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ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ

Το πρόγραμμα Ορίζοντας 2020, όπως αναφέρεται στη συνοδευτική ανακοίνωση της 
Επιτροπής, στοχεύει στην εφαρμογή των στόχων της εμβληματικής πρωτοβουλίας «Ένωση 
καινοτομίας», εστιάζοντας στις τρέχουσες κοινωνιακές προκλήσεις και ενισχύοντας τη 
σύνδεση ανάμεσα στην έρευνα από τη βάση προς την κορυφή και αντίστροφα, και την 
εμπορευματοποίηση. Ένας ακόμη στόχος του είναι η περαιτέρω απλούστευση και αύξηση της 
συμμετοχής των ΜΜΕ. Πολλές κοινωνιακές προκλήσεις συνδέονται με την επιτροπή ENVI, 
όπως για παράδειγμα το κλίμα, η αποτελεσματική χρησιμοποίηση των πόρων, η καθαρή 
ενέργεια και οι μεταφορές, η υγεία και η ασφάλεια των τροφίμων. Ο συντάκτης της 
γνωμοδότησης επιδοκιμάζει ιδιαίτερα τις προτάσεις της Επιτροπής, επιθυμεί ωστόσο να 
δώσει περισσότερη έμφαση σε ορισμένες από τις πτυχές που πραγματεύονται.
Στην παρούσα γνωμοδότηση ο συντάκτης υιοθέτησε μια ολιστική προσέγγιση καθώς 
θεώρησε ότι αυτός ήταν ο καλύτερος τρόπος για να ενισχυθούν οι προτεραιότητες της 
επιτροπής ENVI. Αυτή η πρώτη έκθεση θα πρέπει επίσης να θεωρηθεί ότι σηματοδοτεί την 
έναρξη της συζήτησης σχετικά με αυτό το πολύπλοκο πρόγραμμα το οποίο έχει ζωτική 
σημασία για την αύξηση της βιώσιμης και πράσινης οικονομικής ανάπτυξης στην Ευρωπαϊκή 
Ένωση και το οποίο προωθεί συγχρόνως μια υγιή κοινωνία. 
Η γνωμοδότηση εστιάζει κυρίως στις κοινωνιακές προκλήσεις και προτείνει να ενισχυθούν 
ορισμένες πτυχές που σχετίζονται με την υγεία, την ασφάλεια των τροφίμων, και το κλίμα και 
το περιβάλλον.

Υγεία 
Δεδομένης της υψηλής προστιθέμενης αξίας της έρευνας βλαστοκυττάρων για τις καινοτόμες 
θεραπείες, στον τομέα της αναγεννητικής ιατρικής για παράδειγμα, θα πρέπει η έρευνα αυτή 
να εξακολουθήσει να λαμβάνει στήριξη, μέσω της διερεύνησης υπαρχόντων εναλλακτικών 
λύσεων, που δεν περιλαμβάνουν εμβρυικά βλαστοκύτταρα και λαμβάνοντας συγχρόνως 
υπόψη ενδεχόμενες ηθικές επιφυλάξεις. Θα πρέπει να δοθεί επίσης ιδιαίτερη προσοχή στην 
έρευνα και καινοτομία για τη θεραπεία ασθενειών. Θα πρέπει να αυξηθεί η στήριξη του 
δημοσίου τομέα προς την Ε&Α όσον αφορά τις λοιμώξεις και τις σπάνιες ασθένειες και θα 
πρέπει να προωθηθεί η ανταλλαγή γνώσεων. Οι ανάγκες των ασθενών θα πρέπει να 
συνιστούν κινητήρια δύναμη για την καινοτομία στον τομέα της υγείας και για τη 
χρηματοδότηση στην Ε&Α. Επίσης θα πρέπει να χρηματοδοτούνται επαρκώς η Ε&Α και η 
καινοτομία στον τομέα της υγιεινής του περιβάλλοντος. 

Ασφάλεια τροφίμων
Προτείνεται να διευρυνθούν οι κοινωνιακές προκλήσεις που σχετίζονται με την επισιτιστική 
ασφάλεια έτσι ώστε να περιλαμβάνουν όλες τις πτυχές της ασφάλειας των τροφίμων. 

Κλίμα και περιβάλλον 
Η ισορροπία ανάμεσα στις οικονομικές, κοινωνικές και περιβαλλοντικές πτυχές της έρευνας 
και της καινοτομίας θα πρέπει να παρακολουθείται τακτικά και αποτελεσματικά. Είναι 
απαραίτητο να ενισχυθεί η στήριξη των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Η αύξηση της 
αποδοτικότητας των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας μπορεί να τις καταστήσει πιο ελκυστικές 
από οικονομική άποψη, καταπολεμώντας συγχρόνως την κλιματική αλλαγή, μειώνοντας την 
εξάρτησή μας από τα ορυκτά καύσιμα και προωθώντας μια οικονομία χαμηλών εκπομπών 
διοξειδίου του άνθρακα. 
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Το πρόγραμμα Ορίζοντας 2020 είναι ένα πρόγραμμα ζωτικής σημασίας το οποίο θα 
μπορούσε να βοηθήσει την ΕΕ να μειώσει περαιτέρω τις επικίνδυνες εκπομπές αερίων και 
σωματιδίων για το περιβάλλον και την υγεία, χωρίς να επιβαρυνθούν οι διάφοροι 
βιομηχανικοί κλάδοι ή τα κράτη μέλη. 

Οριζόντιες πτυχές 
Οι στόχοι της «Ένωσης καινοτομίας» και οι εμβληματικές πρωτοβουλίες για αποδοτικότητα 
της έρευνας είναι αναγκαίο να συνδεθούν με το πρόγραμμα Ορίζοντας 2020. Για αυτόν τον 
λόγο ενσωματώνονται στην γνωμοδότηση. Προκειμένου να προκύψουν τα μέγιστα δυνατά 
οφέλη από την Ε&Α και τα έργα καινοτομίας σε όλη την ΕΕ θα πρέπει να παρακολουθείται η 
συμπληρωματικότητα του προγράμματος Ορίζοντας 2020 με άλλα ενωσιακά και εθνικά 
κονδύλια. Επιπλέον, προτείνεται να αυξηθεί η συμμετοχή των ΜΜΕ, γεγονός που θα 
μπορούσε να αποτελέσει κινητήρια δύναμη για πράσινη και βιώσιμη ανάπτυξη. Στην έκθεση 
θίγεται επίσης μια σημαντική πτυχή σχετικά με τους δείκτες επιδόσεων μέσω των οποίων 
παρακολουθείται η εφαρμογή των στόχων του προγράμματος Ορίζοντας 2020. 

Περαιτέρω τροπολογίες σχετικά με τον διαχωρισμό των προϋπολογισμών της έρευνας και 
των στόχων στην αλυσίδα της καινοτομίας και σχετικά με την απλούστευση θα κατατεθούν 
μετά από τη διεξαγωγή της συζήτησης της επιτροπής ENVI σχετικά με το πρόγραμμα 
Ορίζοντας 2020.

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ

Η Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων καλεί την 
Επιτροπή Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να 
ενσωματώσει στην έκθεσή της τις ακόλουθες τροπολογίες:

Τροπολογία 1

Πρόταση απόφασης
Αιτιολογική σκέψη 15

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

πολιτικής, της ενέργειας, των μεταφορών, 
του περιβάλλοντος, της δράσης για το 
κλίμα, της ασφάλειας, της θαλάσσιας 
πολιτικής και της αλιείας, της 
αναπτυξιακής συνεργασίας και της 
πολιτικής διεύρυνσης και γειτονίας. Η 
Επιτροπή θα πρέπει να προσπαθήσει να 
αποφύγει οποιαδήποτε επικάλυψη 
ανάμεσα στις δράσεις που 
χρηματοδοτούνται στο πλαίσιο 
προγραμμάτων της Ένωσης και στο 
πρόγραμμα Ορίζοντας 2020 και, στο 
μέτρο του δυνατού, ανάμεσα σε δράσεις 
που διεξάγονται σε εθνικό επίπεδο και σε 
δράσεις που στηρίζονται από το 
πρόγραμμα Ορίζοντας 2020.

Or. en

Τροπολογία 2

Πρόταση απόφασης
Άρθρο 3 – παράγραφος 3 – στοιχείο γ)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(γ) μετάβαση σε ένα αξιόπιστο, βιώσιμο 
και ανταγωνιστικό ενεργειακό σύστημα, 
για την αντιμετώπιση της αυξανόμενης 
έλλειψης πόρων, των αυξανόμενων 
ενεργειακών αναγκών και της κλιματικής 
αλλαγής·

(γ) μετάβαση σε ένα αξιόπιστο, βιώσιμο 
και ανταγωνιστικό ενεργειακό σύστημα, 
για την αντιμετώπιση της αυξανόμενης 
έλλειψης πόρων, των αυξανόμενων 
ενεργειακών αναγκών και της κλιματικής 
αλλαγής, ιδίως μέσω της καινοτομίας 
στον τομέα των ανανεώσιμων πηγών 
ενέργειας·

Or. en

Τροπολογία 3

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα Ι – σημείο 1.1 – παράγραφος 2 
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Οι έμμεσες δράσεις του προγράμματος 
Ορίζοντας 2020 θα υλοποιούνται μέσω 
των μορφών χρηματοδότησης που 
προβλέπονται στο δημοσιονομικό 
κανονισμό και ειδικότερα, επιδοτήσεις, 
βραβεία, δημόσιες συμβάσεις και 
χρηματοπιστωτικά μέσα. Όλες οι μορφές 
χρηματοδότησης θα χρησιμοποιούνται με 
ευελιξία σε όλο το φάσμα των γενικών και 
συγκεκριμένων στόχων του προγράμματος 
Ορίζοντας 2020, ενώ η χρήση τους θα 
καθορίζεται με βάση τις ανάγκες και τις 
ιδιαιτερότητες του συγκεκριμένου στόχου. 

