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Τροπολογία 586
Teresa Riera Madurell, Δημήτριος Δρούτσας

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα I – τμήμα 3 – σημείο 1 – εισαγωγική φράση

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Υγεία, δημογραφική αλλαγή και ευεξία 1. Υγεία και ευεξία

Or. en

Τροπολογία 587
Fiona Hall, Kent Johansson

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα I – τμήμα 3 – σημείο 1 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

Η αποτελεσματική προαγωγή της υγείας, η 
οποία υποστηρίζεται από μια αξιόπιστη 
βάση τεκμηρίωσης, προλαμβάνει τις 
νόσους, βελτιώνει την ευημερία, μειώνει 
την αναπηρία, την εξάρτηση και τον 
κοινωνικό αποκλεισμό και είναι 
αποτελεσματική από πλευράς κόστους. Η 
προαγωγή της υγείας και η πρόληψη των 
νόσων εξαρτώνται επίσης από την 
κατανόηση των καθοριστικών παραγόντων 
της υγείας, τα αποτελεσματικά εργαλεία 
πρόληψης, όπως είναι τα εμβόλια, την 
αποτελεσματική επιτήρηση της υγείας και 
των νόσων και την ετοιμότητα, καθώς και 
από τα αποτελεσματικά προγράμματα 
διαγνωστικών εξετάσεων. Η πολιτιστική, 
κοινωνική, συμπεριφορική και
ψυχολογική διάσταση της υγείας πρέπει 
επίσης να λαμβάνεται υπόψη. Οι
κοινωνικές και ανθρωπιστικές επιστήμες
έχουν συνεπώς σημαντικό ρόλο να 
παίξουν για την κατανόηση της υγείας 
και της ευεξίας.
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Τροπολογία 588
Philippe Lamberts
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα I – τμήμα 3 – σημείο 1 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

Η αποτελεσματική προαγωγή της υγείας, η 
οποία υποστηρίζεται από μια αξιόπιστη 
βάση τεκμηρίωσης, προλαμβάνει τις 
νόσους, βελτιώνει την ευημερία και είναι 
αποτελεσματική από πλευράς κόστους. Η 
προαγωγή της υγείας και η πρόληψη των 
νόσων εξαρτώνται επίσης από την 
κατανόηση των καθοριστικών παραγόντων 
της υγείας, τα αποτελεσματικά εργαλεία 
πρόληψης, όπως είναι οι ενεργοί και 
υγιεινοί τρόποι ζωής, τα εμβόλια, την 
αποτελεσματική επιτήρηση της υγείας και 
των νόσων και την ετοιμότητα, από τα 
αποτελεσματικά προγράμματα 
διαγνωστικών εξετάσεων, και από την 
παροχή καλύτερης και ενοποιημένης 
ιατρικής φροντίδας που θα έχει τον 
ασθενή στο επίκεντρο.

Or. en

Τροπολογία 589
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα I – τμήμα 3 – 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 

Επιτυχημένες προσπάθειες για πρόληψη, 
διαχείριση, αντιμετώπιση και θεραπεία 
νόσων, αναπηρίας και μειωμένης 
κινητικότητας ενισχύονται από τη βασική 



AM\907980EL.doc 5/142 PE492.814v01-00

EL

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.

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. Κατά τη μεταφορά των
ερευνητικών αποτελεσμάτων από τη
βασική έρευνα στην κλινική πρακτική, 
πρέπει οι κλινικές δοκιμές να καθορίζουν
ένα προαπαιτούμενο δεσμό μεταξύ των
εργαστηριακών αποτελεσμάτων και του 
ασθενούς, μέσω μιας μεταγραφικής 
έρευνας τύπου: "από τον πάγκο του 
εργαστηρίου στο προσκέφαλο του 
κρεβατιού".

Or. en

Τροπολογία 590
Norbert Glante

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα I – τμήμα 3 – σημείο 1 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

Η αυξανόμενη επιβάρυνση των νόσων και 
της αναπηρίας στο πλαίσιο της γήρανσης 
του πληθυσμού θέτει περαιτέρω 
απαιτήσεις στους τομείς υγείας και 
φροντίδας, αλλά και στην έρευνα για την 
κοινωνική καινοτομία και ανάπτυξη. Για 
να διατηρηθεί η αποτελεσματική υγεία και 
φροντίδα σε όλες τις ηλικίες, απαιτούνται 
προσπάθειες για τη βελτίωση της λήψης 
αποφάσεων στην πρόληψη και την 
θεραπευτική αντιμετώπιση, τον 
προσδιορισμό και την υποστήριξη της 
διάδοσης βέλτιστων πρακτικών στον τομέα 
της περίθαλψης και την υποστήριξη 
ολοκληρωμένης φροντίδας και την 
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που παρέχουν δυνατότητες ιδίως στα 
μεγαλύτερα σε ηλικία άτομα να 
παραμείνουν ενεργά και ανεξάρτητα. Αυτό 
συμβάλλει στην αύξηση και παράταση της 
διάρκειας της σωματικής, κοινωνικής και 
ψυχικής ευεξίας.

διείσδυση τεχνολογικών, οργανωτικών και 
κοινωνικών καινοτομιών που παρέχουν 
δυνατότητες ιδίως στα μεγαλύτερα σε 
ηλικία άτομα να παραμείνουν ενεργά και 
ανεξάρτητα. Αυτό συμβάλλει στην αύξηση 
και παράταση της διάρκειας της 
σωματικής, κοινωνικής, οικονομικής και 
ψυχικής ευεξίας. Ιδιαίτερη προσοχή 
πρέπει να δίνεται στις χρόνιες παθήσεις 
όπως ο καρκίνος, οι καρδιαγγειακές 
παθήσεις, ρευματοπάθειες και 
μυοσκελετικές ασθένειες, ο διαβήτης και 
οι αναπνευστικές και οι ψυχικές 
παθήσεις.

Or. de

Αιτιολόγηση

Σε αυτό το σημείο πρέπει να δοθεί έμφαση σε νοσήματα που εμφανίζονται συχνά και των 
οποίων η επίδραση στην κοινωνία γενικά είναι ιδιαίτερα σημαντική.  Τα αίτια και οι 
δυνατότητες θεραπείας αυτών των νοσημάτων παραμένουν σε πολλές περιπτώσεις άγνωστα και 
έχουν ανάγκη από ιδιαίτερα συντονισμένη χρηματοδότηση της έρευνας σε ευρωπαϊκό επίπεδο.

Τροπολογία 591
Vladko Todorov Panayotov

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα I – τμήμα 3 – σημείο 1 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

οργανωτικών και κοινωνικών καινοτομιών 
που παρέχουν δυνατότητες ιδίως στα 
μεγαλύτερα σε ηλικία άτομα να 
παραμείνουν ενεργά και ανεξάρτητα. Οι 
προσπάθειες αυτές θα συμβάλλουν στην 
αύξηση και επιμήκυνση της διάρκειας της 
σωματικής, κοινωνικής, οικονομικής και 
πνευματικής ευημερίας τους. Ειδική
μέριμνα θα πρέπει να υπάρξει για τις 
χρόνιες παθήσεις όπως ο καρκίνος, τα 
καρδιοαγγειακά νοσήματα, οι ρευματικές 
και μυοσκελετικές παθήσεις, ο διαβήτης, 
τα αναπνευστικά και ψυχικά νοσήματα.

Or. en

Αιτιολόγηση

Οι ρευματικές και μυοσκελετικές παθήσεις (RMDs) δεν είναι μόνο η κύρια αιτία απώλειας της
εργασίας και πρόωρης συνταξιοδότησης, αλλά και αναπηρίας και μειωμένης κινητικότητας, και
ένα τεράστιο βάρος για τις οικογένειες, τους εργοδότες, τους ασφαλιστές και τα συστήματα
κοινωνικής προστασίας και ιατρικής περίθαλψης σε όλη την ΕΕ. Θα πρέπει να συμπεριληφθούν
στον κατάλογο των σοβαρών χρονίων παθήσεων, δεδομένου ότι είναι εξ ίσου, ενίοτε και
περισσότερο, σημαντικές από άποψη επιπολασμού ή επιπτώσεων για τα δημόσια συστήματα
υγείας.

Τροπολογία 592
Jean-Pierre Audy

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα I – τμήμα 3 – σημείο 1 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η αυξανόμενη επιβάρυνση των νόσων και 
της αναπηρίας στο πλαίσιο της γήρανσης 
του πληθυσμού θέτει περαιτέρω 
απαιτήσεις στους τομείς υγείας και 
φροντίδας. Για να διατηρηθεί η 
αποτελεσματική υγεία και φροντίδα σε 
όλες τις ηλικίες, απαιτούνται προσπάθειες 
για τη βελτίωση της λήψης αποφάσεων 
στην πρόληψη και την θεραπευτική 
αντιμετώπιση, τον προσδιορισμό και την 
υποστήριξη της διάδοσης βέλτιστων 
πρακτικών στον τομέα της περίθαλψης και 

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

πρακτικών στον τομέα της περίθαλψης και 
την υποστήριξη ολοκληρωμένης φροντίδας 
και την διείσδυση τεχνολογικών, 
οργανωτικών και κοινωνικών καινοτομιών 
που παρέχουν δυνατότητες ιδίως στα 
μεγαλύτερα σε ηλικία άτομα να 
παραμείνουν ενεργά και ανεξάρτητα. Οι 
προσπάθειες αυτές θα συμβάλλουν στην 
αύξηση και επιμήκυνση της διάρκειας της 
σωματικής, κοινωνικής και πνευματικής 
ευημερίας τους.

Or. fr

Τροπολογία 593
Teresa Riera Madurell, Δημήτριος Δρούτσας

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα I – τμήμα 3 – σημείο 1 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. es
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Τροπολογία 594
Fiona Hall, Kent Johansson

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα I – τμήμα 3 – σημείο 1 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en

Αιτιολόγηση

Το κείμενο της Επιτροπής δεν μνημονεύει καμία συγκεκριμένη πάθηση, πράγμα πιθανόν 
προτιμότερο προκειμένου να μη γίνει υπερβολικά περιγραφικό. Εάν όμως αποφασισθεί να δοθεί 
προτεραιότητα σε ορισμένες παθήσεις, υπάρχουν στοιχεία για να προτείνουμε να 
συμπεριληφθούν οι ρευματικές και μυοσκελετικές παθήσεις μεταξύ των πιο εξουθενωτικών και 
δαπανηρών μη μεταδοτικών παθήσεων με το μεγαλύτερο επιπολασμό που πλήττουν τον 
ευρωπαϊκό πληθυσμό και που αξίζει συνεπώς να κατονομασθούν.
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Τροπολογία 595
Angelika Niebler

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα I – τμήμα 3 – σημείο 1 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en

Αιτιολόγηση

Για την εξασφάλιση μελλοντικής χρηματοδότησης της έρευνας στο πεδίο της συμπληρωματικής
και εναλλακτικής ιατρικής, θα πρέπει αυτή να μνημονεύεται ρητά στο συγκεκριμένο πρόγραμμα.

Τροπολογία 596
Philippe Lamberts
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE
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Πρόταση απόφασης
Παράρτημα I – τμήμα 3 – σημείο 1 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en

Τροπολογία 597
Zofija Mazej Kukovič, Maria Da Graça Carvalho, Lambert van Nistelrooij, Gabriele 
Albertini, Seán Kelly, Rolandas Paksas

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα I – τμήμα 3 – σημείο 1 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Όλες αυτές οι δραστηριότητες θα 
αναληφθούν με τέτοιο τρόπο ώστε να 
παρέχουν υποστήριξη καθ’ όλη τη 
διάρκεια του κύκλου έρευνας και 
καινοτομίας, ενισχύοντας την 

Όλες αυτές οι δραστηριότητες θα 
αναληφθούν με τέτοιο τρόπο ώστε να 
παρέχουν υποστήριξη καθ’ όλη τη 
διάρκεια του κύκλου έρευνας και 
καινοτομίας, ενισχύοντας την 
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ανταγωνιστικότητα των βιομηχανιών με 
βάση την ΕΕ και την ανάπτυξη νέων 
ευκαιριών στην αγορά.

ανταγωνιστικότητα των βιομηχανιών και 
μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων 
(ΜΜΕ) με βάση την ΕΕ και την ανάπτυξη 
νέων ευκαιριών στην αγορά.

Or. sl

Τροπολογία 598
Vicky Ford, Maria Da Graça Carvalho

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα I – τμήμα 3 – σημείο 1 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Όλες αυτές οι δραστηριότητες θα 
αναληφθούν με τέτοιο τρόπο ώστε να 
παρέχουν υποστήριξη καθ’ όλη τη 
διάρκεια του κύκλου έρευνας και 
καινοτομίας, ενισχύοντας την 
ανταγωνιστικότητα των βιομηχανιών με 
βάση την ΕΕ και την ανάπτυξη νέων 
ευκαιριών στην αγορά.

Όλες αυτές οι δραστηριότητες θα 
αναληφθούν με τέτοιο τρόπο ώστε να 
παρέχουν υποστήριξη καθ’ όλη τη 
διάρκεια του κύκλου έρευνας και 
καινοτομίας, συμπεριλαμβανομένης της 
υποστήριξης της άριστης βασικής
έρευνας στην υγεία, ενισχύοντας την 
ανταγωνιστικότητα των βιομηχανιών με 
βάση την ΕΕ και την ανάπτυξη νέων 
ευκαιριών στην αγορά.

Or. en

Τροπολογία 599
Philippe Lamberts
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα I – τμήμα 3 – σημείο 1 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Όλες αυτές οι δραστηριότητες θα 
αναληφθούν με τέτοιο τρόπο ώστε να 
παρέχουν υποστήριξη καθ’ όλη τη 
διάρκεια του κύκλου έρευνας και 
καινοτομίας, ενισχύοντας την 
ανταγωνιστικότητα των βιομηχανιών με 
βάση την ΕΕ και την ανάπτυξη νέων 

Όλες αυτές οι δραστηριότητες θα 
αναληφθούν με τέτοιο τρόπο ώστε να 
παρέχουν υποστήριξη καθ’ όλη τη 
διάρκεια του κύκλου έρευνας και 
καινοτομίας, ενισχύοντας την 
ανταγωνιστικότητα των βιομηχανιών με 
βάση την ΕΕ και την ανάπτυξη νέων 
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ευκαιριών στην αγορά. ευκαιριών στην αγορά, βάσει μιας 
ενοποιημένης ιατρικής φροντίδας που θα 
έχει τον ασθενή στο επίκεντρο.

Or. en

Τροπολογία 600
Vladko Todorov Panayotov

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα I – τμήμα 3 – σημείο 1 – παράγραφος 4 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Διατομεακός σκοπός για την
αντιμετώπιση των κοινωνικών
προβλημάτων είναι να ευθυγραμμισθούν
οι ευρωπαϊκοί μηχανισμοί έρευνας και
καινοτομίας με τη Στρατηγική ΕΕ 2020, 
ώστε να εξασφαλισθεί μεγέθυνση έξυπνη, 
χωρίς αποκλεισμούς και βιώσιμη. Θα
πρέπει να ορισθούν προτεραιότητες με
γνώμονα την ανάγκη αντιμετώπισης των
κρισιμότερων κοινωνικών προβλημάτων
με τον πλέον λυσιτελή τρόπο. Η
προτίμηση θα πρέπει να δίνεται σε μέτρα
που θα προσφέρουν γρήγορες και
αποτελεσματικές λύσεις και που θα
μπορούν να μετατρέπουν την έρευνα σε 
συγκεκριμένα, μετρήσιμα αποτελέσματα.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η ΕΕ δεν διαθέτει ερευνητές και επιστήμονες και χωλαίνει πίσω από τις ΗΠΑ και ορισμένες
ασιατικές χώρες ως προς την ικανότητα μετατροπής των αποτελεσμάτων της έρευνας σε
συγκεκριμένα προϊόντα, υπηρεσίες και λύσεις. Σε μια περίοδο οικονομικών και κοινωνικών
δυσκολιών, όπου η χρηματοδότηση της έρευνας και της καινοτομίας σε εθνικό επίπεδο έχει
μειωθεί σοβαρά λόγω των μέτρων λιτότητας, η οικονομική υποστήριξη εκ μέρους της ΕΕ θα
πρέπει να απευθυνθεί στην εφαρμοσμένη έρευνα και στις εμπορεύσιμες λύσεις.

Τροπολογία 601
Philippe Lamberts
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εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα I – τμήμα 3 – σημείο 1 – παράγραφος 4 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η ανάπτυξη μηχανισμών επιτάχυνσης
της έρευνας, όπως οι κοινοπραξίες
εκμετάλλευσης ευρεσιτεχνιών (‘patent
pools’) που επιτρέπουν την ομαδοποίηση
των δικαιωμάτων βιομηχανικής
ιδιοκτησίας με την κατάλληλη 
αποζημίωση των κατόχων αυτών των 
δικαιωμάτων, ή ακόμη τα βραβεία 
καινοτομίας, θα ήταν μια  καλή λύση σε 
αυτό τον τομέα προκειμένου να 
προωθηθεί η εξάλειψη των στεγανών 
στην έρευνα και να αξιοποιηθούν οι 
προσπάθειες που καταβάλλουν ο 
δημόσιος όπως και ο ιδιωτικός τομέας·

Or. fr

Τροπολογία 602
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα I – τμήμα 3 – σημείο 1 – σημείο 1.1 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

Για την παροχή τεκμηρίων όσον αφορά 
την αποτελεσματική προαγωγή της υγείας
και της ευεξίας 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), βιολογικοί, κοινωνικοοικονομικοί 
και γενετικοί παράγοντες, υπό τις 
ευρύτερες έννοιές τους. Οι προσεγγίσεις θα 
περιλαμβάνουν τη μακροπρόθεσμη μελέτη 
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σύνδεσή τους με δεδομένα που αντλούνται 
από την έρευνα σε τομείς «-ωματικής» και 
άλλες μεθόδους.

κοορτών, βιοτραπεζών, και τη σύνδεσή 
τους με δεδομένα που αντλούνται από την 
έρευνα σε τομείς «-ωματικής» και άλλες 
μεθόδους.

Or. en

Τροπολογία 603
Teresa Riera Madurell, Δημήτριος Δρούτσας

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα I – τμήμα 3 – σημείο 1 – σημείο 1.1 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en

Τροπολογία 604
Gaston Franco, Françoise Grossetête

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα I – τμήμα 3 – σημείο 1 – σημείο 1.1 – παράγραφος 2
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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 
τα περιβαλλοντικά δεδομένα 
χρησιμοποιώντας προηγμένα συστήματα 
πληροφοριών.

Ειδικότερα, για την καλύτερη κατανόηση 
του περιβάλλοντος ως καθοριστικού 
παράγοντα της υγείας θα απαιτηθούν 
ολοκληρωμένες μοριακές βιολογικές, 
επιδημιολογικές και τοξικολογικές 
προσεγγίσεις κατάλληλες για τον 
άνθρωπο, για τη διερεύνηση των σχέσεων 
υγείας-περιβάλλοντος και τη διαλεύκανση 
των υποκειμένων μηχανισμών των 
ασθενειών και της τοξικότητας για τον 
άνθρωπο, 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 
κατάλληλων για τον άνθρωπο και 
βασισμένων σε κλάδους «-ωματικής» και 
επιγενετική, ανθρώπινη 
βιοπαρακολούθηση, αξιολογήσεις 
προσωπικής έκθεσης και ανάπτυξη 
μοντέλων για την κατανόηση 
συνδυασμένων, σωρευτικών και 
αναδυόμενων εκθέσεων, με την 
ενσωμάτωση κοινωνικοοικονομικών και 
συμπεριφορικών παραγόντων. Θα 
υποστηριχτούν βελτιωμένοι σύνδεσμοι με 
τα περιβαλλοντικά δεδομένα 
χρησιμοποιώντας προηγμένα συστήματα 
πληροφοριών.

Or. fr

Αιτιολόγηση

Για τη βελτίωση των δοκιμών τοξικολογίας απαιτείται η εφαρμογή προσεγγίσεων κατάλληλων 
για τον άνθρωπο.
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Τροπολογία 605
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα I – τμήμα 3 – σημείο 1 – σημείο 1.1 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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 και με το 
σχεδιασμό περιβαλλόντων που θα 
βοηθούν στην ανάρρωση και 
αποκατάσταση. Θα υποστηριχτούν 
βελτιωμένοι σύνδεσμοι με τα 
περιβαλλοντικά δεδομένα 
χρησιμοποιώντας προηγμένα συστήματα 
πληροφοριών.

Or. en

Τροπολογία 606
Philippe Lamberts
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εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα I – τμήμα 3 – σημείο 1 – σημείο 1.1 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

Ειδικότερα, για την καλύτερη κατανόηση 
του περιβάλλοντος ως καθοριστικού 
παράγοντα της υγείας θα απαιτηθούν 
ολοκληρωμένες μοριακές βιολογικές, 
επιδημιολογικές και τοξικολογικές 
προσεγγίσεις κατάλληλες για τον 
άνθρωπο 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
κατάλληλων για τον άνθρωπο και
βασισμένων σε κλάδους «-ωματικής» και 
επιγενετική, ανθρώπινη 
βιοπαρακολούθηση, αξιολογήσεις 
προσωπικής έκθεσης και ανάπτυξη 
μοντέλων για την κατανόηση 
συνδυασμένων, σωρευτικών και 
αναδυόμενων εκθέσεων, με την 
ενσωμάτωση κοινωνικοοικονομικών και 
συμπεριφορικών παραγόντων. Θα 
υποστηριχτούν βελτιωμένοι σύνδεσμοι με 
τα περιβαλλοντικά δεδομένα 
χρησιμοποιώντας προηγμένα συστήματα 
πληροφοριών.

Or. en

Αιτιολόγηση

Οι τοξικολογικές δοκιμές που δίνουν έμφαση στις εναλλακτικές μεθόδους υποκατάστασης των
δοκιμών πάνω σε ζώα απαιτούν την εφαρμογή προσεγγίσεων κατάλληλων για τον άνθρωπο που
δίνουν καλύτερη πρόγνωση για τις ανθρώπινες νόσους και τις τοξικολογικές οδούς από ό,τι οι
δοκιμές πάνω σε ζώα.
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Τροπολογία 607
Fiona Hall, Kent Johansson

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα I – τμήμα 3 – σημείο 1 – σημείο 1.1 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

Με τον τρόπο αυτό, είναι δυνατή η 
αξιολόγηση των υφιστάμενων και 
σχεδιασμένων πολιτικών και 
προγραμμάτων και η παροχή υποστήριξης 
στις πολιτικές. Παρομοίως, είναι δυνατή η 
ανάπτυξη βελτιωμένων συμπεριφορικών 
παρεμβάσεων, προγραμμάτων πρόληψης 
και εκπαίδευσης, συμπεριλαμβανομένων 
εκείνων που αφορούν τις στοιχειώδεις 
γνώσεις περί υγείας στους τομείς της 
διατροφής, του εμβολιασμού και άλλων 
παρεμβάσεων πρωτοβάθμιας φροντίδας.
Προσεγγίσεις τύπου 'Health-in-all' (σαν
τις σχετικές με το περιβάλλον και το 
χώρο εργασίας) μπορούν επίσης να 
αναπτυχθούν με σκοπό την 
ελαχιστοποίηση των παραγόντων 
κινδύνου.

