόσων 
καθώς και έρευνα για την αντιμικροβιακή 
αντοχή. Η μελέτη των αποτελεσμάτων των 
πρακτικών ευημερίας των ζώων θα 
συμβάλλει στην αντιμετώπιση των 
κοινωνικών ανησυχιών. Οι τομείς που 
αναφέρθηκαν παραπάνω θα υποστηριχτούν 
από πιο θεμελιώδη έρευνα για την 
αντιμετώπιση συναφών βιολογικών 
θεμάτων καθώς και για να υποστηριχτεί η 
ανάπτυξη και εφαρμογή ενωσιακών 
πολιτικών.

θρεπτικές ουσίες, ενέργεια) και την 
οικολογική ακεραιότητα των αγροτικών 
περιοχών. Θα δοθεί έμφαση σε 
ολοκληρωμένα και ποικίλα συστήματα 
παραγωγής και γεωπονικές πρακτικές, 
συμπεριλαμβανομένης της χρήσης 
τεχνολογιών ακριβείας και προσεγγίσεων 
οικολογικής εντατικοποίησης προς όφελος 
τόσο της συμβατικής, όσο και της 
βιολογικής γεωργίας. Για την γενετική 
βελτίωση φυτών και ζώων ως προς τα 
χαρακτηριστικά προσαρμογής και 
παραγωγικότητας θα απαιτηθούν όλες οι 
συμβατικές και σύγχρονες προσεγγίσεις 
εκτροφής και η βέλτιστη χρήση των 
γενετικών πόρων. Ιδιαίτερη προσοχή θα 
δοθεί στην αγροτική διαχείριση του 
εδάφους για την αύξηση της γονιμότητας 
του εδάφους ως βάση για την 
παραγωγικότητα των καλλιεργειών. Θα 
προωθηθεί η υγεία των ζώων και των 
φυτών και θα αναπτυχθούν περαιτέρω τα 
ολοκληρωμένα μέτρα καταπολέμησης 
ασθενειών/παρασίτων. Θα εφαρμοστούν 
στρατηγικές για την εξάλειψη των 
ασθενειών των ζώων 
συμπεριλαμβανομένων των ζωονόσων 
καθώς και έρευνα για την αντιμικροβιακή 
αντοχή. Η μελέτη των αποτελεσμάτων των 
πρακτικών ευημερίας των ζώων θα 
συμβάλλει στην αντιμετώπιση τόσο των
ανησυχιών υλικοτεχνικού και πρακτικού 
χαρακτήρα των εμπορικών χρηστών όσο 
και των κοινωνικών ανησυχιών των 
πολιτών της ΕΕ. Οι τομείς που 
αναφέρθηκαν παραπάνω θα υποστηριχτούν 
από πιο θεμελιώδη έρευνα για την 
αντιμετώπιση συναφών βιολογικών 
θεμάτων καθώς και για να υποστηριχτεί η 
ανάπτυξη και εφαρμογή ενωσιακών 
πολιτικών.
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Πρόταση απόφασης
Παράρτημα 1 – μέρος III – σημείο 2.1 – στοιχείο 2.1.2 – τίτλος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2.1.2. Παροχή υπηρεσιών οικοσυστήματος 
και δημόσιων αγαθών

2.1.2. Ενίσχυση του πολυλειτουργικού 
χαρακτήρα της γεωργίας, 
συμπεριλαμβανομένων των υπηρεσιών 
οικοσυστήματος και δημόσιων αγαθών

Or. en

Αιτιολόγηση
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Πρόταση απόφασης
Παράρτημα 1 – μέρος III – σημείο 2.1 – στοιχείο 2.1.2 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η γεωργία και η δασοκομία είναι μοναδικά 
συστήματα που παρέχουν εμπορικά 
προϊόντα, καθώς επίσης και ευρύτερα 
κοινωνικά δημόσια αγαθά (με πολιτιστική 
και ψυχαγωγική αξίας) και σημαντικές 
οικολογικές υπηρεσίες όπως λειτουργική 
και επιτόπια βιοποικιλότητα, επικονίαση, 
ρύθμιση του νερού, τοπία, μείωση της 
διάβρωσης και παγίδευση του άνθρακα / 
μετριασμός των επιπτώσεων των 
θερμοκηπιακών αερίων. Οι ερευνητικές 
δραστηριότητες θα υποστηρίξουν τις 
παροχές αυτών των δημόσιων αγαθών και 
υπηρεσιών, μέσω της απόδοσης λύσεων 
διαχείρισης, εργαλείων υποστήριξης της 
λήψης αποφάσεων και εκτίμησης της μη 
αγοραίας αξίας τους. Ειδικά ζητήματα 
προς αντιμετώπιση είναι μεταξύ άλλων ο 
καθορισμός των αγροτικών/δασικών 
συστημάτων και των μορφών τοπίου που 

Η γεωργία και η δασοκομία είναι μοναδικά 
συστήματα που παρέχουν εμπορικά 
προϊόντα, καθώς επίσης και ευρύτερα 
κοινωνικά δημόσια αγαθά (με πολιτιστική 
και ψυχαγωγική αξίας) και σημαντικές 
οικολογικές υπηρεσίες όπως λειτουργική 
και επιτόπια βιοποικιλότητα, επικονίαση, 
ρύθμιση του νερού, τοπία, μείωση της 
διάβρωσης και παγίδευση του άνθρακα / 
μετριασμός των επιπτώσεων των 
θερμοκηπιακών αερίων. Οι ερευνητικές 
δραστηριότητες θα υποστηρίξουν τις 
παροχές αυτών των δημόσιων αγαθών και 
υπηρεσιών, μέσω της απόδοσης λύσεων 
διαχείρισης, εργαλείων υποστήριξης της 
λήψης αποφάσεων και εκτίμησης της μη 
αγοραίας αξίας τους. Ειδικά ζητήματα 
προς αντιμετώπιση είναι μεταξύ άλλων ο 
καθορισμός των αγροτικών/δασικών 
συστημάτων και των μορφών τοπίου που 
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πιθανώς θα επιτύχουν τους στόχους 
αυτούς. Οι μετακινήσεις όσον αφορά την 
ενεργό διαχείριση των γεωργικών 
συστημάτων – συμπεριλαμβανομένης της 
χρήσης τεχνολογιών και της αλλαγής των 
πρακτικών – θα αυξήσουν τον μετριασμό 
των επιπτώσεων των θερμοκηπιακών 
αερίων και την ικανότητα προσαρμογής 
του γεωργικού τομέα στις δυσμενείς 
επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής.

πιθανώς θα επιτύχουν τους στόχους 
αυτούς. Θα πραγματοποιηθεί 
κοινωνικοοικονομική και συγκριτική 
αξιολόγηση των αγροτικών/δασικών 
συστημάτων και των επιδόσεών τους ως 
προς τη βιωσιμότητα. [ST1] [ST1] Η 
φράση αυτή προέρχεται από την 
τροπολογία 12. Οι μετακινήσεις όσον 
αφορά την ενεργό διαχείριση των 
γεωργικών συστημάτων –
συμπεριλαμβανομένης της χρήσης 
τεχνολογιών και της αλλαγής των 
πρακτικών – θα αυξήσουν τον μετριασμό 
των επιπτώσεων των θερμοκηπιακών 
αερίων και την ικανότητα προσαρμογής 
του γεωργικού τομέα στις δυσμενείς 
επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής. Για 
παράδειγμα, η βιοτεχνολογία μπορεί να 
βελτιώσει την αποτελεσματική χρήση των 
υφιστάμενων ευρωπαϊκών γεωργικών και 
δασικών πόρων, βελτιώνοντας την 
κατανόηση των βιολογικών συστημάτων 
και προσφέροντας ευρύ φάσμα εργαλείων 
για την ενίσχυση της βιωσιμότητας και 
της παραγωγικότητας της γεωργίας και 
της δασοκομίας. Επιπλέον, εξασφαλίζει 
επαρκή προσφορά τροφίμων και 
ζωοτροφών, πράγμα που έχει ζωτική 
σημασία υπό το φως των κλυδωνισμών 
που σημειώθηκαν στην παγκόσμια αγορά 
στο παρελθόν και που αναμένεται να 
σημειωθούν στο μέλλον. Ο συνδυασμός 
των πλεονεκτημάτων των διαφόρων 
γεωργικών τεχνολογιών θα πρέπει να 
ενθαρρυνθεί, ούτως ώστε να επιτευχθεί 
πραγματικό όφελος για την ανθρώπινη 
υγεία και το περιβάλλον.
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Οι ανάγκες των καταναλωτών για ασφαλή, 
υγιή και οικονομικά τρόφιμα πρέπει να 
καλυφθούν, λαμβάνοντας υπόψη τις 
επιπτώσεις της συμπεριφοράς όσον αφορά 
την κατανάλωση τροφίμων και της 
παραγωγής τροφίμων και ζωοτροφών στην 
υγεία του ανθρώπου και στο συνολικό 
οικοσύστημα. Θα καλυφθούν επίσης η 
ασφάλεια τροφίμων και ζωοτροφών, η 
ανταγωνιστικότητα της ευρωπαϊκής 
βιομηχανίας γεωργικών προϊόντων 
διατροφής και η βιωσιμότητα της 
παραγωγής τροφίμων και της προμήθειας, 
καλύπτοντας όλη την αλυσίδα συμβατικών 
ή βιολογικών τροφίμων και τις συναφείς 
υπηρεσίες, από την πρωτογενή παραγωγή 
έως την κατανάλωση. Η προσέγγιση αυτή 
θα συμβάλει (α) στην επίτευξη 
επισιτιστικής ασφάλειας για όλους τους 
Ευρωπαίους και την εξάλειψη της πείνας 
στον κόσμο (β) στη μείωση της 
επιβάρυνσης που οφείλεται στις ασθενειών 
που σχετίζονται με τα τρόφιμα και τη 
διατροφή με την προώθηση της μετάβαση
προς πιο υγιή και βιώσιμη διατροφή, μέσω 
της εκπαίδευσης των καταναλωτών και 
των καινοτομιών στη βιομηχανία 
τροφίμων (γ) στη μείωση της 
κατανάλωσης νερού και ενέργειας κατά 
την μεταποίηση, τη μεταφορά και τη 
διανομή των τροφίμων και (δ) στον 
περιορισμό των αποβλήτων των τροφίμων 
κατά 50% έως το 2030.

Οι ανάγκες των καταναλωτών για ασφαλή, 
υγιή και οικονομικά τρόφιμα πρέπει να 
καλυφθούν, λαμβάνοντας υπόψη τις 
επιπτώσεις της συμπεριφοράς όσον αφορά 
την κατανάλωση τροφίμων και της 
παραγωγής τροφίμων και ζωοτροφών στην 
υγεία του ανθρώπου και στο συνολικό 
οικοσύστημα. Θα καλυφθούν επίσης η 
ασφάλεια τροφίμων και ζωοτροφών, η 
ανταγωνιστικότητα της ευρωπαϊκής 
βιομηχανίας γεωργικών προϊόντων 
διατροφής και η βιωσιμότητα της 
παραγωγής τροφίμων και της προμήθειας, 
καλύπτοντας όλη την αλυσίδα της 
προμήθειας συμβατικών ή βιολογικών 
τροφίμων και τις συναφείς υπηρεσίες, από 
την πρωτογενή παραγωγή έως την 
κατανάλωση. Η προσέγγιση αυτή θα 
συμβάλει (α) στην επίτευξη επισιτιστικής 
ασφάλειας για όλους τους Ευρωπαίους και 
την εξάλειψη της πείνας στον κόσμο (β) 
στη μείωση της επιβάρυνσης που οφείλεται 
στις ασθενειών που σχετίζονται με τα 
τρόφιμα και τη διατροφή με την προώθηση 
της μετάβασης προς πιο υγιή και βιώσιμη 
διατροφή, μέσω της εκπαίδευσης των 
καταναλωτών, της βελτίωσης της 
πρόσβασης σε θρεπτικά τρόφιμα και των 
καινοτομιών στη βιομηχανία τροφίμων (γ) 
στη μείωση της κατανάλωσης νερού και 
ενέργειας κατά την παραγωγή, τη 
μεταφορά και τη διανομή των τροφίμων 
και (δ) στον περιορισμό των αποβλήτων 
των τροφίμων κατά 50% έως το 2030.
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Οι ανάγκες των καταναλωτών για ασφαλή, 
υγιή και οικονομικά τρόφιμα πρέπει να 
καλυφθούν, λαμβάνοντας υπόψη τις 
επιπτώσεις της συμπεριφοράς όσον αφορά 
την κατανάλωση τροφίμων και της 
παραγωγής τροφίμων και ζωοτροφών στην 
υγεία του ανθρώπου και στο συνολικό 
οικοσύστημα. Θα καλυφθούν επίσης η 
ασφάλεια τροφίμων και ζωοτροφών, η 
ανταγωνιστικότητα της ευρωπαϊκής 
βιομηχανίας γεωργικών προϊόντων 
διατροφής και η βιωσιμότητα της 
παραγωγής τροφίμων και της προμήθειας, 
καλύπτοντας όλη την αλυσίδα συμβατικών
ή βιολογικών τροφίμων και τις συναφείς 
υπηρεσίες, από την πρωτογενή παραγωγή 
έως την κατανάλωση. Η προσέγγιση αυτή 
θα συμβάλει (α) στην επίτευξη 
επισιτιστικής ασφάλειας για όλους τους 
Ευρωπαίους και την εξάλειψη της πείνας 
στον κόσμο (β) στη μείωση της 
επιβάρυνσης που οφείλεται στις ασθενειών 
που σχετίζονται με τα τρόφιμα και τη 
διατροφή με την προώθηση της μετάβαση 
προς πιο υγιή και βιώσιμη διατροφή, μέσω 
της εκπαίδευσης των καταναλωτών και 
των καινοτομιών στη βιομηχανία 
τροφίμων (γ) στη μείωση της 
κατανάλωσης νερού και ενέργειας κατά 
την μεταποίηση, τη μεταφορά και τη 
διανομή των τροφίμων και (δ) στον 
περιορισμό των αποβλήτων των τροφίμων 
κατά 50% έως το 2030.