Οι έμμεσες δράσεις του προγράμματος 
Ορίζοντας 2020 θα υλοποιούνται μέσω 
των μορφών χρηματοδότησης που 
προβλέπονται στο δημοσιονομικό 
κανονισμό και ειδικότερα, επιδοτήσεις, 
βραβεία, δημόσιες συμβάσεις και 
χρηματοπιστωτικά μέσα. Όλες οι μορφές 
χρηματοδότησης θα χρησιμοποιούνται με 
ευελιξία σε όλο το φάσμα των γενικών και 
συγκεκριμένων στόχων του προγράμματος 
Ορίζοντας 2020, ενώ η χρήση τους θα 
καθορίζεται με βάση τις ανάγκες και τις 
ιδιαιτερότητες του συγκεκριμένου στόχου. 
Κατά την χρηματοδότηση των ΜΜΕ θα 
δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στην 
απλούστευση των διαδικασιών 
πρόσβασης στα κεφάλαια και των 
υποχρεώσεων υποβολής εκθέσεων·

Or. en

Τροπολογία 4

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα Ι – σημείο 1.1 – παράγραφος 3 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Θα δίδεται ιδιαίτερη προσοχή στη 
διασφάλιση μιας ευρείας προσέγγισης στην 
καινοτομία, η οποία δεν θα περιορίζεται 
μόνο στην ανάπτυξη νέων προϊόντων και 
υπηρεσιών βάσει επιστημονικών και 
τεχνολογικών καινοτομιών, αλλά θα 
ενσωματώνει και πτυχές όπως η χρήση των 
υφιστάμενων τεχνολογιών σε νεωτερικές 
εφαρμογές, η συνεχής βελτίωση, καθώς 
και η μη τεχνολογική και κοινωνική 
καινοτομία. Μόνο μια ολιστική 
προσέγγιση της καινοτομίας μπορεί να 
αντιμετωπίσει ταυτόχρονα τις κοινωνιακές 
προκλήσεις και να δημιουργήσει νέες 
ανταγωνιστικές επιχειρήσεις και 

Θα δίδεται ιδιαίτερη προσοχή στη 
διασφάλιση μιας ευρείας προσέγγισης στην 
καινοτομία, η οποία δεν θα περιορίζεται 
μόνο στην ανάπτυξη νέων προϊόντων και 
υπηρεσιών βάσει επιστημονικών και 
τεχνολογικών καινοτομιών, αλλά θα 
ενσωματώνει και πτυχές όπως η χρήση των 
υφιστάμενων τεχνολογιών σε νεωτερικές 
εφαρμογές, η συνεχής βελτίωση, καθώς 
και η μη τεχνολογική και κοινωνική 
καινοτομία. Μόνο μια ολιστική 
προσέγγιση της καινοτομίας μπορεί να 
αντιμετωπίσει ταυτόχρονα τις κοινωνιακές 
προκλήσεις και να δημιουργήσει νέες 
ανταγωνιστικές επιχειρήσεις και 



PA\900001EL.doc 7/38 PE487.909v01-00

EL

βιομηχανίες. βιομηχανίες. Η δομή του προγράμματος 
Ορίζοντας 2020 θα πρέπει να είναι 
ευέλικτη προκειμένου να επιτρέπει κοινές 
προσκλήσεις και δραστηριότητες, οι 
οποίες θα οργανώνονται και θα 
χρηματοδοτούνται από διαφορετικές 
προκλήσεις και τμήματα του 
προγράμματος Ορίζοντας 2020.

Or. en

Τροπολογία 5

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα Ι – σημείο 1.1 – παράγραφος 4 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Ειδικότερα, όσον αφορά τις κοινωνιακές 
προκλήσεις, τις τεχνολογίες γενικής 
εφαρμογής και τις βιομηχανικές 
τεχνολογίες, θα δοθεί ιδιαίτερη έμφαση 
στις υποστηρικτικές δραστηριότητες που 
διεξάγονται κοντά στους τελικούς χρήστες 
και στην αγορά, όπως επίδειξη, 
δοκιμαστική εφαρμογή ή επικύρωση ιδέας. 
Επίσης, όπου απαιτείται, θα 
περιλαμβάνονται δραστηριότητες για τη 
στήριξη της κοινωνικής καινοτομίας και 
παράπλευρων πτυχών της ζήτησης όπως 
τυποποίηση σε προκαταρκτικό στάδιο ή 
συμβάσεις προ εμπορικής προώθησης, 
συμβάσεις προμήθειας καινοτόμων 
λύσεων, τυποποίηση και άλλα μέτρα 
επικεντρωμένα στο χρήστη που θα 
συμβάλλουν στην επιτάχυνση της διάθεσης 
και της διανομής καινοτόμων προϊόντων 
και υπηρεσιών στην αγορά. Επιπροσθέτως, 
θα υπάρχει επαρκής δυνατότητα για 
προσεγγίσεις από τη βάση προς την 
κορυφή και για ανοικτά, ελαφριά και ταχέα 
συστήματα στο πλαίσιο όλων των 
προκλήσεων και των τεχνολογιών 
παρέχοντας την ευκαιρία στους 
καλύτερους ερευνητές και επιχειρηματίες 
και στις καλύτερες επιχειρήσεις της 

Ειδικότερα, όσον αφορά τις κοινωνιακές 
προκλήσεις, τις τεχνολογίες γενικής 
εφαρμογής και τις βιομηχανικές 
τεχνολογίες, θα δοθεί ιδιαίτερη έμφαση 
στις υποστηρικτικές δραστηριότητες που 
διεξάγονται κοντά στους τελικούς χρήστες 
και στην αγορά, όπως επίδειξη, 
δοκιμαστική εφαρμογή ή επικύρωση ιδέας. 
Επίσης, όπου απαιτείται, θα 
περιλαμβάνονται δραστηριότητες για τη 
στήριξη της κοινωνικής καινοτομίας και 
παράπλευρων πτυχών της ζήτησης όπως 
τυποποίηση σε προκαταρκτικό στάδιο ή 
συμβάσεις προ εμπορικής προώθησης, 
συμβάσεις προμήθειας καινοτόμων 
λύσεων, τυποποίηση και άλλα μέτρα 
επικεντρωμένα στο χρήστη που θα 
συμβάλλουν στην επιτάχυνση της διάθεσης 
και της διανομής καινοτόμων προϊόντων 
και υπηρεσιών στην αγορά. Επιπροσθέτως, 
θα υπάρχει επαρκής δυνατότητα για 
προσεγγίσεις από τη βάση προς την 
κορυφή και για ανοικτά, ελαφριά και ταχέα 
συστήματα στο πλαίσιο όλων των 
προκλήσεων και των τεχνολογιών 
παρέχοντας την ευκαιρία στους 
καλύτερους ερευνητές και επιχειρηματίες 
και στις καλύτερες επιχειρήσεις της 
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Ευρώπης να προβάλουν καινοτόμες λύσεις 
της δικής τους επιλογής.

Ευρώπης, και ιδίως στις ΜΜΕ, να 
προβάλουν καινοτόμες λύσεις της δικής 
τους επιλογής.

Or. en

Τροπολογία 6

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα Ι – σημείο 1.1 – παράγραφος 5 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η αναλυτική θέσπιση προτεραιοτήτων 
κατά την υλοποίηση του προγράμματος 
Ορίζοντας 2020 θα απαιτήσει στρατηγική 
προσέγγιση του προγραμματισμού της 
έρευνας, με τη χρήση τρόπων 
διακυβέρνησης που να εναρμονίζονται 
στενά με την ανάπτυξη πολιτικής, 
καταργώντας ωστόσο τα όρια των 
παραδοσιακών τομεακών πολιτικών. Αυτό 
θα βασίζεται σε αξιόπιστα στοιχεία, 
αναλύσεις και προβλέψεις, ενώ η μέτρηση 
της προόδου θα βασίζεται σε μια αξιόπιστη 
δέσμη δεικτών επιδόσεων. Η οριζόντια 
προσέγγιση του προγραμματισμού και της 
διακυβέρνησης θα επιτρέψει τον 
αποτελεσματικό συντονισμό μεταξύ όλων 
των ειδικών στόχων του προγράμματος 
Ορίζοντας 2020 και θα επιτρέψει την 
αντιμετώπιση των οριζόντιων προκλήσεων 
που ενυπάρχουν σε όλους, όπως για 
παράδειγμα τη βιωσιμότητα, την κλιματική 
αλλαγή ή τις επιστήμες και τις τεχνολογίες 
της θάλασσας.