Or. en

Τροπολογία 608
Peter Liese, Herbert Reul, Markus Pieper, Angelika Niebler, Werner Langen, Christian 
Ehler, Daniel Caspary, Konrad Szymański, Maria Da Graça Carvalho

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα I – τμήμα 3 – σημείο 1 – σημείο 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

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 
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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.

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. Σε αυτό το πλαίσιο 
δίνεται προτεραιότητα σε προγράμματα 
διαγνωστικών εξετάσεων με τα οποία θα 
μπορεί να προσφέρεται στον 
ενδιαφερόμενο πρόληψη ή θεραπεία ή θα 
είναι δυνατή η ανάπτυξη πρόληψης ή 
θεραπείας.

Or. de

Τροπολογία 609
Henri Weber

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα I – τμήμα 3 – σημείο 1 – σημείο 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, 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.
Για να απαντήσει σε αυτά τα παγκοσμίων 
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διαστάσεων προβλήματα, η ΕΕ θα 
αναλάβει σε συνεργασία με τις 
ενδιαφερόμενες χώρες ενέργειες που θα 
επιτρέψουν να φτάσουμε σε συγκεκριμένα 
αποτελέσματα ως προς τις πολιτικές στον 
τομέα της υγείας, να βελτιώσουμε τις 
παρεχόμενες υπηρεσίες υγείας, και να 
υποστηρίξουμε τις δικές τους ερευνητικές 
ικανότητες. 

Or. fr

Τροπολογία 610
Jean-Pierre Audy, Gaston Franco, Françoise Grossetête, Maria Da Graça Carvalho

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα I – τμήμα 3 – σημείο 1 – σημείο 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, 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.
Για να απαντήσει σε αυτά τα παγκοσμίων 
διαστάσεων προβλήματα, η ΕΕ θα 
αναλάβει σε συνεργασία με τις 
ενδιαφερόμενες χώρες ενέργειες που θα 
επιτρέψουν να φτάσουμε σε συγκεκριμένα 
αποτελέσματα ως προς τις πολιτικές στον 
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τομέα της υγείας, να βελτιώσουμε τις 
παρεχόμενες υπηρεσίες υγείας, και να 
υποστηρίξουμε τις δικές τους ερευνητικές 
ικανότητες.

Or. fr

Αιτιολόγηση

Τα προσδιοριζόμενα εδώ προβλήματα έχουν παγκόσμια διάσταση. Πρέπει να γίνει μνεία της
γενικής πολιτικής της ΕΕ πάνω σε αυτό το θέμα, όπως αυτή επεξηγείται στην Ανακοίνωση της 
Επιτροπής της 31ης Μαρτίου 2010: "Ο ρόλος της ΕΕ στην παγκόσμια υγεία" (COM(2010)0128 
τελικό) που εγκρίθηκε από το Συμβούλιο στις 10 Μαΐου 2010.

Τροπολογία 611
Philippe Lamberts
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα I – τμήμα 3 – σημείο 1 – σημείο 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, 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.
Για να απαντήσει σε αυτά τα παγκοσμίων 
διαστάσεων προβλήματα, η ΕΕ θα 
αναλάβει σε συνεργασία με τις 
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ενδιαφερόμενες χώρες ενέργειες που θα 
επιτρέψουν να φτάσουμε σε συγκεκριμένα 
αποτελέσματα ως προς τις πολιτικές στον 
τομέα της υγείας, να βελτιώσουμε τις 
παρεχόμενες υπηρεσίες υγείας, και να 
υποστηρίξουμε τις δικές τους ερευνητικές 
ικανότητες.

Or. fr

Αιτιολόγηση

Τα προσδιοριζόμενα εδώ προβλήματα έχουν παγκόσμια διάσταση. Πρέπει να γίνει μνεία της
γενικής πολιτικής της ΕΕ πάνω σε αυτό το θέμα, όπως αυτή επεξηγείται στην Ανακοίνωση της 
Επιτροπής της 31ης Μαρτίου 2010: "Ο ρόλος της ΕΕ στην παγκόσμια υγεία" (COM(2010)0128
τελικό) που εγκρίθηκε από το Συμβούλιο στις 10 Μαΐου 2010.

Τροπολογία 612
Patrizia Toia

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα I – τμήμα 3 – σημείο 1 – σημείο 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 
μαθηματικές θεωρίες πρόγνωσης και 
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.
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Or. en

Τροπολογία 613
Vicky Ford, Maria Da Graça Carvalho

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα I – τμήμα 3 – σημείο 1 – 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 άριστη θεμελιώδης 
έρευνα και 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.

Or. en

Τροπολογία 614
Teresa Riera Madurell, Δημήτριος Δρούτσας

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα I – τμήμα 3 – σημείο 1 – σημείο 1.5 – εισαγωγική φράση

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1.5. Ανάπτυξη καλύτερων προληπτικών 
εμβολίων

1.5. Ανάπτυξη νέων και καλύτερων 
προληπτικών εμβολίων

Or. en
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Τροπολογία 615
Teresa Riera Madurell, Δημήτριος Δρούτσας

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα I – τμήμα 3 – σημείο 1 – σημείο 1.5 – εισαγωγική φράση

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1.5. Ανάπτυξη καλύτερων προληπτικών 
εμβολίων

1.5. Ανάπτυξη καλύτερων προληπτικών 
εμβολίων και φαρμάκων

Or. en

Τροπολογία 616
Gaston Franco, Françoise Grossetête

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα I – τμήμα 3 – σημείο 1 – σημείο 1.5 – παράγραφος 1

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 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 , των πολυκλινικών
αξιολογήσεων ασφαλείας με μεγαλύτερη 
προγνωστικότητα και 
αποτελεσματικότητα (π.χ. συνεκτικές 
προσεγγίσεις  συνδυαζόμενες με άλλες 
προσεγγίσεις, χωρίς ζώα ή που να είναι 
αναλυτικού χαρακτήρα), και από το 
γεγονός ότι πρέπει να ξεκινήσουν κλινικές 
δοκιμές και σχετικές μελέτες.

Or. fr

Αιτιολόγηση

Η ανάπτυξη εμβολίων απετέλεσε ήδη αντικείμενο αλλαγής παραδείγματος, με τη χρήση πιο
προγνωστικών και αποτελεσματικών προσεγγίσεων χωρίς χρήηση ζώων.
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Τροπολογία 617
Teresa Riera Madurell, Δημήτριος Δρούτσας

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα I – τμήμα 3 – σημείο 1 – σημείο 1.5 – παράγραφος 1

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 πιο αποτελεσματικά 
φάρμακα και 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.

Or. en

Τροπολογία 618
Philippe Lamberts
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα I – τμήμα 3 – σημείο 1 – σημείο 1.5 – παράγραφος 1

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 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 , των πολυκλινικών 
αξιολογήσεων ασφαλείας με μεγαλύτερη 
προγνωστικότητα και 
αποτελεσματικότητα (π.χ. συνεκτικές 
προσεγγίσεις  συνδυαζόμενες με άλλες 
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προσεγγίσεις, χωρίς ζώα ή που να είναι 
αναλυτικού χαρακτήρα), και από το 
γεγονός ότι πρέπει να ξεκινήσουν κλινικές 
δοκιμές και σχετικές μελέτες.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η ανάπτυξη εμβολίων απετέλεσε ήδη αντικείμενο αλλαγής παραδείγματος, με τη χρήση πιο
προγνωστικών και αποτελεσματικών προσεγγίσεων χωρίς χρήηση ζώων.

Τροπολογία 619
Peter Liese, Markus Pieper, Herbert Reul, Angelika Niebler, Werner Langen, Christian
Ehler, Daniel Caspary, Konrad Szymański, Maria Da Graça Carvalho

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα I – τμήμα 3 – σημείο 1 – σημείο 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 
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. Σε 
αυτό το πλαίσιο το κέντρο βάρους 
τοποθετείται σε τέτοιες διαγνωστικές 
μεθόδους στο πλαίσιο των οποίων είναι 
διαθέσιμα μέτρα πρόληψης ή θεραπείας 
για τον ενδιαφερόμενο ή είναι δυνατή η 
ανάπτυξή τους στο εγγύς μέλλον.

Or. de

Τροπολογία 620
Jean-Pierre Audy, Gaston Franco, Françoise Grossetête, Maria Da Graça Carvalho
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Πρόταση απόφασης
Παράρτημα I – τμήμα 3 – σημείο 1 – σημείο 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 
απαιτείται βελτιωμένη κατανόηση της 
υγείας, των νόσων και των διεργασιών που 
συνδέονται με αυτές σε όλες τις ηλικίες. 
Θα αναπτυχθούν καινοτόμες και 
υφιστάμενες τεχνολογίες προκειμένου να 
προσαρμόζονται σε διαφορετικές 
περιβαλλοντικές και κοινωνικο-
οικονομικές συνθήκες και να 
επιτυγχάνουν την έκδοση μιας
εγκαιρότερης, ακριβέστερης διάγνωσης 
που να επιτρέπει μια πιο προσαρμοσμένη 
στον ασθενή θεραπεία.

Or. fr

Αιτιολόγηση

Οι αξιόπιστοι διαγνωστικοί μηχανισμοί και οι προσιτές τιμές έχουν σημασία για την
παρακολούθηση και την αποτελεσματική αγωγή των μολυσματικών νόσων στις αναπτυσσόμενες
χώρες.

Τροπολογία 621
Philippe Lamberts
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα I – τμήμα 3 – σημείο 1 – σημείο 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 

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 προκειμένου να 
προσαρμόζονται σε διαφορετικές 
περιβαλλοντικές και κοινωνικο-
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διάγνωσης και προβλέποντας μια πιο 
προσαρμοσμένη στον ασθενή θεραπεία.

οικονομικές συνθήκες και να 
επιτυγχάνουν την έκδοση μιας
εγκαιρότερης,  εγκαιρότερης, 
ακριβέστερης διάγνωσης που να επιτρέπει 
μια πιο προσαρμοσμένη στον ασθενή 
θεραπεία.

Or. fr

Αιτιολόγηση

Οι αξιόπιστοι διαγνωστικοί μηχανισμοί και οι προσιτές τιμές έχουν σημασία για την
παρακολούθηση και την αποτελεσματική αγωγή των μολυσματικών νόσων στις αναπτυσσόμενες
χώρες.

Τροπολογία 622
Frédérique Ries, Françoise Grossetête

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα I – τμήμα 3 – σημείο 1 – σημείο 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 
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. Οι
μεταλλάξεις που προκαλούν γενετικές
νόσους θα εντοπίζονται και θα υπάρχουν 
διαθέσιμα σημαντικά περισσότερα 
διαγνωστικά τεστ.

Or. en

Αιτιολόγηση

Οι δραστηριότητες αυτές είναι αναγκαίες για μια λογική συνοχή με τους στόχους της Διεθνούς
Ερευνητικής Κοινοπραξίας για τις Σπάνιες Νόσους ((IRDiRC) και συμμετοχή σε αυτούς.
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Τροπολογία 623
Cristina Gutiérrez-Cortines, Pilar del Castillo Vera, Alejo Vidal-Quadras

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα I – τμήμα 3 – σημείο 1 – σημείο 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 απεικονιστικά 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 και που εξελίσσονται με τρόπο 
ώστε να μειώνεται ο χρόνος που μεσολαβεί μεταξύ της εκδήλωσης των συμπτωμάτων και της
διάγνωσης.

Τροπολογία 624
Henri Weber

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα I – τμήμα 3 – σημείο 1 – σημείο 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 

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 
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υφιστάμενες τεχνολογίες με στόχο τη 
σημαντική βελτίωση της έκβασης της 
νόσου, μέσω εγκαιρότερης, ακριβέστερης 
διάγνωσης και προβλέποντας μια πιο 
προσαρμοσμένη στον ασθενή θεραπεία.

υφιστάμενες τεχνολογίες προκειμένου να 
προσαρμόζονται σε διαφορετικές 
περιβαλλοντικές και κοινωνικο-
οικονομικές συνθήκες και να 
επιτυγχάνουν την έκδοση μιας
εγκαιρότερης, ακριβέστερης διάγνωσης 
που να επιτρέπει μια πιο προσαρμοσμένη 
στον ασθενή θεραπεία..

Or. fr

Τροπολογία 625
Marisa Matias

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα I – τμήμα 3 – σημείο 1 – σημείο 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 
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 καλή 
και πιο οικονομική θεραπεία.

Or. en

Τροπολογία 626
Teresa Riera Madurell, Δημήτριος Δρούτσας

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα I – τμήμα 3 – σημείο 1 – σημείο 1.8 – εισαγωγική φράση

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1.8. Θεραπεία νόσων 1.8. Ανάπτυξη προσαρμοσμένων αγωγών 
και θεραπεία νόσων
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Or. en

Τροπολογία 627
Peter Liese, Herbert Reul, Markus Pieper, Angelika Niebler, Werner Langen, Christian 
Ehler, Daniel Caspary, Konrad Szymański, Maria Da Graça Carvalho

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα I – τμήμα 3 – σημείο 1 – σημείο 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, ιδίως της θεραπείας με 
ενήλικα βλαστοκύτταρα, με κύτταρα από 
το αίμα του ομφάλιου λώρου, 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 σχέδια αναγεννητικής 
ιατρικής (ιδίως με βάση ενήλικα 
βλαστοκύτταρα, κύτταρα από αίμα 
ομφάλιου λώρου και κύτταρα iPS).

Or. de

Τροπολογία 628
Jean-Pierre Audy, Françoise Grossetête

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα I – τμήμα 3 – σημείο 1 – σημείο 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 

Υπάρχει ανάγκη υποστήριξης της 
βελτίωσης τεχνολογιών οριζόντιας 
υποστήριξης για τα φάρμακα, τις 
βιοθεραπείες, τα εμβόλια και άλλες 
θεραπευτικές προσεγγίσεις, 
συμπεριλαμβανομένων της μεταμόσχευσης 
και της γονιδιακής και κυτταρικής 
θεραπείας, συμπεριλαμβανομένων των 
διεπιστημονικών προσεγγίσεων (π.χ. 
βιομαθηματικά, βιοπληροφορική, 
πυρηνική ιατρική), 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 
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διαχείριση των αναπηριών. 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. fr

Αιτιολόγηση

Οι βιοθεραπείες εκφράζουν την τεχνολογική πρόοδο στη βιοϊατρική έρευνα που αποσκοπεί στην
ανάπτυξη νέων θεραπευτικών λύσεων, διαφορετικών από τις κλασικές. Ο διεπιστημονικός
χαρακτήρας δεν προβάλλεται επαρκώς. Όμως, είναι απαραίτητες οι ταυτόχρονες έρευνες σε
κλάδους όπως τα μαθηματικά, η πληροφορική, η δεοντολογία, η φυσική, προκειμένου να
δοθούν απαντήσεις σε κοινούς και πολύπλοκους στόχους όπως είναι η ιατρική περίθαλψη.

Τροπολογία 629
Henri Weber

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα I – τμήμα 3 – σημείο 1 – σημείο 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 

Υπάρχει ανάγκη υποστήριξης της 
βελτίωσης τεχνολογιών οριζόντιας 
υποστήριξης για τα φάρμακα, τη 
βιοθεραπεία, τα εμβόλια και άλλες 
θεραπευτικές προσεγγίσεις, 
συμπεριλαμβανομένων της μεταμόσχευσης 
και της γονιδιακής και κυτταρικής 
θεραπείας, συμπεριλαμβανομένων των 
διεπιστημονικών προσεγγίσεων (π.χ. 
βιομαθηματικά, βιοπληροφορική, 
πυρηνική ιατρική), 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 
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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.

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.

Or. fr

Τροπολογία 630
Philippe Lamberts
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα I – τμήμα 3 – σημείο 1 – σημείο 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 

Υπάρχει ανάγκη υποστήριξης της 
βελτίωσης τεχνολογιών οριζόντιας 
υποστήριξης για τα φάρμακα, τα εμβόλια 
και άλλες θεραπευτικές προσεγγίσεις, 
συμπεριλαμβανομένων της 
αλλομεταμόσχευσης 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 
μεθόδων μεγαλύτερης προγνωστικότητας 
και κατάλληλων για τον άνθρωπο), για 
την ανάπτυξη προσεγγίσεων 
αναγεννητικής ιατρικής, 
συμπεριλαμβανομένων προσεγγίσεων 
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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.

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.

Or. en

Τροπολογία 631
Vicky Ford

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα I – τμήμα 3 – σημείο 1 – σημείο 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, 

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 
κάθε τύπου, για την ανάπτυξη 
βελτιωμένων ιατρικών και βοηθητικών 
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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.

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.

Or. en

Τροπολογία 632
Teresa Riera Madurell, Δημήτριος Δρούτσας

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα I – τμήμα 3 – σημείο 1 – σημείο 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 

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 
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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.

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 και πιο 
προσαρμοσμένων, αποτελεσματικότερων 
και πιο βιώσιμων θεραπειών και τη 
διαχείριση των αναπηριών.

Or. en

Τροπολογία 633
Angelika Niebler

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα I – τμήμα 3 – σημείο 1 – σημείο 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 

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 



AM\907980EL.doc 39/142 PE492.814v01-00

EL

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.

ιατρικών παρεμβάσεων που εξαρτώνται 
από τη διαθεσιμότητα αποτελεσματικών 
αντιμικροβιακών φαρμάκων, και για την 
ανάπτυξη συνολικών προσεγγίσεων 
αντιμετώπισης των συνοδών νοσηροτήτων 
σε όλες τις ηλικίες και την αποτροπή της 
πολυφαρμακίας, με τη δέουσα 
συνεκτίμηση της συμπληρωματικότητας 
και της εναλλακτικής ιατρικής. Οι 
βελτιώσεις αυτές θα διευκολύνουν την 
ανάπτυξη νέων, αποδοτικότερων, 
αποτελεσματικότερων και πιο βιώσιμων 
θεραπειών και τη διαχείριση των 
αναπηριών.

Or. en

Τροπολογία 634
Cristina Gutiérrez-Cortines, Pilar del Castillo Vera, Alejo Vidal-Quadras

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα I – τμήμα 3 – σημείο 1 – σημείο 1.8 – παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η έρευνα θα καταστήσει δυνατή τη
βελτίωση προηγμένων θεραπειών και 
κυτταρικών θεραπειών. Θα πρέπει να
γίνει εστίαση στην αγωγή των χρονίων
παθήσεων.

Or. en

Τροπολογία 635
Teresa Riera Madurell, Δημήτριος Δρούτσας

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα I – τμήμα 3 – σημείο 1 – σημείο 1.9 – εισαγωγική φράση

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1.9. Μετάδοση γνώσεων στην κλινική 
πρακτική και κλιμακούμενες δράσεις 
καινοτομίας

1.9. η μεταφορά γνώσεων στην κλινική 
πράξη και οι κλιμακούμενες δράσεις 
καινοτομίας, συμπεριλαμβανομένων των 
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ψυχοκοινωνικών πτυχών·

Or. en

Τροπολογία 636
Frédérique Ries, Françoise Grossetête

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα I – τμήμα 3 – σημείο 1 – σημείο 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 
σπανίων νόσων, άλλων συνακόλουθων 
νόσων και/ή 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. Ειδική υποστήριξη
θα πρέπει να εξασφαλισθεί για την
προκλινική και/ή κλινική ανάπτυξη
ουσιών όπως τα λεγόμενα ορφανά 
φάρμακα, με σαφείς δυνατότητες
αντιμετώπισης ιατρικών αναγκών σε 
μεγάλο βαθμό μη καλυπτόμενων. Ομοίως, 
θα δοθεί υποστήριξη για τη μεταφορά 
άλλων τύπων παρεμβάσεων όπως αυτών 
που σχετίζονται με την ανεξάρτητη 
διαβίωση σε πραγματικά περιβάλλοντα.

Or. en
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Αιτιολόγηση

Οι δραστηριότητες αυτές είναι αναγκαίες για μια λογική συνοχή με τους στόχους της Διεθνούς
Ερευνητικής Κοινοπραξίας για τις Σπάνιες Νόσους ((IRDiRC) και συμμετοχή σε αυτούς.

Τροπολογία 637
Philippe Lamberts
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα I – τμήμα 3 – σημείο 1 – σημείο 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. Η δεοντολογία, 
και ειδικά η Δήλωση του Ελσίνκι, 
απαιτούν τη δημοσιοποίηση των
δεδομένων που προκύπτουν από κάθε 
ερευνητική δραστηριότητα διενεργούμενη 
πάνω στον άνθρωπο. 

Or. fr
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Τροπολογία 638
Marisa Matias

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα I – τμήμα 3 – σημείο 1 – σημείο 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 
σπανίων νόσων, άλλων συνακόλουθων 
νόσων και/ή 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. Ειδική
υποστήριξη θα πρέπει να εξασφαλισθεί
για την προκλινική και/ή κλινική
ανάπτυξη ουσιών όπως τα λεγόμενα 
ορφανά φάρμακα, με σαφείς
δυνατότητες αντιμετώπισης ιατρικών
αναγκών σε μεγάλο βαθμό μη 
καλυπτόμενων.

Or. en

Τροπολογία 639
Peter Liese, Herbert Reul, Markus Pieper, Angelika Niebler, Werner Langen, Christian 
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Ehler, Daniel Caspary, Konrad Szymański, Lambert van Nistelrooij, Maria Da Graça 
Carvalho

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα I – τμήμα 3 – σημείο 1 – σημείο 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. Ιδιαίτερη αξία 
αποδίδεται στις κλινικές εξετάσεις  στον 
τομέα σπάνιων παθήσεων και παιδικών 
νοσημάτων, συμπεριλαμβανομένων των 
πρόωρων γεννήσεων.

Or. de

Τροπολογία 640
Teresa Riera Madurell, Δημήτριος Δρούτσας

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα I – τμήμα 3 – σημείο 1 – σημείο 1.10 – εισαγωγική φράση
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1.10. Καλύτερη χρήση των δεδομένων 
υγείας

1.10. Καλύτερη συλλογή και χρήση των 
δεδομένων υγείας και τυποποιημένες 
μέθοδοι ανάλυσης δεδομένων

Or. en

Τροπολογία 641
Marisa Matias

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα I – τμήμα 3 – σημείο 1 – σημείο 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 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, καθώς και στους 
μηχανισμούς που εξασφαλίζουν τη 
μακροπρόθεσμη βιωσιμότητα αυτών των 
υποδομών προκειμένου να γίνεται η 
καλύτερη δυνατή χρήση των πόρων.

Or. en

Τροπολογία 642
Zofija Mazej Kukovič, Lambert van Nistelrooij, Seán Kelly, Maria Da Graça Carvalho

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα I – τμήμα 3 – σημείο 1 – σημείο 1.11 – παράγραφος 1



AM\907980EL.doc 45/142 PE492.814v01-00

EL

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 
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.

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
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 643
Petru Constantin Luhan

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα I – τμήμα 3 – σημείο 1 – σημείο 1.11 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

Υπάρχει ανάγκη ανάπτυξης επιστημονικών 
εργαλείων, μεθόδων και στατιστικών, 
αξιολογήσεων των επιπτώσεων επί του 
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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 
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.