Οι ανάγκες των καταναλωτών για ασφαλή, 
υγιή και οικονομικά τρόφιμα πρέπει να 
καλυφθούν, λαμβάνοντας υπόψη τις 
επιπτώσεις της συμπεριφοράς όσον αφορά 
την κατανάλωση τροφίμων και της 
παραγωγής τροφίμων και ζωοτροφών στην 
υγεία του ανθρώπου και στο συνολικό 
οικοσύστημα. Θα καλυφθούν επίσης η 
ασφάλεια τροφίμων και ζωοτροφών, η 
ανταγωνιστικότητα της ευρωπαϊκής 
βιομηχανίας γεωργικών προϊόντων 
διατροφής και η βιωσιμότητα της 
παραγωγής τροφίμων και της προμήθειας, 
καλύπτοντας όλη την αλυσίδα τροφίμων, 
είτε συμβατικών, είτε τροφίμων βιώσιμης 
εντατικής γεωργίας, είτε βιολογικών 
τροφίμων και τις συναφείς υπηρεσίες, από 
την πρωτογενή παραγωγή έως την 
κατανάλωση. Η προσέγγιση αυτή θα 
συμβάλει (α) στην επίτευξη επισιτιστικής 
ασφάλειας για όλους τους Ευρωπαίους και 
την εξάλειψη της πείνας στον κόσμο (β) 
στη μείωση της επιβάρυνσης που οφείλεται 
στις ασθενειών που σχετίζονται με τα 
τρόφιμα και τη διατροφή με την προώθηση 
της μετάβαση προς πιο υγιή και βιώσιμη 
διατροφή, μέσω της εκπαίδευσης των 
καταναλωτών και των καινοτομιών στη 
βιομηχανία γεωργικών τροφίμων (γ) στη 
μείωση της κατανάλωσης νερού και 
ενέργειας κατά την μεταποίηση, τη 
μεταφορά και τη διανομή των τροφίμων 
και (δ) στον περιορισμό των αποβλήτων 
των τροφίμων κατά 50% έως το 2030.
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Θα εξεταστούν οι διατροφικές ανάγκες και 
οι επιπτώσεις των τροφίμων στις 
φυσιολογικές λειτουργίες, στη σωματική 
και διανοητική απόδοση καθώς και η 
σχέση μεταξύ της διατροφής, της 
γήρανσης, των χρόνιων νόσων και 
διαταραχών και των διατροφικών 
προτύπων. Θα προσδιοριστούν 
διατροφικές λύσεις και καινοτομίες που 
οδηγούν σε βελτιώσεις της υγείας και της 
ευημερίας. Η χημική και μικροβιακή 
μόλυνση των τροφίμων και των 
ζωοτροφών, οι κίνδυνοι και οι εκθέσεις θα 
αξιολογούνται, θα παρακολουθούνται, θα 
ελέγχονται και θα εντοπίζονται σε όλη την 
αλυσίδα εφοδιασμού των τροφίμων και 
του πόσιμου ύδατος από την παραγωγή και 
τη φύλαξη έως την μεταποίηση, τη 
συσκευασία, τη διανομή, την τροφοδοσία 
και την προετοιμασία στο σπίτι. Οι 
καινοτομίες ως προς την ασφάλεια των 
τροφίμων, τα βελτιωμένα εργαλεία 
ενημέρωσης σχετικά με τον κίνδυνο και τα 
βελτιωμένα πρότυπα επισιτιστικής 
ασφάλειας θα οδηγήσουν σε βελτιωμένη 
εμπιστοσύνη και προστασία του 
καταναλωτή στην Ευρώπη. Τα παγκόσμια 
βελτιωμένα πρότυπα επισιτιστικής 
ασφάλειας θα συμβάλουν επίσης στην 
ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της 
ευρωπαϊκής βιομηχανίας τροφίμων.

Θα εξεταστούν οι διατροφικές ανάγκες και 
οι επιπτώσεις των τροφίμων στις 
φυσιολογικές λειτουργίες, στη σωματική 
και διανοητική απόδοση καθώς και η 
σχέση μεταξύ της διατροφής, της 
γήρανσης, των χρόνιων νόσων και 
διαταραχών και των διατροφικών 
προτύπων. Θα προσδιοριστούν 
διατροφικές λύσεις και καινοτομίες που 
οδηγούν σε βελτιώσεις της υγείας και της 
ευημερίας. Θα υποστηριχθούν οι δράσεις 
που διευκολύνουν την αναδιατύπωση 
συνταγών παρασκευής διατροφικών 
προϊόντων με υψηλή περιεκτικότητα σε 
λίπη, ζάχαρη ή αλάτι, ούτως ώστε να 
προωθηθεί η υγιεινή διατροφή. Η χημική 
και μικροβιακή μόλυνση των τροφίμων και 
των ζωοτροφών, οι κίνδυνοι και οι 
εκθέσεις θα αξιολογούνται, θα 
παρακολουθούνται, θα ελέγχονται και θα 
εντοπίζονται σε όλη την αλυσίδα 
εφοδιασμού των τροφίμων και του 
πόσιμου ύδατος από την παραγωγή και τη 
φύλαξη έως την μεταποίηση, τη 
συσκευασία, τη διανομή, την τροφοδοσία 
και την προετοιμασία στο σπίτι. Οι 
καινοτομίες ως προς την ασφάλεια των 
τροφίμων, τα βελτιωμένα εργαλεία 
ενημέρωσης σχετικά με τον κίνδυνο και τα 
βελτιωμένα πρότυπα επισιτιστικής 
ασφάλειας θα οδηγήσουν σε βελτιωμένη 
εμπιστοσύνη και προστασία του 
καταναλωτή στην Ευρώπη. Τα παγκόσμια 
βελτιωμένα πρότυπα επισιτιστικής 
ασφάλειας και διατροφής θα συμβάλουν 
επίσης στην ενίσχυση της 
ανταγωνιστικότητας της ευρωπαϊκής 
βιομηχανίας τροφίμων και της υγείας και 
της παραγωγικότητας των πολιτών της 
ΕΕ.

Or. en
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Θα εξεταστούν οι διατροφικές ανάγκες και 
οι επιπτώσεις των τροφίμων στις 
φυσιολογικές λειτουργίες, στη σωματική 
και διανοητική απόδοση καθώς και η 
σχέση μεταξύ της διατροφής, της 
γήρανσης, των χρόνιων νόσων και 
διαταραχών και των διατροφικών 
προτύπων. Θα προσδιοριστούν 
διατροφικές λύσεις και καινοτομίες που 
οδηγούν σε βελτιώσεις της υγείας και της 
ευημερίας. Η χημική και μικροβιακή 
μόλυνση των τροφίμων και των 
ζωοτροφών, οι κίνδυνοι και οι εκθέσεις θα 
αξιολογούνται, θα παρακολουθούνται, θα 
ελέγχονται και θα εντοπίζονται σε όλη την 
αλυσίδα εφοδιασμού των τροφίμων και 
του πόσιμου ύδατος από την παραγωγή και 
τη φύλαξη έως την μεταποίηση, τη 
συσκευασία, τη διανομή, την τροφοδοσία 
και την προετοιμασία στο σπίτι. Οι 
καινοτομίες ως προς την ασφάλεια των 
τροφίμων, τα βελτιωμένα εργαλεία 
ενημέρωσης σχετικά με τον κίνδυνο και τα 
βελτιωμένα πρότυπα επισιτιστικής 
ασφάλειας θα οδηγήσουν σε βελτιωμένη 
εμπιστοσύνη και προστασία του 
καταναλωτή στην Ευρώπη. Τα παγκόσμια 
βελτιωμένα πρότυπα επισιτιστικής 
ασφάλειας θα συμβάλουν επίσης στην 
ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της 
ευρωπαϊκής βιομηχανίας τροφίμων.

Θα εξεταστούν οι διατροφικές ανάγκες και 
οι επιπτώσεις των τροφίμων στις 
φυσιολογικές λειτουργίες, στη σωματική 
και διανοητική απόδοση καθώς και η 
σχέση μεταξύ της διατροφής, της 
γήρανσης, των χρόνιων νόσων και 
διαταραχών και των διατροφικών 
προτύπων. Θα ενισχυθεί η ποιοτική και 
υγιεινή διατροφή, μέσω της διερεύνησης 
και της βελτίωσης υγιεινών συνδυασμών 
στα φυτά (π.χ. δευτερογενών 
μεταβολιτών) και της υγείας των φυτών 
καλλιέργειας. Θα προσδιοριστούν 
διατροφικές λύσεις και καινοτομίες που 
οδηγούν σε βελτιώσεις της υγείας και της 
ευημερίας. Η χημική και μικροβιακή 
μόλυνση των τροφίμων και των 
ζωοτροφών, οι κίνδυνοι και οι εκθέσεις θα 
αξιολογούνται, θα παρακολουθούνται, θα 
ελέγχονται και θα εντοπίζονται σε όλη την 
αλυσίδα εφοδιασμού των τροφίμων και 
του πόσιμου ύδατος από την παραγωγή και 
τη φύλαξη έως την μεταποίηση, τη 
συσκευασία, τη διανομή, την τροφοδοσία 
και την προετοιμασία στο σπίτι. Οι 
καινοτομίες ως προς την ασφάλεια των 
τροφίμων, τα βελτιωμένα εργαλεία 
ενημέρωσης σχετικά με τον κίνδυνο και τα 
βελτιωμένα πρότυπα επισιτιστικής 
ασφάλειας θα οδηγήσουν σε βελτιωμένη 
εμπιστοσύνη και προστασία του 
καταναλωτή στην Ευρώπη. Τα παγκόσμια 
βελτιωμένα πρότυπα επισιτιστικής 
ασφάλειας θα συμβάλουν επίσης στην 
ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της 
ευρωπαϊκής βιομηχανίας τροφίμων.

Or. en
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Τροπολογία 165
Cristina Gutiérrez-Cortines

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα 1 – μέρος III – σημείο 2.2 – στοιχείο 2.2.3 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Οι ανάγκες της βιομηχανίας τροφίμων και 
ζωοτροφών να ανταποκριθεί στις 
κοινωνικές, περιβαλλοντικές, κλιματικές 
και οικονομικές αλλαγές από το τοπικό στο 
παγκόσμιο επίπεδο θα αντιμετωπιστούν σε 
όλα τα στάδια της αλυσίδας παραγωγής 
τροφίμων και ζωοτροφών,
συμπεριλαμβανομένου του σχεδιασμού, 
της μεταποίησης, της συσκευασίας, του 
ελέγχου των τροφίμων, της μείωσης των 
αποβλήτων, της αξιοποίησης των 
υποπροϊόντων και της ασφαλούς 
απόρριψης των ζωικών υποπροϊόντων. Θα 
δημιουργηθούν καινοτόμες και βιώσιμες 
αποδοτικές ως προς τους πόρους 
διαδικασίες, και διαφοροποιημένα, 
ασφαλή, οικονομικά και υψηλής ποιότητας 
προϊόντα. Με τον τρόπο αυτό θα ενισχυθεί 
το δυναμικό καινοτομίας της ευρωπαϊκής 
αλυσίδας διάθεσης τροφίμων, θα ενισχυθεί 
η ανταγωνιστικότητά της, θα δημιουργηθεί 
οικονομική ανάπτυξη και θέσεις 
απασχόλησης και θα μπορέσει η 
ευρωπαϊκή βιομηχανία τροφίμων να 
ανταποκριθεί στις αλλαγές. Άλλες πτυχές 
που πρέπει να εξεταστούν είναι η 
ιχνηλασιμότητα, η εφοδιαστική και οι 
υπηρεσίες, οι κοινωνικοοικονομικοί 
παράγοντες, η ανθεκτικότητα της 
επισιτιστικής αλυσίδας έναντι των 
περιβαλλοντικών και κλιματικών αλλαγών 
και ο περιορισμός του αρνητικού 
αντίκτυπου των δραστηριοτήτων της 
επισιτιστικής αλυσίδας και της 
μεταβαλλόμενης διατροφής και των 
συστημάτων παραγωγής στο περιβάλλον.

Οι ανάγκες της βιομηχανίας τροφίμων και 
ζωοτροφών να ανταποκριθεί στις 
κοινωνικές, περιβαλλοντικές, κλιματικές 
και οικονομικές αλλαγές από το τοπικό στο 
παγκόσμιο επίπεδο θα αντιμετωπιστούν σε 
όλα τα στάδια της αλυσίδας παραγωγής 
τροφίμων και ζωοτροφών,
συμπεριλαμβανομένων της γεωργικής 
παραγωγής, του σχεδιασμού, της 
μεταποίησης, της συσκευασίας, του 
ελέγχου των τροφίμων, της μείωσης των 
αποβλήτων, της αξιοποίησης των 
υποπροϊόντων και της ασφαλούς 
απόρριψης των ζωικών υποπροϊόντων. Θα 
δημιουργηθούν καινοτόμες και βιώσιμες 
αποδοτικές ως προς τους πόρους 
διαδικασίες, και διαφοροποιημένα, 
ασφαλή, οικονομικά και υψηλής ποιότητας 
προϊόντα. Με τον τρόπο αυτό θα ενισχυθεί 
το δυναμικό καινοτομίας της ευρωπαϊκής 
αλυσίδας διάθεσης τροφίμων, θα ενισχυθεί 
η ανταγωνιστικότητά της, θα δημιουργηθεί 
οικονομική ανάπτυξη και θέσεις 
απασχόλησης και θα μπορέσει η 
ευρωπαϊκή βιομηχανία τροφίμων να 
ανταποκριθεί στις αλλαγές. Άλλες πτυχές 
που πρέπει να εξεταστούν είναι η 
ιχνηλασιμότητα, η εφοδιαστική και οι 
υπηρεσίες, οι κοινωνικοοικονομικοί 
παράγοντες, η ανθεκτικότητα της 
επισιτιστικής αλυσίδας έναντι των 
περιβαλλοντικών και κλιματικών αλλαγών 
και ο περιορισμός του αρνητικού 
αντίκτυπου των δραστηριοτήτων της 
επισιτιστικής αλυσίδας και της 
μεταβαλλόμενης διατροφής και των 
συστημάτων παραγωγής στο περιβάλλον.

Or. en
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Τροπολογία 166
Julie Girling

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα 1 – μέρος III – σημείο 2.3 – στοιχείο 2.3.2 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η υδατοκαλλιέργεια διαθέτει μεγάλο 
δυναμικό για την ανάπτυξη υγιεινών, 
ασφαλών και ανταγωνιστικών προϊόντων 
προσαρμοσμένων στις καταναλωτικές 
ανάγκες και προτιμήσεις, καθώς και για 
περιβαλλοντικές υπηρεσίες
(βιοαποκατάσταση, διαχείριση γης και 
υδάτων κ.λπ.) και παραγωγή ενέργειας, 
αλλά χρειάζεται να αξιοποιηθεί πλήρως 
στην Ευρώπη. Κατά συνέπεια, η γνώση και 
οι τεχνολογίες θα ενισχύονται σε όλες τις 
πτυχές της εξημέρωσης καθιερωμένων 
ειδών και της διαφοροποίησης νέων ειδών, 
λαμβάνοντας ταυτόχρονα υπόψη τις 
αλληλεπιδράσεις ανάμεσα στην 
υδατοκαλλιέργεια και τα υδάτινα 
οικοσυστήματα και τις συνέπειες της 
κλιματικής αλλαγής και πως μπορεί ο 
κλάδος να προσαρμοστεί σε αυτές. Θα 
προαχθεί επίσης η καινοτομία για βιώσιμα 
συστήματα παραγωγής στην ενδοχώρα, 
την παράκτια ζώνη και στην ανοικτή 
θάλασσα. Έμφαση θα δίνεται και στην 
κατανόηση των κοινωνικών και 
οικονομικών διαστάσεων του τομέα για να 
ενισχυθεί η αντιστοίχιση της οικονομικής 
και της ενεργειακώς αποδοτικής 
παραγωγής με τις απαιτήσεις των 
καταναλωτών και της αγοράς, 
διασφαλίζοντας ταυτόχρονα 
ανταγωνιστικότητα και ελκυστικές 
προοπτικές για επενδυτές και παραγωγούς.