Η αναλυτική θέσπιση προτεραιοτήτων 
κατά την υλοποίηση του προγράμματος 
Ορίζοντας 2020 θα απαιτήσει στρατηγική 
προσέγγιση του προγραμματισμού της 
έρευνας, με τη χρήση τρόπων 
διακυβέρνησης που να εναρμονίζονται 
στενά με την ανάπτυξη πολιτικής, 
καταργώντας ωστόσο τα όρια των 
παραδοσιακών τομεακών πολιτικών. Αυτό 
θα βασίζεται σε αξιόπιστα στοιχεία, 
αναλύσεις και προβλέψεις, ενώ η μέτρηση 
της προόδου θα βασίζεται σε μια αξιόπιστη 
δέσμη δεικτών επιδόσεων. Η οριζόντια 
προσέγγιση του προγραμματισμού και της 
διακυβέρνησης θα επιτρέψει τον 
αποτελεσματικό συντονισμό μεταξύ όλων 
των ειδικών στόχων του προγράμματος 
Ορίζοντας 2020 και θα επιτρέψει την 
αντιμετώπιση των οριζόντιων προκλήσεων 
που ενυπάρχουν σε όλους, όπως για 
παράδειγμα την αποτελεσματική 
χρησιμοποίηση των πόρων, τη 
βιωσιμότητα, την κλιματική αλλαγή ή τις 
επιστήμες και τις τεχνολογίες της 
θάλασσας.

Or. en

Τροπολογία 7

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα Ι – σημείο 1.2 – παράγραφος 2 
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Επίσης, οι κοινωνικές και ανθρωπιστικές 
επιστήμες ενσωματώνονται ως βασικό 
στοιχείο των δραστηριοτήτων που 
χρειάζονται για την αντιμετώπιση κάθε 
κοινωνιακής πρόκλησης ώστε να ενισχυθεί 
ο αντίκτυπός τους. Εδώ περιλαμβάνονται: 
η κατανόηση των καθοριστικών 
παραγόντων υγείας και η βελτιστοποίηση 
της αποτελεσματικότητας των συστημάτων 
υγείας, η στήριξη πολιτικών ενίσχυσης των
αγροτικών περιοχών και προώθησης 
συνειδητών επιλογών των καταναλωτών, η 
αξιόπιστη λήψη αποφάσεων σχετικά με 
την ενεργειακή πολιτική και τη 
διασφάλιση ενός φιλικού προς τον 
καταναλωτή ευρωπαϊκού ηλεκτρικού 
δικτύου, η στήριξη στοιχειοθετημένης και 
προβλεπτικής πολιτικής μεταφορών, η 
στήριξη στρατηγικών αντιμετώπισης της 
κλιματικής αλλαγής και μετριασμού των 
επιπτώσεών της, οι πρωτοβουλίες και τα 
μέτρα για την αποδοτικότητα των πόρων 
για τη μετάβαση προς μια πράσινη και 
βιώσιμη οικονομία.

Επίσης, οι κοινωνικές και ανθρωπιστικές 
επιστήμες ενσωματώνονται ως βασικό 
στοιχείο των δραστηριοτήτων που 
χρειάζονται για την αντιμετώπιση κάθε 
κοινωνιακής πρόκλησης ώστε να ενισχυθεί 
ο αντίκτυπός τους. Εδώ περιλαμβάνονται: 
η κατανόηση των καθοριστικών 
παραγόντων υγείας και η βελτιστοποίηση 
της αποτελεσματικότητας των συστημάτων 
υγείας, η στήριξη πολιτικών ενίσχυσης των 
αγροτικών περιοχών και προώθησης 
συνειδητών επιλογών των καταναλωτών, η 
αξιόπιστη λήψη αποφάσεων σχετικά με 
την ενεργειακή πολιτική και τη 
διασφάλιση ενός φιλικού προς τον 
καταναλωτή ευρωπαϊκού ηλεκτρικού 
δικτύου, μέσω της προώθησης των 
ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, η στήριξη 
στοιχειοθετημένης και προβλεπτικής 
πολιτικής μεταφορών, η στήριξη 
στρατηγικών αντιμετώπισης της 
κλιματικής αλλαγής και μετριασμού των 
επιπτώσεών της, οι πρωτοβουλίες και τα 
μέτρα για την αποδοτικότητα των πόρων 
για τη μετάβαση προς μια πράσινη και 
βιώσιμη οικονομία.

Or. en

Τροπολογία 8

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα Ι – σημείο 1.3 – παράγραφος 2 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Σύμφωνα με το άρθρο 18 του 
προγράμματος Ορίζοντας 2020, θα 
εφαρμοστούν στον ειδικό στόχο «Υπεροχή 
τεχνολογιών γενικής εφαρμογής και 
βιομηχανικών τεχνολογιών» και στο μέρος 
ΙΙΙ «Κοινωνιακές προκλήσεις» ειδικά 
μέτρα όπως ορίζονται στον ειδικό στόχο 

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

«Καινοτομία στις ΜΜΕ» (ειδικό μέσο 
ΜΜΕ). Αυτή η ενοποιημένη προσέγγιση 
αναμένεται να έχει ως αποτέλεσμα το 20 %
περίπου του συνολικού προϋπολογισμού 
τους να διατεθεί σε ΜΜΕ.

Or. en

Τροπολογία 9

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα I – σημείο 2 – παράγραφος 6 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(α) Η συνέχιση της Σύμπραξης 
Ευρωπαϊκών και Αναπτυσσόμενων Χωρών 
για τις Κλινικές Δοκιμές (EDCTP2) στον 
τομέα των κλινικών δοκιμών για ιατρικές 
παρεμβάσεις κατά του HIV, της ελονοσίας 
και της φυματίωσης,

(α) Η συνέχιση, η κατάλληλη 
χρηματοδότηση και η γεωγραφική 
επέκταση σε άλλες αναπτυσσόμενες 
περιφέρειες της Σύμπραξης Ευρωπαϊκών 
και Αναπτυσσόμενων Χωρών για τις 
Κλινικές Δοκιμές (EDCTP2) στον τομέα 
των κλινικών δοκιμών στις φάσεις I-IV
για ιατρικές παρεμβάσεις κατά του HIV, 
της ελονοσίας και της φυματίωσης και 
παραμελημένων ασθενειών,

Or. en

Αιτιολόγηση

Ασθένειες που σχετίζονται με τη φτώχεια και παραμελημένες ασθένειες και συλλοιμώξεις 
εμφανίζονται επίσης σε αναπτυσσόμενες χώρες εκτός Αφρικής (π.χ. η νόσος του Chagas στη 
Λατινική Αμερική ή η λεϊσμανίαση στην Ασία). Για αυτόν τον λόγο είναι επιθυμητή η επέκταση 
του γεωγραφικού πεδίου. Με αυτόν τον τρόπο διασφαλίζεται ότι οι συνεργίες από τις έρευνες 
που διεξάγονται σε άλλες περιφέρειες μπορούν να χρησιμοποιηθούν προκειμένου τα 
υγειονομικά προϊόντα να είναι ταχέως διαθέσιμα. Η Σύμπραξη Ευρωπαϊκών και 
Αναπτυσσομένων Χωρών για τις Κλινικές Δοκιμές (EDCTP) θα πρέπει επίσης να 
χρηματοδοτηθεί αναλόγως, έτσι ώστε να διασφαλιστεί η αποτελεσματικότητά της.

Τροπολογία 10

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα Ι – σημείο 3 – παράγραφος 3 
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Επιπλέον, σε πολλές περιπτώσεις, η 
αποτελεσματική συμβολή στους στόχους 
της Ευρώπης 2020 και της «Ένωσης 
καινοτομίας» θα απαιτήσει την ανάπτυξη 
λύσεων με διεπιστημονικά 
χαρακτηριστικά, οι οποίες θα καλύπτουν 
συνεπώς πολλαπλούς ειδικούς στόχους του 
προγράμματος Ορίζοντας 2020. Ιδιαίτερη 
προσοχή θα αποδοθεί στην υπεύθυνη 
έρευνα και καινοτομία. Η ισότητας των 
φύλων θα αντιμετωπιστεί ως οριζόντιο 
ζήτημα προκειμένου να διορθωθούν οι 
ανισορροπίες μεταξύ γυναικών και ανδρών 
και προκειμένου να ενσωματωθεί η 
διάσταση της ισότητας των φύλων στον 
προγραμματισμό και το περιεχόμενο της 
έρευνας και καινοτομίας. Το πρόγραμμα 
Ορίζοντας 2020 περιλαμβάνει ειδικές 
διατάξεις για την παροχή κινήτρων όσον 
αφορά τις εν λόγω οριζόντιες δράσεις, 
συμπεριλαμβανομένης της 
αποτελεσματικής ομαδοποίησης 
προϋπολογισμών. Περιλαμβάνονται 
επίσης, π.χ. η δυνατότητα χρήσης των 
διατάξεων για τα χρηματοπιστωτικά μέσα 
και το ειδικό μέσο ΜΜΕ από τις 
κοινωνιακές προκλήσεις και τις 
τεχνολογίες γενικής εφαρμογής και τις 
βιομηχανικές τεχνολογίες.

Επιπλέον, σε πολλές περιπτώσεις, η 
αποτελεσματική συμβολή στους στόχους 
της Ευρώπης 2020 και της «Ένωσης 
καινοτομίας» και της αποδοτικότητας 
των πόρων θα απαιτήσει την ανάπτυξη 
λύσεων με διεπιστημονικά 
χαρακτηριστικά, οι οποίες θα καλύπτουν 
συνεπώς πολλαπλούς ειδικούς στόχους του 
προγράμματος Ορίζοντας 2020. Ιδιαίτερη 
προσοχή θα αποδοθεί στην υπεύθυνη 
έρευνα και καινοτομία. Η ισότητας των 
φύλων θα αντιμετωπιστεί ως οριζόντιο 
ζήτημα προκειμένου να διορθωθούν οι 
ανισορροπίες μεταξύ γυναικών και ανδρών 
και προκειμένου να ενσωματωθεί η 
διάσταση της ισότητας των φύλων στον 
προγραμματισμό και το περιεχόμενο της 
έρευνας και καινοτομίας. Το πρόγραμμα 
Ορίζοντας 2020 περιλαμβάνει ειδικές 
διατάξεις για την παροχή κινήτρων όσον 
αφορά τις εν λόγω οριζόντιες δράσεις, 
συμπεριλαμβανομένης της 
αποτελεσματικής ομαδοποίησης 
προϋπολογισμών. Περιλαμβάνονται 
επίσης, π.χ. η δυνατότητα χρήσης των 
διατάξεων για τα χρηματοπιστωτικά μέσα 
και το ειδικό μέσο ΜΜΕ από τις 
κοινωνιακές προκλήσεις και τις 
τεχνολογίες γενικής εφαρμογής και τις 
βιομηχανικές τεχνολογίες.