ιδιωτικού απορρήτου, για γρήγορη, 
ακριβή και προληπτική αξιολόγηση της 
ασφάλειας, της αποτελεσματικότητας, της 
προστασίας των ανθρωπίνων 
δικαιωμάτων 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.

Or. en

Τροπολογία 644
Philippe Lamberts
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα I – τμήμα 3 – σημείο 1 – σημείο 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, 

Υπάρχει ανάγκη ανάπτυξης, ενοποίησης 
και χρήσης νέων, πιο κατάλληλων για τον 
άνθρωπο επιστημονικών εργαλείων, 
μεθόδων και στατιστικών για γρήγορη, 
ακριβή και προληπτική αξιολόγηση της 
ασφάλειας, της αποτελεσματικότητας και 
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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.

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 ανθρώπινα 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 επικινδυνότητας 
και 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. en

Αιτιολόγηση

Οι τεχνολογίες της υγείας θα πρέπει να χρησιμοποιούν τα επιτεύγματα του 21ου αιώνα στις
επιστήμες της ανθρώπινης βιολογίας και των υπολογιστικών μοντέλων για την εξυπηρέτηση των
αναγκών του ανθρώπου στους τομείς της ιατρικής και της ασφάλειας.

Τροπολογία 645
Teresa Riera Madurell, Δημήτριος Δρούτσας

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα I – τμήμα 3 – σημείο 1 – σημείο 1.12 – εισαγωγική φράση

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1.12. Ενεργός γήρανση, ανεξάρτητη και 
υποβοηθούμενη διαβίωση

1.12. Υγιής και ενεργός γήρανση, 
ανεξάρτητη και υποβοηθούμενη διαβίωση,

Or. en
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Τροπολογία 646
Teresa Riera Madurell, Δημήτριος Δρούτσας

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα I – τμήμα 3 – σημείο 1 – σημείο 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 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 με σκοπό 
την ενίσχυση της προσωπικής και 
κοινωνικής αυτονομίας των ασθενών, 
καθώς και την υποστήριξη για τις 
υποδομές γνώσεων.

Or. es

Τροπολογία 647
Henri Weber

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα I – τμήμα 3 – σημείο 1 – σημείο 1.13 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1.13 (α) Ατομική εκπαίδευση για την 
αυτοδιαχείριση της υγείας
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Η αυξανόμενη καθιστική ζωή του
πληθυσμού και η εξέλιξη των τρόπων
ζωής (στο σχολείο, στη δουλειά, όπως και 
στην καθημερινή ζωή), επιβάλλουν έναν 
προβληματισμό και την ανάληψη ειδικών 
δράσεων σχετικά με τη θέση της φυσικής 
δραστηριότητας, της κινητικότητας και 
της σωματικής άσκησης, σχετικά με τα 
ζητήματα της πρόληψης και της 
αντιμετώπισης παθολογιών, είτε αυτές 
είναι σωματικής φύσης (μείωση 
λειτουργικής αυτονομίας, παχυσαρκία, 
χρόνιες σωματικές παθολογίες) είτε 
ψυχολογικής (άγχος, καταθλιπτική 
συμπτωματολογία).

Or. fr

Τροπολογία 648
Marisa Matias, Maria Da Graça Carvalho

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα I – τμήμα 3 – σημείο 1 – σημείο 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 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. Επίσης
απαιτείται μια διεπιστημονική έρευνα
στις κοινωνικές επιστήμες, που θα
προσφέρει τις καταλληλότερες λύσεις για
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την ικανοποίηση των αναγκών των
ασθενών στην καθημερινή ζωή τους και
που θα συμβάλει στην ενδυνάμωση της 
ικανότητας, ιδίως των ασθενών με 
χρόνιες παθήσεις, όπως είναι οι 
πάσχοντες από σπάνιες νόσους.

Or. en

Τροπολογία 649
Teresa Riera Madurell, Δημήτριος Δρούτσας

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα I – τμήμα 3 – σημείο 1 – σημείο 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 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 των 
δημοσίων συστημάτων υγείας και της 
παροχής μακροχρόνιας περίθαλψης.

Or. es

Τροπολογία 650
Angelika Niebler

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα I – τμήμα 3 – σημείο 1 – σημείο 1.14 – παράγραφος 1
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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 εξωνοσοκομειακής 
διαχείρισης χρόνιων νόσων εξαρτάται 
επίσης από τη βελτιωμένη συνεργασία 
μεταξύ των παρόχων υπηρεσιών υγείας, 
συμπεριλαμβανομένων των παρόχων 
συμπληρωματικής και εναλλακτικής 
ιατρικής, 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.

Or. en

Τροπολογία 651
Philippe Lamberts
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα I – τμήμα 3 – σημείο 1 – σημείο 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, 

Η υποστήριξη της εξωνοσοκομειακής 
διαχείρισης χρόνιων νόσων εξαρτάται 
επίσης από τη βελτιωμένη συνεργασία 
μεταξύ των ασθενών, 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, 
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συμπεριλαμβανομένων των υπηρεσιών 
τηλε-υγείας και τηλε-φροντίδας. Θα 
υποστηριχτεί επίσης η έρευνα και 
καινοτομία για την βελτίωση της παροχής 
μακροχρόνιας περίθαλψης.

συμπεριλαμβανομένων των υπηρεσιών 
τηλε-υγείας και τηλε-φροντίδας. Θα 
υποστηριχτεί επίσης η έρευνα και 
καινοτομία για την βελτίωση της παροχής 
μακροχρόνιας περίθαλψης.

Or. en

Τροπολογία 652
Νίκη Τζαβέλα

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα I – τμήμα 3 – σημείο 1 – σημείο 1.15 – παράγραφος 1

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 

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 
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ασθενών και τα συστήματα διασφάλισης 
ποιότητας, συμπεριλαμβανομένου του 
ρόλο των ασθενών όσον αφορά την 
ασφάλεια και την ποιότητα της 
περίθαλψης.

ασθενών και τα συστήματα διασφάλισης 
ποιότητας, συμπεριλαμβανομένου του 
ρόλο των ασθενών όσον αφορά την 
ασφάλεια και την ποιότητα της 
περίθαλψης.

Or. en

Αιτιολόγηση

Δεν αφορά το ελληνικό κείμενο.

Τροπολογία 653
Peter Liese, Angelika Niebler, Christian Ehler, Konrad Szymański, Maria Da Graça
Carvalho, Markus Pieper, Werner Langen, Herbert Reul

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα I – τμήμα 3 – σημείο 1 – σημείο 1.15 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1.15a. Βιολογικές επιστήμες στην 
υπηρεσία της ιατρικής:
Οι προτεραιότητες πρέπει να έχουν 
ερευνητικές προσπάθειες τις οποίες ένα 
κράτος μέλος μόνο του δεν μπορεί να 
εξυπηρετήσει ή δεν μπορεί να τις 
εξυπηρετήσει τόσο αποτελεσματικά όσο η 
Ένωση και οι οποίες εντός προβλέψιμου 
χρονικού πλαισίου θα παρέχουν άμεσο 
όφελος στους ασθενείς.

Or. de

Τροπολογία 654
Bernd Lange

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα I – τμήμα 3 – σημείο 1 – σημείο 1.15 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1.15a. Οι συνέπειες της αισθητικής 
αγωγής στην ευεξία, την υγεία και την 
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κοινωνική συμπεριφορά
Μία μεγάλη πρόκληση της σημερινής 
εποχής είναι το να μεταδοθεί στον πολίτη 
της Ένωσης η χαρά της ζωής και να 
ενισχυθεί η υγεία του, η ευεξία του και η 
κοινωνική του συμπεριφορά περισσότερο 
μέσω δραστηριοτήτων από τον χώρο των 
γραμμάτων και των τεχνών, όπως η 
μουσική, οι καλές τέχνες, η λογοτεχνία 
κλπ.

Or. de

Αιτιολόγηση

Οι συνέπειες της αισθητικής αγωγής στην ευεξία, την υγεία και την κοινωνική συμπεριφορά δεν 
πρέπει να υποτιμώνται. Σε αυτό τον τομέα υπάρχει ισχυρό ερευνητικό δυναμικό, το οποίο 
πρέπει να εντοπιστεί και να χρησιμοποιηθεί.

Τροπολογία 655
Adam Gierek

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα I – τμήμα 3 – σημείο 1 – σημείο 1.16 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η παρεχόμενη υποστήριξη θα καλύψει όλο 
το φάσμα των δραστηριοτήτων από την 
μεταφορά γνώσεων και τεχνολογίας μέχρι 
δράσεις επίδειξης μεγάλης κλίμακας που 
θα οδηγήσουν σε μεταβλητής κλίμακας 
λύσεις για την Ευρώπη και περάν αυτής.

Η παρεχόμενη υποστήριξη θα καλύψει όλο 
το φάσμα των δραστηριοτήτων από την 
μεταφορά γνώσεων και τεχνολογίας μέχρι 
δράσεις επίδειξης μεγάλης κλίμακας που 
θα οδηγήσουν σε μεταβλητής κλίμακας 
λύσεις για την Ευρώπη και περάν αυτής.
Για την υπέρβαση των προβλημάτων που
οι γηράσκουσες κοινωνίες της ΕΕ
αντιμετωπίζουν, ζωτική σημασία έχει να
γίνει η κατάλληλη, συντονισμένη και 
στρατηγική ανάλυση των στόχων που 
θέτει η πολιτική της υγείας. Ένας τέτοιος
συντονισμός μπορεί να λύσει τα
προβλήματα που προκαλούνται από τον
κατακερματισμό και την έλλειψη λογικής 
συνοχής που χαρακτηρίζουν τις πολιτικές 
των κρατών μελών και να δώσει τη 
δυνατότητα να αξιοποιηθούν καλύτερα οι 
επιστημονικές δυνατότητες, το 
ανθρώπινο δυναμικό και οι υποδομές από 
τον κόσμο της βιοϊατρικής έρευνας και 
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από όσους χρησιμοποιούν τα τελικά της 
προϊόντα για ιατρική αγωγή. Για να έχει
επιτυχία η καινοτόμος έρευνα στον τομέα
της υγείας, έχει ζωτική σημασία το να
αναλάβουν όλα τα ιατρικά κέντρα μια
μακροπρόθεσμη δέσμευση ότι θα
βελτιώνουν διαρκώς την έρευνα και την
κατάρτιση δημιουργικών ομάδων νέων 
επιστημόνων μέσω έργων στο πλαίσιο του 
Προγράμματος Υποτροφιών Marie Curie. 
Η αναπτυξιακή αυτή στρατηγική θα
πρέπει να υποστηρίζει τις ερευνητικές
διαδικασίες που οδηγούν σε μια υγιέστερη 
και αποδοτικότερη Ευρώπη μέσω της 
συμμετοχής της ευρωπαϊκής κοινωνίας 
στη βιοϊατρική έρευνα και χάρη στις νέες 
ευκαιρίες και προκλήσεις που θα 
παρουσιάσουν τα καινοτόμα τελικά 
προϊόντα της βιοϊατρικής έρευνας. Οι
στρατηγικές δράσεις στο πλαίσιο του
Προγράμματος Horizon 2020 μπορούν να
εξασφαλίσουν ότι οι ειδικοί θα
επηρεάζουν τις μελλοντικές πολιτικές
υγείας ήδη από το ξεκίνημά τους, ότι θα 
επιταχύνουν την εισαγωγή καινοτομιών, 
και ότι θα βελτιώνουν την 
ανταγωνιστικότητα των 
χρησιμοποιούμενων ιατρικών 
διαδικασιών· μπορούν επίσης να 
υποστηρίξουν τη διασυνοριακή 
συνεργασία μεταξύ μεγαλύτερου αριθμού 
επιστημόνων και ειδικών από διάφορους 
κλάδους της ιατρικής, με σκοπό την 
επίτευξη πραγματικών εξοικονομήσεων 
για τα εθνικά συστήματα υγείας χάρη 
στην επιστημονική πρόοδο. Οι αλλαγές
στην κατάρτιση των ειδικών ιατρών κατά
τρόπο που θα περιορίζει το σημερινό
μονοπώλιο των επαγγελματικών ενώσεων
των ιατρών στα κράτη μέλη θα πρέπει να
γίνουν βάσει ενός ενιαίου σε κλίμακα ΕΕ 
συστήματος, και θα πρέπει να τεθούν σε 
εφαρμογή κατά τρόπο που θα διασφαλίζει 
ότι η κατάρτιση σε θέματα ιατρικής 
φροντίδας και η έρευνα στην Ευρώπη θα 
είναι θεμελιωμένες στις καλύτερες 
δυνατές διαδικασίες που είναι σε χρήση 
στα κέντρα ιατρικών ερευνών και που 
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εφαρμόζουν ενιαία κριτήρια κατάρτισης.
Μια υψηλού επιπέδου συμβουλευτική
επιτροπή της ΕΕ θα πρέπει να προωθεί
το στρατηγικό επιστημονικό συντονισμό
της έρευνας σε θέματα ιατρικής
φροντίδας στο πλαίσιο του
Προγράμματος Horizon 2020 και να
υποστηρίζει την "οριζόντια" ιατρική
έρευνα που διεξάγεται ταυτόχρονα σε
διαφορετικά ερευνητικά κέντρα στα
κράτη μέλη. Σκοπός ενός τέτοιου
στρατηγικού συντονισμού θα πρέπει να
είναι να συμβάλει στον εντοπισμό
ζωτικών ιατρικών ερευνών και να 
υπαγάγει τα μελλοντικά προγράμματα 
στην ευθύνη των τοπικών Κέντρων 
Αριστείας που εφαρμόζουν τις 
υψηλότερες προδιαγραφές αριστείας, 
ώστε να διασφαλιστεί ότι οι ειδικοί των 
διαφόρων κλάδων της ιατρικής θα έχουν 
μια επιστημονική συμβολή σε αυτό τον 
τομέα της πολιτικής του ανταγωνισμού, 
από το ξεκίνημά της, και να διασφαλιστεί 
η οικονομική αποδοτικότητα των 
εθνικών συστημάτων υγείας. Ακόμη, 
σκοπός του στρατηγικού επιστημονικού
συντονισμού θα είναι να ενθαρρύνει 
άλλους κλάδους επιστημονικής και 
τεχνολογικής έρευνας να παίξουν ένα 
ρόλο στις καινοτόμες στρατηγικές που 
δημιουργούνται από τη σύγχρονη 
βιοϊατρική έρευνα. Κατά τον καθορισμό
του εσωτερικού στρατηγικού
συντονισμού του Προγράμματος Horizon
2020 για την έρευνα στο πεδίο των
ζητημάτων υγείας, βάσει επιστημονικών
συμβουλών κορυφαίου επιπέδου, η
συμβουλευτική επιτροπή της ΕΕ θα
προβλέψει επίσης τους μηχανισμούς που 
απαιτούνται για την εντατική προώθηση 
συνεργειών και οικονομιών κλίμακας στο 
πεδίο της υγείας. Θα αποσκοπεί στην
εθελοντική σύγκλιση μεταξύ αφενός των
εθνικών οργανισμών χρηματοδότησης
της πολιτικής για την υγεία και αφετέρου
της Επιτροπής, επί συγκεκριμένων
ζητημάτων όποτε τούτο ενδείκνυται, και
στην επίτευξη μιας στρατηγικής 
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εταιρικής σχέσης σε επίπεδο ΕΕ μεταξύ 
βιομηχανίας, εθνικών οργανισμών και 
Επιτροπής· ακόμη, θα επιδιωχθεί η 
στρατηγική σύγκλιση σε προγραμματικό 
επίπεδο με την εμπλοκή ρυθμιστικών 
φορέων και εθνικών αρχών αρμόδιων για 
την υγεία. Σκοπός μιας τέτοιας
συστηματικής προσέγγισης για την
έρευνα σε όλα τα επίπεδα θα πρέπει να
είναι το να διασφαλιστεί ότι οι ιατρικές
διαδικασίες των ειδικών θα είναι πιο 
οικονομικές χάρη στην ανάπτυξη 
φθηνότερων μεθόδων.

Or. pl

Αιτιολόγηση

Η θετική συνέργεια στην υπηρεσία της υγείας εξαρτάται από το σωστό συντονισμό των
πολιτικών των κρατών μελών και από τη σύγκλιση στην κατάρτιση των ειδικών των διαφόρων
ιατρικών επαγγελμάτων και των ιατρικών επιστημόνων.

Τροπολογία 656
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα I – τμήμα 3 – σημείο 1 – σημείο 1.16 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η παρεχόμενη υποστήριξη θα καλύψει όλο 
το φάσμα των δραστηριοτήτων από την 
μεταφορά γνώσεων και τεχνολογίας μέχρι 
δράσεις επίδειξης μεγάλης κλίμακας που 
θα οδηγήσουν σε μεταβλητής κλίμακας 
λύσεις για την Ευρώπη και περάν αυτής.

Η παρεχόμενη υποστήριξη θα καλύψει όλο 
το φάσμα των δραστηριοτήτων από την 
μεταφορά γνώσεων και τεχνολογίας μέχρι 
δράσεις επίδειξης μεγάλης κλίμακας που 
θα οδηγήσουν σε μεταβλητής κλίμακας 
λύσεις για την Ευρώπη και περάν αυτής.
Θα πρέπει επίσης να συνεκτιμά τα
σημαντικά μακροπρόθεσμα οφέλη της
ανάπτυξης προϊόντων για τους ασθενείς
των χωρών χαμηλού εισοδήματος, και να 
προσαρμόζει αναλόγως τη 
χρηματοδότησή της. Η ανάπτυξη
προϊόντων μέσω της καινοτομίας μπορεί 
να έχει συγκεκριμένη έκβαση, με 
χειροπιαστά αποτελέσματα για την 
κοινωνία και για τη μείωση της 
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φτώχειας, με περισσότερες επενδύσεις για 
τις "ασθένειες των φτωχών" και για τις 
"παραμελημένες" ασθένειες.

Or. en

Τροπολογία 657
Philippe Lamberts
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα I – τμήμα 3 – σημείο 1 – σημείο 1.16 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η παρεχόμενη υποστήριξη θα καλύψει όλο 
το φάσμα των δραστηριοτήτων από την 
μεταφορά γνώσεων και τεχνολογίας μέχρι 
δράσεις επίδειξης μεγάλης κλίμακας που 
θα οδηγήσουν σε μεταβλητής κλίμακας 
λύσεις για την Ευρώπη και περάν αυτής.

Η παρεχόμενη υποστήριξη θα καλύψει όλο 
το φάσμα των δραστηριοτήτων από την 
ενίσχυση των ικανοτήτων, τη μεταφορά 
γνώσεων (μεταξύ άλλων και σε θέματα 
πολιτικών υγείας) και τεχνολογίας, την 
εφαρμογή, τον έλεγχο και την αξιολόγηση 
δράσεων επίδειξης μεγάλης κλίμακας που 
θα οδηγήσουν σε μεταβλητής κλίμακας 
λύσεις για την Ευρώπη και περάν αυτής.

Or. fr

Αιτιολόγηση

Στον τομέα της υγείας, οι δράσεις επίδειξης μπορούν να γίνουν μόνο μέσα σε ένα πολιτικό, 
κανονιστικό και δεοντολογικό πλαίσιο καλά καθορισμένο, που θα πρέπει να εξασφαλιστεί στην
Ευρώπη και αλλού.

Τροπολογία 658
Henri Weber

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα I – τμήμα 3 – σημείο 1 – σημείο 1.16 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η παρεχόμενη υποστήριξη θα καλύψει όλο 
το φάσμα των δραστηριοτήτων από την 
μεταφορά γνώσεων και τεχνολογίας μέχρι 

Η παρεχόμενη υποστήριξη θα καλύψει όλο 
το φάσμα των δραστηριοτήτων από την 
ενίσχυση των ικανοτήτων, τη μεταφορά 



AM\907980EL.doc 59/142 PE492.814v01-00

EL

δράσεις επίδειξης μεγάλης κλίμακας που 
θα οδηγήσουν σε μεταβλητής κλίμακας 
λύσεις για την Ευρώπη και περάν αυτής.

γνώσεων (μεταξύ άλλων και σε θέματα 
πολιτικών υγείας) και τεχνολογίας, την 
εφαρμογή, τον έλεγχο και την αξιολόγηση 
δράσεων επίδειξης μεγάλης κλίμακας που 
θα οδηγήσουν σε μεταβλητής κλίμακας 
λύσεις για την Ευρώπη και περάν αυτής.

Or. fr

Τροπολογία 659
Jean-Pierre Audy, Gaston Franco, Françoise Grossetête, Maria Da Graça Carvalho

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα I – τμήμα 3 – σημείο 1 – σημείο 1.16 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η παρεχόμενη υποστήριξη θα καλύψει όλο 
το φάσμα των δραστηριοτήτων από την 
μεταφορά γνώσεων και τεχνολογίας μέχρι 
δράσεις επίδειξης μεγάλης κλίμακας που 
θα οδηγήσουν σε μεταβλητής κλίμακας 
λύσεις για την Ευρώπη και περάν αυτής.

Η παρεχόμενη υποστήριξη θα καλύψει όλο 
το φάσμα των δραστηριοτήτων από την 
ενίσχυση των ικανοτήτων, τη μεταφορά 
γνώσεων (μεταξύ άλλων και σε θέματα 
πολιτικών υγείας) και τεχνολογίας, την 
εφαρμογή, τον έλεγχο και την αξιολόγηση 
δράσεων επίδειξης μεγάλης κλίμακας που 
θα οδηγήσουν σε μεταβλητής κλίμακας 
λύσεις για την Ευρώπη και περάν αυτής.

Or. fr

Αιτιολόγηση

Στον τομέα της υγείας, οι δράσεις επίδειξης μπορούν να γίνουν μόνο μέσα σε ένα πολιτικό, 
κανονιστικό και δεοντολογικό πλαίσιο καλά καθορισμένο, που θα πρέπει να εξασφαλιστεί στην
Ευρώπη και αλλού.

Τροπολογία 660
Maria Da Graça Carvalho

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα I – τμήμα 3 – σημείο 2 – εισαγωγική φράση

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Ασφάλεια τροφίμων, αειφόρος γεωργία, 2. Προκλήσεις για την ευρωπαϊκή βιο-
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θαλάσσια και ναυτιλιακή έρευνα και βιο-
οικονομία

οικονομία: ασφάλεια τροφίμων 
συμπεριλαμβανομένης της ακινδυνότητάς 
τους, αειφόρος γεωργία και δασοκομία,
θαλάσσια και ναυτιλιακή έρευνα

Or. en

Τροπολογία 661
Amalia Sartori

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα I – τμήμα 3 – σημείο 2 – εισαγωγική φράση

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Ασφάλεια τροφίμων, αειφόρος γεωργία, 
θαλάσσια και ναυτιλιακή έρευνα και βιο-
οικονομία

2. Βιο-οικονομία: ασφάλεια τροφίμων, 
αειφόρος γεωργία και δασοκομία, 
θαλάσσια και ναυτιλιακή έρευνα και 
βιομηχανία βιοπροϊόντων

Or. en

Αιτιολόγηση

Σύμφωνα με την ευρωπαϊκή στρατηγική "Καινοτομία για Αειφόρο Ανάπτυξη: μια Βιοοκονομία 
για την Ευρώπη", η βιο-οικονομία καλύπτει την παραγωγή ανανεώσιμων βιολογικών πόρων
και τη μετατροπή τους σε τρόφιμα, ζωοτροφές, βιοπροϊόντα και βιοενέργεια. Η βιο-οικονομία
περιλαμβάνει τέσσερις κύριους τομείς που θα πρέπει να λάβουν στήριξη στο πλαίσιο των
μεγάλων "προκλήσεων για τη βιο-οικονομία": γεωργία και δασοκομία, αλιεία και
υδατοκαλλιέργεια, βιοπροϊόντα και τρόφιμα.