Η υδατοκαλλιέργεια διαθέτει μεγάλο 
δυναμικό για την ανάπτυξη υγιεινών, 
ασφαλών και ανταγωνιστικών προϊόντων 
προσαρμοσμένων στις καταναλωτικές 
ανάγκες και προτιμήσεις, καθώς και για 
περιβαλλοντικές υπηρεσίες
(βιοαποκατάσταση, διαχείριση γης και 
υδάτων κ.λπ.) και παραγωγή ενέργειας, 
αλλά χρειάζεται να αξιοποιηθεί πλήρως 
στην Ευρώπη. Κατά συνέπεια, η γνώση και 
οι τεχνολογίες θα ενισχύονται σε όλες τις 
πτυχές της εξημέρωσης καθιερωμένων 
ειδών και της διαφοροποίησης νέων ειδών, 
λαμβάνοντας ταυτόχρονα υπόψη τις 
αλληλεπιδράσεις ανάμεσα στην 
υδατοκαλλιέργεια και τα υδάτινα 
οικοσυστήματα και τις συνέπειες της 
κλιματικής αλλαγής και πως μπορεί ο 
κλάδος να προσαρμοστεί σε αυτές με τον 
καλύτερο δυνατό τρόπο. Θα προαχθεί 
επίσης η καινοτομία για βιώσιμα 
συστήματα παραγωγής στην ενδοχώρα, 
την παράκτια ζώνη και στην ανοικτή 
θάλασσα. Έμφαση θα δίνεται και στην 
κατανόηση των κοινωνικών και 
οικονομικών διαστάσεων του τομέα για να 
ενισχυθεί η αντιστοίχιση της οικονομικής 
και της ενεργειακώς αποδοτικής 
παραγωγής με τις απαιτήσεις των 
καταναλωτών και της αγοράς, 
διασφαλίζοντας ταυτόχρονα 
ανταγωνιστικότητα και ελκυστικές 
προοπτικές για επενδυτές και παραγωγούς.
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Τροπολογία 167
Julie Girling

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα 1 – μέρος III – σημείο 2.3 – στοιχείο 2.3.3 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Περισσότερο από 90% της θαλάσσιας 
βιοποικιλότητας παραμένει ανεξερεύνητο, 
προσφέροντας τεράστιο δυναμικό για την 
ανακάλυψη νέων ειδών και εφαρμογών 
στο πεδίο των θαλάσσιων βιοτεχνολογιών,
το οποίο προβλέπεται να δημιουργήσει 
10% της ετήσιας ανάπτυξης στον εν λόγω 
τομέα. Θα παρέχεται υποστήριξη για την 
περαιτέρω εξερεύνηση και αξιοποίηση του 
μεγάλου δυναμικού που προσφέρει η 
θαλάσσια βιοποικιλότητα και η υδάτινη 
βιομάζα με σκοπό την εισαγωγή νέων 
καινοτόμων διαδικασιών, προϊόντων και 
υπηρεσιών στις αγορές με δυνητικές 
εφαρμογές σε τομείς, 
συμπεριλαμβανομένων της χημικής 
βιομηχανίας και της βιομηχανίας υλικών, 
της φαρμακευτικής βιομηχανίας, της 
αλιείας και υδατοκαλλιέργειας, της 
προμήθειας ενέργειας και των 
καλλυντικών.

Περισσότερο από 90% της θαλάσσιας 
βιοποικιλότητας παραμένει ανεξερεύνητο, 
προσφέροντας τεράστιο δυναμικό για την 
ανακάλυψη νέων ειδών και εφαρμογών 
στο πεδίο των θαλάσσιων βιοτεχνολογιών, 
το οποίο προβλέπεται να δημιουργήσει 
10% της ετήσιας ανάπτυξης στον εν λόγω 
τομέα. Θα παρέχεται υποστήριξη για την 
περαιτέρω εξερεύνηση και αξιοποίηση του 
μεγάλου δυναμικού που προσφέρει η 
θαλάσσια βιοποικιλότητα και η υδάτινη 
βιομάζα με σκοπό την εισαγωγή νέων 
καινοτόμων διαδικασιών, προϊόντων και 
υπηρεσιών στις αγορές με δυνητικές 
εφαρμογές σε τομείς, 
συμπεριλαμβανομένων της χημικής 
βιομηχανίας και της βιομηχανίας υλικών, 
της φαρμακευτικής βιομηχανίας, της 
αλιείας και υδατοκαλλιέργειας, της 
προμήθειας ενέργειας και των 
καλλυντικών.

(Δεν αφορά το ελληνικό κείμενο)

Or. en

Τροπολογία 168
Cristina Gutiérrez-Cortines

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα 1 – μέρος III – σημείο 2.4 – στοιχείο 2.4.2 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Θα υποστηριχτούν δραστηριότητες για την 
τόνωση βιώσιμων βιολογικών προϊόντων, 
ενδιάμεσων και βιοενέργεια/βιοκαύσιμα, 
εστιάζοντας κατά κύριο λόγο στην 
κλιμακωτή προσέγγιση, δίνοντας 

Θα υποστηριχτούν δραστηριότητες για την 
τόνωση βιώσιμων βιολογικών προϊόντων, 
ενδιάμεσων και βιοενέργεια/βιοκαύσιμα, 
εστιάζοντας κατά κύριο λόγο στην 
κλιμακωτή προσέγγιση, δίνοντας 
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προτεραιότητα στη δημιουργία προϊόντων 
υψηλής προστιθέμενης αξίας. Θα 
αναπτυχθούν τεχνολογίες και στρατηγικές 
για τη διασφάλιση της προμήθειας πρώτων 
υλών. Η ενίσχυση του εύρους των τύπων 
βιομάζας για χρήση σε δεύτερης και τρίτης 
γενιάς βιοδιυλιστήρια,
συμπεριλαμβανομένης της δασοκομίας, 
των βιολογικών αποβλήτων και των 
βιομηχανικών υποπροϊόντων, θα 
συμβάλλει στην αποφυγή συγκρούσεων 
μεταξύ τροφίμων και καυσίμων και θα 
στηρίξει την οικονομική ανάπτυξη 
αγροτικών και παράκτιων περιοχών στην 
Ένωση.

προτεραιότητα στη δημιουργία προϊόντων 
υψηλής προστιθέμενης αξίας. Θα 
αναπτυχθούν τεχνολογίες και στρατηγικές 
για τη διασφάλιση της προμήθειας πρώτων 
υλών. Η ενίσχυση της διαθεσιμότητας,
του εύρους και των χαρακτηριστικών των
τύπων βιομάζας για χρήση σε δεύτερης και 
τρίτης γενιάς βιοδιυλιστήρια,
συμπεριλαμβανομένων της γεωργίας, της 
κηπουρικής, της δασοκομίας, των 
βιολογικών αποβλήτων και των 
βιομηχανικών υποπροϊόντων, θα 
συμβάλλει στην αποφυγή συγκρούσεων 
μεταξύ τροφίμων και καυσίμων και θα 
στηρίξει την οικονομική ανάπτυξη 
αγροτικών και παράκτιων περιοχών στην 
Ένωση.

Or. en

Τροπολογία 169
Oreste Rossi

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα 1 – μέρος III – σημείο 3.1 – στοιχείο 3.1.1 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η μείωση της ενεργειακής κατανάλωσης
και η εξάλειψη των ενεργειακών 
αποβλήτων, καθώς και η παροχή 
αναγκαίων για την κοινωνία και την 
οικονομία υπηρεσιών, απαιτεί όχι μόνο την 
εισαγωγή στη μαζική αγορά 
περισσότερων, αποδοτικών, 
ανταγωνιστικών σε σχέση με το κόστος, 
φιλικών προς το περιβάλλον και πιο 
έξυπνων προϊόντων και υπηρεσιών, αλλά 
και την ενσωμάτωση στοιχείων και 
συσκευών με τέτοιο τρόπο ώστε να 
συνεργάζονται για τη βελτιστοποίηση της 
συνολικής χρήσης της ενέργειας κτιρίων, 
υπηρεσιών και βιομηχανιών.

Η ενεργειακή απόδοση και η εξάλειψη των 
ενεργειακών αποβλήτων, καθώς και η 
παροχή αναγκαίων για την κοινωνία και 
την οικονομία υπηρεσιών, απαιτεί όχι μόνο 
την εισαγωγή στη μαζική αγορά 
περισσότερων, αποδοτικών, 
ανταγωνιστικών σε σχέση με το κόστος, 
φιλικών προς το περιβάλλον και πιο 
έξυπνων προϊόντων και υπηρεσιών, αλλά 
και την ενσωμάτωση στοιχείων και 
συσκευών με τέτοιο τρόπο ώστε να 
συνεργάζονται για τη βελτιστοποίηση της 
συνολικής χρήσης της ενέργειας κτιρίων, 
υπηρεσιών και βιομηχανιών.

Or. it
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Τροπολογία 170
Cristina Gutiérrez-Cortines

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα 1 – μέρος III – σημείο 3.1 – στοιχείο 3.1.3 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Οι αστικές περιοχές είναι ένας από τους 
μεγαλύτερους καταναλωτές ενέργειας στην 
Ένωση και αντίστοιχα εκπέμπουν μεγάλο 
μερίδιο αερίων θερμοκηπίου, ενώ 
παράγουν σημαντική ποσότητα αέριων 
ρύπων. Ταυτόχρονα, οι αστικές περιοχές 
επηρεάζονται από τη υποβάθμιση της 
ποιότητας του αέρα και την κλιματική 
αλλαγή και πρέπει να αναπτύξουν τις δικές 
τους στρατηγικές αντιμετώπισης και 
μετριασμού των επιπτώσεων της. Η 
εξεύρεση καινοτόμων ενεργειακών λύσεων 
(ενεργειακή αποδοτικότητα, συστήματα 
παροχής ηλεκτρικής ενέργειας, θέρμανσης 
και ψύξης), ενσωματωμένων στις 
μεταφορές, στην επεξεργασία των 
αποβλήτων και των υδάτων, καθώς και η 
εξεύρεση λύσεων ΤΠΕ για το αστικό 
περιβάλλον είναι, κατά συνέπεια, 
σημαντικές για τη μετάβαση προς μία 
κοινωνία χαμηλών εκπομπών άνθρακα. 
Πρέπει να προβλεφθούν επικεντρωμένες 
πρωτοβουλίες υποστήριξης της σύγκλισης 
σε βιομηχανικές αξιακές αλυσίδες των 
κλάδων της ενέργειας, των μεταφορών και 
των ΤΠΕ για έξυπνες εφαρμογές αστικών 
περιοχών. Ταυτόχρονα, πρέπει να 
αναπτυχθούν και να δοκιμαστούν σε πλήρη 
κλίμακα νέα τεχνολογικά, οργανωτικά, 
προγραμματικά και επιχειρηματικά 
μοντέλα ανάλογα με τις ανάγκες και τα 
μέσα των πόλεων και των κοινοτήτων. 
Επίσης, χρειάζεται έρευνα για την 
κατανόηση των κοινωνικών, οικονομικών 
και πολιτιστικών ζητημάτων που 
εμπλέκονται στον εν λόγω 
μετασχηματισμό.

Οι αστικές περιοχές είναι ένας από τους 
μεγαλύτερους καταναλωτές ενέργειας στην 
Ένωση και αντίστοιχα εκπέμπουν μεγάλο 
μερίδιο αερίων θερμοκηπίου, ενώ 
παράγουν σημαντική ποσότητα αέριων 
ρύπων. Στο πλαίσιο αυτό, υπάρχει ανάγκη 
προώθησης στρατηγικών ολοκληρωμένης 
συστημικής αστικής ανάπτυξης που να 
λαμβάνουν υπόψη τους: την ενεργειακή 
απόδοση, τη δυνατότητα πρόσβασης, 
τους χώρους πρασίνου, την προσαρμογή 
των οικοτόπων και την κοινωνική 
ένταξη. Ταυτόχρονα, οι αστικές περιοχές 
επηρεάζονται από τη υποβάθμιση της 
ποιότητας του αέρα και την κλιματική 
αλλαγή και πρέπει να αναπτύξουν τις δικές 
τους στρατηγικές αντιμετώπισης και 
μετριασμού των επιπτώσεων της. Η 
εξεύρεση καινοτόμων ενεργειακών λύσεων 
(ενεργειακή αποδοτικότητα, συστήματα 
παροχής ηλεκτρικής ενέργειας, θέρμανσης 
και ψύξης), ενσωματωμένων στις 
μεταφορές, στην επεξεργασία των 
αποβλήτων και των υδάτων, καθώς και η 
εξεύρεση λύσεων ΤΠΕ για το αστικό 
περιβάλλον είναι, κατά συνέπεια, 
σημαντικές για τη μετάβαση προς μία 
κοινωνία χαμηλών εκπομπών άνθρακα. 
Πρέπει να προβλεφθούν επικεντρωμένες 
πρωτοβουλίες υποστήριξης της σύγκλισης 
σε βιομηχανικές αξιακές αλυσίδες των 
κλάδων της ενέργειας, των μεταφορών και 
των ΤΠΕ για έξυπνες εφαρμογές αστικών 
περιοχών. Ταυτόχρονα, πρέπει να 
αναπτυχθούν και να δοκιμαστούν σε πλήρη 
κλίμακα νέα τεχνολογικά, οργανωτικά, 
προγραμματικά και επιχειρηματικά 
μοντέλα ανάλογα με τις ανάγκες και τα 
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μέσα των πόλεων και των κοινοτήτων. 
Επίσης, χρειάζεται έρευνα για την 
κατανόηση των κοινωνικών, οικονομικών 
και πολιτιστικών ζητημάτων που 
εμπλέκονται στον εν λόγω 
μετασχηματισμό.

Or. en

Τροπολογία 171
Oreste Rossi

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα 1 – μέρος III – σημείο 3.2 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η ηλεκτρική ενέργεια θα διαδραματίσει 
κεντρικό ρόλο στην καθιέρωση 
περιβαλλοντικά βιώσιμης οικονομίας 
χαμηλών εκπομπών άνθρακα. Η διείσδυση 
της παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας 
χαμηλών εκπομπών άνθρακα προχωρά με 
πολύ αργούς ρυθμούς λόγω του υψηλού 
σχετικού κόστους. Υπάρχει πιεστική 
ανάγκη εξεύρεσης λύσεων σημαντικής
μείωσης του κόστους, με βελτιωμένες 
επιδόσεις και βιωσιμότητα, για την 
επιτάχυνση της διάθεσης στην αγορά της 
παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας χαμηλών 
εκπομπών άνθρακα.

Η ηλεκτρική ενέργεια θα διαδραματίσει 
κεντρικό ρόλο στην καθιέρωση 
περιβαλλοντικά βιώσιμης οικονομίας 
χαμηλών εκπομπών άνθρακα. Η διείσδυση 
της παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας 
χαμηλών εκπομπών άνθρακα προχωρά με 
πολύ αργούς ρυθμούς λόγω του υψηλού 
σχετικού κόστους. Υπάρχει πιεστική 
ανάγκη εξεύρεσης λύσεων μείωσης του 
κόστους, ώστε να καταστεί προσιτό και 
ανταγωνιστικό, με βελτιωμένες επιδόσεις 
και βιωσιμότητα, για την επιτάχυνση της 
διάθεσης στην αγορά της παραγωγής 
ηλεκτρικής ενέργειας χαμηλών εκπομπών 
άνθρακα.