Or. en

Τροπολογία 11

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα Ι – σημείο 4 – παράγραφος 1 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Προκειμένου να επιτευχθεί αειφόρος 
ανάπτυξη στην Ευρώπη, πρέπει να 
βελτιστοποιηθεί η συμβολή των δημόσιων 

Προκειμένου να επιτευχθεί αειφόρος 
ανάπτυξη στην Ευρώπη, πρέπει να 
βελτιστοποιηθεί η συμβολή των δημόσιων 
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και ιδιωτικών φορέων. Αυτό είναι 
απαραίτητο για την ενοποίηση του 
Ευρωπαϊκού Χώρου Έρευνας και για την 
υλοποίηση της Ένωσης καινοτομίας, του 
Ψηφιακού θεματολογίου και άλλων 
εμβληματικών πρωτοβουλιών στο πλαίσιο 
της στρατηγικής «Ευρώπη 2020». 
Επιπροσθέτως, η υπεύθυνη έρευνα και 
καινοτομία προϋποθέτουν την εξεύρεση 
βέλτιστων λύσεων από τις 
αλληλεπιδράσεις μεταξύ των εταίρων οι 
οποίοι έχουν διαφορετικές απόψεις, αλλά 
κοινά συμφέροντα.

και ιδιωτικών φορέων. Αυτό είναι 
απαραίτητο για την ενοποίηση του
Ευρωπαϊκού Χώρου Έρευνας και για την 
υλοποίηση της Ένωσης καινοτομίας, της 
αποδοτικής ως προς τους πόρους 
Ευρώπης, του Ψηφιακού θεματολογίου 
και άλλων εμβληματικών πρωτοβουλιών 
στο πλαίσιο της στρατηγικής «Ευρώπη 
2020». Επιπροσθέτως, η υπεύθυνη έρευνα 
και καινοτομία προϋποθέτουν την 
εξεύρεση βέλτιστων λύσεων από τις 
αλληλεπιδράσεις μεταξύ των εταίρων οι 
οποίοι έχουν διαφορετικές απόψεις, αλλά 
κοινά συμφέροντα.

Or. en

Τροπολογία 12

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα Ι – σημείο 4 – παράγραφος 7 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en



PA\900001EL.doc 13/38 PE487.909v01-00

EL

Αιτιολόγηση

Οι συμπράξεις ανάπτυξης προϊόντων μπορούν να οδηγήσουν σε θετικά αποτελέσματα σε μεγάλο 
βαθμό στον τομέα των ασθενειών που σχετίζονται με τη φτώχεια και των παραμελημένων 
ασθενειών, οι οποίες πλήττουν κατά κύριο λόγο τον πληθυσμό φτωχότερων χωρών, με 
αποτέλεσμα να είναι περιορισμένα τα κίνητρα των καινοτομικών φαρμακευτικών εταιριών να 
αναπτύξουν καινοτομικά προϊόντα για ασθενείς με τέτοιες ασθένειες. Το πρόγραμμα Ορίζοντας 
2020 μπορεί να συμβάλει σημαντικά στην αντιμετώπιση αυτής της ανεπάρκειας της αγοράς.

Τροπολογία 13

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα Ι – Μέρος ΙΙ – σημείο 1.3 – υποσημείο 1.3.5. – παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Υλικά για την αύξηση της 
αποδοτικότητας των ανανεώσιμων 
πηγών ενέργειας. Ανάπτυξη νέων 
προϊόντων και εφαρμογών που αυξάνουν 
την αποδοτικότητα των ανανεώσιμων 
πηγών ενέργειας όπως είναι οι 
φωτοβολταϊκές, οι ηλιακές και οι 
θερμικές γεννήτριες, καθώς και οι 
ανεμογεννήτριες.

Or. en

Τροπολογία 14

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα I – Μέρος ΙΙI – σημείο 1 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

παρεμβάσεις για την αντιμετώπιση των 
παραγόντων κινδύνου, τα εμβόλια, την 
αποτελεσματική επιτήρηση της υγείας και 
των νόσων και την ετοιμότητα, καθώς και 
από τα αποτελεσματικά προγράμματα 
διαγνωστικών εξετάσεων.

Or. en

Τροπολογία 15

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα I – Μέρος ΙΙI – σημείο 1 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en

Τροπολογία 16

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα I – Μέρος ΙΙI – σημείο 1 – παράγραφος 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τα ερευνητικά κενά στον τομέα των 
λοιμώξεων, των ασθενειών που 
συνδέονται με τη φτώχεια και των 
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παραμελημένων ασθενειών πρέπει να 
καλύπτονται μέσω έρευνας και 
καινοτόμων δραστηριοτήτων που 
προσανατολίζονται στις ανάγκες 
ασθενών. Η υποστήριξη των καινοτόμων 
παγκόσμιων εταιρικών σχέσεων με στόχο 
την ανάπτυξη προληπτικών, 
διαγνωστικών και θεραπευτικών 
εργαλείων, μπορεί να επιταχύνει την 
αριστεία στην επιστήμη έτσι ώστε η 
Ένωση να μπορέσει να τηρήσει τις 
διεθνείς δεσμεύσεις της.

Or. en

Αιτιολόγηση

Ευθυγράμμιση με τις προτεινόμενες τροπολογίες επί του κανονισμού για τη θέσπιση 
προγράμματος πλαισίου για την έρευνα και την καινοτομία «Ορίζοντας 2020 (COM (2001) 
0809 τελικό). Λοιμώξεις και ασθένειες που σχετίζονται με τη φτώχεια εξακολουθούν να 
αντιπροσωπεύουν πρόκληση για την ΕΕ και πιο συγκεκριμένα όσον αφορά τις φτωχότερες 
χώρες. Η έρευνα σε αυτούς τους τομείς θα ωφελούσε τόσο την ΕΕ όσο και τις αναπτυσσόμενες 
χώρες και θα ήταν σύμφωνη με τις εξωτερικές πολιτικές της ΕΕ.

Τροπολογία 17

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα I – Μέρος ΙΙI – σημείο 1.1 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

που αντλούνται από βιοτράπεζες, από την 
έρευνα σε τομείς «-ωματικής» και άλλες 
μεθόδους.

Or. en

Αιτιολόγηση

Οι ασθένειες πλήττουν τους ανθρώπους πέραν των συνόρων.  Οι ερευνητικές δραστηριότητες 
της ΕΕ και εκείνες που διεξάγονται στο πλαίσιο της διεθνούς συνεργασίας θα ωφελήσουν όχι 
μόνο την Ένωση αλλά και τον παγκόσμιο πληθυσμό.

Τροπολογία 18

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα I – Μέρος ΙΙI – σημείο 1.1 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

διαγράφεται



PA\900001EL.doc 17/38 PE487.909v01-00

EL

τα περιβαλλοντικά δεδομένα 
χρησιμοποιώντας προηγμένα συστήματα 
πληροφοριών.

Or. en

Αιτιολόγηση
Οι ασθένειες πλήττουν τους ανθρώπους πέραν των συνόρων. Οι ερευνητικές δραστηριότητες 
της ΕΕ και εκείνες που διεξάγονται στο πλαίσιο της διεθνούς συνεργασίας θα ωφελήσουν όχι 
μόνο την Ένωση αλλά και τον παγκόσμιο πληθυσμό.