Τροπολογία 662
Philippe Lamberts
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα I – τμήμα 3 – σημείο 2 – εισαγωγική φράση

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Ασφάλεια τροφίμων, αειφόρος γεωργία, 
θαλάσσια και ναυτιλιακή έρευνα και βιο-
οικονομία

2. Ασφάλεια τροφίμων, ποιότητα και 
ακινδυνότητα, αειφόρος γεωργία, 
θαλάσσια και ναυτιλιακή έρευνα και 
βιοοικονομία·
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Or. en

Τροπολογία 663
Kent Johansson, Fiona Hall

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα I – τμήμα 3 – σημείο 2 – εισαγωγική φράση

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Ασφάλεια τροφίμων, αειφόρος γεωργία, 
θαλάσσια και ναυτιλιακή έρευνα και βιο-
οικονομία

2. Βιο-οικονομία: ασφάλεια τροφίμων, 
αειφόρος γεωργία και δασοκομία, 
θαλάσσια και ναυτιλιακή έρευνα και 
βιομηχανία βιοπροϊόντων
(Η τροπολογία αφορά το σύνολο του 
κειμένου. Η έγκρισή της απαιτεί αντίστοιχες 
προσαρμογές σε όλο το κείμενο.)

Or. en

Αιτιολόγηση

Σύμφωνα με την ευρωπαϊκή στρατηγική "Καινοτομία για Αειφόρο Ανάπτυξη: μια Βιοοκονομία 
για την Ευρώπη", η βιο-οικονομία περιλαμβάνει τέσσερις κύριους τομείς που θα πρέπει να
λάβουν στήριξη στο πλαίσιο των μεγάλων "προκλήσεων για τη βιο-οικονομία": γεωργία και
δασοκομία, αλιεία και υδατοκαλλιέργεια, βιοπροϊόντα και τρόφιμα. Ο τίτλος πρέπει λοιπόν να 
αντανακλά τον ορισμό που δίνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Τροπολογία 664
Zofija Mazej Kukovič, Lambert van Nistelrooij, Seán Kelly, Maria Da Graça Carvalho

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα I – τμήμα 3 – σημείο 2 – εισαγωγική φράση

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Ασφάλεια τροφίμων, αειφόρος γεωργία, 
θαλάσσια και ναυτιλιακή έρευνα και βιο-
οικονομία

2. Ακινδυνότητα τροφίμων, υγιεινά 
τρόφιμα και ασφάλεια τροφίμων,
αειφόρος γεωργία, θαλάσσια και ορεινή
έρευνα και βιο-οικονομία

Or. sl
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Τροπολογία 665
Teresa Riera Madurell, Δημήτριος Δρούτσας

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα I – τμήμα 3 – σημείο 2 – σημείο 2.1 – εισαγωγική φράση

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2.1. Αειφόρος γεωργία και δασοκομία 2.1. Αειφόρος γεωργία,
συμπεριλαμβανομένης της κτηνοτροφίας,
και δασοκομία.

Or. en

Τροπολογία 666
Philippe Lamberts
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα I – τμήμα 3 – σημείο 2 – 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 

Οι κατάλληλες γνώσεις, τα εργαλεία, οι 
υπηρεσίες και οι καινοτομίες είναι 
απαραίτητα για την υποστήριξη 
παραγωγικότερων μακροπρόθεσμα, 
αποδοτικότερων ως προς τους πόρους και 
ανθεκτικότερων γεωργικών και δασικών 
συστημάτων που παρέχουν επαρκή 
τρόφιμα, ζωοτροφές, βιομάζα και άλλες 
πρώτες ύλες και παρέχουν και συντηρούν 
υπηρεσίες οικοσυστημάτων και 
ταυτόχρονα υποστηρίζουν την ανάπτυξη 
ευνοϊκών συνθηκών ζωής των αγροτών. . 
Σκοπός είναι η δημιουργία συστημάτων
παραγωγής τροφίμων που, αντί να 
υποβαθμίζουν τους φυσικούς πόρους από 
τους οποίους εξαρτώνται, να ενισχύουν, 
να ενδυναμώνουν και να τροφοδοτούν το 
απόθεμα των πόρων, ώστε να υπάρχει 
μια αειφόρος διαδικασία δημιουργίας 
πλούτου. Η έρευνα και η καινοτομία θα
παράσχουν επιλογές για την ενσωμάτωση
των αγρονομικών και περιβαλλοντικών
στόχων σε βιώσιμη παραγωγή ήτοι: 



AM\907980EL.doc 63/142 PE492.814v01-00

EL

πρωτεΐνης στην Ευρώπη, αυξάνοντας το 
επίπεδο της βιοποικιλότητας στα 
συστήματα πρωτογενούς παραγωγής.

αυξάνοντας την μακροπρόθεσμη 
παραγωγικότητα και βελτιώνοντας 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 και 
μειώνοντας τις επιπτώσεις αυτών των 
συστημάτων επί της βιοποικιλότητας.

Or. en

Τροπολογία 667
Giles Chichester, Vicky Ford

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα I – τμήμα 3 – σημείο 2 – 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 

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 μια πιο 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 
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υδάτινα περιβάλλοντα, περιορίζοντας την 
εξάρτηση από διεθνείς εισαγωγές φυτικής 
πρωτεΐνης στην Ευρώπη, αυξάνοντας το 
επίπεδο της βιοποικιλότητας στα 
συστήματα πρωτογενούς παραγωγής.

εκπομπές θερμοκηπιακών αερίων της 
γεωργίας, ενισχύοντας τις θρεπτικές 
ουσίες και την αποτελεσματική χρήση 
του νερού· περιορίζοντας την εξάρτηση 
από διεθνείς εισαγωγές φυτικής πρωτεΐνης 
στην Ευρώπη, αυξάνοντας το επίπεδο της 
βιοποικιλότητας στα συστήματα 
πρωτογενούς παραγωγής.

Or. en

Τροπολογία 668
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα I – τμήμα 3 – σημείο 2 – 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 βιώσιμη, οικονομική και θρεπτική
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, ώστε να γίνουν 
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καλύτερα κατανοητές και να 
αναπτυχθούν απαντήσεις ως προς τους 
τρόπους με τους οποίους δημιουργούμε, 
διανέμουμε, εμπορευόμαστε, 
καταναλώνουμε και ρυθμίζουμε την 
παραγωγή τροφίμων.

Or. en

Τροπολογία 669
Marisa Matias, Maria Da Graça Carvalho

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα I – τμήμα 3 – σημείο 2 – 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 και 
προστατευτικότερων 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 
διαφυλάσσουν το απόθεμα φυσικών 
πόρων και τη βιοποικιλότητα και 
υποστηρίζουν ευνοϊκές συνθήκες ζωής για 
τους αγρότες. 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 τα γεωργικά 
συστήματα και τοπία, ανακυκλώνοντας 
θρεπτικές και οργανικές ουσίες και 
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διαφυλάσσοντας τα υδάτινα και εδαφικά 
αποθέματα, βελτιώνοντας έτσι την 
προσαρμοστικότητα των αγροτών 
απέναντι στις κλιματικές αλλαγές και  
αβεβαιότητες.

Or. en

Τροπολογία 670
Corinne Lepage

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα I – τμήμα 3 – σημείο 2 – 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 και 
προστατευτικότερων 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 
διαφυλάσσουν το απόθεμα φυσικών 
πόρων και τη βιοποικιλότητα και 
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 βιώσιμα 
συστήματα παραγωγής και τροφίμων 
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 και άλλων 
υλικών στην Ευρώπη, αυξάνοντας τη 
βιοποικιλότητα στα γεωργικά συστήματα
και τοπία, ανακυκλώνοντας θρεπτικές 
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και οργανικές ουσίες και διαφυλάσσοντας 
τα υδάτινα και εδαφικά αποθέματα, 
βελτιώνοντας έτσι την 
προσαρμοστικότητα των αγροτών 
απέναντι στις κλιματικές αλλαγές και  
αβεβαιότητες.

Or. en

Τροπολογία 671
Cristina Gutiérrez-Cortines, Pilar del Castillo Vera, Alejo Vidal-Quadras

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα I – τμήμα 3 – σημείο 2 – 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 
στην Ευρώπη, αυξάνοντας το επίπεδο της 
βιοποικιλότητας στα συστήματα 
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πρωτογενούς παραγωγής.

Or. en

Αιτιολόγηση

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

Τροπολογία 672
Teresa Riera Madurell, Δημήτριος Δρούτσας

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα I – τμήμα 3 – σημείο 2 – 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, τη 
διαφύλαξη της υγείας των καταναλωτών 
και τη μείωση των περιβαλλοντικών 
επιπτώσεων. 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.
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Or. es

Τροπολογία 673
Kent Johansson, Fiona Hall

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα I – τμήμα 3 – σημείο 2 – 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 και 
προστατευτικότερων 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 
διαφυλάσσουν το απόθεμα φυσικών 
πόρων και τη βιοποικιλότητα και 
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 ένα βιώσιμο 
σύστημα παραγωγής και τροφίμων 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.

Or. en

Τροπολογία 674
Giles Chichester, Vicky Ford
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Πρόταση απόφασης
Παράρτημα I – τμήμα 3 – σημείο 2 – σημείο 2.1 – σημείο 2.1.1 – εισαγωγική φράση

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, 
ποιότητα τροφίμων και ακινδυνότητα,
βιωσιμότητα και ανθεκτικότητα, 
αντιμετώπιση κλιματικής αλλαγής

Or. en

Τροπολογία 675
Cristina Gutiérrez-Cortines, Lambert van Nistelrooij, Pilar del Castillo Vera, Alejo 
Vidal-Quadras

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα I – τμήμα 3 – σημείο 2 – σημείο 2.1 – σημείο 2.1.1 – εισαγωγική φράση

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, 
ποιότητα, ακινδυνότητα τροφίμων και 
αντιμετώπιση κλιματικής αλλαγής, 
διασφαλίζοντας ταυτόχρονα βιωσιμότητα 
και ανθεκτικότητα

Or. en

Αιτιολόγηση

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

Τροπολογία 676
Teresa Riera Madurell, Δημήτριος Δρούτσας

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα I – τμήμα 3 – σημείο 2 – σημείο 2.1 – σημείο 2.1.1 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Οι δραστηριότητες θα βελτιώσουν την Οι δραστηριότητες θα βελτιώσουν την 
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παραγωγικότητα, καθώς και την 
προσαρμοστική ικανότητα των φυτών, των 
ζώων και των συστημάτων παραγωγής για 
να αντιμετωπίσουν τις ταχύτατα 
μεταβαλλόμενες 
περιβαλλοντικές/κλιματικές συνθήκες και 
τους ολοένα και πιο σπάνιους φυσικούς 
πόρους. Οι απορρέουσες καινοτομίες θα 
συμβάλλουν στην μετακίνηση προς μια 
οικονομία χαμηλής κατανάλωσης 
ενέργειας, χαμηλών εκπομπών και 
χαμηλών αποβλήτων, κατά μήκος όλης της 
αλυσίδας εφοδιασμού τροφίμων και 
ζωοτροφών. Πέραν της συμβολής στην 
επισιτιστική ασφάλεια, θα δημιουργηθούν 
νέες ευκαιρίες για την χρήση βιομάζας και 
υποπροϊόντων από τη γεωργία και τη 
δασοκομία για ένα μεγάλο εύρος μη 
διατροφικών εφαρμογών.

παραγωγικότητα, καθώς και την 
προσαρμοστική ικανότητα των φυτών, των 
ζώων και των συστημάτων παραγωγής για 
να αντιμετωπίσουν τις ταχύτατα 
μεταβαλλόμενες 
περιβαλλοντικές/κλιματικές συνθήκες και 
τους ολοένα και πιο σπάνιους φυσικούς 
πόρους. Οι απορρέουσες καινοτομίες θα 
συμβάλλουν στην μετακίνηση προς μια 
οικονομία χαμηλής κατανάλωσης 
ενέργειας, χαμηλών εκπομπών και 
χαμηλών αποβλήτων, κατά μήκος όλης της 
αλυσίδας εφοδιασμού τροφίμων και 
ζωοτροφών. Πέραν της συμβολής στην 
επισιτιστική ασφάλεια και στην υγεία των 
καταναλωτών, θα δημιουργηθούν νέες 
ευκαιρίες για την χρήση βιομάζας και 
υποπροϊόντων από τη γεωργία και τη 
δασοκομία για ένα μεγάλο εύρος μη 
διατροφικών εφαρμογών.

Or. es

Τροπολογία 677
Philippe Lamberts
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα I – τμήμα 3 – σημείο 2 – σημείο 2.1 – σημείο 2.1.1 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Οι δραστηριότητες θα βελτιώσουν την 
παραγωγικότητα, καθώς και την 
προσαρμοστική ικανότητα των φυτών, των 
ζώων και των συστημάτων παραγωγής για 
να αντιμετωπίσουν τις ταχύτατα 
μεταβαλλόμενες 
περιβαλλοντικές/κλιματικές συνθήκες και 
τους ολοένα και πιο σπάνιους φυσικούς 
πόρους. Οι απορρέουσες καινοτομίες θα 
συμβάλλουν στην μετακίνηση προς μια 
οικονομία χαμηλής κατανάλωσης 
ενέργειας, χαμηλών εκπομπών και 
χαμηλών αποβλήτων, κατά μήκος όλης της 
αλυσίδας εφοδιασμού τροφίμων και 

Οι δραστηριότητες θα βελτιώσουν την 
μακροπρόθεσμη παραγωγικότητα, καθώς 
και την προσαρμοστική ικανότητα των 
φυτών, των ζώων και των συστημάτων 
παραγωγής για να αντιμετωπίσουν τις 
ταχύτατα μεταβαλλόμενες 
περιβαλλοντικές/κλιματικές συνθήκες και 
τους ολοένα και πιο σπάνιους φυσικούς 
πόρους. Οι απορρέουσες καινοτομίες θα 
συμβάλλουν στην μετακίνηση προς μια 
οικονομία χαμηλής κατανάλωσης 
ενέργειας, χαμηλών εξωτερικών εισροών, 
χαμηλών εκπομπών και χαμηλών 
αποβλήτων, κατά μήκος όλης της αλυσίδας 
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ζωοτροφών. Πέραν της συμβολής στην 
επισιτιστική ασφάλεια, θα δημιουργηθούν 
νέες ευκαιρίες για την χρήση βιομάζας και 
υποπροϊόντων από τη γεωργία και τη 
δασοκομία για ένα μεγάλο εύρος μη 
διατροφικών εφαρμογών.

εφοδιασμού τροφίμων και ζωοτροφών. 
Πέραν της συμβολής στην επισιτιστική 
ασφάλεια, θα δημιουργηθούν νέες 
ευκαιρίες για την χρήση βιομάζας και 
υποπροϊόντων από τη γεωργία και τη 
δασοκομία για ένα μεγάλο εύρος μη 
διατροφικών εφαρμογών.

Or. en

Τροπολογία 678
Philippe Lamberts
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα I – τμήμα 3 – σημείο 2 – σημείο 2.1 – σημείο 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, 
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 

Με τις πολυεπιστημονικές και 
διεπιστημονικές προσεγγίσεις που 
αξιοποιούν τη γνώση και την εμπειρία 
των συντελεστών ολόκληρης της 
αλυσίδας εφοδιασμού, θα επιχειρηθεί η 
βελτίωση της απόδοσης των φυτών, των 
ζώων, των μικροοργανισμών, 
διασφαλίζοντας παράλληλα την 
αποτελεσματική χρήση των πόρων (νερό, 
θρεπτικές ουσίες, ενέργεια) και την 
οικολογική ακεραιότητα και ζωτικότητα 
των αγροτικών περιοχών. Θα δοθεί 
έμφαση σε ολοκληρωμένα και ποικίλα 
συστήματα παραγωγής και αγρο-οικολο-
οικονομικές πρακτικές. Για την γενετική 
βελτίωση φυτών και ζώων ως προς τα 
χαρακτηριστικά προσαρμογής και 
παραγωγικότητας θα απαιτηθούν αειφόρες
συμβατικές και σύγχρονες προσεγγίσεις 
εκτροφής και η βέλτιστη διατήρηση των 
γενετικών πόρων, η προσαρμογή στη 
σχετική έλλειψη πόρων, στη μειωμένη 
χρήση ζιζανιοκτόνων και στις τοπικές 
περιβαλλοντικές συνθήκες. Ιδιαίτερη 
προσοχή θα δοθεί στην αγροτική 
διαχείριση του εδάφους για την αύξηση 
της γονιμότητας του εδάφους ως βάση για 
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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.

την παραγωγικότητα των καλλιεργειών. 
Θα προωθηθεί η υγεία των ζώων και των 
φυτών και θα αναπτυχθούν περαιτέρω τα  
μέτρα βιολογικής καταπολέμησης. Θα 
εφαρμοστούν στρατηγικές για την 
εξάλειψη των ασθενειών των ζώων
συμπεριλαμβανομένων των ζωονόσων, και 
μια ενοποιημένη προσέγγιση για την 
αντιμικροβιακή αντοχή που έχει σχέση με 
τα κτηνοτροφικά συστήματα μεγάλης 
πυκνότητας πληθυσμού ζώων. 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. Οποιοδήποτε σύστημα
παραγωγής υποβαθμίζει το απόθεμα
φυσικών πόρων δεν θα είναι βιώσιμο ούτε
και αποδοτικό μακροπρόθεσμα και κατά
συνέπεια δεν θα είναι ανταγωνιστικό.

Or. en

Τροπολογία 679
Corinne Lepage

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα I – τμήμα 3 – σημείο 2 – σημείο 2.1 – σημείο 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, 
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 

Με τις πολυεπιστημονικές και 
διεπιστημονικές προσεγγίσεις που 
αξιοποιούν τη γνώση και την εμπειρία 
των συντελεστών ολόκληρης της 
αλυσίδας εφοδιασμού, θα επιχειρηθεί η 
βελτίωση της απόδοσης των φυτών, των 
ζώων, των μικροοργανισμών, 
διασφαλίζοντας παράλληλα την 
αποτελεσματική χρήση των πόρων (νερό, 
θρεπτικές ουσίες, ενέργεια) και την 
οικολογική ακεραιότητα και ζωτικότητα 
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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.

των αγροτικών περιοχών. Θα δοθεί 
έμφαση σε ολοκληρωμένα και ποικίλα 
συστήματα παραγωγής και γεωπονικές 
πρακτικές, συμπεριλαμβανομένης της 
χρήσης τεχνολογιών ακριβείας, αγρο-
οικολογικών και βιολογικών μεθόδων 
καλλιέργειας 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, η προσαρμογή στη 
σχετική έλλειψη πόρων, στη μειωμένη 
χρήση ζιζανιοκτόνων και στις τοπικές 
περιβαλλοντικές συνθήκες. 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.

Or. en

Τροπολογία 680
Giles Chichester, Vicky Ford
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Πρόταση απόφασης
Παράρτημα I – τμήμα 3 – σημείο 2 – σημείο 2.1 – σημείο 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, 
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 

Με τις διεπιστημονικές προσεγγίσεις θα 
επιχειρηθεί η βελτίωση της απόδοσης των 
φυτών, των ζώων, των μικροοργανισμών, 
διασφαλίζοντας παράλληλα την 
αποτελεσματική χρήση των πόρων (νερό, 
θρεπτικές ουσίες, ενέργεια) και την 
οικολογική ακεραιότητα των αγροτικών 
περιοχών. Θα δοθεί έμφαση σε 
ολοκληρωμένα και ποικίλα συστήματα 
παραγωγής και καινοτόμες γεωπονικές 
πρακτικές, συμπεριλαμβανομένης της 
χρήσης τεχνολογιών ακριβείας και 
προσεγγίσεων οικολογικής 
εντατικοποίησης προς όφελος της κάθε 
μορφής γεωργίας. Για την γενετική 
βελτίωση φυτών και ζώων ως προς τα 
χαρακτηριστικά προσαρμογής και 
παραγωγικότητας θα απαιτηθούν όλες οι 
διαθέσιμες τεχνολογίες εκτροφής, για μια 
βέλτιστη χρήση των γενετικών πόρων, η 
διάνοιξη των δυνατοτήτων για την 
παραγωγή νέων και διαφοροποιημένων 
προϊόντων (τροφίμων, ζωοτροφών, 
υλικών, ενέργειας), που θα καλύψουν την 
αυξανόμενη ζήτηση για συστήματα 
μικρής αλυσίδας εφοδιασμού τροφίμων 
με χαμηλό ανθρακικό αποτύπωμα. 
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 
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πολιτικών. κοινωνικών ανησυχιών. Οι τομείς που 
αναφέρθηκαν παραπάνω θα υποστηριχτούν 
από πιο θεμελιώδη έρευνα για την 
αντιμετώπιση συναφών βιολογικών 
θεμάτων και επί πλέον ως συμβολή στον 
ηγετικό ρόλο της Ευρώπης στις 
παγκόσμιες πρωτοβουλίες.

Or. en

Τροπολογία 681
Kent Johansson, Fiona Hall

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα I – τμήμα 3 – σημείο 2 – σημείο 2.1 – σημείο 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, 
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 

Με τις διεπιστημονικές προσεγγίσεις που 
αξιοποιούν τη γνώση και την εμπειρία 
των συντελεστών ολόκληρης της 
αλυσίδας εφοδιασμού, θα επιχειρηθεί η 
βελτίωση της απόδοσης των φυτών, των 
ζώων, των μικροοργανισμών, 
διασφαλίζοντας παράλληλα την 
αποτελεσματική χρήση των πόρων (νερό, 
θρεπτικές ουσίες, ενέργεια) και την 
οικολογική ακεραιότητα και ζωτικότητα 
των αγροτικών περιοχών. Θα δοθεί 
έμφαση σε ολοκληρωμένα και ποικίλα 
συστήματα παραγωγής και γεωπονικές 
πρακτικές, συμπεριλαμβανομένης της 
χρήσης τεχνολογιών ακριβείας, αγρο-
οικολογικών και βιολογικών μεθόδων 
καλλιέργειας 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, η προσαρμογή στη 
σχετική έλλειψη πόρων, στη μειωμένη 
χρήση ζιζανιοκτόνων και στις τοπικές 
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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.

περιβαλλοντικές συνθήκες. 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.

Or. en

Τροπολογία 682
Lambert van Nistelrooij, Cristina Gutiérrez-Cortines

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα I – τμήμα 3 – σημείο 2 – σημείο 2.1 – σημείο 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, 
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 

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

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 και για 
ελαχιστοποίηση των απωλειών σε 
επιφανειακά και υπόγεια υδάτινα 
αποθέματα. 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.