Or. it

Τροπολογία 172
Θεόδωρος Σκυλακάκης

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα 1 – μέρος III – σημείο 3.2 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η ηλεκτρική ενέργεια θα διαδραματίσει Η ηλεκτρική ενέργεια θα διαδραματίσει 
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κεντρικό ρόλο στην καθιέρωση 
περιβαλλοντικά βιώσιμης οικονομίας 
χαμηλών εκπομπών άνθρακα. Η διείσδυση 
της παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας 
χαμηλών εκπομπών άνθρακα προχωρά με 
πολύ αργούς ρυθμούς λόγω του υψηλού 
σχετικού κόστους. Υπάρχει πιεστική 
ανάγκη εξεύρεσης λύσεων σημαντικής 
μείωσης του κόστους, με βελτιωμένες 
επιδόσεις και βιωσιμότητα, για την 
επιτάχυνση της διάθεσης στην αγορά της 
παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας χαμηλών 
εκπομπών άνθρακα. Ειδικότερα:

κεντρικό ρόλο στην καθιέρωση 
περιβαλλοντικά βιώσιμης οικονομίας 
χαμηλών εκπομπών άνθρακα. Η διείσδυση 
της παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας 
χαμηλών εκπομπών άνθρακα προχωρά με 
πολύ αργούς ρυθμούς λόγω του υψηλού 
σχετικού κόστους. Υπάρχει πιεστική 
ανάγκη εξεύρεσης λύσεων σημαντικής 
μείωσης του κόστους, με βελτιωμένες 
επιδόσεις και βιωσιμότητα, για την 
επιτάχυνση της διάθεσης στην αγορά της 
παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας χαμηλών 
εκπομπών άνθρακα καθώς και για την 
ανάπτυξη αποτελεσματικών σε σχέση με 
το κόστος μεθόδων αποθήκευσης 
ενέργειας. Ειδικότερα:

Or. en

Τροπολογία 173
Oreste Rossi

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα 1 – μέρος III – σημείο 3.2 – στοιχείο 3.2.1 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Στόχος της αιολικής ενέργειας είναι η 
μείωση του κόστους παραγωγής 
ηλεκτρικής ενέργειας από επάκτιο και 
υπεράκτιο άνεμο κατά το πολύ 20%
περίπου έως το 2020 σε σχέση με το 2010, 
η αυξανόμενη υπεράκτια μετακίνηση και η 
διευκόλυνση της σωστής ενσωμάτωσης 
στο ηλεκτρικό δίκτυο. Θα δοθεί έμφαση 
στην ανάπτυξη, τη δοκιμή και την επίδειξη 
συστημάτων μετατροπής αιολικής 
ενέργειας νέας γενιάς με αποδοτικότητα 
μετατροπής μεγαλύτερης κλίμακας, 
υψηλότερης αποδοτικότητας και 
διαθεσιμότητας τόσο για την ξηρά όσο και 
για τη θάλασσα (συμπεριλαμβανομένων 
απομακρυσμένων περιοχών και δυσμενών 
από άποψη καιρού περιβαλλόντων), καθώς 
και σε διαδικασίες νέων σειρών 

Στόχος της αιολικής ενέργειας είναι η 
μείωση του κόστους παραγωγής 
ηλεκτρικής ενέργειας από επάκτιο και 
υπεράκτιο άνεμο κατά το πολύ 20%
περίπου έως το 2020 σε σχέση με το 2010, 
η αυξανόμενη υπεράκτια μετακίνηση και η 
διευκόλυνση της σωστής ενσωμάτωσης 
στο ηλεκτρικό δίκτυο. Θα δοθεί έμφαση 
στην ανάπτυξη, τη δοκιμή και την επίδειξη 
συστημάτων μετατροπής αιολικής 
ενέργειας νέας γενιάς με αποδοτικότητα 
μετατροπής μεγαλύτερης κλίμακας, 
υψηλότερης αποδοτικότητας και 
διαθεσιμότητας τόσο για την ξηρά όσο και 
για τη θάλασσα (συμπεριλαμβανομένων 
απομακρυσμένων περιοχών και δυσμενών 
από άποψη καιρού περιβαλλόντων), καθώς 
και σε διαδικασίες νέων σειρών 
παραγωγής. Προκειμένου να διαπιστωθεί 
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παραγωγής. κατά πόσον η αιολική ενέργεια είναι σε 
θέση να επιτύχει τον στόχο αυτό, 
αφιερώνεται χωριστό κονδύλιο του 
προϋπολογισμού στις ΕΙΙ στον τομέα της 
αιολικής ενέργειας στο πλαίσιο του 
σχεδίου SET·

Or. it

Τροπολογία 174
Oreste Rossi

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα 1 – μέρος III – σημείο 3.2 – στοιχείο 3.2.2 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Το κόστος της ηλιακής ενέργειας, των 
φωτοβολταϊκών (Φ/Β) και των 
συστημάτων συγκέντρωσης ηλιακής 
ενέργειας (ΣΗΕ) πρέπει να μειωθεί κατά το 
ήμισυ έως το 2020 σε σχέση με το 2010, 
προκειμένου να κερδίσει μερίδιο στην 
αγορά ηλεκτρικής ενέργειας.

Το κόστος της ηλιακής ενέργειας, των 
φωτοβολταϊκών (Φ/Β) και των 
συστημάτων συγκέντρωσης ηλιακής 
ενέργειας (ΣΗΕ) πρέπει να μειωθεί 
τουλάχιστον κατά το ήμισυ έως το 2020 σε 
σχέση με το 2010, προκειμένου να 
κερδίσει μερίδιο στην αγορά ηλεκτρικής 
ενέργειας.

Or. it

Τροπολογία 175
Oreste Rossi

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα 1 – μέρος III – σημείο 3.2 – στοιχείο 3.2.2 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Όσον αφορά τα φωτοβολταϊκά, θα 
χρειαστεί μακροπρόθεσμη έρευνα σε 
καινοτόμες έννοιες και συστήματα, 
επίδειξη και δοκιμή μαζικής παραγωγής με 
στόχο την εγκατάσταση μεγάλης κλίμακας.

Όσον αφορά τα φωτοβολταϊκά, θα 
χρειαστεί μακροπρόθεσμη έρευνα σε 
καινοτόμες έννοιες και συστήματα, 
επίδειξη και δοκιμή για τα πλεονεκτήματα 
της μαζικής παραγωγής με στόχο την 
εγκατάσταση μεγάλης κλίμακας σε 
προσιτό και ανταγωνιστικό κόστος.
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Or. it

Τροπολογία 176
Julie Girling

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα 1 – μέρος III – σημείο 3.2 – στοιχείο 3.2.2 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Όσον αφορά τα φωτοβολταϊκά, θα 
χρειαστεί μακροπρόθεσμη έρευνα σε 
καινοτόμες έννοιες και συστήματα, 
επίδειξη και δοκιμή μαζικής παραγωγής με 
στόχο την εγκατάσταση μεγάλης κλίμακας.

Όσον αφορά τα φωτοβολταϊκά, θα 
χρειαστεί έρευνα σε καινοτόμες έννοιες 
και συστήματα, επίδειξη και δοκιμή 
μαζικής παραγωγής με στόχο την 
εγκατάσταση μεγάλης κλίμακας.

Or. en

Αιτιολόγηση

Εάν ο προαναφερόμενος στόχος προβλέπεται να επιτευχθεί έως το 2020, τότε μπορεί να γίνει 
λόγος για "μακροπρόθεσμη" έρευνα.

Τροπολογία 177
Θεόδωρος Σκυλακάκης

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα 1 – μέρος III – σημείο 3.2 – στοιχείο 3.2.2 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Όσον αφορά τα συστήματα συγκέντρωσης 
ηλιακής ενέργειας, θα δοθεί έμφαση σε 
τρόπους ανάπτυξης για την αύξηση της 
αποδοτικότητας, με παράλληλη μείωση 
του κόστους και των περιβαλλοντικών 
επιπτώσεων, επιτρέποντας τη βιομηχανική 
αναβάθμιση των τεχνολογιών που έχουν 
επιδειχθεί με την κατασκευή πρώτων στο 
είδος τους μονάδων ηλεκτροπαραγωγής. 
Θα δοκιμαστούν λύσεις για τον 
αποτελεσματικό συνδυασμό της 
παραγωγής ηλιακής ηλεκτρικής ενέργειας 
με την αφαλάτωση ύδατος.

Όσον αφορά τα συστήματα συγκέντρωσης 
ηλιακής ενέργειας, θα δοθεί έμφαση σε 
τρόπους ανάπτυξης για την αύξηση της 
αποδοτικότητας, με παράλληλη μείωση 
του κόστους και των περιβαλλοντικών 
επιπτώσεων, επιτρέποντας τη βιομηχανική 
αναβάθμιση των τεχνολογιών που έχουν 
επιδειχθεί με την κατασκευή πρώτων στο 
είδος τους μονάδων ηλεκτροπαραγωγής. 
Θα δοκιμαστούν λύσεις για τον 
αποτελεσματικό συνδυασμό της 
παραγωγής ηλιακής ηλεκτρικής ενέργειας 
με την αφαλάτωση ύδατος. Θα 
δοκιμαστούν επίσης λύσεις για 
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αποτελεσματική αποθήκευση της ηλιακής 
ενέργειας.

Or. en

Τροπολογία 178
Oreste Rossi

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα 1 – μέρος III – σημείο 3.2 – στοιχείο 3.2.2 – παράγραφος 3 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Προκειμένου να διαπιστωθεί κατά πόσον 
η ηλιακή ενέργεια είναι σε θέση να 
επιτύχει τους ορισθέντες στόχους, 
αφιερώνεται χωριστό κονδύλιο του 
προϋπολογισμού στις ΕΙΙ στον τομέα της 
ηλιακής ενέργειας στο πλαίσιο του 
σχεδίου SET·

Or. it

Τροπολογία 179
Oreste Rossi

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα 1 – μέρος III – σημείο 3.2 – στοιχείο 3.2.3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3.2.3. Ανάπτυξη ανταγωνιστικών και 
περιβαλλοντικά ασφαλών τεχνολογιών για 
δέσμευση, μεταφορά και αποθήκευση 
διοξειδίου του άνθρακα

διαγράφεται

Η δέσμευση και αποθήκευση άνθρακα 
(ΔΑΑ) αποτελεί βασική επιλογή που 
πρέπει να αναπτυχθεί ευρέως σε εμπορική 
κλίμακα σε παγκόσμιο επίπεδο για να 
αντιμετωπιστεί η πρόκληση της 
απαλλαγμένης από άνθρακα παραγωγής 
ενέργειας και της βιομηχανίας χαμηλών 
εκπομπών άνθρακα έως το 2050. Στόχος 
είναι η μείωση του επιπλέον κόστους της 
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ΔΑΑ στον τομέα της ενέργειας για 
μονάδες ηλεκτροπαραγωγής που 
λειτουργούν με άνθρακα και μονάδες 
ηλεκτροπαραγωγής που λειτουργούν με 
αέριο σε σχέση με ισοδύναμες μονάδες 
χωρίς ΔΑΑ και ενεργοβόρες βιομηχανικές 
εγκαταστάσεις.
Ειδικότερα, θα υποστηριχτεί η επίδειξη 
ολόκληρης της αλυσίδας ΔΑΑ για ένα 
αντιπροσωπευτικό συνδυασμό 
διαφορετικών τεχνολογικών επιλογών 
δέσμευσης, μεταφοράς και αποθήκευσης. 
Η επίδειξη θα συνοδεύεται από έρευνα 
για περαιτέρω ανάπτυξη των εν λόγω 
τεχνολογιών και παραγωγή 
ανταγωνιστικότερων τεχνολογιών 
δέσμευσης, βελτιωμένων επιμέρους 
στοιχείων, ενσωματωμένων συστημάτων 
και διαδικασιών, ασφαλούς γεωλογικής 
αποθήκευσης και ορθολογικών λύσεων 
για τη μεγάλης κλίμακας 
επαναχρησιμοποίηση δεσμευμένου 
διοξειδίου του άνθρακα, ώστε να είναι 
εφικτή η εμπορική ανάπτυξη τεχνολογιών 
ΔΑΑ για μονάδες ηλεκτροπαραγωγής από 
ορυκτά καύσιμα και άλλες βιομηχανίες 
υψηλών εκπομπών άνθρακα που θα 
τεθούν σε λειτουργία μετά το 2020.

Or. it

Τροπολογία 180
Oreste Rossi

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα 1 – μέρος III – σημείο 3.2 – στοιχείο 3.2.4 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η γεωθερμική, η υδραυλική και η 
θαλάσσια ενέργεια, καθώς και άλλες 
ανανεώσιμες πηγές ενέργειας δύνανται να 
συμβάλλουν στην απαλλαγή από άνθρακα 
της ευρωπαϊκής παροχής ενέργειας, 
ενισχύοντας ταυτόχρονα την ευελιξία της 

Η γεωθερμική, η υδραυλική και η 
θαλάσσια ενέργεια, καθώς και άλλες 
ανανεώσιμες πηγές ενέργειας δύνανται να 
συμβάλλουν στην απαλλαγή από άνθρακα 
της ευρωπαϊκής παροχής ενέργειας, 
ενισχύοντας ταυτόχρονα την ευελιξία της 
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σε μεταβλητή παραγωγή και χρήση 
ενέργειας. Στόχος είναι να αποκτήσουν οι 
οικονομικές και βιώσιμες τεχνολογίες 
εμπορική ωριμότητα που να επιτρέπει 
μεγάλης κλίμακας διάθεση σε βιομηχανικό 
επίπεδο, συμπεριλαμβανομένης της 
ενσωμάτωσης στο δίκτυο. Η ενέργεια από 
τους ωκεανούς όπως η ενέργεια από τις 
παλίρροιες και τα κύματα αποτελεί 
πράγματι προβλέψιμη ενέργεια μηδενικών 
εκπομπών. Οι ερευνητικές δραστηριότητες 
πρέπει να περιλαμβάνουν καινοτόμο 
εργαστηριακή έρευνα για αξιόπιστα 
επιμέρους στοιχεία και υλικά χαμηλού 
κόστους σε περιβάλλοντα υψηλής 
διάβρωσης και βιολογικών εναποθέσεων 
καθώς και επιδείξεις υπό τις διάφορες 
συνθήκες που απαντώνται στα ευρωπαϊκά 
ύδατα.

σε μεταβλητή παραγωγή και χρήση 
ενέργειας. Στόχος είναι να αποκτήσουν οι 
οικονομικές και βιώσιμες τεχνολογίες 
εμπορική ωριμότητα που να επιτρέπει
μεγάλης κλίμακας διάθεση σε βιομηχανικό 
επίπεδο, συμπεριλαμβανομένης της 
ενσωμάτωσης στο δίκτυο. Η ενέργεια από 
τους ωκεανούς όπως η ενέργεια από τις 
παλίρροιες και τα κύματα αποτελεί 
πράγματι προβλέψιμη ενέργεια μηδενικών 
εκπομπών. Οι ερευνητικές δραστηριότητες 
πρέπει να περιλαμβάνουν καινοτόμο 
εργαστηριακή έρευνα για αξιόπιστα 
επιμέρους στοιχεία και υλικά χαμηλού 
κόστους σε περιβάλλοντα υψηλής 
διάβρωσης και βιολογικών εναποθέσεων 
καθώς και επιδείξεις υπό τις διάφορες 
συνθήκες που απαντώνται στα ευρωπαϊκά
ύδατα. Προκειμένου να διαπιστωθεί κατά 
πόσον η υδροηλεκτρική, γεωθερμική και 
ωκεάνια ενέργεια ηλιακή ενέργεια είναι σε 
θέση να επιτύχει τους ορισθέντες 
στόχους, αφιερώνεται χωριστό κονδύλιο 
του προϋπολογισμού στις ΕΙΙ στον τομέα 
των μορφών αυτών ενέργειας στο πλαίσιο 
του σχεδίου SET·

Or. it

Τροπολογία 181
Oreste Rossi

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα 1 – μέρος III – σημείο 3.3 – στοιχείο 3.3.1 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Στόχος της βιοενέργειας είναι να 
αποκτήσουν εμπορική ωριμότητα οι πλέον 
ελπιδοφόρες τεχνολογίες, για να επιτραπεί 
η μεγάλης κλίμακας, βιώσιμη παραγωγή 
προηγμένων βιοκαυσίμων δεύτερης γενιάς 
διαφορετικών αξιακών αλυσίδων για τις 
μεταφορές και την υψηλής αποδοτικότητας 
συνδυασμένη παραγωγή θέρμανσης και 
ηλεκτρισμού από βιομάζα, 

Στόχος της βιοενέργειας είναι να 
αποκτήσουν εμπορική ωριμότητα οι πλέον 
ελπιδοφόρες τεχνολογίες, για να επιτραπεί 
η μεγάλης κλίμακας, βιώσιμη παραγωγή 
προηγμένων βιοκαυσίμων δεύτερης γενιάς 
διαφορετικών αξιακών αλυσίδων για τις 
μεταφορές και την υψηλής αποδοτικότητας 
συνδυασμένη παραγωγή θέρμανσης και 
ηλεκτρισμού από βιομάζα. Στόχος είναι η 
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συμπεριλαμβανομένης της ΔΑΑ. Στόχος 
είναι η ανάπτυξη και επίδειξη της 
τεχνολογίας για διαφορετικές μορφές 
βιοενέργειας σε διαφορετικές κλίμακες, 
λαμβάνοντας υπόψη τις διαφορετικές 
γεωγραφικές και κλιματικές συνθήκες και 
τους υλικοτεχνικούς περιορισμούς. Η 
μακροπρόθεσμη έρευνα θα υποστηρίζει 
την ανάπτυξη βιώσιμης βιομηχανίας 
παραγωγής βιοενέργειας μετά το 2020. Οι 
εν λόγω δραστηριότητες θα συμπληρώνουν 
ερευνητικές δραστηριότητες στον 
εφοδιασμό (πρώτες ύλες, βιο-πόροι) και 
στην χρησιμοποίηση (ενσωμάτωση σε 
στόλους οχημάτων) που διεξάγονται στο 
πλαίσιο άλλων συναφών κοινωνιακών 
προκλήσεων.