Τροπολογία 19

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα I – Μέρος ΙΙI – σημείο 1.1 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1.1α. Υγιεινή του περιβάλλοντος
Για την παροχή τεκμηρίων όσον αφορά 
αποτελεσματικές στρατηγικές 
προστασίας της υγείας και τα 
προγράμματα και τις πολιτικές της 
Ένωσης απαιτείται καλύτερη κατανόηση 
των καθοριστικών για την υγεία και την 
ευημερία παραγόντων και των 
μηχανισμών διαμεσολάβησης. Θα πρέπει 
να παρασχεθούν δείκτες περιβαλλοντικής 
υγιεινής οι οποίοι να μπορούν να 
συμπληρώνουν τους λοιπούς δείκτες 
υγείας που αναπτύσσονται. Θα 
μελετηθούν οι περιβαλλοντικοί 
παράγοντες περιλαμβανομένων της 
κλιματικής αλλαγής και της 
απασχόλησης. Οι προσεγγίσεις θα 
περιλαμβάνουν τη βραχυπρόθεσμη μελέτη 
σε ανθρώπους και τη μακροπρόθεσμη 
μελέτη κοορτών και τη σύνδεσή τους με 
δεδομένα που αντλούνται από 
περιβαλλοντικές τράπεζες δεδομένων και 
βιοτράπεζες, από την έρευνα σε τομείς «-
ωματικής» και από άλλες μεθόδους.
Ειδικότερα, για την καλύτερη κατανόηση 
του περιβάλλοντος ως καθοριστικού 
παράγοντα της υγείας από την 
εγκυμοσύνη και την παιδική ηλικία έως 
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και την τρίτη ηλικία θα απαιτηθούν 
ολοκληρωμένες μοριακές βιολογικές, 
επιδημιολογικές και τοξικολογικές 
προσεγγίσεις, καθώς και προσεγγίσεις για 
την αξιολόγηση της έκθεσης, 
προκειμένου να διερευνηθούν οι σχέσεις 
υγείας-περιβάλλοντος. Θα πρέπει, μέσω 
μελετών περιβαλλοντικής υγιεινής, να 
εξετάζονται χημικές ουσίες και τρόποι 
δράσης χημικών ουσιών, συνδυασμένες 
εκθέσεις στη ρύπανση και άλλοι 
περιβαλλοντικοί και σχετικοί με το κλίμα 
παράγοντες καταπόνησης 
(περιλαμβανομένων της ατμοσφαιρικής 
ρύπανσης των υδάτων και του εδάφους, 
της ηχορύπανσης, της θερμοκρασίας, της 
φωτορύπανσης, της ακτινοβολίας, της 
μόλυνσης τροφίμων και των 
ανθρωπογενών νανοσωματιδίων) και 
οφέλη (περιλαμβανομένων εκτάσεων 
πρασίνου, εναλλακτικών τρόπων 
μεταφοράς και πολεοδομικού 
σχεδιασμού), καθώς και εναλλακτικές 
μέθοδοι δοκιμών προς υποκατάσταση 
των δοκιμών σε ζώα. Χρειάζονται 
καινοτόμες προσεγγίσεις της αξιολόγησης 
της έκθεσης με τη χρήση νέας γενιάς 
βιοδεικτών βασισμένων σε κλάδους «-
ωματικής» και επιγενετική, ανθρώπινη 
βιοπαρακολούθηση, αξιολογήσεις 
προσωπικής έκθεσης και ανάπτυξη 
μοντέλων που να ενσωματώνουν 
κοινωνικοοικονομικούς και 
συμπεριφορικούς παράγοντες για την 
κατανόηση συνδυασμένων, σωρευτικών 
και αναδυόμενων εκθέσεων. Θα 
υποστηριχτούν βελτιωμένοι σύνδεσμοι 
ανάμεσα στα προβλήματα υγείας και τα 
περιβαλλοντικά δεδομένα 
χρησιμοποιώντας προηγμένα συστήματα 
πληροφοριών.
Με τον τρόπο αυτό, είναι δυνατή η 
αξιολόγηση των υφιστάμενων και 
προβλεπόμενων πολιτικών και 
προγραμμάτων και η παροχή 
υποστήριξης στις πολιτικές που αφορούν 
τις περιβαλλοντικές πτυχές της υγείας. 
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Μπορούν να αναπτυχθούν και να 
αξιολογηθούν βελτιωμένες 
περιβαλλοντικές επεμβάσεις προκειμένου 
να εκτιμηθεί ο αντίκτυπός τους στην 
υγεία και την ευημερία. 

Or. en

Τροπολογία 20

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα I – Μέρος ΙΙI – σημείο 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 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 και οι σπάνιες 
ασθένειες.

Or. en



PE487.909v01-00 20/38 PA\900001EL.doc

EL

Αιτιολόγηση

Η μεταγραφική έρευνα, η οποία βασίζεται σε μια μη ακολουθιακή προσέγγιση, θα συμβάλει 
στην πιο έγκαιρη και αποτελεσματική εφαρμογή βασικών ερευνητικών αποτελεσμάτων στην 
ιατρική πρακτική, οδηγώντας έτσι σε καλύτερα αποτελέσματα υγειονομικής περίθαλψης. Αυτό 
απαιτεί συνεχείς αλληλεπιδράσεις ανάμεσα στα ερευνητικά αποτελέσματα, τόσο τα 
εργαστηριακά όσο και τα κλινικά, σε όλες τις διαφορετικές φάσεις της ανάπτυξης φαρμάκων.
Υπάρχει ιδιαίτερη ανάγκη για μεταγραφική έρευνα σε τομείς πολύπλοκων ασθενειών, όπως 
είναι η αιματολογία/ ογκολογία και οι σπάνιες ασθένειες, στους οποίους υπάρχει μεγάλη ανάγκη 
δημόσιας υγείας.

Τροπολογία 21

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα I – Μέρος ΙΙI – σημείο 1.5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1.5. Ανάπτυξη καλύτερων προληπτικών
εμβολίων 

1.5. Ανάπτυξη καλύτερων προληπτικών
εργαλείων

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.  Σε αυτό το σημείο υπάρχει 
τεράστιο δυναμικό μείωσης της 
επιβάρυνσης των χρόνιων ασθενειών. Η
ανάγκη αυτή εξαρτάται από την καλύτερη 
κατανόηση των νόσων και των 
διαδικασιών που σχετίζονται με αυτές και 
των επακόλουθων επιδημιών και από τη 
διενέργεια κλινικών δοκιμών και 
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σχετικών μελετών.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η ανάπτυξη αποτελεσματικών προληπτικών εμβολίων για ασθένειες που συνδέονται με τη 
φτώχεια, περιλαμβανομένου του HIV/AIDS, είναι η πιο οικονομικά αποδοτική λύση για την 
καταπολέμηση των ασθενειών αυτών, καθώς το κόστος των εμβολίων θα είναι λιγότερο για τα 
συστήματα υγειονομικής περίθαλψης από ότι εκείνο για τη συνεχή θεραπεία. Η έρευνα στον 
τομέα αυτό θα έχει τεράστια οφέλη τόσο για την ΕΕ όσο και για το σύνολο του παγκόσμιου 
πληθυσμού που πλήττεται από τις ασθένειες αυτές και θα πρέπει να ενθαρρύνεται.

Τροπολογία 22

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα I – Μέρος ΙΙI – σημείο 1.6

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 
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 τον σκοπό αυτό θα δοθεί στήριξη, 
μεταξύ άλλων, στην περαιτέρω εξέλιξη 
της ιατρικής απεικόνισης. Θα πρέπει 
επίσης να εξεταστεί το θέμα της 
ακτινοπροστασίας των ασθενών.

Or. en

Τροπολογία 23

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα I – Μέρος ΙΙI – σημείο 1.8
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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 στρωματοποιημένης και 
εξατομικευμένης ιατρικής, καθώς και για 
την εξασφάλιση της διαθεσιμότητας 
φαρμάκων και θεραπειών για όσο το 
δυνατόν περισσότερες ασθένειες, για την 
ανάπτυξη βελτιωμένων ιατρικών και 
βοηθητικών συσκευών και συστημάτων,
για τη βελτίωση των καταπραϋντικών 
θεραπειών, για την διατήρηση και 
βελτίωση της ικανότητάς μας για την 
καταπολέμηση των μεταδοτικών, σπάνιων,
συνδεόμενων με τη φτώχεια, 
παραμελημένων, 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.

Or. en
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Αιτιολόγηση

Οι ασθένειες που συνδέονται με τη φτώχεια δεν εγείρουν ανησυχίες μόνο στις φτωχότερες 
χώρες, αλλά και σε ορισμένα τμήματα της ΕΕ, όπου υπάρχει σημαντικός αριθμός περιπτώσεων 
φυματίωσης, HIV/AIDS, ελονοσίας και ιλαράς. Η ανάπτυξη κατάλληλων εργαλείων για τον 
έλεγχο και την καταπολέμηση αυτών των ασθενειών θα πρέπει να αποτελέσει προτεραιότητα για 
το πρόγραμμα Ορίζοντας 2020.

Τροπολογία 24

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα I – Μέρος ΙΙI – σημείο 1.12 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1.12α. Αναπαραγωγική υγεία
Υπάρχει ανάγκη για έρευνα, ώστε να 
αναπτυχθεί πιο αποτελεσματική 
πρόληψη, διάγνωση και αντιμετώπιση 
των αναπαραγωγικών διαταραχών της 
υγείας. Η έρευνα θα επικεντρωθεί σε 
τομείς όπως τα αίτια της στειρότητας, 
περιλαμβανομένης της εμβρυϊκής 
προέλευσης της στειρότητας, και άλλων 
αναπαραγωγικών διαταραχών της υγείας.

Or. en

Τροπολογία 25

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα I – Μέρος ΙΙI – σημείο 1.16 – παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Προκειμένου να αντιμετωπιστούν οι 
προκλήσεις όσον αφορά το μέλλον της 
ευρωπαϊκής υγειονομικής περίθαλψης και 
προκειμένου να διασφαλιστούν οι 
προαναφερθέντες στόχοι, θα πρέπει να 
διατεθεί κατάλληλη ενωσιακή 
χρηματοδότηση για δραστηριότητες 
έρευνας και καινοτομίας στον τομέα 
αυτό. Για τον σκοπό αυτό, θα πρέπει να 
διατεθεί τουλάχιστον το 12% του 
συνολικού προϋπολογισμού του 
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προγράμματος αυτού για αυτήν την 
κοινωνιακή πρόκληση.

Or. en

Τροπολογία 26

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα I – Μέρος ΙΙI – σημείο 2 – τίτλος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

Ασφάλεια των τροφίμων, βιώσιμη 
γεωργία, θαλάσσιο περιβάλλον, και 
βιοοικονομία

Or. en

Αιτιολόγηση
Διευκρινίζεται ότι αυτή η πρόκληση αφορά επίσης την ασφάλεια των τροφίμων, και όχι μόνο 
την επισιτιστική ασφάλεια η οποία είναι αρκετά περιοριστική. Το ίδιο ισχύει και για το 
θαλάσσιο περιβάλλον. Η διατύπωση αυτή είναι ευρύτερη από την αρχική διατύπωση. 