Or. en

Τροπολογία 683
Marisa Matias

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα I – τμήμα 3 – σημείο 2 – σημείο 2.1 – σημείο 2.1.1 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Με τις διεπιστημονικές προσεγγίσεις θα 
επιχειρηθεί η βελτίωση της απόδοσης των 

Με τις πολυεπιστημονικές και 
διεπιστημονικές προσεγγίσεις που 
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φυτών, των ζώων, των μικροοργανισμών, 
διασφαλίζοντας παράλληλα την 
αποτελεσματική χρήση των πόρων (νερό, 
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.

αξιοποιούν τη γνώση και την εμπειρία 
των συντελεστών ολόκληρης της 
αλυσίδας εφοδιασμού, θα επιχειρηθεί η 
βελτίωση της απόδοσης των φυτών, των 
ζώων, των μικροοργανισμών, 
διασφαλίζοντας παράλληλα την 
αποτελεσματική χρήση των πόρων (νερό, 
θρεπτικές ουσίες, ενέργεια) και την 
οικολογική ακεραιότητα και ζωτικότητα 
των αγροτικών περιοχών. Θα δοθεί 
έμφαση σε ολοκληρωμένα και ποικίλα 
συστήματα παραγωγής και γεωπονικές 
πρακτικές, συμπεριλαμβανομένης της 
χρήσης τεχνολογιών ακριβείας, αγρο-
οικολογικών και βιολογικών μεθόδων 
καλλιέργειας 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.
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Or. en

Τροπολογία 684
Henri Weber

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα I – τμήμα 3 – σημείο 2 – σημείο 2.1 – σημείο 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, 
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 

Με τις διεπιστημονικές προσεγγίσεις θα 
επιχειρηθεί η βελτίωση της απόδοσης των 
φυτών, των ζώων και των 
μικροοργανισμών, διασφαλίζοντας 
παράλληλα την αποτελεσματική χρήση 
των πόρων (νερό, θρεπτικές ουσίες, 
ενέργεια), την ποιότητα της παραγωγής
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 
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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.

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.

Or. fr

Τροπολογία 685
Giles Chichester, Vicky Ford

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα I – τμήμα 3 – σημείο 2 – σημείο 2.1 – σημείο 2.1.2 – εισαγωγική φράση

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

Τροπολογία 686
Cristina Gutiérrez-Cortines, Pilar del Castillo Vera

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα I – τμήμα 3 – σημείο 2 – σημείο 2.1 – σημείο 2.1.2 – εισαγωγική φράση

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  
και δημόσιων αγαθών

Or. en

Αιτιολόγηση

Πολυλειτουργικότητα ως σφαιρική προσέγγιση για συνδυασμό της χρήσης της γεωργίας με τις 
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υπηρεσίες οικοσυστημάτων· για συμβατότητα με την ΚΓΠ και τα προγράμματα έρευνας.

Τροπολογία 687
Philippe Lamberts
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα I – τμήμα 3 – σημείο 2 – σημείο 2.1 – σημείο 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 
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.

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 βασικές
οικολογικές υπηρεσίες μη ανταμοιβόμενες 
μέχρι τώρα από την αγορά, όπως 
λειτουργική και επιτόπια βιοποικιλότητα, 
επικονίαση, ποιότητα, επάρκεια και 
ρύθμιση του νερού, αγροτικά και 
δασωμένα τοπία, λειτουργικότητα του 
εδάφους, μείωση της διάβρωσης και 
παγίδευση του άνθρακα, κλιματική 
σταθερότητα, μετριασμός των επιπτώσεων 
των θερμοκηπιακών αερίων, ποιότητα του 
αέρα, αντοχή στις πλημμύρες, στη 
ξηρασία και στη φωτιά. Κανένα σύστημα 
δημιουργίας πλούτου δεν μπορεί να είναι 
ανταγωνιστικό εάν υποβαθμίζει το 
απόθεμα των πόρων που χρησιμοποιεί, εξ 
ου και η ανάγκη ανάπτυξης πραγματικά 
αειφόρων συστημάτων που να θέτουν υπό 
έλεγχο τις φυσικές διεργασίες. 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 και η ανάπτυξη των 
διαφόρων αγροτικών/δασικών 
συστημάτων και των μορφών τοπίου που 
πιθανώς θα επιτύχουν τους στόχους 
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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.

Or. en

Τροπολογία 688
Vicky Ford, Maria Da Graça Carvalho

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα I – τμήμα 3 – σημείο 2 – σημείο 2.1 – σημείο 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 
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 

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 
πιθανώς θα επιτύχουν τους στόχους 
αυτούς. Θα πραγματοποιηθεί 
κοινωνικοοικονομική και συγκριτική 
αξιολόγηση των αγροτικών/δασικών 
συστημάτων και των επιδόσεών τους ως 
προς τη βιωσιμότητα. Οι μετακινήσεις 
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των επιπτώσεων των θερμοκηπιακών 
αερίων και την ικανότητα προσαρμογής 
του γεωργικού τομέα στις δυσμενείς 
επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής.

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.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η κοινωνικοοικονομική έρευνα επί των αγροτικών/δασικών συστημάτων πρέπει να αποτελεί 
αναπόσπαστο τμήμα της έρευνας στις πολυλειτουργικές πτυχές της γεωργίας και πρέπει να 
προσανατολίζεται προς τη στήριξη των μετακινήσεων όσον αφορά την ενεργό διαχείριση των 
γεωργικών συστημάτων.

Τροπολογία 689
Cristina Gutiérrez-Cortines, Pilar del Castillo Vera

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα I – τμήμα 3 – σημείο 2 – σημείο 2.1 – σημείο 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 

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 
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συστημάτων και των μορφών τοπίου που 
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.

συστημάτων και των μορφών τοπίου που 
πιθανώς θα επιτύχουν τους στόχους 
αυτούς. Θα πραγματοποιηθεί 
κοινωνικοοικονομική και συγκριτική 
αξιολόγηση των αγροτικών/δασικών 
συστημάτων και των επιδόσεών τους ως 
προς τη βιωσιμότητα. 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. Επίσης, εξασφαλίζει 
επαρκή προσφορά τροφίμων και 
ζωοτροφών, πράγμα που έχει ζωτική 
σημασία υπό το φως των κλυδωνισμών 
που σημειώθηκαν στην παγκόσμια αγορά 
κατά το 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.

Or. en

Τροπολογία 690
Corinne Lepage

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα I – τμήμα 3 – σημείο 2 – σημείο 2.1 – σημείο 2.1.2 – παράγραφος 1
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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 
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.

Η γεωργία και η δασοκομία είναι μοναδικά 
συστήματα που παρέχουν εμπορικά 
προϊόντα, καθώς επίσης αποτελούν και 
μέρος μιας μη κερδοσκοπικής αντίληψης, 
προσφέροντας ένα ευρύτερο φάσμα από
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 
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. Θα
πρέπει ειδικά να δοθεί προσοχή στα
τοπικά συστήματα παραγωγής μη
εμπορικών τροφίμων, όπως είναι οι 
αστικοί κήποι.

Or. fr

Τροπολογία 691
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Πρόταση απόφασης
Παράρτημα I – τμήμα 3 – σημείο 2 – σημείο 2.1 – σημείο 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 
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.

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, 
αποθήκευση και 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 
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.Τούτο 
απαιτεί επίσης μια ενοποιημένη 
διαχείριση του νερού και εναλλακτικές 
πηγές (π.χ. επεξεργασμένο νερό από 
απόβλητα) για άρδευση (γεωργία, τοπίο 
και δασοκομία), περιβαλλοντική 
αποκατάσταση/ενδυνάμωση, 
καταπολέμηση των δασικών πυρκαγιών, 
ψυχαγωγικές δραστηριότητες και 
δημόσια ύδρευση.

Or. en
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Τροπολογία 692
Teresa Riera Madurell, Δημήτριος Δρούτσας

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα I – τμήμα 3 – σημείο 2 – σημείο 2.1 – σημείο 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 
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.

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 και τοπία, και σε 
περιοχές που έχουν σχέση με τη 
διάβρωση, ξηρασία 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 
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.

Or. es
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Τροπολογία 693
Giles Chichester, Vicky Ford

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα I – τμήμα 3 – σημείο 2 – σημείο 2.1 – σημείο 2.1.3 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Οι ευκαιρίες ανάπτυξης για τις αγροτικές 
κοινότητες θα κινητοποιηθούν με την 
ενίσχυση της ικανότητάς τους για 
πρωτογενή παραγωγή και τη διάθεση 
υπηρεσιών οικοσυστήματος καθώς και με 
το άνοιγμα διόδων για την παραγωγή 
νέων και διαφοροποιημένων προϊόντων 
(τρόφιμα, ζωοτροφές, υλικά, ενέργεια), τα 
οποία ανταποκρίνονται στην αυξανόμενη 
ζήτηση για συστήματα διάθεσης 
χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του 
άνθρακα βραχείας αλυσίδας. Η 
κοινωνικοοικονομική έρευνα σε 
συνδυασμό με την ανάπτυξη νέων εννοιών 
και θεσμικών καινοτομιών είναι αναγκαία 
για τη διασφάλιση της συνοχής των 
αγροτικών περιοχών και την πρόληψη της 
οικονομικής και κοινωνικής 
περιθωριοποίησης, την προώθηση της 
διαφοροποίησης των οικονομικών 
δραστηριοτήτων (συμπεριλαμβανομένου 
του τομέα των υπηρεσιών), τη διασφάλιση 
των κατάλληλων σχέσεων μεταξύ 
αγροτικών και αστικών περιοχών, καθώς 
και τη διευκόλυνση των ανταλλαγών 
γνώσεων, της επίδειξης, της καινοτομίας 
και της διάδοσης καθώς και της ενίσχυσης 
της συμμετοχικής διαχείρισης των πόρων. 
Επίσης, υπάρχει ανάγκη αναζήτησης 
τρόπων με τους οποίους τα δημόσια αγαθά 
στις αγροτικές περιοχές μπορούν να 
μετατραπούν σε τοπικά/περιφερειακά 
κοινωνικοοικονομικά οφέλη. Οι ανάγκες 
καινοτομίας που έχουν οριστεί στα 
περιφερειακά και τοπικά επίπεδα θα 
συμπληρωθούν από τις οριζόντιες 
ερευνητικές δράσεις σε διαπεριφερειακό 
και ευρωπαϊκό επίπεδο. Παρέχοντας τα 
αναγκαία αναλυτικά εργαλεία, δείκτες, 
μοντέλα και προβλέψεις, οι ερευνητικές 

Η κοινωνικοοικονομική έρευνα σε 
συνδυασμό με την ανάπτυξη νέων εννοιών 
και θεσμικών καινοτομιών είναι αναγκαία 
για τη διασφάλιση της συνοχής των 
αγροτικών περιοχών και την πρόληψη της 
οικονομικής και κοινωνικής 
περιθωριοποίησης, την προώθηση της 
διαφοροποίησης των οικονομικών 
δραστηριοτήτων (συμπεριλαμβανομένου 
του τομέα των υπηρεσιών), τη διασφάλιση 
των κατάλληλων σχέσεων μεταξύ 
αγροτικών και αστικών περιοχών, καθώς 
και τη διευκόλυνση των ανταλλαγών 
γνώσεων, της επίδειξης, της καινοτομίας 
και της διάδοσης καθώς και της ενίσχυσης 
της συμμετοχικής διαχείρισης των πόρων. 
Επίσης, υπάρχει ανάγκη αναζήτησης 
τρόπων με τους οποίους τα δημόσια αγαθά 
στις αγροτικές περιοχές μπορούν να 
μετατραπούν σε τοπικά/περιφερειακά 
καθώς και ευρωπαϊκά 
κοινωνικοοικονομικά οφέλη. Για 
παράδειγμα, με τη συμπλήρωση των 
τοπικών δραστηριοτήτων με οριζόντιες 
ερευνητικές δράσεις σε διαπεριφερειακό 
και ευρωπαϊκό επίπεδο. Παρέχοντας τα 
αναγκαία αναλυτικά εργαλεία, δείκτες, 
μοντέλα και προβλέψεις, οι ερευνητικές 
δραστηριότητες θα παράσχουν υποστήριξη 
στους υπευθύνους χάραξης πολιτικής και 
σε άλλους παράγοντες όσον αφορά την 
υλοποίηση, την παρακολούθηση και την 
αξιολόγηση σχετικών στρατηγικών, 
πολιτικών και νομοθεσιών, όχι μόνο για τις 
αγροτικές περιοχές αλλά και για το σύνολο 
της βιο-οικονομίας. Πρέπει να εκδοθούν 
κατάλληλοι και αποτελεσματικοί 
κανονισμοί και να βελτιωθεί η 
αξιολόγηση των επιπτώσεων που έχουν 
στην αγροβιομηχανία και στην αγροτική 
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δραστηριότητες θα παράσχουν υποστήριξη 
στους υπευθύνους χάραξης πολιτικής και 
σε άλλους παράγοντες όσον αφορά την 
υλοποίηση, την παρακολούθηση και την
αξιολόγηση σχετικών στρατηγικών, 
πολιτικών και νομοθεσιών, όχι μόνο για τις 
αγροτικές περιοχές αλλά και για το σύνολο 
της βιο-οικονομίας. Είναι επίσης 
απαραίτητα εργαλεία και δεδομένα για την 
πρόβλεψη τα ορθής αξιολόγησης 
δυνητικών συμβιβασμών μεταξύ διαφόρων 
τύπων χρήσης πόρων (γη, νερό κ.ά.) και 
βιο-οικονομικών προϊόντων. Θα 
πραγματοποιηθεί κοινωνικοοικονομική 
και συγκριτική αξιολόγηση των 
αγροτικών/δασικών συστημάτων και των 
επιδόσεών τους ως προς τη βιωσιμότητα.

κοινότητα οι κανονισμοί και το κόστος 
συμμόρφωσης. Είναι επίσης απαραίτητα 
εργαλεία και δεδομένα για την πρόβλεψη 
τα ορθής αξιολόγησης δυνητικών 
συμβιβασμών μεταξύ διαφόρων τύπων 
χρήσης πόρων (γη, νερό κ.ά.) και βιο-
οικονομικών προϊόντων.

Or. en

Τροπολογία 694
Marisa Matias

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα I – τμήμα 3 – σημείο 2 – σημείο 2.1 – σημείο 2.1.3 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Οι ευκαιρίες ανάπτυξης για τις αγροτικές 
κοινότητες θα κινητοποιηθούν με την 
ενίσχυση της ικανότητάς τους για 
πρωτογενή παραγωγή και τη διάθεση 
υπηρεσιών οικοσυστήματος καθώς και με 
το άνοιγμα διόδων για την παραγωγή νέων 
και διαφοροποιημένων προϊόντων 
(τρόφιμα, ζωοτροφές, υλικά, ενέργεια), τα 
οποία ανταποκρίνονται στην αυξανόμενη 
ζήτηση για συστήματα διάθεσης χαμηλών 
εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα 
βραχείας αλυσίδας. Η 
κοινωνικοοικονομική έρευνα σε 
συνδυασμό με την ανάπτυξη νέων εννοιών 
και θεσμικών καινοτομιών είναι αναγκαία 
για τη διασφάλιση της συνοχής των 
αγροτικών περιοχών και την πρόληψη της 
οικονομικής και κοινωνικής 

Οι ευκαιρίες ανάπτυξης για τις αγροτικές 
κοινότητες θα κινητοποιηθούν με την
ενίσχυση της ικανότητάς τους για 
πρωτογενή παραγωγή και τη διάθεση 
υπηρεσιών οικοσυστήματος καθώς και με 
το άνοιγμα διόδων για την παραγωγή νέων 
και διαφοροποιημένων προϊόντων 
(τρόφιμα, ζωοτροφές, υλικά, ενέργεια), τα 
οποία ανταποκρίνονται στην αυξανόμενη
ζήτηση για συστήματα διάθεσης χαμηλών 
εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα 
βραχείας αλυσίδας. Η 
κοινωνικοοικονομική έρευνα σε 
συνδυασμό με την ανάπτυξη νέων εννοιών 
και θεσμικών καινοτομιών είναι αναγκαία 
για τη διασφάλιση της συνοχής των 
αγροτικών περιοχών και την πρόληψη της 
οικονομικής και κοινωνικής 
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περιθωριοποίησης, την προώθηση της 
διαφοροποίησης των οικονομικών 
δραστηριοτήτων (συμπεριλαμβανομένου 
του τομέα των υπηρεσιών), τη διασφάλιση 
των κατάλληλων σχέσεων μεταξύ 
αγροτικών και αστικών περιοχών, καθώς 
και τη διευκόλυνση των ανταλλαγών 
γνώσεων, της επίδειξης, της καινοτομίας 
και της διάδοσης καθώς και της ενίσχυσης 
της συμμετοχικής διαχείρισης των πόρων. 
Επίσης, υπάρχει ανάγκη αναζήτησης 
τρόπων με τους οποίους τα δημόσια αγαθά 
στις αγροτικές περιοχές μπορούν να 
μετατραπούν σε τοπικά/περιφερειακά 
κοινωνικοοικονομικά οφέλη. Οι ανάγκες 
καινοτομίας που έχουν οριστεί στα 
περιφερειακά και τοπικά επίπεδα θα 
συμπληρωθούν από τις οριζόντιες 
ερευνητικές δράσεις σε διαπεριφερειακό 
και ευρωπαϊκό επίπεδο. Παρέχοντας τα 
αναγκαία αναλυτικά εργαλεία, δείκτες, 
μοντέλα και προβλέψεις, οι ερευνητικές 
δραστηριότητες θα παράσχουν υποστήριξη 
στους υπευθύνους χάραξης πολιτικής και 
σε άλλους παράγοντες όσον αφορά την 
υλοποίηση, την παρακολούθηση και την 
αξιολόγηση σχετικών στρατηγικών, 
πολιτικών και νομοθεσιών, όχι μόνο για τις 
αγροτικές περιοχές αλλά και για το σύνολο 
της βιο-οικονομίας. Είναι επίσης 
απαραίτητα εργαλεία και δεδομένα για την 
πρόβλεψη τα ορθής αξιολόγησης 
δυνητικών συμβιβασμών μεταξύ διαφόρων 
τύπων χρήσης πόρων (γη, νερό κ.ά.) και 
βιο-οικονομικών προϊόντων. Θα 
πραγματοποιηθεί κοινωνικοοικονομική και 
συγκριτική αξιολόγηση των 
αγροτικών/δασικών συστημάτων και των 
επιδόσεών τους ως προς τη βιωσιμότητα.

περιθωριοποίησης, την προώθηση της 
διαφοροποίησης των οικονομικών 
δραστηριοτήτων (συμπεριλαμβανομένου 
του τομέα των υπηρεσιών), τη διασφάλιση 
των κατάλληλων σχέσεων μεταξύ 
αγροτικών και αστικών περιοχών, καθώς 
και τη διευκόλυνση των ανταλλαγών 
γνώσεων, της επίδειξης, της καινοτομίας 
και της διάδοσης καθώς και της ενίσχυσης 
της συμμετοχικής διαχείρισης των πόρων. 
Επίσης, υπάρχει ανάγκη αναζήτησης 
τρόπων με τους οποίους τα δημόσια αγαθά 
στις αγροτικές περιοχές μπορούν να 
μετατραπούν σε τοπικά/περιφερειακά 
κοινωνικοοικονομικά οφέλη. Οι ανάγκες 
καινοτομίας που έχουν οριστεί στα 
περιφερειακά και τοπικά επίπεδα θα 
συμπληρωθούν από τις οριζόντιες 
ερευνητικές δράσεις σε διαπεριφερειακό 
και ευρωπαϊκό επίπεδο. Παρέχοντας τα
αναγκαία αναλυτικά εργαλεία, δείκτες, 
μοντέλα και προβλέψεις, οι ερευνητικές 
δραστηριότητες θα παράσχουν υποστήριξη 
στους υπευθύνους χάραξης πολιτικής και 
σε άλλους παράγοντες όσον αφορά την 
υλοποίηση, την παρακολούθηση και την 
αξιολόγηση σχετικών στρατηγικών, 
πολιτικών και νομοθεσιών, όχι μόνο για τις 
αγροτικές περιοχές αλλά και για το σύνολο 
της βιο-οικονομίας. Είναι επίσης 
απαραίτητα εργαλεία και δεδομένα για την 
πρόβλεψη τα ορθής αξιολόγησης 
δυνητικών συμβιβασμών μεταξύ διαφόρων 
τύπων χρήσης πόρων (γη, νερό κ.ά.) και 
βιο-οικονομικών προϊόντων. Θα 
πραγματοποιηθεί κοινωνικοοικονομική και 
συγκριτική αξιολόγηση των 
αγροτικών/δασικών συστημάτων και των 
επιδόσεών τους ως προς τη βιωσιμότητα.
Θα λαμβάνονται υπόψη κριτήρια για
διαφανείς διαδικασίες αξιολόγησης του
βαθμού στον οποίο οι νέες τεχνολογίες
είναι επιθυμητές και αποδεκτές, όπως θα 
λαμβάνονται υπόψη και οι ανησυχίες της 
κοινωνίας των πολιτών.

Or. en
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Τροπολογία 695
Philippe Lamberts
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα I – τμήμα 3 – σημείο 2 – σημείο 2.2 – παράγραφος 1

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 συμβατικών 
ή βιολογικών τροφίμων και τις συναφείς 
υπηρεσίες, από την πρωτογενή παραγωγή 
έως την κατανάλωση. Η
ανταγωνιστικότητα μπορεί να ορισθεί σε
διάφορα επίπεδα, σκοπός δε είναι να
δημιουργηθούν συστήματα που θα
επιτρέπουν επίσης στους αγρότες να είναι 
ανταγωνιστικοί σε τοπικό και 
περιφερειακό επίπεδο. Θα πρέπει να
υπάρχει λογική συνοχή με την ευρωπαϊκή
προσέγγιση, ώστε η προσπάθεια για να
είναι κανείς ανταγωνιστικός στην 
παγκόσμια αγορά να μην έρχεται σε 
αντίθεση με τις προσπάθειες και τις 
χρηματοδοτικές ρυθμίσεις της ΕΕ που 
αποσκοπούν στη δημιουργία ζωντανών 
τοπικών οικονομιών και μικρών 
αλυσίδων παραγωγής και διανομής
τροφίμων. Οι αρνητικές εξωτερικές
επιπτώσεις των συστημάτων παραγωγής
με εντατικές εισροές τα οποία παλιότερα
εθεωρούντο "ανταγωνιστικά" και
"οικονομικά" θα πρέπει να
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συνεκτιμώνται σε μεγάλο βαθμό και κάθε
έννοια "φθηνού" τροφίμου θα πρέπει να 
συνεκτιμά και το κόστος που οι 
επιπτώσεις στο περιβάλλον και στη 
δημόσια υγεία συνεπάγονται για τους 
φορολογουμένους και για το δημόσιο 
ταμείο. 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 (δ) στον 
περιορισμό των αποβλήτων των τροφίμων 
κατά 50 % έως το 2030 και (ε) στην 
προσφορά μιας μεγάλης ποικιλίας 
υγιεινών, αυθεντικών, πολύ ποιοτικών και 
ασφαλών τροφίμων για όλους. Ακόμη, θα
πρέπει να λαμβάνονται υπόψη οι
επιθυμίες των καταναλωτών και οι 
ανταγωνιστικές μέθοδοι επεξεργασίας 
τροφίμων που χρησιμοποιούν λιγότερους 
πόρους και πρόσθετα και που παράγουν 
λιγότερα υποπροϊόντα και αέρια 
θερμοκηπίου.