ανάπτυξη και επίδειξη της τεχνολογίας για 
διαφορετικές μορφές βιοενέργειας σε 
διαφορετικές κλίμακες, λαμβάνοντας 
υπόψη τις διαφορετικές γεωγραφικές και 
κλιματικές συνθήκες και τους 
υλικοτεχνικούς περιορισμούς. Η 
μακροπρόθεσμη έρευνα θα υποστηρίζει 
την ανάπτυξη βιώσιμης βιομηχανίας 
παραγωγής βιοενέργειας μετά το 2020. Οι 
εν λόγω δραστηριότητες θα συμπληρώνουν 
ερευνητικές δραστηριότητες στον 
εφοδιασμό (πρώτες ύλες, βιο-πόροι) και 
στην χρησιμοποίηση (ενσωμάτωση σε 
στόλους οχημάτων) που διεξάγονται στο 
πλαίσιο άλλων συναφών κοινωνικών 
προκλήσεων.

Or. it

Τροπολογία 182
Oreste Rossi

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα 1 – μέρος III – σημείο 3.3 – στοιχείο 3.3.2 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Οι κυψέλες καυσίμου και το υδρογόνο 
έχουν μεγάλη δυνατότητα συνεισφοράς 
στην αντιμετώπιση των ενεργειακών 
προκλήσεων που αντιμετωπίζει η Ευρώπη. 
Προκειμένου οι εν λόγω τεχνολογίες να 
διατεθούν ανταγωνιστικά στην αγορά, 
πρέπει να μειωθεί σημαντικά το κόστος. 
Ενδεικτικά, το κόστος των συστημάτων 
κυψέλης καυσίμου για τις μεταφορές θα 
πρέπει να υποδεκαπλασιαστεί κατά την 
επόμενη δεκαετία. Για να γίνει αυτό, θα 
υποστηριχθούν μεγάλης κλίμακας 
επιδείξεις και προ-εμπορικές 
δραστηριότητες ανάπτυξης για φορητές, 
μόνιμες και εφαρμογές στις μεταφορές και 
συναφείς υπηρεσίες, καθώς και για 
μακροπρόθεσμη έρευνα και τεχνολογική 
ανάπτυξη, ώστε να συγκροτηθεί 

Οι κυψέλες καυσίμου και το υδρογόνο 
έχουν μεγάλη δυνατότητα συνεισφοράς 
στην αντιμετώπιση των ενεργειακών 
προκλήσεων που αντιμετωπίζει η Ευρώπη. 
Προκειμένου οι εν λόγω τεχνολογίες να 
διατεθούν ανταγωνιστικά στην αγορά, 
πρέπει να μειωθεί σημαντικά το κόστος. 
Ενδεικτικά, το κόστος των συστημάτων 
κυψέλης καυσίμου για τις μεταφορές θα 
πρέπει τουλάχιστον να υποδεκαπλασιαστεί 
κατά την επόμενη δεκαετία. Για να γίνει 
αυτό, θα υποστηριχθούν μεγάλης κλίμακας 
επιδείξεις και προ-εμπορικές 
δραστηριότητες ανάπτυξης για φορητές, 
μόνιμες και εφαρμογές στις μεταφορές και 
συναφείς υπηρεσίες, καθώς και για 
μακροπρόθεσμη έρευνα και τεχνολογική 
ανάπτυξη, ώστε να συγκροτηθεί 
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ανταγωνιστική αλυσίδα κυψέλης καυσίμου 
και βιώσιμη παραγωγή και υποδομή για το 
υδρογόνο σε ολόκληρη την Ένωση. 
Χρειάζεται έντονη εθνική και διεθνής 
συνεργασία για να αναπτυχθούν εμπορικές 
καινοτομίες επαρκούς κλίμακας, 
συμπεριλαμβανομένης της ανάπτυξης 
κατάλληλων προτύπων.

ανταγωνιστική αλυσίδα κυψέλης καυσίμου 
και βιώσιμη παραγωγή και υποδομή για το 
υδρογόνο σε ολόκληρη την Ένωση. 
Χρειάζεται έντονη εθνική και διεθνής 
συνεργασία για να αναπτυχθούν εμπορικές 
καινοτομίες επαρκούς κλίμακας, 
συμπεριλαμβανομένης της ανάπτυξης 
κατάλληλων προτύπων.

Or. it

Τροπολογία 183
Oreste Rossi

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα 1 – μέρος III – σημείο 4.1 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η Ευρώπη έχει ορίσει ως στόχο πολιτικής 
την επίτευξη μείωσης κατά 60% του 
διοξειδίου του άνθρακα έως το 2050. 
Στόχος είναι η μείωση κατά το ήμισυ της 
χρήσης αυτοκινήτων «που κινούνται με 
συμβατικά καύσιμα» στις πόλεις και η 
επίτευξη ουσιαστικά απελευθερωμένης 
από το διοξείδιο του άνθρακα 
υλικοτεχνικής υποδομής πόλεων σε 
μεγάλα αστικά κέντρα έως το 2030. Έως 
το 2050 τα καύσιμα χαμηλών εκπομπών 
άνθρακα στις αερομεταφορές πρέπει να 
ανέλθουν στο 40% και οι εκπομπές 
διοξειδίου του άνθρακα από καύσιμα 
πλοίων πρέπει να μειωθούν κατά 40%.

διαγράφεται

Or. it

Αιτιολόγηση

Ο ορίζοντας του προγράμματος περιορίζεται, ήδη με την ονομασία του, έως το 2020. Είναι, ως 
εκ τούτου, περιττό να γίνονται αναφορές σε σενάρια που αφορούν τις επόμενες δεκαετίες.

Τροπολογία 184
Oreste Rossi
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Πρόταση απόφασης
Παράρτημα 1 – μέρος III – σημείο 4.1 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η έρευνα και η καινοτομία θα συμβάλλουν 
ουσιαστικά στην ανάπτυξη και υλοποίηση 
των απαραίτητων λύσεων για όλα τα μέσα 
μεταφοράς, οι οποίες θα μειώσουν 
δραστικά τις επιβλαβείς για το περιβάλλον 
εκπομπές των συστημάτων μεταφορών 
(όπως CO2, NOx, και SOx), θα μειώσουν 
την εξάρτησή τους από ορυκτά καύσιμα 
και κατά συνέπεια, θα μειώσουν τον 
αντίκτυπο των συστημάτων μεταφορών 
στη βιοποικιλότητα και θα διατηρήσουν 
τους φυσικούς πόρους.

Η έρευνα και η καινοτομία θα συμβάλουν
ουσιαστικά στην ανάπτυξη και υλοποίηση 
των απαραίτητων λύσεων για όλα τα μέσα 
μεταφοράς, οι οποίες, σε ανταγωνιστικές 
τιμές αγοράς, θα μειώσουν δραστικά τις 
επιβλαβείς για το περιβάλλον εκπομπές 
των συστημάτων μεταφορών (όπως CO2, 
NOx, και SOx), θα μειώσουν την εξάρτησή 
τους από ορυκτά καύσιμα και κατά 
συνέπεια, θα μειώσουν τον αντίκτυπο των 
συστημάτων μεταφορών στη 
βιοποικιλότητα και θα διατηρήσουν τους 
φυσικούς πόρους.

Or. it

Τροπολογία 185
Oreste Rossi

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα 1 – μέρος III – σημείο 4.1 – παράγραφος 3 – στοιχείο 4.1.1 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(α) Η ανάπτυξη και επιτάχυνση της 
διείσδυσης καθαρότερων τεχνολογιών 
πρόωσης είναι σημαντική για τη μείωση ή 
εξάλειψη του διοξειδίου του άνθρακα και 
της ρύπανσης από τις μεταφορές.
Χρειάζονται νέες και καινοτόμες λύσεις, 
βασισμένες στους ηλεκτρικούς κινητήρες 
και τους συσσωρευτές, τις κυψέλες 
καυσίμου ή την υβριδική πρόωση. Οι 
τεχνολογικές καινοτομίες θα βοηθήσουν 
επίσης στη βελτίωση της περιβαλλοντικής 
απόδοσης των παραδοσιακών συστημάτων 
πρόωσης.

(α) Η ανάπτυξη και επιτάχυνση της 
διείσδυσης καθαρότερων τεχνολογιών 
πρόωσης είναι σημαντική για τη μείωση ή 
εξάλειψη του διοξειδίου του άνθρακα και 
της ρύπανσης από τις μεταφορές.
Χρειάζονται νέες και καινοτόμες λύσεις,
σε ανταγωνιστικές τιμές αγοράς,
βασισμένες στους ηλεκτρικούς κινητήρες
και τους συσσωρευτές, τις κυψέλες 
καυσίμου ή την υβριδική πρόωση. Οι 
τεχνολογικές καινοτομίες θα βοηθήσουν 
επίσης στη βελτίωση της περιβαλλοντικής 
απόδοσης των παραδοσιακών συστημάτων 
πρόωσης.

Or. it
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Τροπολογία 186
Richard Seeber, Judith A. Merkies

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα 1 – μέρος III – σημείο 5 – τίτλος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5. Δράση για το κλίμα, απόδοση πόρων και 
πρώτες ύλες

5. Δράση για το κλίμα και τα ύδατα, 
απόδοση πόρων και πρώτες ύλες

Or. en

Τροπολογία 187
Cristina Gutiérrez-Cortines

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα 1 – μέρος III – σημείο 5.1 – στοιχείο 5.1.2 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Υπάρχει ανεπάρκεια γνώσεων ως προς την 
ικανότητα της κοινωνίας και της 
οικονομίας για προσαρμογή στην 
κλιματική αλλαγή. Τα αποτελεσματικά, 
ισόρροπα και κοινωνικά αποδεκτά μέτρα 
προς ένα περιβάλλον και μια κοινωνία που 
είναι ανθεκτικά ως προς τις αλλαγές του 
κλίματος καθιστούν αναγκαία την 
ολοκληρωμένη ανάλυση των υφιστάμενων 
και μελλοντικών επιπτώσεων, τρωτών 
σημείων, εκθέσεων του πληθυσμού, 
κινδύνων, κόστους και ευκαιριών που 
συνδέονται με την κλιματική αλλαγή και 
την ποικιλότητα, λαμβάνοντας υπόψη 
ακραία γεγονότα και απειλές που 
προκαλούνται από το κλίμα και την 
επανάληψή τους. Η ανάλυση αυτή θα 
αναπτυχθεί επίσης ως προς τον αρνητικό 
αντίκτυπο της κλιματικής αλλαγής στη 
βιοποικιλότητα, τα οικοσυστήματα και τις 
υπηρεσίες οικοσυστήματος, στις υποδομές, 
τους οικονομικούς και φυσικούς πόρους.
Θα δοθεί έμφαση στα φυσικά 

Υπάρχει ανεπάρκεια γνώσεων ως προς την 
ικανότητα της κοινωνίας και της 
οικονομίας για προσαρμογή στην 
κλιματική αλλαγή. Τα αποτελεσματικά, 
ισόρροπα και κοινωνικά αποδεκτά μέτρα 
προς ένα περιβάλλον και μια κοινωνία που 
είναι ανθεκτικά ως προς τις αλλαγές του 
κλίματος καθιστούν αναγκαία την 
ολοκληρωμένη ανάλυση των υφιστάμενων 
και μελλοντικών επιπτώσεων, τρωτών 
σημείων, εκθέσεων του πληθυσμού, 
κινδύνων, κόστους και ευκαιριών που 
συνδέονται με την κλιματική αλλαγή και 
την ποικιλότητα, λαμβάνοντας υπόψη 
ακραία γεγονότα και απειλές που 
προκαλούνται από το κλίμα και την 
επανάληψή τους. Η ανάλυση αυτή θα 
αναπτυχθεί επίσης ως προς τον αρνητικό 
αντίκτυπο της κλιματικής αλλαγής στη 
βιοποικιλότητα, τα οικοσυστήματα και τις 
υπηρεσίες οικοσυστήματος, στις υποδομές, 
τους οικονομικούς και φυσικούς πόρους.
Θα δοθεί έμφαση στα φυσικά 
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οικοσυστήματα και στα δομημένα 
περιβάλλοντα υψηλότερης αξίας, καθώς 
επίσης στους βασικούς κοινωνικούς, 
πολιτιστικούς και οικονομικούς τομείς σε 
όλη την Ευρώπη. Θα πραγματοποιηθούν 
δράσεις που θα διερευνήσουν τις 
επιπτώσεις και τους αυξανόμενους 
κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία που 
προκύπτουν από την κλιματική αλλαγή και 
τις αυξημένες συγκεντρώσεις αερίων του 
θερμοκηπίου στην ατμόσφαιρα. Η έρευνα 
θα αξιολογήσει καινοτόμες, ισοδύναμα 
κατανεμημένες και αποδοτικές ως προς το 
κόστος επεμβάσεις προσαρμογής στην 
κλιματική αλλαγή, συμπεριλαμβανομένης 
της προστασίας και της προσαρμογής των 
φυσικών πόρων και οικοσυστημάτων και 
των σχετικών αποτελεσμάτων, για την 
ενημέρωση και υποστήριξη της ανάπτυξης 
και της υλοποίησής τους σε όλα τα επίπεδα 
και τις κλίμακες. Θα περιλαμβάνονται 
επίσης ο πιθανός αντίκτυπος, το κόστος 
και οι κίνδυνοι των επιλογών της 
γεωμηχανικής. Θα διερευνηθούν επίσης οι 
σύνθετες διασυνδέσεις, οι συγκρούσεις και 
οι συνέργειες των επιλογών πολιτικής 
προσαρμογής και πρόληψης κινδύνων σε 
σχέση με άλλες κλιματικές και τομεακές 
πολιτικές, συμπεριλαμβανομένων των 
αντίκτυπων στην απασχόληση και στα 
επίπεδα διαβίωσης των ευάλωτων ομάδων.