Τροπολογία 27

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα I – Μέρος ΙΙI – σημείο 2.2

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 

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, 
μέσω μιας διεπιστημονικής προσέγγισης 
που θα περιλαμβάνει διάφορους φορείς, 
ιδίως αγρότες και ΜΜΕ του 
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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.

γεωργοεπισιτιστικού τομέα, φορείς 
ανάπτυξης τεχνολογιών και 
περιβαλλοντολόγους, και 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.

Or. en

Τροπολογία 28

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα I – Μέρος ΙΙI – σημείο 2.2.2

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 

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 πρέπει να υποστηριχθούν 
δραστηριότητες που παρέχουν τις 
απαραίτητες γνώσεις για τη διευκόλυνση 
της αναδιατύπωσης συνταγών 
παρασκευής τροφίμων, προκειμένου να 
προωθηθεί η υγιεινή διατροφή. Θα 
προσδιοριστούν διατροφικές λύσεις και 
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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.

καινοτομίες που οδηγούν σε βελτιώσεις 
της υγείας και της ευημερίας. Αυτό 
περιλαμβάνει την ανάπτυξη διαιτολογίων 
προσαρμοσμένων στις ατομικές ανάγκες 
υγείας και διατροφής. Θα πρέπει να 
μελετηθεί η προγεννητική και 
μεταγεννητική διατροφή καθώς και η 
διατροφή κατά τη βρεφική ηλικία 
προκειμένου να κατανοηθεί ο αντίκτυπος 
της διατροφής στην ανάπτυξη και την 
υγεία των βρεφών. 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

Τροπολογία 29

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα I – Μέρος ΙΙI – σημείο 3.1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Οι πηγές ενέργειας και τα πρότυπα 
κατανάλωσης των βιομηχανιών, των 
συστημάτων μεταφορών, των κτιρίων, των 
μικρών και μεγάλων πόλεων της Ευρώπης 

Οι πηγές ενέργειας και τα πρότυπα 
κατανάλωσης των βιομηχανιών, των 
συστημάτων μεταφορών, των κτιρίων, των 
μικρών και μεγάλων πόλεων της Ευρώπης 
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είναι σε μεγάλο βαθμό μη βιώσιμα και 
οδηγούν σε σημαντικές επιπτώσεις στο 
περιβάλλον και την κλιματική αλλαγή. Η 
ανάπτυξη κτιρίων με σχεδόν μηδενικές 
εκπομπές άνθρακα, βιομηχανιών υψηλής 
αποδοτικότητας και η μαζική υιοθέτηση 
ενεργειακώς αποδοτικών προσεγγίσεων 
από εταιρείες, άτομα, κοινότητες και 
πόλεις θα απαιτήσουν όχι μόνο 
τεχνολογικές εξελίξεις, αλλά και μη 
τεχνολογικές λύσεις, όπως νέες υπηρεσίες 
συμβουλευτικής, χρηματοδότησης και 
διαχείρισης της ζήτησης. Με τον τρόπο 
αυτό, η ενεργειακή αποδοτικότητα 
ενδέχεται να παρέχει έναν από τους πιο 
οικονομικούς τρόπους μείωσης της 
ενεργειακής ζήτησης, ενισχύοντας την 
ασφάλεια του ενεργειακού εφοδιασμού, 
μειώνοντας τις περιβαλλοντικές και 
κλιματικές επιπτώσεις και τονώνοντας την 
ανταγωνιστικότητα.

είναι σε μεγάλο βαθμό μη βιώσιμα και 
οδηγούν σε σημαντικές επιπτώσεις στο 
περιβάλλον και την κλιματική αλλαγή. Η 
ανάπτυξη κτιρίων με σχεδόν μηδενικές 
εκπομπές άνθρακα, βιομηχανιών υψηλής 
αποδοτικότητας και η μαζική υιοθέτηση 
ενεργειακώς αποδοτικών προσεγγίσεων 
από εταιρείες, άτομα, κοινότητες και 
πόλεις θα απαιτήσουν όχι μόνο 
τεχνολογικές εξελίξεις, αλλά και μη 
τεχνολογικές λύσεις, όπως νέες υπηρεσίες 
συμβουλευτικής, χρηματοδότησης και 
διαχείρισης της ζήτησης. Με τον τρόπο 
αυτό, η ενεργειακή αποδοτικότητα και οι 
ανανεώσιμες πηγές ενέργειας ενδέχεται να 
παρέχουν έναν από τους πιο οικονομικούς 
τρόπους μείωσης της ενεργειακής ζήτησης, 
ενισχύοντας την ασφάλεια του ενεργειακού 
εφοδιασμού, μειώνοντας τις 
περιβαλλοντικές και κλιματικές επιπτώσεις 
και τονώνοντας την ανταγωνιστικότητα 
διασφαλίζοντας συγχρόνως την 
οικονομική ανάπτυξη.

Or. en

Τροπολογία 30

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα I – Μέρος ΙΙI – σημείο 3.1.2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3.1.2. Αποδέσμευση του δυναμικού για 
αποδοτικά και ανανεώσιμα συστήματα 
θέρμανσης-ψύξης

3.1.2. Αποδέσμευση του δυναμικού για 
αποδοτικά και ανανεώσιμα συστήματα 
θέρμανσης-ψύξης

Ένα σημαντικό μερίδιο ενέργειας 
καταναλώνεται για σκοπούς θέρμανσης ή 
ψύξης σε ολόκληρη την Ένωση και η 
ανάπτυξη οικονομικών και αποδοτικών 
τεχνολογιών, τεχνικών ενσωμάτωσης 
συστημάτων, π.χ. συνδεσιμότητα δικτύου 
με τυποποιημένες γλώσσες και υπηρεσίες 
στο συγκεκριμένο τομέα θα είχε σημαντικό 
αντίκτυπο στη μείωση της ενεργειακής 
ζήτησης. Αυτό απαιτεί έρευνα και επίδειξη 

Ένα σημαντικό μερίδιο ενέργειας 
καταναλώνεται για σκοπούς θέρμανσης ή 
ψύξης σε ολόκληρη την Ένωση και η 
ανάπτυξη οικονομικών και αποδοτικών 
τεχνολογιών, τεχνικών ενσωμάτωσης 
συστημάτων, π.χ. συνδεσιμότητα δικτύου 
με τυποποιημένες γλώσσες και υπηρεσίες 
στο συγκεκριμένο τομέα θα είχε σημαντικό 
αντίκτυπο στη μείωση της ενεργειακής 
ζήτησης. Αυτό απαιτεί έρευνα και επίδειξη 
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νέων συστημάτων και στοιχείων τόσο για 
βιομηχανικές όσο και για οικιακές 
εφαρμογές, π.χ. στην αποκεντρωμένη και 
περιφερειακή παροχή ζεστού νερού, 
θέρμανσης και ψύξη χώρων. Τα παραπάνω 
πρέπει να περιλαμβάνουν διαφορετικές 
τεχνολογίες: ηλιακή θερμική, γεωθερμική, 
βιομάζα, αντλίες θερμότητας, 
συμπαραγωγή θέρμανσης και ηλεκτρισμού 
κ.λπ. και να πληρούν τις απαιτήσεις για 
κτήρια και περιοχές με σχεδόν μηδενική 
κατανάλωση ενέργειας. Χρειάζονται 
περισσότερες καινοτομίες και ειδικότερα 
στην αποθήκευση θερμότητας από 
ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και 
προώθηση της ανάπτυξης και 
εγκατάστασης αποδοτικών συνδυασμών 
υβριδικών συστημάτων θέρμανσης και 
ψύξης, για κεντρικές και αποκεντρωμένες 
εφαρμογές. 

νέων συστημάτων και στοιχείων για 
βιομηχανικές και οικιακές εφαρμογές, 
καθώς και για εφαρμογές του δημοσίου 
τομέα, π.χ. στην αποκεντρωμένη και 
περιφερειακή παροχή ζεστού νερού, 
θέρμανσης και ψύξη χώρων. Τα παραπάνω 
πρέπει να περιλαμβάνουν διαφορετικές 
τεχνολογίες: ηλιακή θερμική, 
φωτοβολταϊκή, γεωθερμική, βιομάζα, 
αντλίες θερμότητας, συμπαραγωγή 
θέρμανσης και ηλεκτρισμού κ.λπ. και να 
πληρούν τις απαιτήσεις για κτήρια και 
περιοχές με σχεδόν μηδενική κατανάλωση 
ενέργειας. Χρειάζονται περισσότερες 
καινοτομίες και ειδικότερα στην 
αποθήκευση θερμότητας και ηλεκτρικής 
ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές 
ενέργειας και προώθηση της ανάπτυξης 
και εγκατάστασης αποδοτικών 
συνδυασμών υβριδικών συστημάτων 
θέρμανσης και ψύξης, για κεντρικές και 
αποκεντρωμένες εφαρμογές. Χρειάζεται 
περαιτέρω έρευνα για τη βελτίωση της 
αποδοτικότητας της ηλιακής θερμικής 
και φωτοβολταϊκής τεχνολογίας.
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Τροπολογία 31

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα I – Μέρος ΙΙI – σημείο 5.1 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Οι τρέχουσες συγκεντρώσεις διοξειδίου 
του άνθρακα (CO2) στην ατμόσφαιρα είναι 
σχεδόν 40 % υψηλότερες από αυτές στην 
αρχή τα βιομηχανικής επανάστασης και 
βρίσκονται στα υψηλότερα επίπεδα των 
τελευταίων 2 εκατομμυρίων ετών. Τα 
αέρια του θερμοκηπίου εκτός του CO2 
συμβάλλουν στην κλιματική αλλαγή και 
διαδραματίζουν έναν όλο και πιο 
σημαντικό ρόλο. Χωρίς αποφασιστική 