Or. en

Τροπολογία 696
Marisa Matias, Maria Da Graça Carvalho

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα I – τμήμα 3 – σημείο 2 – σημείο 2.2 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Οι ανάγκες των καταναλωτών για ασφαλή, 
υγιή και οικονομικά τρόφιμα πρέπει να 
καλυφθούν, λαμβάνοντας υπόψη τις 

Οι ανάγκες των καταναλωτών για ασφαλή, 
υγιή και οικονομικά τρόφιμα πρέπει να 
καλυφθούν, λαμβάνοντας υπόψη τις 
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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.

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 (δ) στον 
περιορισμό των αποβλήτων των τροφίμων 
κατά 50 % έως το 2030 και (ε) σε 
ερευνητικές δραστηριότητες που θα 
εστιάζονται επίσης στην προσφορά μιας 
μεγάλης ποικιλίας υγιεινών, αυθεντικών, 
πολύ ποιοτικών και ασφαλών τροφίμων 
για όλους.

Or. en

Τροπολογία 697
Pilar del Castillo Vera, Alejo Vidal-Quadras

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα I – τμήμα 3 – σημείο 2 – σημείο 2.2 – παράγραφος 1
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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 
και τις συναφείς υπηρεσίες, για κάθε 
μορφή γεωργικής παραγωγής και 
γεωργικών προϊόντων, 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 γεωργική βιομηχανία 
και 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 698
Cristina Gutiérrez-Cortines, Pilar del Castillo Vera

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα I – τμήμα 3 – σημείο 2 – σημείο 2.2 – παράγραφος 1
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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 αειφόρου
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.

Or. en

Τροπολογία 699
Teresa Riera Madurell, Δημήτριος Δρούτσας

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα I – τμήμα 3 – σημείο 2 – σημείο 2.2 – παράγραφος 1
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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 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, τη 
διατροφή και την παχυσαρκία (παιδιών 
και ενηλίκων) 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. es

Τροπολογία 700
Giles Chichester, Vicky Ford

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα I – τμήμα 3 – σημείο 2 – σημείο 2.2 – παράγραφος 1
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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 
και τις συναφείς υπηρεσίες, για κάθε 
μορφή καλλιέργειας και προϊόντων, 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 στον 
γεωργικό κλάδο δραστηριότητας και στη 
γεωργική βιομηχανία και τη βιομηχανία 
τροφίμων (γ) στη μείωση της 
κατανάλωσης νερού και ενέργειας κατά 
την μεταποίηση, τη μεταφορά και τη 
διανομή των τροφίμων και (δ) στον 
περιορισμό της σπατάλης των τροφίμων 
κατά 50 % έως το 2030.

Or. en

Τροπολογία 701
Kent Johansson, Fiona Hall

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα I – τμήμα 3 – σημείο 2 – σημείο 2.2 – παράγραφος 1 α (νέα)
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Οι ερευνητικές δραστηριότητες θα πρέπει
επίσης να εστιάζονται στην προσφορά 
μιας μεγάλης ποικιλίας υγιεινών, 
αυθεντικών, πολύ ποιοτικών και 
ασφαλών τροφίμων για όλους. Ακόμη, θα
πρέπει να εστιάζονται στις επιθυμίες των
καταναλωτών και στις ανταγωνιστικές 
μεθόδους επεξεργασίας τροφίμων που 
χρησιμοποιούν λιγότερους πόρους και 
πρόσθετα και που παράγουν λιγότερα 
υποπροϊόντα και αέρια θερμοκηπίου.

Or. en

Αιτιολόγηση

Πρέπει να αναγνωρισθεί η παραγωγή τροφίμων ως ένας από τους καθοριστικούς παράγοντες 
της υγείας.

Τροπολογία 702
Philippe Lamberts
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα I – τμήμα 3 – σημείο 2 – σημείο 2.2 – σημείο 2.2.1 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Οι προτιμήσεις των καταναλωτών, οι 
στάσεις , οι ανάγκες, η συμπεριφορά, ο 
τρόπος ζωής και η εκπαίδευση θα ληφθούν 
υπόψη, ενώ θα ενισχυθούν η επικοινωνία 
μεταξύ των καταναλωτών και της 
ερευνητικής κοινότητας της διατροφικής 
αλυσίδας και των φορέων της προκειμένου 
να βελτιωθεί η ενημερωμένη επιλογή, η 
βιώσιμη κατανάλωση και οι επιπτώσεις 
τους στην παραγωγή, στη χωρίς 
αποκλεισμούς ανάπτυξη και στην ποιότητα 
ζωής, ιδίως για τις ευπαθείς ομάδες. Η 
κοινωνική καινοτομία θα ανταποκριθεί 
στις κοινωνικές προκλήσεις, ενώ τα 
μοντέλα καινοτομίας και οι μεθοδολογίες 

Οι προτιμήσεις των καταναλωτών, οι 
στάσεις , οι ανάγκες, η συμπεριφορά, ο 
τρόπος ζωής και η εκπαίδευση θα ληφθούν 
υπόψη, ενώ θα ενισχυθούν η επικοινωνία 
μεταξύ των καταναλωτών και της 
ερευνητικής κοινότητας της διατροφικής 
αλυσίδας και των φορέων της προκειμένου 
να βελτιωθεί η ενημερωμένη και 
καλοζυγισμένη επιλογή, η βιώσιμη 
κατανάλωση και οι επιπτώσεις τους στην 
παραγωγή, στη χωρίς αποκλεισμούς 
ανάπτυξη και στην ποιότητα ζωής, ιδίως 
για τις ευπαθείς ομάδες. Η κοινωνική 
καινοτομία θα ανταποκριθεί στις 
κοινωνικές προκλήσεις, ενώ τα μοντέλα 
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της επιστήμης του καταναλωτή θα 
αποφέρουν συγκρίσιμα δεδομένα και θα 
αποτελέσουν τη βάση για την 
αντιμετώπιση των αναγκών των τομέων 
πολιτικής της ΕΕ.

καινοτομίας και οι μεθοδολογίες της 
επιστήμης του καταναλωτή θα αποφέρουν 
συγκρίσιμα δεδομένα και θα αποτελέσουν 
τη βάση για την αντιμετώπιση των 
αναγκών των τομέων πολιτικής της ΕΕ.

Or. en

Τροπολογία 703
Giles Chichester, Vicky Ford

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα I – τμήμα 3 – σημείο 2 – σημείο 2.2 – σημείο 2.2.2 – παράγραφος 1

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 

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 των υγιεινών 
συστατικών στα φυτά (π.χ. δευτερογενών 
μεταβολιτών) και της φυτοϋγειονομικής 
κατάστασης 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 
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ευρωπαϊκής βιομηχανίας τροφίμων. 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 704
Philippe Lamberts
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα I – τμήμα 3 – σημείο 2 – σημείο 2.2 – σημείο 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 

Μόνο ένα αειφόρο σύστημα παραγωγής
μπορεί να είναι μακροπρόθεσμα 
ανταγωνιστικό. 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, υγιεινά, οικονομικά και υψηλής 
ποιότητας προϊόντα., χωρίς να ξεχνάμε ότι 
η έννοια του οικονομικού χαρακτήρα
πρέπει να καλύπτει την εξωτερική 
επίπτωση του συστήματος, 
συμπεριλαμβανομένου του κόστους που 
οι επιπτώσεις στη δημόσια υγεία και στο 
περιβάλλον συνεπάγονται για τους 
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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.

φορολογούμενους. 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 η εξάλειψη του αρνητικού αντίκτυπου 
των δραστηριοτήτων της επισιτιστικής 
αλυσίδας και της μεταβαλλόμενης 
διατροφής και των συστημάτων 
παραγωγής στο περιβάλλον.

Or. en

Τροπολογία 705
Cristina Gutiérrez-Cortines, Pilar del Castillo Vera

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα I – τμήμα 3 – σημείο 2 – σημείο 2.2 – σημείο 2.2.2 – παράγραφος 1

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 

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 των υγιεινών 
συστατικών στα φυτά (π.χ. δευτερογενών 
μεταβολιτών) και της φυτοϋγειονομικής 
κατάστασης των φυτών καλλιέργειας. Θα 
προσδιοριστούν διατροφικές λύσεις και 
καινοτομίες που οδηγούν σε βελτιώσεις 
της υγείας και της ευημερίας. Η χημική και 
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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.

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 706
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα I – τμήμα 3 – σημείο 2 – σημείο 2.2 – σημείο 2.2.3 – εισαγωγική φράση

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2.2.3. Μια βιώσιμη και ανταγωνιστική 
βιομηχανία γεωργικών προϊόντων 
διατροφής

2.2.3. Μια βιώσιμη, οικονομική και 
ανταγωνιστική βιομηχανία γεωργικών 
προϊόντων διατροφής

Or. en

Τροπολογία 707
Giles Chichester, Vicky Ford

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα I – τμήμα 3 – σημείο 2 – σημείο 2.2 – σημείο 2.2.3 – παράγραφος 1
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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

Τροπολογία 708
Pilar del Castillo Vera, Alejo Vidal-Quadras
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Πρόταση απόφασης
Παράρτημα I – τμήμα 3 – σημείο 2 – σημείο 2.2 – σημείο 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 709
Cristina Gutiérrez-Cortines, Lambert van Nistelrooij, Pilar del Castillo Vera

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα I – τμήμα 3 – σημείο 2 – σημείο 2.2 – σημείο 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 710
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα I – τμήμα 3 – σημείο 2 – σημείο 2.2 – σημείο 2.2.3 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2.2.3 α. Βιοτεχνολογικές εφαρμογές στη 
γεωργία
Παραγωγή προϊόντων διατροφής υψηλής
προστιθέμενης αξίας με τη χρήση
κλασικών και νεοεμφανιζόμενων
βιοτεχνολογικών εργαλείων (λειτουργικά
τρόφιμα, αποδοτικότερες καλλιέργειες) 
και με την ανάπτυξη εναλλακτικών
τεχνολογικών στη θέση των ΓΜΟ. Οι
βιοτεχνολογικές εφαρμογές στα τρόφιμα
και την ("πράσινη") γεωργία έχει επίσης
βασικό ρόλο σε ένα πολύ σημαντικό
τομέα στην ΕΕ. Η βιοτεχνολογία φυτών
χρησιμοποιείται για τη βελτίωση της
σοδειάς, για φυτά πιο ανθεκτικά απέναντι 
στις βιοτικές και αβιοτικές εντάσεις, για 
τη βελτίωση των οργανοληπτικών 
χαρακτηριστικών των τροφίμων, και για 
την ανάπτυξη πιο υγιεινών τροφίμων, 
μεταξύ άλλων εφαρμογών.

Or. en

Τροπολογία 711
Teresa Riera Madurell, Δημήτριος Δρούτσας

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα I – τμήμα 3 – σημείο 2 – σημείο 2.3 – εισαγωγική φράση

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2.3. Απελευθέρωση του δυναμικού των 
ζώντων υδρόβιων πόρων

2.3. Απελευθέρωση του δυναμικού της 
αλιείας, των υδατοκαλλιεργειών και των 
θαλάσσιων βιοτεχνολογιών
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Τροπολογία 712
Philippe Lamberts
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα I – τμήμα 3 – σημείο 2 – σημείο 2.3 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Ένα από τα κύρια χαρακτηριστικά των 
ζώντων υδρόβιων πόρων είναι ότι είναι 
ανανεώσιμοι και ότι η βιώσιμη 
εκμετάλλευσή τους έγκειται στην εις βάθος 
κατανόηση και σε ένα υψηλό βαθμό 
ποιότητας και παραγωγικότητας των 
υδάτινων οικοσυστημάτων. Ο συνολικός 
στόχος είναι η βιώσιμη εκμετάλλευση των 
ζώντων υδρόβιων πόρων για τη
μεγιστοποίηση των κοινωνικών και
οικονομικών ωφελειών/αποδόσεων από 
τους ωκεανούς και τις θάλασσες της 
Ευρώπης. Συμπεριλαμβάνεται η ανάγκη 
βελτιστοποίησης της βιώσιμης 
συνεισφοράς της αλιείας και της 
υδατοκαλλιέργειας στην επισιτιστική 
ασφάλεια στο πλαίσιο της παγκόσμιας 
οικονομίας και μείωσης της ισχυρής 
εξάρτησης της Ένωσης από τις εισαγωγές 
αλιευτικών προϊόντων διατροφής (περίπου 
60 % της συνολικής ευρωπαϊκής 
κατανάλωσης αλιευτικών προϊόντων 
διατροφής εξαρτάται από την εισαγωγή και 
η ΕΕ είναι ο μεγαλύτερος εισαγωγέας 
αλιευτικών προϊόντων) καθώς και η 
ανάγκη προώθησης των θαλάσσιων 
βιοτεχνολογιών για την ενίσχυση της 
«μπλε» ανάπτυξης. Σύμφωνα με το 
υφιστάμενο πλαίσιο πολιτικής, οι 
ερευνητικές δραστηριότητες θα 
υποστηρίξουν την προσέγγιση με βάση το 
οικοσύστημα για την διαχείριση και την 
αξιοποίηση των φυσικών πόρων και τον 
«οικολογικό προσανατολισμό» των
εμπλεκόμενων τομέων.

Ένα από τα κύρια χαρακτηριστικά των 
ζώντων υδρόβιων πόρων είναι ότι είναι 
ανανεώσιμοι και ότι η βιώσιμη 
εκμετάλλευσή τους έγκειται στην εις βάθος 
κατανόηση και σε ένα υψηλό βαθμό 
ποιότητας και μακροπρόθεσμης 
παραγωγικότητας των υδάτινων 
οικοσυστημάτων. Ο συνολικός στόχος 
είναι η βιώσιμη εκμετάλλευση των ζώντων 
υδρόβιων πόρων για την ικανοποίηση 
κοινωνικών αναγκών, για την επίτευξη 
οικονομικών ωφελειών/αποδόσεων από 
τους ωκεανούς και τις θάλασσες της 
Ευρώπης, με παράλληλη προστασία της
βιοποικιλότητας και των υπηρεσιών 
οικοσυστήματος και για τη διαφύλαξη 
του αποθέματος των πόρων. 
Συμπεριλαμβάνεται η ανάγκη 
βελτιστοποίησης της βιώσιμης 
συνεισφοράς της αλιείας και της 
υδατοκαλλιέργειας στην επισιτιστική 
ασφάλεια στο πλαίσιο της παγκόσμιας
οικονομίας και μείωσης της ισχυρής 
εξάρτησης της Ένωσης από τις εισαγωγές 
αλιευτικών προϊόντων διατροφής (περίπου 
60 % της συνολικής ευρωπαϊκής 
κατανάλωσης αλιευτικών προϊόντων 
διατροφής εξαρτάται από την εισαγωγή και 
η ΕΕ είναι ο μεγαλύτερος εισαγωγέας 
αλιευτικών προϊόντων). Τούτο επίσης
σημαίνει τον τερματισμό της 
υπεραλίευσης,  για την ανασύσταση των 
ιχθυαποθεμάτων μέσω της διατήρησής 
τους σε επίπεδα υψηλότερα εκείνων που 
μπορούν να παράγουν τη μέγιστη βιώσιμη 
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απόδοση. Σύμφωνα με το υφιστάμενο 
πλαίσιο πολιτικής, οι ερευνητικές 
δραστηριότητες θα υποστηρίξουν την 
προσέγγιση με βάση το οικοσύστημα για 
την διαχείριση και την αξιοποίηση των 
φυσικών πόρων και τον «οικολογικό 
προσανατολισμό» των εμπλεκόμενων 
τομέων, μέσω της ενεργού συμμετοχής 
των αλιέων, των επιστημόνων, της 
κοινωνίας των πολιτών και άλλων 
ενδιαφερομένων.

Or. en

Τροπολογία 713
Philippe Lamberts
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα I – τμήμα 3 – σημείο 2 – σημείο 2.3 – σημείο 2.3.1 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η νέα Κοινή Αλιευτική Πολιτική, η οδηγία 
πλαίσιο για τη θαλάσσια στρατηγική και η 
στρατηγική της ΕΕ για τη βιοποικιλότητα 
προβλέπουν πιο βιώσιμη, 
ανταγωνιστικότερη και φιλικότερη προς το 
περιβάλλον ευρωπαϊκή αλιεία. Η 
κατεύθυνση προς μια προσέγγιση με βάση 
το οικοσύστημα για τη διαχείριση της 
αλιείας θα καταστήσει απαραίτητη την σε 
βάθος κατανόηση των θαλάσσιων 
οικοσυστημάτων. Θα αναπτυχθούν νέες 
απόψεις, νέα εργαλεία και μοντέλα 
προκειμένου να βελτιωθεί η κατανόηση 
του τι καθιστά τα θαλάσσια 
οικοσυστήματα υγιέστερα και 
παραγωγικότερα και να εκτιμηθεί, να 
αξιολογηθεί και να μετριαστεί ο 
αντίκτυπος της αλιείας στα θαλάσσια 
οικοσυστήματα (συμπεριλαμβανομένων 
των βαθέων υδάτων). Θα αναπτυχθούν 
νέες στρατηγικές αλίευσης που θα 
εξυπηρετούν την κοινωνία διατηρώντας 
ταυτόχρονα υγιή θαλάσσια 

Η νέα Κοινή Αλιευτική Πολιτική, η οδηγία 
πλαίσιο για τη θαλάσσια στρατηγική και η 
στρατηγική της ΕΕ για τη βιοποικιλότητα 
προβλέπουν πιο βιώσιμη, 
ανταγωνιστικότερη και φιλικότερη προς το 
περιβάλλον ευρωπαϊκή αλιεία. Σήμερα, το 
80% των ιχθυαποθεμάτων υφίσταται 
υπερεκμετάλλευση ή έχει εξαντληθεί. Η 
κατεύθυνση προς μια προσέγγιση με βάση 
το οικοσύστημα για τη διαχείριση της 
αλιείας θα καταστήσει απαραίτητη την σε 
βάθος κατανόηση των θαλάσσιων 
οικοσυστημάτων και την ανασύσταση των 
ιχθυαποθεμάτων μέσω της διατήρησής 
τους σε επίπεδα υψηλότερα εκείνων που 
μπορούν να παράγουν τη μέγιστη βιώσιμη 
απόδοση.. Θα αναπτυχθούν νέες απόψεις, 
νέα εργαλεία και μοντέλα προκειμένου να 
βελτιωθεί η κατανόηση του τι καθιστά τα 
θαλάσσια οικοσυστήματα υγιέστερα και 
παραγωγικότερα και να εκτιμηθεί, να 
αξιολογηθεί και να μετριαστεί ο 
αντίκτυπος της αλιείας στα θαλάσσια 
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οικοσυστήματα. Θα μετρηθούν οι 
κοινωνικοοικονομικές επιπτώσεις των 
εναλλακτικών τρόπων διαχείρισης. Θα 
διερευνηθούν επίσης οι επιπτώσεις και η 
προσαρμογή στις περιβαλλοντικές 
αλλαγές, συμπεριλαμβανομένης της 
κλιματικής αλλαγής, από κοινού με τα νέα 
εργαλεία διαχείρισης για την αντιμετώπιση 
του κινδύνου και της αβεβαιότητας. Οι 
δραστηριότητες θα υποστηρίξουν την 
έρευνα όσον αφορά τη βιολογία, τη 
γενετική και τη δυναμική των 
ιχθυοπληθυσμών, το ρόλο των βασικών 
ειδών στα οικοσυστήματα, τις αλιευτικές 
δραστηριότητες και την παρακολούθησή
τους, τις συμπεριφορές στον αλιευτικό 
τομέα και την προσαρμογή στις νέες 
αγορές, π.χ. οικολογική σήμανση και 
συμμετοχή του αλιευτικού κλάδου στη 
λήψη αποφάσεων. Θα ληφθούν επίσης 
υπόψη η κοινή χρήση του θαλάσσιου 
χώρου με άλλες δραστηριότητες, 
ειδικότερα στην παράκτια ζώνη, και ο 
κοινωνικοοικονομικός της αντίκτυπος.

οικοσυστήματα (συμπεριλαμβανομένων 
των βαθέων υδάτων). Θα αναπτυχθούν 
νέες αειφόρες στρατηγικές αλίευσης που 
θα εξυπηρετούν την κοινωνία διατηρώντας 
ταυτόχρονα υγιή θαλάσσια 
οικοσυστήματα. Θα μετρηθούν οι 
κοινωνικοοικονομικές και οικολογικές 
επιπτώσεις των εναλλακτικών τρόπων 
διαχείρισης. Θα διερευνηθούν επίσης οι 
επιπτώσεις και η προσαρμογή στις 
περιβαλλοντικές αλλαγές, 
συμπεριλαμβανομένης της κλιματικής 
αλλαγής, από κοινού με τα νέα εργαλεία 
διαχείρισης για την αντιμετώπιση του 
κινδύνου και της αβεβαιότητας. Οι 
δραστηριότητες θα υποστηρίξουν την 
έρευνα όσον αφορά τη βιολογία, τη 
γενετική και τη δυναμική των 
ιχθυοπληθυσμών, το ρόλο των βασικών 
ειδών στα οικοσυστήματα, τις αλιευτικές 
δραστηριότητες και την παρακολούθησή 
τους, τις συμπεριφορές στον αλιευτικό 
τομέα και την προσαρμογή στις νέες 
αγορές, π.χ. οικολογική σήμανση και 
συμμετοχή του αλιευτικού κλάδου στη 
λήψη αποφάσεων. Θα ληφθούν επίσης 
υπόψη η κοινή χρήση του θαλάσσιου 
χώρου με άλλες δραστηριότητες, 
ειδικότερα στην παράκτια ζώνη, και ο 
κοινωνικοοικονομικός της αντίκτυπος.

Or. en

Τροπολογία 714
Philippe Lamberts
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα I – τμήμα 3 – σημείο 2 – σημείο 2.3 – σημείο 2.3.2 – εισαγωγική φράση

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2.3.2. Ανάπτυξη ανταγωνιστικής 
ευρωπαϊκής υδατοκαλλιέργειας

2.3.2. Ανάπτυξη αειφόρου και 
ανταγωνιστικής ευρωπαϊκής 
υδατοκαλλιέργειας
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Τροπολογία 715
Philippe Lamberts
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα I – τμήμα 3 – σημείο 2 – σημείο 2.3 – σημείο 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 αειφόρος υδατοκαλλιέργεια διαθέτει  
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, 
περιορίζοντας ταυτόχρονα τις 
περιβαλλοντικές επιπτώσεις από  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 περιβαλλοντικών, 
κοινωνικών και οικονομικών διαστάσεων 
του τομέα για να ενισχυθεί η αντιστοίχιση 
των χαμηλών περιβαλλοντικών 
επιπτώσεων και της οικονομικής και της 
ενεργειακώς αποδοτικής παραγωγής με τις 
ανάγκες των καταναλωτών και της αγοράς, 
διασφαλίζοντας ταυτόχρονα 
ανταγωνιστικότητα και ελκυστικές 
προοπτικές για επενδυτές και παραγωγούς.