οικοσυστήματα, στους αρχαιολογικούς 
χώρους, στα δομημένα περιβάλλοντα 
υψηλότερης αξίας και στα αστικά τοπία 
και στην αστική κληρονομία, καθώς 
επίσης στους πολιτιστικούς πόρους, στους
βασικούς κοινωνικούς, πολιτιστικούς και 
οικονομικούς τομείς σε όλη την Ευρώπη.
Θα πραγματοποιηθούν δράσεις που θα 
διερευνήσουν τις επιπτώσεις και τους 
αυξανόμενους κινδύνους για την 
ανθρώπινη υγεία που προκύπτουν από την 
κλιματική αλλαγή και τις αυξημένες 
συγκεντρώσεις αερίων του θερμοκηπίου 
στην ατμόσφαιρα. Η έρευνα θα 
αξιολογήσει καινοτόμες, ισοδύναμα 
κατανεμημένες και αποδοτικές ως προς το 
κόστος επεμβάσεις προσαρμογής στην 
κλιματική αλλαγή, συμπεριλαμβανομένης 
της προστασίας και της προσαρμογής των 
φυσικών πόρων και οικοσυστημάτων και 
των σχετικών αποτελεσμάτων, για την 
ενημέρωση και υποστήριξη της ανάπτυξης 
και της υλοποίησής τους σε όλα τα επίπεδα 
και τις κλίμακες. Θα περιλαμβάνονται 
επίσης ο πιθανός αντίκτυπος, το κόστος 
και οι κίνδυνοι των επιλογών της 
γεωμηχανικής. Θα διερευνηθούν επίσης οι 
σύνθετες διασυνδέσεις, οι συγκρούσεις και 
οι συνέργειες των επιλογών πολιτικής 
προσαρμογής και πρόληψης κινδύνων σε 
σχέση με άλλες κλιματικές και τομεακές 
πολιτικές, συμπεριλαμβανομένων των 
αντίκτυπων στην απασχόληση και στα 
επίπεδα διαβίωσης των ευάλωτων ομάδων.

Or. en

Τροπολογία 188
Julie Girling

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα 1 – μέρος 5 – σημείο 5.1 – στοιχείο 5.1.3 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η μετάβαση της ΕΕ σε μια ανταγωνιστική, Η μετάβαση της ΕΕ σε μια ανταγωνιστική, 
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αποδοτική ως προς τους πόρους και 
ανθεκτική ως προς την κλιματική αλλαγή 
οικονομία έως το 2050 απαιτεί το 
σχεδιασμό αποτελεσματικών, 
μακροπρόθεσμων στρατηγικών χαμηλών 
εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα και 
σημαντικών εξελίξεων στην ικανότητά μας 
για καινοτομία. Η έρευνα θα αξιολογήσει 
τους περιβαλλοντικούς και 
κοινωνικοοικονομικούς κινδύνους, τις 
ευκαιρίες και τον αντίκτυπο των επιλογών 
μετριασμού των επιπτώσεων της 
κλιματικής αλλαγής. Η έρευνα θα 
υποστηρίξει την ανάπτυξη και την 
αξιολόγηση των νέων μοντέλων κλίματος-
ενέργειας-οικονομίας, λαμβάνοντας υπόψη 
τα οικονομικά μέσα και τους σχετικούς 
εξωγενείς παράγοντες, με στόχο τον 
έλεγχο των επιλογών πολιτικής 
μετριασμού των επιπτώσεων και 
τεχνολογικές λύσεις χαμηλών εκπομπών 
διοξειδίου του άνθρακα σε διάφορες 
κλίμακες και για τους βασικούς 
οικονομικούς και κοινωνικούς τομείς στην 
ΕΕ και σε παγκόσμιο επίπεδο. Οι δράσεις 
θα προωθήσουν την τεχνολογική, θεσμική 
και κοινωνικοοικονομική καινοτομία 
βελτιώνοντας τις συνδέσεις μεταξύ 
έρευνας και εφαρμογής και μεταξύ 
επιχειρηματιών, τελικών χρηστών, 
ερευνητών και ιδρυμάτων γνώσης.

αποδοτική ως προς τους πόρους και 
ανθεκτική ως προς την κλιματική αλλαγή 
οικονομία έως το 2050 απαιτεί το 
σχεδιασμό αποτελεσματικών, 
μακροπρόθεσμων στρατηγικών χαμηλών 
εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα και 
σημαντικών εξελίξεων στην ικανότητά μας 
για καινοτομία. Η έρευνα θα αξιολογήσει 
τους περιβαλλοντικούς και 
κοινωνικοοικονομικούς κινδύνους, τις 
ευκαιρίες και τον αντίκτυπο των επιλογών 
μετριασμού των επιπτώσεων της 
κλιματικής αλλαγής. Στο πλαίσιο της 
έρευνας που είναι επικεντρωμένη στη 
μείωση των εκπομπών CO2 θα πρέπει να 
εξετάζεται πάντα ο επείγων χαρακτήρας 
του προβλήματος και να λαμβάνονται 
υπόψη τόσο η αριστεία των προτύπων 
όσο και η ταχύτητα απόκρισης. Η έρευνα 
θα υποστηρίξει την ανάπτυξη και την 
αξιολόγηση των νέων μοντέλων κλίματος-
ενέργειας-οικονομίας, λαμβάνοντας υπόψη 
τα οικονομικά μέσα και τους σχετικούς 
εξωγενείς παράγοντες, με στόχο τον 
έλεγχο των επιλογών πολιτικής 
μετριασμού των επιπτώσεων και 
τεχνολογικές λύσεις χαμηλών εκπομπών 
διοξειδίου του άνθρακα σε διάφορες 
κλίμακες και για τους βασικούς 
οικονομικούς και κοινωνικούς τομείς στην 
ΕΕ και σε παγκόσμιο επίπεδο. Οι δράσεις 
θα προωθήσουν την τεχνολογική, θεσμική 
και κοινωνικοοικονομική καινοτομία 
βελτιώνοντας τις συνδέσεις μεταξύ 
έρευνας και εφαρμογής και μεταξύ 
επιχειρηματιών, τελικών χρηστών, 
ερευνητών και ιδρυμάτων γνώσης.

Or. en

Τροπολογία 189
Cristina Gutiérrez-Cortines, 

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα 1 – σημείο 5 – στοιχείο 5.1 – σημείο 5.1.3 – παράγραφος 1 α (νέα)
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Αλλαγή του κλίματος και ζητήματα 
διαχείρισης των υδάτων
Το ζήτημα της αλλαγής του κλίματος θα 
πρέπει να σχετίζεται με τα ζητήματα 
διαχείρισης των υδάτων. Στο μέλλον, οι 
μεγάλες προκλήσεις για την έρευνα με 
αντικείμενο τα ύδατα θα προκύψουν κατά 
πρώτο λόγο από την ανάγκη θεώρησης
του ζητήματος ολοένα και περισσότερο 
σε συνάρτηση με ζητήματα που αφορούν 
την παγκόσμια αλλαγή, την αλλαγή του 
κλίματος, την αυξανόμενη γεωπολιτική 
σπουδαιότητα καθώς και με πτυχές που 
αφορούν την ενέργεια και την υγεία.
Οι υδάτινοι πόροι θα πρέπει να τυγχάνουν 
ολιστικής αντιμετώπισης και διαχείρισης. 
Σε αυτήν συμπεριλαμβάνονται οι φυσικές 
περιοχές και τα οικολογικά ζητήματα, η 
κατανόηση των υπηρεσιών 
οικοσυστήματος ως διαδικασίας, η 
προστασία της ποιότητας του πόσιμου 
νερού και τα διάφορα πολιτικά 
συστήματα και οι θεσμικές δομές.
Η βάση γνώσεων πρέπει να ενσωματώνει 
την έννοια των «περιβαλλοντικών ροών» 
και να λαμβάνει υπόψη τις υπηρεσίες 
οικοσυστήματος που στηρίζονται στο 
νερό· τονίζει την ανάγκη να ληφθεί υπόψη 
ότι οι αλλαγές στον κύκλο του νερού 
εξαρτώνται από τον οικότοπο και αυτό 
επηρεάζει τα ποσοστά των υδάτων που 
ανακυκλώνονται.

Or. en

Τροπολογία 190
Cristina Gutiérrez-Cortines, Salvatore Tatarella

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα 1 – σημείο 5 – στοιχείο 5.1 – σημείο 5.1.3 α (νέο)
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5.1.3a. Είναι ουσιώδες να μελετηθούν οι 
περιφερειακές επιπτώσεις της αλλαγής 
του κλίματος στο οικοσύστημα, στους 
υδάτινους πόρους, στη γεωργία και στη 
δασοκομία, ούτως ώστε να αναλυθεί ο 
αντίκτυπός της στην ανθρώπινη ζωή, 
στην υγεία και σε άλλα 
κοινωνικοοικονομικά ζητήματα, αλλά και 
να διερευνηθεί επίσης ο άμεσος και 
έμμεσος αντίκτυπος της παγκόσμιας 
αλλαγής στη δυναμική και στις 
ικανότητες του οικοσυστήματος.

Or. en

Τροπολογία 191
Cristina Gutiérrez-Cortines

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα 1 – μέρος 5 – σημείο 5.2 – στοιχείο 5.2.1 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Οι ενέργειες της κοινωνίας ενέχουν τον 
κίνδυνο να επιφέρουν μεταβολές στο 
περιβάλλον, οι οποίες θα είναι μη 
αναστρέψιμες και θα μεταβάλλουν το 
χαρακτήρα των οικοσυστημάτων. Η 
πρόβλεψη των κινδύνων αυτών μέσω της 
αξιολόγησης, της παρακολούθησης και της 
πρόβλεψης των επιπτώσεων των 
ανθρώπινων δραστηριοτήτων στο 
περιβάλλον και των περιβαλλοντικών 
αλλαγών στην ευημερία του ανθρώπου 
είναι ζωτικής σημασίας. Η έρευνα στα 
θαλάσσια οικοσυστήματα (από τις 
παράκτιες ζώνες έως τα βαθέα ύδατα), στα 
οικοσυστήματα γλυκών υδάτων, στα 
επίγεια και στα αστικά οικοσυστήματα 
συμπεριλαμβανομένων των 
οικοσυστημάτων που εξαρτώνται από τα 
υπόγεια ύδατα, θα βελτιώσει την 
κατανόηση των σύνθετων 

Οι ενέργειες της κοινωνίας ενέχουν τον 
κίνδυνο να επιφέρουν μεταβολές στο 
περιβάλλον, οι οποίες θα είναι μη 
αναστρέψιμες και θα μεταβάλλουν το 
χαρακτήρα των οικοσυστημάτων. Η 
πρόβλεψη των κινδύνων αυτών μέσω της 
αξιολόγησης, της παρακολούθησης και της 
πρόβλεψης των επιπτώσεων των 
ανθρώπινων δραστηριοτήτων στο 
περιβάλλον και των περιβαλλοντικών 
αλλαγών στην ευημερία του ανθρώπου 
είναι ζωτικής σημασίας. Η έρευνα στα 
θαλάσσια οικοσυστήματα (από τις 
παράκτιες ζώνες έως τα βαθέα ύδατα), στα 
οικοσυστήματα γλυκών υδάτων, στα 
επίγεια και στα αστικά οικοσυστήματα 
συμπεριλαμβανομένων των 
οικοσυστημάτων που εξαρτώνται από τα 
υπόγεια ύδατα, θα βελτιώσει την 
κατανόηση των σύνθετων 
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αλληλεπιδράσεων μεταξύ των φυσικών 
πόρων και των κοινωνικών, οικονομικών 
και οικολογικών συστημάτων, 
συμπεριλαμβανομένων των φυσικών 
«σημείων ανατροπής της ισορροπίας» και 
την ανθεκτικότητα ή την ευπάθεια των 
ανθρώπινων βιολογικών συστημάτων. Θα 
εξετάσει τον τρόπο με τον οποίο 
λειτουργούν και αλληλεπιδρούν τα 
οικοσυστήματα με τις ανθρωπογενείς 
επιπτώσεις, τον τρόπο αποκατάστασής 
τους και τον τρόπο με τον οποίο θα 
επηρεάσουν τις οικονομίες και την 
ευημερία των ανθρώπων. Θα διερευνήσει 
επίσης τις λύσεις για την αντιμετώπιση των 
προκλήσεων ως προς τους πόρους. Ακόμη, 
θα συμβάλει στις πολιτικές και τις 
πρακτικές που διασφαλίζουν ότι οι 
κοινωνικές και οικονομικές 
δραστηριότητες λειτουργούν εντός των 
ορίων της βιωσιμότητας και της 
προσαρμοστικότητας των οικοσυστημάτων 
και της βιοποικιλότητας.

αλληλεπιδράσεων μεταξύ των φυσικών 
πόρων και των κοινωνικών, οικονομικών 
και οικολογικών συστημάτων, 
συμπεριλαμβανομένων των φυσικών 
«σημείων ανατροπής της ισορροπίας» και 
την ανθεκτικότητα ή την ευπάθεια των 
ανθρώπινων βιολογικών συστημάτων. Θα 
εξετάσει τον τρόπο με τον οποίο 
λειτουργούν και αλληλεπιδρούν τα 
οικοσυστήματα με τις ανθρωπογενείς 
επιπτώσεις, τον τρόπο αποκατάστασής 
τους και τον τρόπο με τον οποίο θα 
επηρεάσουν τις οικονομίες και την 
ευημερία των ανθρώπων. Θα διερευνήσει 
επίσης τις λύσεις για την αντιμετώπιση των 
προκλήσεων ως προς τους πόρους. Είναι 
αναγκαία η καινοτομία για την εκπόνηση 
νέων μοντέλων διαχείρισης των υδάτων 
που να εγγυώνται διαφάνεια. Τούτο 
πρέπει να καλύπτει: τις πληροφορίες 
σχετικά με την προέλευση του νερού, την 
ίση κατανομή και τη διαδικασία για την 
πώληση και τη χρήση του. Ακόμη, θα 
συμβάλει στις πολιτικές και τις πρακτικές 
που διασφαλίζουν ότι οι κοινωνικές και 
οικονομικές δραστηριότητες λειτουργούν 
εντός των ορίων της βιωσιμότητας και της 
προσαρμοστικότητας των οικοσυστημάτων 
και της βιοποικιλότητας.