Οι τρέχουσες συγκεντρώσεις διοξειδίου 
του άνθρακα (CO2) στην ατμόσφαιρα είναι 
σχεδόν 40 % υψηλότερες από αυτές στην 
αρχή τα βιομηχανικής επανάστασης και 
βρίσκονται στα υψηλότερα επίπεδα των 
τελευταίων 2 εκατομμυρίων ετών. Τα 
αέρια του θερμοκηπίου εκτός του CO2 και 
τα σωματίδια συμβάλλουν επίσης στην 
κλιματική αλλαγή και διαδραματίζουν 
έναν όλο και πιο σημαντικό ρόλο. Χωρίς 
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δράση, η κλιματική μεταβολή θα 
μπορούσε να κοστίζει τουλάχιστον 5 % 
του ΑΕΠ κάθε έτος και έως 20 % βάσει 
ορισμένων σεναρίων.  Αντίθετα, μέσω της 
έγκαιρης και αποτελεσματικής δράσης, το 
καθαρό κόστος θα μπορούσε να 
περιοριστεί σε περίπου 1 % του ΑΕΠ κατ’ 
έτος. Η επίτευξη του στόχου των 2°C και η 
αποφυγή των χειρότερων συνεπειών της 
κλιματικής αλλαγής θα καταστήσει 
αναγκαία για ορισμένες χώρες τη μείωση 
των εκπομπών των αερίων θερμοκηπίου 
κατά 80-95 % έως το 2050 έναντι των 
επιπέδων του 1990.

αποφασιστική δράση, η κλιματική 
μεταβολή θα μπορούσε να κοστίζει 
τουλάχιστον 5 % του ΑΕΠ κάθε έτος και 
έως 20 % βάσει ορισμένων σεναρίων.  
Αντίθετα, μέσω της έγκαιρης και 
αποτελεσματικής δράσης, το καθαρό 
κόστος θα μπορούσε να περιοριστεί σε 
περίπου 1 % του ΑΕΠ κατ’ έτος. Η 
επίτευξη του στόχου των 2°C και η 
αποφυγή των χειρότερων συνεπειών της 
κλιματικής αλλαγής θα καταστήσει 
αναγκαία για ορισμένες χώρες τη μείωση 
των εκπομπών των αερίων θερμοκηπίου 
κατά 80-95 % έως το 2050 έναντι των 
επιπέδων του 1990. Το πρόγραμμα 
Ορίζοντας 2020 θα συμβάλει ώστε η 
Ένωση να υπερβεί τους στόχους του 20%.

Or. en

Τροπολογία 32

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα I – Μέρος ΙΙI – σημείο 5.1 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Ο στόχος της δραστηριότητας αυτής είναι 
συνεπώς η ανάπτυξη και αξιολόγηση 
καινοτόμων, αποδοτικών ως προς το 
κόστος και βιώσιμων μέτρων προσαρμογής 
και μετριασμού, των επιπτώσεων 
εστιάζοντας στις εκπομπές αερίων 
θερμοκηπίου τόσο CO2 όσο και άλλων, 
πλην CO2, και δίνοντας έμφαση σε 
τεχνολογικές και μη τεχνολογικές 
οικολογικώς ορθές λύσεις, μέσω της 
δημιουργίας αποδείξεων για την 
τεκμηριωμένη, έγκαιρη και 
αποτελεσματική δράση της δικτύωσης των 
απαιτούμενων ικανοτήτων.

Ο στόχος της δραστηριότητας αυτής είναι 
συνεπώς η ανάπτυξη και αξιολόγηση 
καινοτόμων, αποδοτικών ως προς το 
κόστος και βιώσιμων μέτρων προσαρμογής 
και μετριασμού των επιπτώσεων 
εστιάζοντας στις εκπομπές αερίων 
θερμοκηπίου τόσο CO2 όσο και άλλων, 
πλην CO2, και στα σωματίδια και 
δίνοντας έμφαση σε τεχνολογικές και μη 
τεχνολογικές οικολογικώς ορθές λύσεις, 
μέσω της δημιουργίας αποδείξεων για την 
τεκμηριωμένη, έγκαιρη και 
αποτελεσματική δράση της δικτύωσης των 
απαιτούμενων ικανοτήτων.

Or. en
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Τροπολογία 33

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα I – Μέρος ΙΙI – σημείο 5.1.1.

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η καλύτερη κατανόηση των αιτιών και της 
εξέλιξης της κλιματικής αλλαγής και οι 
ακριβέστερες κλιματικές προβλέψεις είναι 
σημαντικές για την προστασία των ζωών, 
των εμπορευμάτων και των υποδομών 
στην κοινωνία καθώς και για τη 
διασφάλιση της αποτελεσματικής λήψης 
αποφάσεων. Είναι απαραίτητη για την 
περαιτέρω κατανόηση της επιστημονικής 
βάσης των κλιματικών παραγόντων, 
διαδικασιών, μηχανισμών και αντιδράσεων 
που σχετίζονται με τη λειτουργία των 
ωκεανών, των εδαφικών οικοσυστημάτων 
και της ατμόσφαιρας. Οι βελτιωμένες 
κλιματικές προβλέψεις σε συναφείς 
κλίμακες από πλευράς χρόνου και χώρου 
θα υποστηρίζονται μέσω της ανάπτυξης 
πιο επακριβών σεναρίων και μοντέλων, 
συμπεριλαμβανομένων των πλήρως 
συνδυασμένων μοντέλων του γήινου 
συστήματος. 

Η καλύτερη κατανόηση των αιτιών και της 
εξέλιξης της κλιματικής αλλαγής και οι 
ακριβέστερες κλιματικές προβλέψεις είναι 
σημαντικές για την προστασία των ζωών, 
των εμπορευμάτων και των υποδομών 
στην κοινωνία καθώς και για τη 
διασφάλιση της αποτελεσματικής λήψης 
αποφάσεων. Είναι απαραίτητη για την 
περαιτέρω κατανόηση της επιστημονικής 
βάσης των κλιματικών παραγόντων, 
διαδικασιών, μηχανισμών και αντιδράσεων 
που σχετίζονται με τη λειτουργία των 
ωκεανών, των εδαφικών οικοσυστημάτων 
και της ατμόσφαιρας. Οι βελτιωμένες 
κλιματικές προβλέψεις σε συναφείς 
κλίμακες από πλευράς χρόνου και χώρου 
θα υποστηρίζονται μέσω της ανάπτυξης 
πιο επακριβών σεναρίων και μοντέλων, 
συμπεριλαμβανομένων των πλήρως 
συνδυασμένων μοντέλων του γήινου 
συστήματος. Οι κλιματικές προβλέψεις 
πρέπει να εξετάζουν δεόντως τις 
συνεχιζόμενες αβεβαιότητες στην 
κατάρτιση περιφερειακών μοντέλων, τις 
αλληλεπιδράσεις κλίματος-όζοντος, τη 
σύνδεση της αλλαγής του κλίματος με 
ακραία φαινόμενα και τους κινδύνους που 
συνδέονται με απότομες μεταβολές. Για 
να επιτευχθούν πιο αξιόπιστα σενάρια για 
το κλίμα και προβλέψεις σε μικρότερες 
χωρικές κλίμακες, θα πρέπει να 
καταβληθεί μεγαλύτερη προσπάθεια όσον 
αφορά την ανάπτυξη πανευρωπαϊκών 
εγκαταστάσεων υπερυπολογιστών για την 
έρευνα της κλιματικής αλλαγής.

Or. en
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Τροπολογία 34

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα I – Μέρος ΙΙI – σημείο 5.1.3.

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η μετάβαση της ΕΕ σε μια ανταγωνιστική, 
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.

Η μετάβαση της ΕΕ σε μια ανταγωνιστική, 
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. Πέρα από την 
συνεκτίμηση των μειώσεων των 
εκπομπών CO2, θα πρέπει να δίνει 
έμφαση σε στρατηγικές που να είναι σε 
θέση να παραγάγουν την ταχύτερη 
κλιματική απόκριση (π.χ. μείωση των 
υδροφθορανθράκων, της αιθάλης και του 
τροποσφαιρικού όζοντος, βιοπαγίδευση 
του διοξειδίου του άνθρακα). Αυτές οι 
στρατηγικές άμεσης δράσης θα 
μπορούσαν να εφαρμοστούν σύντομα και 
να οδηγήσουν σε κλιματική απόκριση 
μέσα σε λίγες δεκαετίες. 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 
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έρευνας και εφαρμογής και μεταξύ 
επιχειρηματιών, τελικών χρηστών, 
ερευνητών και ιδρυμάτων γνώσης.
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Τροπολογία 35

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα I – Μέρος ΙΙI – σημείο 5.5 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Οι ικανότητες, οι τεχνολογίες και οι 
υποδομές δεδομένων γεωσκόπησης πρέπει 
να βασίζονται τις εξελίξεις στις ΤΠΕ, στις 
δορυφορικές τεχνολογίες και στα δίκτυα 
γενικής εφαρμογής, στις παρατηρήσεις
τηλεπισκόπησης, σε καινοτόμους 
επιτόπιους αισθητήρες, στις υπηρεσίες 
κινητής τηλεφωνίας, στα δίκτυα 
επικοινωνιών, στα συμμετοχικά εργαλεία 
υπηρεσιών ιστού και στις βελτιωμένες 
υπηρεσίες πληροφορικής και ανάπτυξης 
μοντέλων, με στόχο τη συνεχή παροχή 
έγκαιρης και ακριβούς πληροφόρησης και 
προβλέψεων. Θα προωθηθεί η ελεύθερη, 
ανοικτή και απεριόριστη πρόσβαση σε 
διαλειτουργικά δεδομένα και πληροφορίες 
καθώς και η αποτελεσματική αποθήκευση, 
διαχείριση και διάδοση των 
αποτελεσμάτων της έρευνας.