PE492.814v01-00 112/142 AM\907980EL.doc

EL

Or. en

Τροπολογία 716
Nuno Teixeira

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα I – τμήμα 3 – σημείο 2 – σημείο 2.3 – σημείο 2.3.3 – εισαγωγική φράση

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2.3.3. Τόνωση θαλάσσιας καινοτομίας 
μέσω της βιοτεχνολογίας

2.3.3. Τόνωση θαλάσσιας καινοτομίας 
μέσω της βιοτεχνολογίας και της 
προστασίας της βιοποικιλότητας

Or. pt

Αιτιολόγηση

Η προστασία της βιοποικιλότητας είναι άλλη μια βασική προτεραιότητα μεταξύ των
προτεραιοτήτων που απαριθμούνται.

Τροπολογία 717
Philippe Lamberts
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα I – τμήμα 3 – σημείο 2 – σημείο 2.3 – σημείο 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, 

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 του μεγάλου 
δυναμικού που προσφέρει η θαλάσσια 
βιοποικιλότητα και η υδάτινη βιομάζα με 
σκοπό την εισαγωγή καινοτόμων και 
αειφόρων διαδικασιών, προϊόντων και 
υπηρεσιών στις αγορές με δυνητικές 
εφαρμογές σε τομείς, 
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συμπεριλαμβανομένων της χημικής 
βιομηχανίας και της βιομηχανίας υλικών, 
της φαρμακευτικής βιομηχανίας, της 
αλιείας και υδατοκαλλιέργειας, της 
προμήθειας ενέργειας και των 
καλλυντικών.

συμπεριλαμβανομένων της χημικής 
βιομηχανίας και της βιομηχανίας υλικών, 
της φαρμακευτικής βιομηχανίας, της 
αλιείας και υδατοκαλλιέργειας, της 
προμήθειας ενέργειας και των 
καλλυντικών. Οι περιβαλλοντικές 
ανησυχίες σχετικά με τη χρήση της 
βιοτεχνολογίας σε ανοικτά θαλάσσια 
οικοσυστήματα πρέπει να λαμβάνονται 
προσεκτικά υπόψη.

Or. en

Τροπολογία 718
Philippe Lamberts
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα I – τμήμα 3 – σημείο 2 – σημείο 2.4 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Συνολικός στόχος είναι η επιτάχυνση της 
μετατροπής των ευρωπαϊκών βιομηχανιών 
που βασίζονται στα ορυκτά καύσιμα σε 
χαμηλών εκπομπών άνθρακα, βιώσιμες 
βιομηχανίες, οι οποίες χρησιμοποιούν 
αποτελεσματικά τους πόρους. Η έρευνα 
και η καινοτομία θα παρέχουν τα μέσα 
μείωσης της εξάρτησης της Ένωσης από τα 
ορυκτά καύσιμα και θα συμβάλλουν στην 
εκπλήρωση των στόχων πολιτικής της 
στους τομείς της ενέργειας και της 
κλιματικής αλλαγής για το 2020 (10 % των 
καυσίμων για τις μεταφορές από 
ανανεώσιμες πηγές και 20 % μείωση των 
εκπομπών θερμοκηπιακών αερίων). Οι 
εκτιμήσεις καταλήγουν στο συμπέρασμα 
ότι με η μετακίνηση σε βιολογικές πρώτες 
ύλες και μεθόδους βιολογικής 
επεξεργασίας είναι δυνατόν να 
εξοικονομηθούν έως 2,5 δισεκατομμύρια 
τόνοι ισοδύναμου διοξειδίου του άνθρακα 
ετησίως έως το 2030, αυξάνοντας αρκετές 
φορές τις αγορές πρώτων υλών βιολογικής 
προέλευσης και νέων καταναλωτικών 

Συνολικός στόχος είναι η επιτάχυνση της 
μετατροπής των ευρωπαϊκών βιομηχανιών 
που βασίζονται στα ορυκτά καύσιμα σε 
χαμηλών εκπομπών άνθρακα, βιώσιμες 
βιομηχανίες, οι οποίες χρησιμοποιούν 
αποτελεσματικά τους πόρους. Η έρευνα 
και η καινοτομία θα παρέχουν τα μέσα 
μείωσης της εξάρτησης της Ένωσης από τα 
ορυκτά καύσιμα και θα συμβάλλουν στην 
εκπλήρωση των στόχων πολιτικής της 
στους τομείς της ενέργειας και της 
κλιματικής αλλαγής για το 2020 (10 % των 
καυσίμων για τις μεταφορές από 
ανανεώσιμες πηγές και 20 % μείωση των 
εκπομπών θερμοκηπιακών αερίων). Οι 
εκτιμήσεις καταλήγουν στο συμπέρασμα 
ότι με η μετακίνηση σε βιολογικές πρώτες 
ύλες και μεθόδους βιολογικής 
επεξεργασίας είναι δυνατόν να 
εξοικονομηθούν έως 2,5 δισεκατομμύρια 
τόνοι ισοδύναμου διοξειδίου του άνθρακα 
ετησίως έως το 2030, αυξάνοντας αρκετές 
φορές τις αγορές πρώτων υλών βιολογικής 
προέλευσης και νέων καταναλωτικών 
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προϊόντων. Τα αποτελέσματα των εν λόγω 
δυνατοτήτων καθιστούν αναγκαία τη 
δημιουργία μιας ευρείας γνωσιακής βάσης 
και την ανάπτυξη σχετικών 
(βιο)τεχνολογιών, που θα εστιάζονται 
κυρίως σε τρία βασικά στοιχεία: α) 
μετασχηματισμός υφιστάμενων 
διαδικασιών που βασίζονται σε ορυκτά 
καύσιμα σε διαδικασίες που βασίζονται 
στην ενεργειακώς αποδοτική 
βιοτεχνολογία που χρησιμοποιεί 
αποτελεσματικά τους πόρους, β) 
καθορισμός αξιόπιστων και κατάλληλων
αλυσίδων προμήθειας βιομάζας και ροών 
αποβλήτων και ευρέος δικτύου 
βιοδιυλιστηρίων σε ολόκληρη την 
Ευρώπη, και γ) ) υποστήριξη ανάπτυξης 
της αγοράς προϊόντων και διαδικασιών 
βιολογικής προέλευσης. Θα επιδιώκονται 
συνέργειες με το ειδικό στόχο «Υπεροχή 
στις τεχνολογίες γενικής εφαρμογής και τις 
βιομηχανικές τεχνολογίες».

προϊόντων. Τα αποτελέσματα των εν λόγω 
δυνατοτήτων καθιστούν αναγκαία τη 
δημιουργία μιας ευρείας γνωσιακής βάσης 
και την ανάπτυξη σχετικών 
(βιο)τεχνολογιών, που θα εστιάζονται 
κυρίως σε τρία βασικά στοιχεία: α) 
μετασχηματισμός υφιστάμενων 
διαδικασιών που βασίζονται σε ορυκτά 
καύσιμα σε διαδικασίες που βασίζονται 
στην ενεργειακώς αποδοτική 
βιοτεχνολογία που χρησιμοποιεί 
αποτελεσματικά τους πόρους, β) 
καθορισμός αξιόπιστων, αειφόρων και 
βραχύτερων αλυσίδων προμήθειας 
βιομάζας και ροών αποβλήτων και ευρέος 
δικτύου βιοδιυλιστηρίων σε ολόκληρη την 
Ευρώπη, και γ) ) υποστήριξη ανάπτυξης 
της αγοράς προϊόντων και διαδικασιών 
βιολογικής προέλευσης. Θα επιδιώκονται 
συνέργειες με το ειδικό στόχο «Υπεροχή 
στις τεχνολογίες γενικής εφαρμογής και τις 
βιομηχανικές τεχνολογίες».

Or. en

Τροπολογία 719
Philippe Lamberts
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα I – τμήμα 3 – σημείο 2 – σημείο 2.4 – σημείο 2.4.1 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η σημαντική πρόοδος προς τις χαμηλών 
εκπομπών άνθρακα, βιώσιμες βιομηχανίες 
που χρησιμοποιούν αποτελεσματικά τους 
πόρους θα υποστηριχτεί μέσω της 
ανακάλυψης και αξιοποίησης επίγειων και 
υδάτινων πόρων βιολογικής προέλευσης, 
μειώνοντας ταυτόχρονα τις αρνητικές 
περιβαλλοντικές επιπτώσεις. Θα 
εξεταστούν επίσης οι δυνητικοί 
συμβιβασμοί ανάμεσα στις διάφορες 
χρήσεις της βιομάζας. Στόχος θα είναι η 
ανάπτυξη προϊόντων βιολογικής 

Η σημαντική πρόοδος προς τις χαμηλών 
εκπομπών άνθρακα, βιώσιμες βιομηχανίες 
που χρησιμοποιούν αποτελεσματικά τους 
πόρους θα υποστηριχτεί μέσω της 
ανακάλυψης και αξιοποίησης επίγειων και 
υδάτινων πόρων βιολογικής προέλευσης, 
εξαλείφοντας ταυτόχρονα τις αρνητικές 
περιβαλλοντικές επιπτώσεις. Θα
αξιολογηθούν επίσης προσεκτικά οι
δυνητικοί συμβιβασμοί ανάμεσα στις
διάφορες χρήσεις της βιομάζας, ώστε να
διασφαλιστεί ειδικότερα ότι οι νέες
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προέλευσης και βιολογικά ενεργών 
συνδυασμών για βιομηχανίες και 
καταναλωτές με καινοτόμες ιδιότητες, 
λειτουργικότητες και βελτιωμένη 
βιωσιμότητα. Η οικονομική αξία 
ανανεώσιμων πόρων, των βιολογικών 
αποβλήτων και των υποπροϊόντων θα 
μεγιστοποιηθεί μέσω νέων διαδικασιών 
που χρησιμοποιούν αποτελεσματικά τους 
πόρους.

χρήσεις της βιομάζας δεν θα θέσουν σε 
κίνδυνο την παραγωγή τροφίμων και την 
ασφάλεια, όχι μόνο στην ΕΕ αλλά και 
στις αναπτυσσόμενες χώρες, ότι δεν θα 
οδηγήσουν σε μη αειφόρες αλλαγές στη 
χρήση γης ή σε πρακτικές αρπαγής γαιών 
(land-grabbing). Στόχος θα είναι η 
ανάπτυξη προϊόντων βιολογικής 
προέλευσης και βιολογικά ενεργών 
συνδυασμών για βιομηχανίες και 
καταναλωτές με καινοτόμες ιδιότητες, 
λειτουργικότητες και βελτιωμένη 
βιωσιμότητα. Η οικονομική αξία 
ανανεώσιμων πόρων, των βιολογικών 
αποβλήτων και των υποπροϊόντων θα 
μεγιστοποιηθεί μέσω νέων διαδικασιών 
που χρησιμοποιούν αποτελεσματικά τους 
πόρους.

Or. en

Τροπολογία 720
Cristina Gutiérrez-Cortines, Pilar del Castillo Vera

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα I – τμήμα 3 – σημείο 2 – σημείο 2.4 – σημείο 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 
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 

Θα υποστηριχτούν δραστηριότητες για την 
τόνωση βιώσιμων βιολογικών προϊόντων, 
ενδιάμεσων και βιοενέργεια/βιοκαύσιμα, 
εστιάζοντας κατά κύριο λόγο στην 
κλιμακωτή προσέγγιση, δίνοντας 
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 
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στηρίξει την οικονομική ανάπτυξη 
αγροτικών και παράκτιων περιοχών στην 
Ένωση.

συμβάλλει στην αποφυγή συγκρούσεων 
μεταξύ τροφίμων και καυσίμων και θα 
στηρίξει την οικονομική ανάπτυξη 
αγροτικών και παράκτιων περιοχών στην 
Ένωση.

Or. en

Τροπολογία 721
Giles Chichester, Vicky Ford

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα I – τμήμα 3 – σημείο 2 – σημείο 2.4 – σημείο 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 
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.

Θα υποστηριχτούν δραστηριότητες για την 
τόνωση βιώσιμων βιολογικών προϊόντων, 
ενδιάμεσων και βιοενέργεια/βιοκαύσιμα, 
εστιάζοντας κατά κύριο λόγο στην 
κλιμακωτή προσέγγιση, δίνοντας 
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 της  
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 722
Giles Chichester, Vicky Ford
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Πρόταση απόφασης
Παράρτημα I – τμήμα 3 – σημείο 2 – σημείο 2.4 – σημείο 2.4.3 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Μέτρα από την πλευρά της ζήτησης θα 
ανοίξουν νέες αγορές για καινοτομίες στον 
τομέα της βιοτεχνολογίας. Η τυποποίηση 
σε ενωσιακό και διεθνές επίπεδο είναι 
αναγκαία, μεταξύ άλλων, για τον 
καθορισμό του περιεχομένου βιολογικής 
προέλευσης, των λειτουργικοτήτων του 
προϊόντος και της βιοαποδομησιμότητας. 
Οι μεθοδολογίες και οι προσεγγίσεις της 
ανάλυσης του κύκλου ζωής πρέπει να 
αναπτυχθούν περαιτέρω και να 
προσαρμόζονται διαρκώς στις 
επιστημονικές και βιομηχανικές εξελίξεις. 
Οι δραστηριότητες έρευνας που 
υποστηρίζουν την τυποποίηση του 
προϊόντος και της διαδικασίας και οι 
ρυθμιστικές δραστηριότητες στο πεδίο της 
βιοτεχνολογίας θεωρούνται σημαντικές για 
την υποστήριξη της δημιουργίας νέων 
αγορών και την αξιοποίηση των εμπορικών 
ευκαιριών.

Μέτρα από την πλευρά της ζήτησης θα 
ανοίξουν νέες αγορές για καινοτομίες στον 
τομέα της βιοτεχνολογίας. Η τυποποίηση 
σε ενωσιακό και διεθνές επίπεδο είναι 
αναγκαία, μεταξύ άλλων, για τον 
καθορισμό του περιεχομένου βιολογικής 
προέλευσης, της αποδοτικότητας του 
τρόπου χρήσης των πόρων (έδαφος, νερό, 
θρεπτικά στοιχεία), των λειτουργικοτήτων 
του προϊόντος και της 
βιοαποδομησιμότητας. Οι μεθοδολογίες 
και οι προσεγγίσεις της ανάλυσης του 
κύκλου ζωής πρέπει να αναπτυχθούν 
περαιτέρω και να προσαρμόζονται διαρκώς 
στις επιστημονικές και βιομηχανικές 
εξελίξεις. Οι δραστηριότητες έρευνας που 
υποστηρίζουν την τυποποίηση του 
προϊόντος και της διαδικασίας, οι δημόσιες 
συμβάσεις και οι ρυθμιστικές 
δραστηριότητες στο πεδίο της 
βιοτεχνολογίας θεωρούνται σημαντικές για 
την υποστήριξη της δημιουργίας νέων 
αγορών και την αξιοποίηση των εμπορικών 
ευκαιριών για προϊόντα παραγόμενα με 
πιο αειφόρο τρόπο.

Or. en

Τροπολογία 723
Pilar del Castillo Vera, Alejo Vidal-Quadras

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα I – τμήμα 3 – σημείο 2 – σημείο 2.4 – σημείο 2.4.3 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Μέτρα από την πλευρά της ζήτησης θα 
ανοίξουν νέες αγορές για καινοτομίες στον 
τομέα της βιοτεχνολογίας. Η τυποποίηση 
σε ενωσιακό και διεθνές επίπεδο είναι 
αναγκαία, μεταξύ άλλων, για τον 

Μέτρα από την πλευρά της ζήτησης θα 
ανοίξουν νέες αγορές για καινοτομίες στον 
τομέα της βιοτεχνολογίας. Η τυποποίηση 
σε ενωσιακό και διεθνές επίπεδο είναι 
αναγκαία, μεταξύ άλλων, για τον 



PE492.814v01-00 118/142 AM\907980EL.doc

EL

καθορισμό του περιεχομένου βιολογικής 
προέλευσης, των λειτουργικοτήτων του 
προϊόντος και της βιοαποδομησιμότητας. 
Οι μεθοδολογίες και οι προσεγγίσεις της 
ανάλυσης του κύκλου ζωής πρέπει να 
αναπτυχθούν περαιτέρω και να 
προσαρμόζονται διαρκώς στις 
επιστημονικές και βιομηχανικές εξελίξεις. 
Οι δραστηριότητες έρευνας που 
υποστηρίζουν την τυποποίηση του 
προϊόντος και της διαδικασίας και οι 
ρυθμιστικές δραστηριότητες στο πεδίο της 
βιοτεχνολογίας θεωρούνται σημαντικές για 
την υποστήριξη της δημιουργίας νέων 
αγορών και την αξιοποίηση των εμπορικών 
ευκαιριών.

καθορισμό του περιεχομένου βιολογικής 
προέλευσης, της αποδοτικότητας του 
τρόπου χρήσης των πόρων (έδαφος, νερό, 
θρεπτικά στοιχεία), των λειτουργικοτήτων 
του προϊόντος και της 
βιοαποδομησιμότητας. Οι μεθοδολογίες 
και οι προσεγγίσεις της ανάλυσης του 
τρόπου ζωής πρέπει να αναπτυχθούν 
περαιτέρω και να προσαρμόζονται διαρκώς 
στις επιστημονικές και βιομηχανικές 
εξελίξεις. Οι δραστηριότητες έρευνας που 
υποστηρίζουν την τυποποίηση του 
προϊόντος και της διαδικασίας, οι δημόσιες 
συμβάσεις και οι ρυθμιστικές 
δραστηριότητες στο πεδίο της 
βιοτεχνολογίας θεωρούνται σημαντικές για 
την υποστήριξη της δημιουργίας νέων 
αγορών και την αξιοποίηση των εμπορικών 
ευκαιριών.

Or. en

Τροπολογία 724
Teresa Riera Madurell, Δημήτριος Δρούτσας

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα I – τμήμα 3 – σημείο 2 – σημείο 2.4 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2.4 α. Διατομεακή έρευνα στον τομέα της 
θάλασσας και της ναυτιλίας
2.4. α.1 Η επίπτωση της κλιματικής 
αλλαγής επί των θαλασσίων 
οικοσυστημάτων και επί της θαλάσσιας 
οικονομίας
Θα υποστηριχθούν δραστηριότητες για
τη βελτίωση του σημερινού επιπέδου
κατανόησης του τρόπου λειτουργίας των
θαλασσίων οικοσυστημάτων, των
αλληλεπιδράσεων μεταξύ ωκεανών και
ατμοσφαίρας. Τούτο θα βελτιώσει τη
δυνατότητα αξιολόγησης του ρόλου των
ωκεανών επί του κλίματος και των
επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής και
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της οξίνισης των ωκεανών επί των
θαλασσίων οικοσυστημάτων και επί των
παρακτίων περιοχών.
2.4. α.2 Ανάπτυξη του δυναμικού των 
θαλασσίων πόρων μέσω μιας 
ολοκληρωμένης προσέγγισης
Η προώθηση της μακροπρόθεσμης
αειφόρου θαλάσσιας οικονομικής
μεγέθυνσης και η δημιουργία συνεργειών
σε όλες τους θαλασσίους τομείς απαιτούν
μια ολοκληρωμένη προσέγγιση. Οι
ερευνητικές δραστηριότητες θα
εστιασθούν στη διαφύλαξη του
θαλασσίου περιβάλλοντος, όπως και στην
αξιολόγηση της επίπτωσης των 
θαλασσίων δραστηριοτήτων και 
προϊόντων επί των μη θαλασσίων 
τομέων.
Τούτο θα επιτρέψει να σημειωθεί
πρόοδος στο πεδίο της οικολογικής
καινοτομίας όπως με νέα προϊόντα, νέες
διαδικασίες και εφαρμογή εννοιών, 
εργαλείων και μετρήσεων του μάνατζμεντ
με σκοπό την αξιολόγηση και τον
περιορισμό των επιπτώσεων των 
ανθρωπογενών πιέσεων επί του 
θαλασσίου περιβάλλοντος προκειμένου να 
προχωρήσουμε σε μια αειφόρο διαχείριση 
των θαλασσίων δραστηριοτήτων.
2.4. α.3 Διατομεακές έννοιες και 
τεχνολογίες που προωθούν τη μεγέθυνση 
της θαλάσσιας οικονομίας
Η πρόοδος στις διατομεακές τεχνολογίες
αιχμής (π.χ. τεχνολογίες πληροφορίας και 
επικοινωνίας (ICT), ηλεκτρονική, νανο-
υλικά, κράματα, βιοτεχνολογίες κλπ.) και
οι νέες εξελίξεις και έννοιες στη μηχανική
θα συνεχίσουν να προωθούν την
μεγέθυνση. Οι δραστηριότητες θα 
επιτρέψουν σημαντικά άλματα στον 
τομέα της θαλάσσιας και ναυτιλιακής 
έρευνας και της παρατήρησης των 
ωκεανών (π.χ. έρευνα μεγάλου βάθους, 
συστήματα παρατήρησης, αισθητήρες, 
αυτοματοποιημένα συστήματα 
παρακολούθησης δραστηριοτήτων και 
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επιτήρησης, ανάλυση θαλάσσιας 
βιοποικιλότητας, θαλάσσιοι γεωλογικοί 
κίνδυνοι, τηελκατευθυνόμενα οχήματα 
(ROVs), κλπ). Σκοπός είναι να μειωθούν 
οι επιπτώσεις επί του θαλασσίου 
περιβάλλοντος (π.χ. υποβρύχιος θόρυβος, 
εισαγωγή χωροκατακτητικών ειδών και 
ρύπων από θάλασσα και από ξηρά, κλπ.) 
και να ελαχιστοποιηθεί το ανθρωπογενές 
ανθρακικό αποτύπωμα. Οι διατομεακές
τεχνολογίες αιχμής θα προωθήσουν την 
εφαρμογή των θαλασσίων και 
ναυτιλιακών πολιτικών της ΕΕ.

Or. en

Τροπολογία 725
Philippe Lamberts
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα I – τμήμα 3 – σημείο 2 – σημείο 2.5 – παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η Διεθνής Αξιολόγηση τηςΓεωργικής 
Γνώσης, Επιστήμης και Τεχνολογίας για 
την Ανάπτυξη (IAASTD), που
εγκαινιάστηκε από την Παγκόσμια
Τράπεζα, σε ανοικτή συνεργασία με ένα
πολυμελή όμιλο οργανισμών όπου
περιλαμβάνονται οι FAO, GEF, UNDP, 
UNEP, UNESCO, η Παγκόσμια Τράπεζα, 
και η Παγκόσμια Οργάνωση Υγείας 
(ΠΟΥ/WHO), και μετά από εκτενείς 
επιστημονικές γνωμοδοτήσεις, προσφέρει 
συνολικές πολιτικές απαντήσεις και 
"οδικούς χάρτες" που θα πρέπει να 
αποτελούν τον γνώμονα για τις 
απαντήσεις που θα δώσει η ΕΕ στα 
ζητήματα της ανακάλυψης/καθιέρωσης 
συστημάτων παραγωγής και προμήθειας 
τροφίμων που δεν θα υποβαθμίζουν το 
απόθεμα των πόρων. Η πολιτική και ο
"οδικός χάρτης" θα πρέπει να είναι
οδηγός για την ανάπτυξη ειδικών 
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προγραμμάτων εργασίας για το ζήτημα 
αυτό.