Or. en

Τροπολογία 192
Cristina Gutiérrez-Cortines

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα 1 – μέρος 5 – σημείο 5.2 – στοιχείο 5.2.2 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τα κοινωνικά και οικονομικά συστήματα 
και τα συστήματα διακυβέρνησης 
εξακολουθούν να μην αντιμετωπίζουν 
ταυτόχρονα τη μείωση των πόρων και τη 
ζημιά στα οικοσυστήματα. Η έρευνα και η 
καινοτομία θα ενισχύσουν τις αποφάσεις 

Τα κοινωνικά και οικονομικά συστήματα 
και τα συστήματα διακυβέρνησης 
εξακολουθούν να μην αντιμετωπίζουν 
ταυτόχρονα τη μείωση των πόρων και τη 
ζημιά στα οικοσυστήματα. Η έρευνα και η 
καινοτομία θα ενισχύσουν τις αποφάσεις 
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πολιτικής που είναι αναγκαίες για τη 
διαχείριση των φυσικών πόρων και των 
οικοσυστημάτων ώστε να αποτραπεί ή να 
προσαρμοστεί, η επιβλαβής κλιματική και 
περιβαλλοντική αλλαγή και να προωθηθεί 
η θεσμική, οικονομική, συμπεριφορική και 
τεχνολογική μεταβολή που διασφαλίζουν 
τη βιωσιμότητα. Θα δοθεί έμφαση στα 
κρίσιμα από πλευράς πολιτικής 
οικοσυστήματα και στις υπηρεσίες 
οικοσυστήματος, όπως το πόσιμο νερό, οι 
θάλασσες και οι ωκεανοί, η ποιότητα της 
ατμόσφαιρας, η βιοποικιλότητα, η χρήση 
της γης και το έδαφος. Η ανθεκτικότητα 
των κοινωνιών και των οικοσυστημάτων 
σε καταστροφικά συμβάντα, 
συμπεριλαμβανομένων των φυσικών 
απειλών θα υποστηρίζεται μέσω 
βελτιωμένων ικανοτήτων πρόβλεψης, 
έγκαιρης προειδοποίησης και αξιολόγησης 
των τρωτών σημείων και των επιπτώσεων, 
συμπεριλαμβανομένης της διάστασης των 
πολλαπλών κινδύνων. Η έρευνα και η 
καινοτομία θα παράσχουν συνεπώς 
υποστήριξη για τις περιβαλλοντικές 
πολιτικές και τις πολιτικές αποδοτικότητας 
πόρων καθώς και επιλογές για την 
αποτελεσματική διακυβέρνηση βάσει 
στοιχείων εντός ασφαλών ορίων 
λειτουργίας. Θα αναπτυχθούν καινοτόμοι 
τρόποι για την αύξηση της συνοχής των 
πολιτικών, την επίλυση των συμβιβασμών 
και τη διαχείριση των συγκρουόμενων 
συμφερόντων και τη βελτίωση της 
ευαισθητοποίησης του κοινού για τα 
αποτελέσματα της έρευνας και της 
συμμετοχής των πολιτών στη διαδικασία 
λήψης αποφάσεων.

πολιτικής που είναι αναγκαίες για τη 
διαχείριση των φυσικών πόρων και των 
οικοσυστημάτων ώστε να αποτραπεί ή να 
προσαρμοστεί, η επιβλαβής κλιματική και 
περιβαλλοντική αλλαγή και να προωθηθεί 
η θεσμική, οικονομική, συμπεριφορική και 
τεχνολογική μεταβολή που διασφαλίζουν 
τη βιωσιμότητα. Θα δοθεί έμφαση στα 
κρίσιμα από πλευράς πολιτικής 
οικοσυστήματα και στις υπηρεσίες 
οικοσυστήματος, όπως το πόσιμο νερό, οι
θάλασσες και οι ωκεανοί, η ποιότητα της 
ατμόσφαιρας, η βιοποικιλότητα, η χρήση 
της γης και το έδαφος. Η ανθεκτικότητα 
των κοινωνιών και των οικοσυστημάτων 
σε καταστροφικά συμβάντα, 
συμπεριλαμβανομένων των φυσικών 
απειλών θα υποστηρίζεται μέσω 
βελτιωμένων ικανοτήτων πρόβλεψης, 
έγκαιρης προειδοποίησης και αξιολόγησης 
των τρωτών σημείων και των επιπτώσεων, 
συμπεριλαμβανομένης της διάστασης των 
πολλαπλών κινδύνων. Η έρευνα και η 
καινοτομία θα παράσχουν συνεπώς 
υποστήριξη για τις περιβαλλοντικές 
πολιτικές και τις πολιτικές αποδοτικότητας 
πόρων καθώς και επιλογές για την 
αποτελεσματική διακυβέρνηση βάσει 
στοιχείων εντός ασφαλών ορίων 
λειτουργίας. Θα αναπτυχθούν καινοτόμοι 
τρόποι για την αύξηση της συνοχής των 
πολιτικών, την επίλυση των συμβιβασμών 
και τη διαχείριση των συγκρουόμενων 
συμφερόντων και τη βελτίωση της 
ευαισθητοποίησης του κοινού για τα 
αποτελέσματα της έρευνας και της 
συμμετοχής των πολιτών στη διαδικασία 
λήψης αποφάσεων. Η διαθεσιμότητα και 
η παραγωγικότητα όλων των 
ουσιαστικών πόρων πρέπει να αναλυθεί 
στις διάφορες συναφείς εδαφικές 
κλίμακες: οι παγκόσμιες, οι 
περιφερειακές και τοπικές και οι 
συναφείς κοινωνικοοικονομικές 
επιπτώσεις θα πρέπει να αναλυθούν, 
ούτως ώστε να αναπτυχθούν επιλογές για 
πολιτικές δράσεις.
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Τροπολογία 193
Julie Girling

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα 1 – σημείο 5 – στοιχείο 5.3 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Στόχος της δραστηριότητας αυτής είναι 
συνεπώς η βελτίωση της γνωσιακής βάσης 
σχετικά με τις πρώτες ύλες και η ανάπτυξη 
καινοτόμων λύσεων για την αποδοτική ως 
προς το κόστος και τη φιλική προς το 
περιβάλλον εξερεύνηση, εξόρυξη, 
επεξεργασία, ανακύκλωση και ανάκτηση 
πρώτων υλών και για την αντικατάστασή 
τους από οικονομικά δελεαστικές 
εναλλακτικές λύσεις με μικρότερο 
περιβαλλοντικό αντίκτυπο.

Στόχος της δραστηριότητας αυτής είναι 
συνεπώς η βελτίωση της γνωσιακής βάσης 
σχετικά με τις πρώτες ύλες και η ανάπτυξη 
καινοτόμων λύσεων για την αποδοτική ως 
προς το κόστος, τη διαφανή και τη φιλική 
προς το περιβάλλον εξερεύνηση, εξόρυξη, 
επεξεργασία, ανακύκλωση και ανάκτηση 
πρώτων υλών και για την αντικατάστασή 
τους από οικονομικά δελεαστικές 
εναλλακτικές λύσεις με μικρότερο 
περιβαλλοντικό αντίκτυπο.

Or. en

Τροπολογία 194
Julie Girling

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα 1 – μέρος 5 – σημείο 5.3 – στοιχείο 5.3.2 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η έρευνα και η καινοτομία είναι αναγκαίες 
σε όλο τον κύκλο ζωής των υλικών 
προκειμένου να διασφαλιστεί η προσιτή, 
αξιόπιστη και βιώσιμη παροχή και 
διαχείριση πρώτων υλών που είναι 
αναγκαίες για τις ευρωπαϊκές βιομηχανίες.
Η ανάπτυξη και η εφαρμογή οικονομικά 
βιώσιμων, κοινωνικά αποδεκτών και 
φιλικών προς το περιβάλλον τεχνολογιών 
εξερεύνησης, εξόρυξης και επεξεργασίας 
θα προωθήσουν την αποτελεσματική 
χρήση των πόρων. Με τον τρόπο αυτό θα 

Η έρευνα και η καινοτομία είναι αναγκαίες 
σε όλο τον κύκλο ζωής των υλικών 
προκειμένου να διασφαλιστεί η προσιτή, 
αξιόπιστη και βιώσιμη παροχή και 
διαχείριση πρώτων υλών που είναι 
αναγκαίες για τις ευρωπαϊκές βιομηχανίες.
Η ανάπτυξη και η εφαρμογή οικονομικά 
βιώσιμων, κοινωνικά αποδεκτών και 
φιλικών προς το περιβάλλον τεχνολογιών 
εξερεύνησης, εξόρυξης και επεξεργασίας 
θα προωθήσουν την αποτελεσματική 
χρήση των πόρων. Με τον τρόπο αυτό θα 
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αξιοποιηθεί το δυναμικό των αστικών 
ορυχείων. Οι νέες και οικονομικά βιώσιμες 
τεχνολογίες ανακύκλωσης και ανάκτησης 
υλικών, τα επιχειρηματικά μοντέλα και 
διαδικασίες θα συμβάλλουν επίσης στη 
μείωση της εξάρτησης της Ένωσης από 
την παροχή πρωτογενών πρώτων υλών. Θα 
περιλαμβάνεται η ανάγκη για πιο 
μακροχρόνια χρήση, υψηλής ποιότητας 
ανακύκλωση και ανάκτηση και η ανάγκη 
για δραστική μείωση της σπατάλης των 
πόρων. Θα αναληφθεί μια προσέγγιση 
ολόκληρου του κύκλου ζωής, από την 
παροχή διαθέσιμων πρώτων υλών έως το 
τέλος της διάρκειας ζωής, με ελάχιστες 
απαιτήσεις ως προς την ενέργεια και τους 
πόρους.

αξιοποιηθεί το δυναμικό των αστικών 
ορυχείων. Οι νέες και οικονομικά βιώσιμες 
τεχνολογίες ανακύκλωσης και ανάκτησης 
υλικών, τα επιχειρηματικά μοντέλα και 
διαδικασίες θα συμβάλλουν επίσης στη 
μείωση της εξάρτησης της Ένωσης από 
την παροχή πρωτογενών πρώτων υλών. Θα 
περιλαμβάνεται η ανάγκη για πιο 
μακροχρόνια χρήση, υψηλής ποιότητας 
ανακύκλωση και ανάκτηση και η ανάγκη 
για δραστική μείωση της σπατάλης των 
πόρων. Θα αναληφθεί μια προσέγγιση 
ολόκληρου του κύκλου ζωής, από την 
παροχή διαθέσιμων πρώτων υλών έως το 
τέλος της διάρκειας ζωής, με ελάχιστες 
απαιτήσεις ως προς την ενέργεια και τους 
πόρους και πλήρη διαφάνεια και 
ιχνηλασιμότητα.

Or. en

Τροπολογία 195
Julie Girling

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα 1 – μέρος 5 – σημείο 5.3 – στοιχείο 5.3.3 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Προβλέποντας την πιθανή μειωμένη 
παγκόσμια διαθεσιμότητα ορισμών 
υλικών, λόγω π.χ. εμπορικών περιορισμών, 
θα διερευνηθούν και θα αναπτυχθούν 
βιώσιμα υποκατάστατα και εναλλακτικές 
λύσεις με παρόμοια λειτουργική απόδοση 
για τις πρώτες ύλες κρίσιμης σημασίας. Με 
τον τρόπο αυτό θα μειωθεί η εξάρτηση της 
Ένωσης από τις πρωτογενείς πρώτες ύλες 
και θα βελτιωθεί ο αντίκτυπος στο 
περιβάλλον.

Προβλέποντας την πιθανή μειωμένη 
παγκόσμια διαθεσιμότητα ορισμών 
υλικών, λόγω π.χ. εμπορικών περιορισμών, 
θα διερευνηθούν και θα αναπτυχθούν 
βιώσιμα υποκατάστατα και εναλλακτικές 
λύσεις με παρόμοια λειτουργική απόδοση 
για τις πρώτες ύλες κρίσιμης σημασίας. Με 
τον τρόπο αυτό θα μειωθεί η εξάρτηση της 
Ένωσης από τις πρωτογενείς πρώτες ύλες 
και θα μειωθεί ενδεχόμενος αρνητικός
αντίκτυπος στο περιβάλλον.

Or. en
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Τροπολογία 196
Oreste Rossi

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα 1 – σημείο 5 – στοιχείο 5.4 – σημείο 5.4.1 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Θα υποστηριχθούν όλες οι μορφές 
καινοτομίας, τόσο η προοδευτική, όσο και 
η ριζική, οι οποίες συνδυάζουν 
τεχνολογική, οργανωτική, κοινωνική, 
συμπεριφορική, επιχειρηματική και 
πολιτική καινοτομία και ενισχύουν τη 
συμμετοχή της κοινωνίας των πολιτών. Με 
τον τρόπο αυτό θα υποστηριχθεί μια πιο 
κυκλική οικονομία, μειώνοντας 
παράλληλα τον περιβαλλοντικό αντίκτυπο 
και λαμβάνοντας υπόψη τις αρνητικές 
επιπτώσεις στο περιβάλλον. 
Περιλαμβάνονται τα επιχειρηματικά 
μοντέλα, η βιομηχανική συμβίωση, τα 
συστήματα υπηρεσιών προϊόντων, ο 
σχεδιασμός προϊόντων, ο πλήρης κύκλος 
ζωής και οι προσεγγίσεις «από την πηγή 
στην πηγή». Στόχος θα είναι η βελτίωση 
της αποδοτικότητας των πόρων 
μειώνοντας, σε απόλυτους όρους, τις 
εισαγωγές, τα απόβλητα και την 
απελευθέρωση επιβλαβών ουσιών κατά 
μήκος όλης της αξιακής αλυσίδας καθώς 
και η προώθηση της 
επαναχρησιμοποίησης, της ανακύκλωσης 
και της υποκατάστασης των πόρων. Θα 
δοθεί έμφαση στην προώθηση της 
μετάβασης από την έρευνα στην αγορά, 
συμπεριλαμβάνοντας τη βιομηχανία και 
κυρίως τις ΜΜΕ από την ανάπτυξη 
πρωτοτύπων μέχρι την εισαγωγή τους στην 
αγορά και την αναπαραγωγή τους. Η 
δικτύωση μεταξύ των οικο-καινοτόμων θα 
επιδιώξει επίσης να ενισχύσει τη διάδοση 
των γνώσεων και την καλύτερη 
διασύνδεση της προσφοράς με τη ζήτηση.

Θα υποστηριχθούν όλες οι μορφές 
καινοτομίας, τόσο η προοδευτική, όσο και 
η ριζική, οι οποίες συνδυάζουν 
τεχνολογική, οργανωτική, κοινωνική, 
συμπεριφορική, επιχειρηματική και 
πολιτική καινοτομία και ενισχύουν τη 
συμμετοχή της κοινωνίας των πολιτών. Με 
τον τρόπο αυτό θα υποστηριχθεί μια πιο 
κυκλική οικονομία, μειώνοντας 
παράλληλα τον περιβαλλοντικό αντίκτυπο 
και λαμβάνοντας υπόψη τις αρνητικές 
επιπτώσεις στο περιβάλλον. 
Περιλαμβάνονται τα επιχειρηματικά 
μοντέλα, η βιομηχανική συμβίωση, τα 
συστήματα υπηρεσιών προϊόντων, ο 
σχεδιασμός προϊόντων, ο πλήρης κύκλος 
ζωής και οι προσεγγίσεις «από την πηγή 
στην πηγή». Στόχος θα είναι η βελτίωση 
της αποδοτικότητας των πόρων 
μειώνοντας, σε απόλυτους όρους, τις 
εισαγωγές, τα απόβλητα και την 
απελευθέρωση επιβλαβών ουσιών κατά 
μήκος όλης της αξιακής αλυσίδας καθώς 
και η προώθηση της 
επαναχρησιμοποίησης, της ανακύκλωσης 
και της υποκατάστασης των πόρων. Θα 
δοθεί έμφαση στην προώθηση της 
μετάβασης από την έρευνα στην αγορά, 
συμπεριλαμβάνοντας τη βιομηχανία και 
κυρίως τις ΜΜΕ από την ανάπτυξη 
πρωτοτύπων μέχρι την εισαγωγή τους σε 
προσιτές τιμές στην αγορά και την 
αναπαραγωγή τους. Η δικτύωση μεταξύ 
των οικο-καινοτόμων θα επιδιώξει επίσης 
να ενισχύσει τη διάδοση των γνώσεων και 
την καλύτερη διασύνδεση της προσφοράς 
με τη ζήτηση.