Οι ικανότητες, οι τεχνολογίες και οι 
υποδομές δεδομένων γεωσκόπησης πρέπει 
να βασίζονται τις εξελίξεις στις ΤΠΕ, στις 
δορυφορικές τεχνολογίες και στα δίκτυα
μέτρησης γενικής εφαρμογής,
(συνδυάζοντας επίγειες μετρήσεις, 
μετρήσεις από αεροσκάφη και από 
αερόστατο που πραγματοποιούνται από 
όργανα τηλεπισκόπησης και καινοτόμους 
επιτόπιους αισθητήρες), στις υπηρεσίες 
κινητής τηλεφωνίας, στα δίκτυα 
επικοινωνιών, στα συμμετοχικά εργαλεία 
υπηρεσιών ιστού και στις βελτιωμένες 
υπηρεσίες πληροφορικής και ανάπτυξης 
μοντέλων, με στόχο τη συνεχή παροχή 
έγκαιρης και ακριβούς πληροφόρησης και 
προβλέψεων. Θα προωθηθεί η ελεύθερη, 
ανοικτή και απεριόριστη πρόσβαση σε 
διαλειτουργικά δεδομένα και πληροφορίες 
καθώς και η αποτελεσματική αποθήκευση, 
διαχείριση και διάδοση των 
αποτελεσμάτων της έρευνας.

Or. en

Τροπολογία 36

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα I – Μέρος ΙΙI – σημείο 5.6 – παράγραφος 1
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Δραστηριότητες όπως η Διακυβερνητική 
Επιτροπή για την Κλιματική Αλλαγή 
(IPCC), η Διακυβερνητική Επιτροπή για τη 
βιοποικιλότητα και τις υπηρεσίες 
οικοσυστήματος (IPBES), και η ομάδα 
γεωσκόπησης (GEO) θα ενισχύσουν τη 
συμμετοχή της ΕΕ και την οικονομική 
συνεισφορά σε πολυμερείς διαδικασίες και 
πρωτοβουλίες. Η συνεργασία με άλλους 
μείζονες κρατικούς και ιδιωτικούς 
χρηματοδότες ερευνών θα βελτιώσει την 
παγκόσμια και ευρωπαϊκή ερευνητική 
αποδοτικότητα και θα συμβάλει στην 
παγκόσμια διαχείριση της έρευνας.

Ερευνητικές δραστηριότητες όπως η 
Διακυβερνητική Επιτροπή για την 
Κλιματική Αλλαγή (IPCC), η 
Διακυβερνητική Επιτροπή για τη 
βιοποικιλότητα και τις υπηρεσίες 
οικοσυστήματος (IPBES), και η ομάδα 
γεωσκόπησης (GEO) θα ενισχύσουν τη 
συμμετοχή της ΕΕ σε πολυμερείς 
διαδικασίες και πρωτοβουλίες. Η 
συνεργασία με άλλους μείζονες κρατικούς 
και ιδιωτικούς χρηματοδότες ερευνών θα 
βελτιώσει την παγκόσμια και ευρωπαϊκή 
ερευνητική αποδοτικότητα και θα 
συμβάλει στην παγκόσμια διαχείριση της 
έρευνας.

Or. en

Τροπολογία 37

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα I – Μέρος ΙΙI – σημείο 5.6 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η συνεργασία Ε&Τ θα συμβάλει στον 
παγκόσμιο τεχνολογικό μηχανισμό 
UNFCCC και θα διευκολύνει την 
τεχνολογική ανάπτυξη, την καινοτομία και 
τη μεταφορά τεχνολογίας προς υποστήριξη 
της κλιματικής προσαρμογής και του 
μετριασμού των εκπομπών θερμοκηπιακών 
αερίων. 

Η συνεργασία Ε&Τ θα συμβάλει στον 
παγκόσμιο τεχνολογικό μηχανισμό 
UNFCCC και θα διευκολύνει την 
τεχνολογική ανάπτυξη, την καινοτομία και 
τη μεταφορά τεχνολογίας προς υποστήριξη 
της κλιματικής προσαρμογής και του 
μετριασμού των εκπομπών θερμοκηπιακών 
αερίων. Επίσης, η συνεργασία στην Ε&Α 
θα πρέπει να προσφέρει περισσότερες 
γνώσεις σχετικά με τις συνέργειες 
ανάμεσα στα πρωτόκολλα του Κιότο και 
του Μόντρεαλ, προκειμένου να 
βελτιστοποιηθούν οι επιλογές πολιτικών, 
για παράδειγμα όσον αφορά τους 
υδροφθοράνθρακες.

Or. en
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Τροπολογία 38

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα I – Μέρος ΙΙI – σημείο 5.6 – παράγραφος 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Μπορεί να συσταθεί ένα Συμβουλευτικό 
Δίκτυο Ινστιτούτων το οποίο θα παρέχει: 
διαρκή ανάλυση της επιστημονικής και 
τεχνολογικής προόδου στην Ένωση και 
στις κύριες χώρες και περιφέρειες 
εταίρους της, δυνατότητες έγκαιρης 
διερεύνησης της αγοράς για νέες 
περιβαλλοντικές τεχνολογίες και 
πρακτικές, και προβλέψεις για έρευνα και 
καινοτομία και πολιτική

Μπορεί να συσταθεί μια επιτροπή 
επιφανών επιστημόνων η οποία θα 
παρέχει: διαρκή ανάλυση της 
επιστημονικής και τεχνολογικής προόδου 
στην Ένωση· δυνατότητες έγκαιρης 
διερεύνησης της αγοράς για νέες 
περιβαλλοντικές τεχνολογίες και 
πρακτικές, και προβλέψεις για έρευνα και 
καινοτομία και πολιτική

Or. en

Τροπολογία 39

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα ΙI – Μέρος Ι – σημείο 1 – περίπτωση 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

- Αριθμός των ερευνητών από διάφορα 
κράτη μέλη που λαμβάνουν 
χρηματοδότηση.

Or. en

Τροπολογία 40

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα ΙI – Μέρος ΙΙ – σημείο 1 – περίπτωση 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

- Αριθμός των εφευρέσεων που 
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διατέθηκαν στο εμπόριο

Or. en

Τροπολογία 41

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα ΙI – Μέρος ΙΙ – σημείο 1 – περίπτωση 1 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

- Αριθμός των ΜΜΕ που συμμετέχουν

Or. en

Τροπολογία 42

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα ΙI – Μέρος ΙΙ – σημείο 1 – περίπτωση 1 γ (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

- Συμβολή στην αύξηση του ΑΕγχΠ της 
Ένωσης

Or. en

Τροπολογία 43

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα ΙI – Μέρος ΙΙ – σημείο 1 – περίπτωση 1 δ (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

- Αριθμός των θέσεων απασχόλησης που 
δημιουργήθηκαν

Or. en
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Τροπολογία 44

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα ΙI – Μέρος ΙΙ – σημείο 2 – περίπτωση 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

- Αριθμός των ΜΜΕ ανάμεσα στους 
δικαιούχους

Or. en

Τροπολογία 45

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα ΙI – Μέρος ΙΙ – σημείο 3 – περίπτωση 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

- Συμβολή στην αύξηση του ΑΕγχΠ της 
Ένωσης

Or. en

Τροπολογία 46

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα ΙI – Μέρος ΙΙ – σημείο 3 – περίπτωση 1 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

- Αριθμός των θέσεων απασχόλησης που 
δημιουργήθηκαν

Or. en

Τροπολογία 47

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα ΙI – Μέρος ΙΙI – παράγραφος 2 – εδάφιο 1
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Δημοσιεύσεις σε υψηλού αντίκτυπου 
περιοδικά που έχουν εξεταστεί από 
ομότιμους στους τομείς των 
διαφορετικών κοινωνιακών προκλήσεων

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 48

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα ΙI – Μέρος ΙΙΙ – παράγραφος 2 – περίπτωση 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

- Αριθμός των εφευρέσεων που 
διατέθηκαν στο εμπόριο

Or. en

Τροπολογία 49

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα ΙI – Μέρος ΙΙΙ – παράγραφος 2 – περίπτωση 2 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

- Αριθμός των ΜΜΕ που συμμετέχουν 

Or. en

Τροπολογία 50

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα ΙI – Μέρος ΙΙΙ – παράγραφος 2 – περίπτωση 2 γ (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

- Αριθμός των στόχων της ένωσης της 
καινοτομίας και της αποδοτικής χρήσης 
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των πόρων που έχουν επιτευχθεί

Or. en

Τροπολογία 51

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα ΙI – Μέρος ΙΙΙ – παράγραφος 2 – περίπτωση 2 δ (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

- Συμβολή στην αύξηση του ΑΕγχΠ της 
Ένωσης

Or. en

Τροπολογία 52

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα ΙI – Μέρος ΙΙΙ – παράγραφος 2 – περίπτωση 2 ε (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

- Αριθμός των θέσεων απασχόλησης που 
δημιουργήθηκαν

Or. en