Or. it
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Τροπολογία 197
Cristina Gutiérrez-Cortines

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα 1 – σημείο 5 – στοιχείο 5.5 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τα ολοκληρωμένα συστήματα 
περιβαλλοντικής παρατήρησης και 
πληροφοριών είναι αναγκαία για τη 
διασφάλιση της διάθεσης των 
μακροπρόθεσμων δεδομένων και των 
πληροφοριών που απαιτούνται για την 
αντιμετώπιση της πρόκλησης αυτής. Τα 
συστήματα αυτά θα χρησιμοποιηθούν για 
την αξιολόγηση και την πρόβλεψη των 
όρων, της κατάστασης και των τάσεων του 
κλίματος, των φυσικών πόρων, 
συμπεριλαμβανομένων των πρώτων υλών, 
των οικοσυστημάτων και των υπηρεσιών 
οικοσυστήματος, καθώς και για την 
αξιολόγηση τν πολιτικών και των 
εναλλακτικών επιλογών για τον 
περιορισμό των εκπομπών του διοξειδίου 
του άνθρακα και την άμβλυνση των 
επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής σε 
όλους τους τομείς της οικονομίας. Οι 
πληροφορίες και οι γνώσεις από τα 
συστήματα αυτά θα χρησιμοποιηθούν για 
την προώθηση της έξυπνης χρήσης των 
στρατηγικών πόρων, για την υποστήριξη 
της ανάπτυξης των πολιτικών που 
βασίζονται σε στοιχεία, την προώθηση 
νέων περιβαλλοντικών και κλιματικών 
υπηρεσιών και την ανάπτυξη νέων 
ευκαιριών στις παγκόσμιες αγορές.

Τα ολοκληρωμένα συστήματα 
περιβαλλοντικής παρατήρησης και 
πληροφοριών είναι αναγκαία για τη 
διασφάλιση της διάθεσης των 
μακροπρόθεσμων δεδομένων και των 
πληροφοριών που απαιτούνται για την 
αντιμετώπιση της πρόκλησης αυτής. Τα 
συστήματα αυτά θα χρησιμοποιηθούν για 
την αξιολόγηση και την πρόβλεψη των 
όρων, της κατάστασης και των τάσεων του 
κλίματος, των φυσικών πόρων, 
συμπεριλαμβανομένων των πρώτων υλών, 
των οικοσυστημάτων και των υπηρεσιών 
οικοσυστήματος, καθώς και για την 
αξιολόγηση τν πολιτικών και των 
εναλλακτικών επιλογών για τον 
περιορισμό των εκπομπών του διοξειδίου 
του άνθρακα και την άμβλυνση των 
επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής σε 
όλους τους τομείς της οικονομίας. Οι
πληροφορίες και οι γνώσεις από τα 
συστήματα αυτά θα χρησιμοποιηθούν για 
την προώθηση της έξυπνης χρήσης των 
στρατηγικών πόρων, για την υποστήριξη 
της ανάπτυξης των πολιτικών που 
βασίζονται σε στοιχεία, την προώθηση 
νέων περιβαλλοντικών και κλιματικών 
υπηρεσιών, την υποστήριξη των 
ψηφιακών τεχνολογιών για την 
παρακολούθηση, τη λήψη μέτρων 
συνέχειας και τη διαχείριση των υδάτινων 
πόρων μέσω δορυφόρου· και την 
ανάπτυξη νέων ευκαιριών στις παγκόσμιες 
αγορές.

Or. en
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Τροπολογία 198
Richard Seeber, Judith A. Merkies

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα 1 – μέρος III – σημείο 5.3 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5.3a Ανάπτυξη των συστημάτων 
ύδρευσης νέας γενιάς
Υπάρχει επείγουσα ανάγκη για 
ολοκληρωμένες καινοτομίες στα 
συστήματα ύδρευσης στην Ευρώπη. Ο 
τομέας της ύδρευσης είναι βασικός 
τομέας για μια υγιή κοινωνία, μια ανθηρή 
οικονομία και για πράσινα 
οικοσυστήματα. Η αλλαγή του κλίματος 
έχει σημαντικό αντίκτυπο στον 
υδρολογικό κύκλο, καθιστώντας τα 
πρότυπά του πιο απρόβλεπτα και 
προκαλώντας σημαντικές αλλαγές στους 
σημερινούς υδάτινους πόρους μας. Η 
Ευρώπη αντιμετωπίζει το πρόβλημα της 
παλαίωσης της υποδομής ύδρευσης (όσον 
αφορά τόσο τα λύματα όσο και την 
προμήθεια πόσιμου νερού) καθώς και 
προκλήσεις στον τομέα της διαχείρισης 
των υδάτων, όπως αύξηση των 
περιπτώσεων λειψυδρίας, υψηλότερους 
κινδύνους (αστικών) πλημμυρών, 
μόλυνση των υδάτων και αυξανόμενη και 
πιο ειδική ζήτηση νερού. Οι επενδύσεις 
στα συστήματα ύδρευσης βρίσκονται σε 
υψηλά επίπεδα και έχουν μακροπρόθεσμη 
απόδοση.
Οι δραστηριότητες έρευνας και 
καινοτομίας θα οργανωθούν με επίκεντρο 
τις αστικές και αγροτικές περιοχές, τη 
βιομηχανία και εγκάρσια ζητήματα και 
θα εστιάζουν στα εξής:
5.3.1. Στην παροχή ασφαλούς, διαθέσιμου 
και οικονομικά προσιτού νερού για όλους, 
με ταυτόχρονη εξασφάλιση επαρκούς 
ποσότητας νερού για το περιβάλλον. 
Η διαχείριση του νερού στα αστικά 
κέντρα τελεί υπό αυξανόμενη πίεση, λόγω 
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της περαιτέρω αστικοποίησης 
(περισσότερο από το 80% του πληθυσμού 
αναμένεται να κατοικεί σε αστικές 
περιοχές στις χώρες της ΕΕ το 2050). Οι 
αγροτικές περιοχές αντιμετωπίζουν 
πολλές προκλήσεις όσον αφορά το νερό 
για γεωργική χρήση, την πρόληψη της 
μόλυνσης, την παροχή νερού για τις 
αποχετεύσεις και την παροχή πόσιμου 
νερού. Υπάρχει ανάγκη υιοθέτησης 
ολοκληρωμένης προσέγγισης με 
επίκεντρο τον κύκλο του νερού, στην 
οποία να συμμετέχουν οι τελικοί χρήστες 
και οι ενδιαφερόμενοι παράγοντες για την 
αντιμετώπιση των προκλήσεων που 
αφορούν το νερό.
5.3.2 Στην επίτευξη της σχετικής 
αποσύνδεσης της μείωσης των υδάτινων 
πόρων από το επίπεδο της οικονομικής 
δραστηριότητας σε βασικούς τομείς της 
ΕΕ (συμπεριλαμβανομένων της ενέργειας, 
της γεωργίας και των χημικών ουσιών).
Οι καινοτομίες στις βιομηχανικές 
διαδικασίες, οι εφαρμογές ΤΠΕ και οι 
νέες βασικές τεχνολογίες γενικής 
εφαρμογής (ΒΤΓΕ) θα οδηγήσουν σε 
μείωση του κόστους, των ενεργειακών 
αναγκών και σε μείωση της ρύπανσης.
5.3.3 Στη διατήρηση και ενίσχυση της 
καλής κατάστασης των υδάτων σε όλες 
τις λεκάνες απορροής ποταμών - από 
άποψη ποιότητας, ποσότητας και χρήσης 
και στο πλαίσιο της αύξησης των πιέσεων 
στους υδάτινους πόρους.
5.3.4 Παγκόσμια υπεροχή για τον 
ευρωπαϊκό τομέα των υδάτων

Or. en

Τροπολογία 199
Cristina Gutiérrez-Cortines

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα 1 – μέρος III – σημείο 6.1 – στοιχείο 6.1.1 – παράγραφος 1 α (νέα)
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Οι μείζονες κοινωνικές προκλήσεις δεν 
είναι αόριστες, έχουν εδαφική διάσταση. 
Επιπλέον, λόγω της σπουδαιότητας του 
προβληματισμού σχετικά με τα αστικά 
κέντρα, όσον αφορά τη δημιουργικότητα, 
την καινοτομία, τα κοινωνικά, 
οικονομικά, πολιτιστικά και 
περιβαλλοντικά ζητήματα, υπάρχει 
ανάγκη για ειδική συνεκτίμηση των 
ζητημάτων αυτών.

Or. en

Τροπολογία 200
Oreste Rossi

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα 1 – μέρος III – σημείο 6.3 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η Ευρωπαϊκή Ένωση, οι πολίτες και οι 
διεθνείς εταίροι της αντιμετωπίζουν ένα 
εύρος απειλών κατά της ασφάλειας, όπως 
εγκληματικότητα, τρομοκρατία και μαζικές 
καταστάσεις έκτακτης ανάγκης λόγω 
ανθρωπογενών ή φυσικών καταστροφών. 
Οι απειλές αυτές δύνανται να 
επεκτείνονται πέραν των συνόρων και να 
στοχεύουν φυσικούς στόχους ή τον 
κυβερνοχώρο. Για παράδειγμα, οι 
επιθέσεις εναντίον των ιστότοπων 
δημόσιων αρχών και ιδιωτικών φορέων, 
όχι μόνο υπονομεύουν την εμπιστοσύνη 
των πολιτών αλλά ενδέχεται να 
επηρεάζουν σημαντικά βασικούς τομείς 
όπως η ενέργεια, οι μεταφορές, η υγεία, η 
οικονομία ή οι τηλεπικοινωνίες.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση, οι πολίτες και οι 
διεθνείς εταίροι της αντιμετωπίζουν ένα 
εύρος απειλών κατά της ασφάλειας, όπως 
εγκληματικότητα, τρομοκρατία, παράνομη 
μετανάστευση και μαζικές καταστάσεις 
έκτακτης ανάγκης λόγω ανθρωπογενών ή 
φυσικών καταστροφών. Οι απειλές αυτές 
δύνανται να επεκτείνονται πέραν των 
συνόρων και να στοχεύουν φυσικούς 
στόχους ή τον κυβερνοχώρο. Για 
παράδειγμα, οι επιθέσεις εναντίον των 
ιστότοπων δημόσιων αρχών και ιδιωτικών 
φορέων, όχι μόνο υπονομεύουν την 
εμπιστοσύνη των πολιτών αλλά ενδέχεται 
να επηρεάζουν σημαντικά βασικούς τομείς 
όπως η ενέργεια, οι μεταφορές, η υγεία, η 
οικονομία ή οι τηλεπικοινωνίες.
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Τροπολογία 201
Θεόδωρος Σκυλακάκης

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα 1 – μέρος III – σημείο 6.3.1 – τίτλος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

6.3.1. Καταπολέμηση της 
εγκληματικότητας και της τρομοκρατίας.

6.3.1. Καταπολέμηση του οργανωμένου 
εγκλήματος και της τρομοκρατίας

Or. en

Τροπολογία 202
Vittorio Prodi

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα 1 – μέρος IV – σημείο 3.1 – παράγραφος 1 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(α) Αξιολόγησης των κινδύνων και των 
ευκαιριών από νέες τεχνολογίες και 
χημικές ουσίες, συμπεριλαμβανομένων 
των νανοϋλικών, στα τρόφιμα, στις 
ζωοτροφές και στα καταναλωτικά 
προϊόντα, της ανάπτυξης και της 
επικύρωσης εναρμονισμένων μεθόδων 
μέτρησης, ταυτοπoίησης και 
ποσοτικοποίησης, ενοποιημένων 
στρατηγικών δοκιμών και εργαλείων 
υπερσύγχρονης τεχνολογίας για την 
εκτίμηση τοξικολογικών κινδύνων, 
συμπεριλαμβανομένων εναλλακτικών 
μεθόδων έναντι των δοκιμών σε ζώα, της 
εκτίμησης των συνεπειών της 
περιβαλλοντικής ρύπανσης στην υγεία.

(α) Αξιολόγησης των κινδύνων και των 
ευκαιριών από νέες τεχνολογίες και 
χημικές ουσίες, συμπεριλαμβανομένων 
των νανοϋλικών, στα τρόφιμα, στις 
ζωοτροφές και στα καταναλωτικά 
προϊόντα, της ανάπτυξης, της αξιολόγησης
και της επικύρωσης εναρμονισμένων 
μεθόδων μέτρησης, ταυτοπoίησης και 
ποσοτικοποίησης, ενοποιημένων 
στρατηγικών δοκιμών και πειραματικών 
και υπολογιστικών εργαλείων 
υπερσύγχρονης τεχνολογίας που δεν 
περιλαμβάνουν δοκιμές σε ζώα για την 
εκτίμηση τοξικολογικών κινδύνων, 
συμπεριλαμβανομένων εναλλακτικών 
μεθόδων έναντι των δοκιμών σε ζώα για 
την εξακρίβωση των επιπτώσεων στην 
υγεία και το περιβάλλον, της εκτίμησης 
των συνεπειών της περιβαλλοντικής 
ρύπανσης στην υγεία.
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Τροπολογία 203
Oreste Rossi

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα 1 – μέρος IV – σημείο 3.3 – παράγραφος 1 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Το ΚΚΕρ θα εστιάσει στους κλιματικούς 
και ενεργειακούς στόχους 20/20/20 και 
στη μετάβαση της Ένωσης σε μια 
ανταγωνιστική οικονομία χαμηλών 
εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα έως το 
2050 με έρευνα για τις τεχνολογικές και 
κοινωνικοοικονομικές πτυχές:

Το ΚΚΕρ θα εστιάσει στους κλιματικούς 
και ενεργειακούς στόχους 20/20/20 με 
έρευνα για τις τεχνολογικές και 
κοινωνικοοικονομικές πτυχές:

Or. it

Αιτιολόγηση

Ο ορίζοντας του προγράμματος περιορίζεται, ήδη με την ονομασία του, έως το 2020, σύμφωνα, 
εξάλλου, με τη στρατηγική 2020 και το στόχο «20-20-20». Αντί να γίνονται αναφορές σε 
σενάρια που αφορούν τις επόμενες δεκαετίες, καλό θα είναι να εστιάζουμε στην επίτευξη των 
στόχων έως το 2020.

Τροπολογία 204
Θεόδωρος Σκυλακάκης

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα 1 – μέρος IV – σημείο 3.3 – παράγραφος 1 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(β) Των δικτύων μεταφοράς 
ενέργειας/ηλεκτρισμού, ειδικότερα της 
εκπόνησης μοντέλων και της 
προσομοίωσης των διευρωπαϊκών 
ενεργειακών δικτύων, της ανάλυσης των 
τεχνολογιών έξυπνων διασυνδεδεμένων 
δικτύων/υπερδικτύων και της 
προσομοίωσης σε πραγματικό χρόνο των 
συστημάτων ηλεκτρισμού.

(β) Των δικτύων μεταφοράς 
ενέργειας/ηλεκτρισμού, ειδικότερα της 
εκπόνησης μοντέλων και της 
προσομοίωσης των διευρωπαϊκών 
ενεργειακών δικτύων, της ανάλυσης των 
τεχνολογιών έξυπνων διασυνδεδεμένων 
δικτύων/υπερδικτύων και του δυναμικού 
αποθήκευσης ενέργειας και της 
προσομοίωσης σε πραγματικό χρόνο των 
συστημάτων ηλεκτρισμού.
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