Or. en

Τροπολογία 726
Philippe Lamberts
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα I – τμήμα 3 – σημείο 2 – σημείο 2.5 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Εκτός από τις εξωτερικές πηγές 
γνωμοδοτήσεων θα πραγματοποιηθούν 
ειδικές διαβουλεύσεις με την Μόνιμη 
επιτροπή γεωργικής έρευνας (ΜΕΓΕ) επί 
σειράς θεμάτων, που περιλαμβάνουν 
στρατηγικές πτυχές μέσω της 
δραστηριότητας πρόβλεψης και 
συντονισμό της γεωργικής έρευνας μεταξύ 
εθνικού και ενωσιακού επιπέδου. Θα 
δημιουργηθούν ειδικοί δεσμοί με τις 
δράσεις με την ευρωπαϊκή σύμπραξη 
καινοτομίας με τίτλο «παραγωγικότητα και 
βιωσιμότητα του γεωργικού τομέα».

Εκτός από τις εξωτερικές πηγές 
γνωμοδοτήσεων θα πραγματοποιηθούν 
ειδικές διαβουλεύσεις με την Μόνιμη 
επιτροπή γεωργικής έρευνας (ΜΕΓΕ) επί 
σειράς θεμάτων, που περιλαμβάνουν 
στρατηγικές πτυχές μέσω της 
δραστηριότητας πρόβλεψης και 
συντονισμό της γεωργικής έρευνας μεταξύ 
εθνικού και ενωσιακού επιπέδου. Θα 
δημιουργηθούν ειδικοί δεσμοί με τις 
δράσεις με την ευρωπαϊκή σύμπραξη 
καινοτομίας με τίτλο «παραγωγικότητα και 
βιωσιμότητα του γεωργικού τομέα», των 
οποίων το περιεχόμενο θα πρέπει να 
εστιασθούν σε μια προσέγγιση σε επίπεδο 
οικοσυστήματος, ιδίως αγρο-οικολογικού 
χαρακτήρα, η δε διαχείρισή τους θα 
πρέπει να διασφαλίζει την ευρύτερη 
συμμετοχή ενδιαφερομένων.

Or. en

Τροπολογία 727
Philippe Lamberts
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα I – τμήμα 3 – σημείο 2 – σημείο 2.5 – παράγραφος 1 α (νέα)
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Υπάρχει ήδη ένας μεγάλος όγκος από
σαφώς ανεγνωρισμένα επιστημονικά
στοιχεία για τη σχέση ανάμεσα στην
υποβάθμιση του αποθέματος φυσικών
πόρων, συμπεριλαμβανομένης της
βιοποικιλότητας, και στη λειτουργία των
φυσικών και ημιφυσικών
οικοσυστημάτων για την παροχή βασικών
υπηρεσιών στην κοινωνία· είναι συνεπώς 
καιρός να εφαρμόσουμε τις λύσεις που 
προτείνονται ως καρπός αυτών των 
γνώσεων.

Or. en

Τροπολογία 728
Vicky Ford, Maria Da Graça Carvalho

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα I – τμήμα 3 – σημείο 2 – σημείο 2.5 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Οι επιπτώσεις και η διάδοση των 
αποτελεσμάτων της έρευνας θα 
υποστηριχτούν ενεργά μέσω ειδικών 
δράσεων στους τομείς της επικοινωνίας, 
της ανταλλαγής γνώσεων και με τη 
συμμετοχή διάφορων φορέων καθόλη τη 
διάρκεια των έργων. Η υλοποίηση θα 
περιλαμβάνει σειρά δραστηριοτήτων, 
συμπεριλαμβανομένων ουσιαστικών 
δραστηριοτήτων επίδειξης και 
δοκιμαστικής εφαρμογής. Θα ενισχυθεί η
εύκολη και ανοικτή πρόσβαση στα 
ερευνητικά αποτελέσματα και στις 
βέλτιστες πρακτικές, όπου απαιτείται, 
μέσω βάσεων δεδομένων.

Οι επιπτώσεις και η διάδοση των 
αποτελεσμάτων της έρευνας θα 
υποστηριχτούν ενεργά μέσω ειδικών 
δράσεων στους τομείς της επικοινωνίας, 
της ανταλλαγής γνώσεων και με τη 
συμμετοχή διάφορων φορέων καθόλη τη 
διάρκεια των έργων. Η υλοποίηση θα 
περιλαμβάνει σειρά δραστηριοτήτων, 
συμπεριλαμβανομένων ουσιαστικών 
δραστηριοτήτων επίδειξης και 
δοκιμαστικής εφαρμογής. Θα ενισχυθεί η 
εύκολη και βιώσιμη ανοικτή πρόσβαση 
στα ερευνητικά αποτελέσματα και στις 
βέλτιστες πρακτικές, όπου απαιτείται, 
μέσω βάσεων δεδομένων.

Or. en
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Τροπολογία 729
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα I – τμήμα 3 – σημείο 2 – σημείο 2.5 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Οι επιπτώσεις και η διάδοση των 
αποτελεσμάτων της έρευνας θα 
υποστηριχτούν ενεργά μέσω ειδικών 
δράσεων στους τομείς της επικοινωνίας, 
της ανταλλαγής γνώσεων και με τη 
συμμετοχή διάφορων φορέων καθόλη τη 
διάρκεια των έργων. Η υλοποίηση θα 
περιλαμβάνει σειρά δραστηριοτήτων, 
συμπεριλαμβανομένων ουσιαστικών 
δραστηριοτήτων επίδειξης και 
δοκιμαστικής εφαρμογής. Θα ενισχυθεί η 
εύκολη και ανοικτή πρόσβαση στα 
ερευνητικά αποτελέσματα και στις 
βέλτιστες πρακτικές, όπου απαιτείται, 
μέσω βάσεων δεδομένων.

Οι επιπτώσεις και η διάδοση των 
αποτελεσμάτων της έρευνας θα 
υποστηριχτούν ενεργά μέσω ειδικών 
δράσεων στους τομείς της επικοινωνίας, 
της ανταλλαγής γνώσεων και τεχνολογιών 
και με τη συμμετοχή διάφορων φορέων 
καθόλη τη διάρκεια των έργων. Η 
υλοποίηση θα περιλαμβάνει σειρά 
δραστηριοτήτων, συμπεριλαμβανομένων 
ουσιαστικών δραστηριοτήτων επίδειξης 
και δοκιμαστικής εφαρμογής. Θα ενισχυθεί 
η εύκολη και ανοικτή πρόσβαση στα 
ερευνητικά αποτελέσματα και στις 
βέλτιστες πρακτικές, όπου απαιτείται, 
μέσω βάσεων δεδομένων.

Or. en

Τροπολογία 730
Vicky Ford, Maria Da Graça Carvalho

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα I – τμήμα 3 – σημείο 2 – σημείο 2.5 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η ειδική στήριξη των ΜΜΕ θα επιτρέψει 
την αυξημένη συμμετοχή γεωργικών 
εκμεταλλεύσεων, αλιέων και άλλων τύπων 
μικρών επιχειρήσεων στις δραστηριότητες 
έρευνας και επίδειξης. Θα ληφθούν υπόψη, 
οι ιδιαίτερες ανάγκες για υπηρεσίες 
υποστήριξης της καινοτομίας και για δομές 
προσέγγισης του τομέα της πρωτογενούς 
παραγωγής. Η υλοποίηση θα συνδυάσει 
μεγάλη ποικιλία δραστηριοτήτων που θα 
περιλαμβάνουν δράσεις ανταλλαγής 
γνώσεων όπου η συμμετοχή των αγροτών 

Η ειδική στήριξη των ΜΜΕ θα επιτρέψει 
την αυξημένη συμμετοχή γεωργικών 
εκμεταλλεύσεων, αλιέων και άλλων τύπων 
μικρών επιχειρήσεων στις δραστηριότητες 
έρευνας και επίδειξης. Θα ληφθούν υπόψη, 
οι ιδιαίτερες ανάγκες για υπηρεσίες 
υποστήριξης της καινοτομίας και για δομές 
προσέγγισης του τομέα της πρωτογενούς 
παραγωγής. Η υλοποίηση θα συνδυάσει 
μεγάλη ποικιλία δραστηριοτήτων που θα 
περιλαμβάνουν δράσεις ανταλλαγής 
γνώσεων όπου η συμμετοχή των αγροτών 
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και των ενδιάμεσων θα επιδιωχθεί ενεργά 
προκειμένου να συνοψιστούν οι 
ερευνητικές ανάγκες των τελικών 
χρηστών. Θα ενισχυθεί η εύκολη και 
ανοικτή πρόσβαση στα ερευνητικά 
αποτελέσματα και στις βέλτιστες 
πρακτικές.

και των ενδιάμεσων θα επιδιωχθεί ενεργά 
προκειμένου να συνοψιστούν οι 
ερευνητικές ανάγκες των τελικών 
χρηστών. Θα ενισχυθεί η εύκολη και 
βιώσιμη ανοικτή πρόσβαση στα 
ερευνητικά αποτελέσματα και στις 
βέλτιστες πρακτικές.

Or. en

Τροπολογία 731
Vicky Ford, Maria Da Graça Carvalho

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα I – τμήμα 3 – σημείο 2 – σημείο 2.5 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Θα χρησιμοποιηθούν η ενίσχυση και η 
τυποποίηση για την επιτάχυνση της 
διάθεσης στην αγορά για καινοτόμα 
προϊόντα και υπηρεσίες με βάση τη 
βιοτεχνολογία.

Θα χρησιμοποιηθούν η ενίσχυση και η 
τυποποίηση για την επιτάχυνση της 
διάθεσης στην αγορά για καινοτόμα 
προϊόντα και υπηρεσίες με βάση τη 
βιοτεχνολογία, από τα χερσαία και 
υδάτινα συστήματα παραγωγής μέχρι τον 
τελικό καταναλωτή.

Or. en

Αιτιολόγηση

Πρέπει να καταστεί σαφές ότι σε ολόκληρη την αξιακή αλυσίδα θα εφαρμοστεί τυποποίηση, από 
την πρωτογενή παραγωγή (χερσαία ή υδάτινη) έως τον τελικό καταναλωτή. Αυτός είναι ο μόνος 
τρόπος για να εξασφαλιστεί ότι ολόκληρη η αξιακή αλυσίδα θα εκπληρώνει κοινούς στόχους.

Τροπολογία 732
Philippe Lamberts
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα I – τμήμα 3 – σημείο 2 – σημείο 2.5 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Θα χρησιμοποιηθούν η ενίσχυση και η Θα χρησιμοποιηθούν η ενίσχυση και η 



AM\907980EL.doc 125/142 PE492.814v01-00

EL

τυποποίηση για την επιτάχυνση της 
διάθεσης στην αγορά για καινοτόμα 
προϊόντα και υπηρεσίες με βάση τη 
βιοτεχνολογία.

τυποποίηση καταλλήλως.

Or. en

Τροπολογία 733
Giles Chichester, Vicky Ford

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα I – τμήμα 3 – σημείο 2 – σημείο 2.5 – παράγραφος 7

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Θα αναληφθούν δραστηριότητες 
πρόβλεψης σε όλους τους τομείς της βιο-
οικονομίας, συμπεριλαμβανομένης της 
ανάπτυξης βάσεων δεδομένων, δεικτών, 
και μοντέλων που θα καλύπτουν 
παγκόσμιες, ενωσιακές, εθνικές και 
περιφερειακές διαστάσεις. Θα 
δημιουργηθεί ένα ευρωπαϊκό 
παρατηρητήριο για την βιο-οικονομία 
ώστε να χαρτογραφήσει και να 
παρακολουθεί τις παγκόσμιες 
δραστηριότητες έρευνας και καινοτομίας, 
να αναπτύσσει βασικούς δείκτες 
επιδόσεων και να παρακολουθεί τις 
πολιτικές καινοτομίας στην βιο-οικονομία.

Θα αναληφθούν δραστηριότητες 
πρόβλεψης σε όλους τους τομείς της βιο-
οικονομίας, συμπεριλαμβανομένης της 
ανάπτυξης βάσεων δεδομένων, δεικτών, 
και μοντέλων που θα καλύπτουν 
παγκόσμιες, ενωσιακές, εθνικές και 
περιφερειακές διαστάσεις. Θα 
δημιουργηθεί ένα ευρωπαϊκό 
παρατηρητήριο για την βιο-οικονομία, το 
οποίο θα συγκεντρώνει όλους τους 
ενδιαφερομένους από την επιστήμη, τη 
βιομηχανία και την κοινωνία των 
πολιτών, ώστε να χαρτογραφήσει και να 
παρακολουθεί τις παγκόσμιες 
δραστηριότητες έρευνας και καινοτομίας, 
να αναπτύσσει βασικούς δείκτες 
επιδόσεων και να παρακολουθεί τις 
πολιτικές καινοτομίας στην βιο-οικονομία.

Or. en

Τροπολογία 734
Silvia-Adriana Ţicău

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

3. Ασφαλής, καθαρή και αποδοτική 
ενέργεια

3. Ενεργειακή απόδοση και ασφαλής, 
καθαρή και αποδοτική ενέργεια 

Or. ro

Τροπολογία 735
Silvia-Adriana Ţicău

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα Ι – τμήμα 3 – σημείο 3.1 – εισαγωγική φράση

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3.1. Μείωση της ενεργειακής 
κατανάλωσης και του αποτυπώματος 
άνθρακα μέσω της έξυπνης και βιώσιμης 
χρήσης

3.1. Αύξηση της ενεργειακής απόδοσης 
και μείωση της ενεργειακής κατανάλωσης 
και του αποτυπώματος άνθρακα μέσω της 
έξυπνης και βιώσιμης χρήσης

Or. ro

Τροπολογία 736
Eija-Riitta Korhola

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα I – τμήμα 3 – σημείο 3 – σημείο 3.1 – εισαγωγική φράση

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3.1. Μείωση της ενεργειακής 
κατανάλωσης και του αποτυπώματος 
άνθρακα μέσω της έξυπνης και βιώσιμης 
χρήσης

3.1. Μείωση της ενεργειακής 
κατανάλωσης και του αποτυπώματος 
άνθρακα μέσω της έξυπνης και βιώσιμης 
παραγωγής και χρήσης ηλεκτρισμού

Or. en

Τροπολογία 737
Vladko Todorov Panayotov
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Πρόταση απόφασης
Παράρτημα I – τμήμα 3 – σημείο 3 – σημείο 3.1 – παράγραφος 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 
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.

Οι πηγές ενέργειας και τα πρότυπα 
κατανάλωσης των βιομηχανιών, των 
συστημάτων μεταφορών, των κτιρίων, των 
μικρών και μεγάλων πόλεων της Ευρώπης 
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. Το Πρόγραμμα
Horizon 2020 θα μπορούσε να βοηθήσει
την ΕΕ να προχωρήσει πέρα από το
στόχο του 20% χάρη σε μια ισχυρότερη 
προώθηση της ανάπτυξης και 
κατανάλωσης ανανεώσιμης ενέργειας και 
των καινοτομιών σε θέματα ενεργειακής 
απόδοσης.

Or. en

Τροπολογία 738
Britta Thomsen

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα I – τμήμα 3 – σημείο 3 – σημείο 3.1 – παράγραφος 1
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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 
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.

Οι πηγές ενέργειας και τα πρότυπα 
κατανάλωσης των βιομηχανιών, των 
συστημάτων μεταφορών, των κτιρίων, των 
μικρών και μεγάλων πόλεων της Ευρώπης 
είναι σε μεγάλο βαθμό μη βιώσιμα και 
οδηγούν σε σημαντικές επιπτώσεις στο 
περιβάλλον και την κλιματική αλλαγή. Η 
ανάπτυξη νέων αλλά και των ήδη
υφιστάμενων κτιρίων με σχεδόν μηδενικές 
εκπομπές άνθρακα, της τεχνολογίας των 
ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, 
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 και, μαζί με τις 
ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, να 
καταργήσει τον άνθρακα στον ενεργειακό 
τομέα, ενισχύοντας την ασφάλεια του 
ενεργειακού εφοδιασμού, μειώνοντας τις 
περιβαλλοντικές και κλιματικές επιπτώσεις 
και τονώνοντας και επιβεβαιώνοντας την 
παγκόσμια ανταγωνιστικότητα. και 
ηγετική θέση της Ευρώπης. Η 
χρηματοδότηση της έρευνας και 
ανάπτυξης στον τομέα της παραγωγής 
ηλεκτρικής ενέργειας βάσει ορυκτών 
καυσίμων δεν είναι συνεπώς επιτρεπτή 
στο πλαίσιο αυτής της αντίληψης περί 
της κοινωνίας.

Or. en

Αιτιολόγηση

Οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και η ενεργειακή απόδοση ορίσθηκαν στον "οδικό χάρτη της
ΕΕ για το 2050" ως  "πρώτες επιλογές", μαζί με τις υποδομές. Τόσο η ενεργειακή απόδοση όσο 
και η τεχνολογία έρευνας και ανάπτυξης στον τομέα των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας πρέπει 
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να λάβουν μια ώθηση ώστε να επιτύχουν αυτούς τους στόχους και να στηρίξουν την ηγετική 
θέση της Ευρώπης σε αυτό το πεδίο. Συνεπώς, σε αυτούς τους καιρούς μειωμένης δημόσιας
χρηματοδότησης, κάθε ευρώ από τον προϋπολογισμό του προγράμματος Horizon 2020 που 
ξοδεύεται για την τεχνολογία των ορυκτών καυσίμων θα πρέπει να θεωρείται ότι αντιφάσκει 
προς τους στόχους της "ασφαλούς, καθαρής και αποδοτικής ενέργειας".

Τροπολογία 739
Fiona Hall, Kent Johansson

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα I – τμήμα 3 – σημείο 3 – σημείο 3.1 – παράγραφος 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 
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.

Οι πηγές ενέργειας και τα πρότυπα 
κατανάλωσης των βιομηχανιών, των 
συστημάτων μεταφορών, των κτιρίων, των 
μικρών και μεγάλων πόλεων της Ευρώπης 
είναι συχνά αναποτελεσματικά και σε 
μεγάλο βαθμό μη βιώσιμα και οδηγούν σε 
σημαντικές επιπτώσεις στο περιβάλλον και 
την κλιματική αλλαγή. Η ανάπτυξη νέων 
αλλά και των ήδη υφιστάμενων κτιρίων
με σχεδόν μηδενικές εκπομπές άνθρακα
και με θετική ενέργεια, βιομηχανιών 
υψηλής αποδοτικότητας και αειφορίας 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 
εξοικονόμηση θα παρέχει τον πιο 
οικονομικό τρόπο μείωσης της 
ενεργειακής ζήτησης, ενισχύοντας την 
ασφάλεια του ενεργειακού εφοδιασμού, 
μειώνοντας τις περιβαλλοντικές και 
κλιματικές επιπτώσεις και τονώνοντας την 
ανταγωνιστικότητα παγκόσμια 
ανταγωνιστικότητα. και ηγετική θέση της 
Ευρώπης. Η χρηματοδότηση της έρευνας 
και ανάπτυξης στον τομέα της 
παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας βάσει 
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ορυκτών καυσίμων δεν είναι συνεπώς 
επιτρεπτή στο πλαίσιο αυτής της 
αντίληψης περί της κοινωνίας.

Or. en

Τροπολογία 740
Eija-Riitta Korhola

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα I – τμήμα 3 – σημείο 3 – σημείο 3.1 – παράγραφος 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 
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.

Οι πηγές ενέργειας και τα πρότυπα 
κατανάλωσης των βιομηχανιών, των 
συστημάτων μεταφορών
(συμπεριλαμβανομένων των θαλασίων 
μεταφορών), των κτιρίων, των μικρών και 
μεγάλων πόλεων της Ευρώπης είναι σε 
μεγάλο βαθμό μη βιώσιμα και οδηγούν σε 
σημαντικές επιπτώσεις στο περιβάλλον και 
την κλιματική αλλαγή. Η ανάπτυξη 
κτιρίων και πλοίων 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.

Or. en
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Τροπολογία 741
Ιωάννης Α. Τσουκαλάς

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα I – τμήμα 3 – σημείο 3 – σημείο 3.1 – παράγραφος 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 
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.

Οι πηγές ενέργειας και τα πρότυπα 
κατανάλωσης των βιομηχανιών, των 
συστημάτων μεταφορών, των κτιρίων, των 
μικρών και μεγάλων πόλεων της Ευρώπης 
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, τεχνολογιών 
ανανεώσιμης ενέργειας, 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 και ο ηγετικός ρόλος 
της ΕΕ σε αυτό το πεδίο.

Or. en

Τροπολογία 742
Philippe Lamberts
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα I – τμήμα 3 – σημείο 3 – σημείο 3.1 – παράγραφος 1
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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 
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.

Οι πηγές ενέργειας και τα πρότυπα 
κατανάλωσης των βιομηχανιών, των 
συστημάτων μεταφορών, των κτιρίων, των 
μικρών και μεγάλων πόλεων της Ευρώπης 
είναι σε μεγάλο βαθμό μη βιώσιμα και 
οδηγούν σε σημαντικές επιπτώσεις στο 
περιβάλλον και την κλιματική αλλαγή. Η 
ανάπτυξη κτιρίων με σχεδόν μηδενική 
κατανάλωση ενέργειας, 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.

Or. en

Τροπολογία 743
Philippe Lamberts
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα I – τμήμα 3 – σημείο 3 – σημείο 3.1 – παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Έως το 2050 πρέπει να επιτευχθεί μείωση 
των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου κατά 
80-95%. Όλα τα σενάρια απεξάρτησης 
από τον άνθρακα στον οδικό χάρτη 
ενέργειας 2050 δείχνουν ότι οι τεχνολογίες 
ανανεώσιμων πηγών ενέργειας έως τα 
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μέσα του αιώνα θα αντιπροσωπεύουν το 
μεγαλύτερο μερίδιο των τεχνολογιών 
ενεργειακού εφοδιασμού και ότι η 
ενεργειακή απόδοση θα διαδραματίσει 
κρίσιμο ρόλο για την επίτευξη των 
στόχων. Επομένως, είναι σκόπιμο το 85% 
του προϋπολογισμού στο πλαίσιο αυτής 
της πρόκλησης να κατευθυνθεί προς την 
έρευνα και την καινοτομία σε 
ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και στην 
ενεργειακή απόδοση τελικής χρήσης.

Or. en

Τροπολογία 744
Oreste Rossi

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα Ι – τμήμα 3 – σημείο 3.1.1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3.1.1. 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.

3.1.1. 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

Τροπολογία 745
Fiona Hall, Kent Johansson



PE492.814v01-00 134/142 AM\907980EL.doc

EL

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα I – τμήμα 3 – σημείο 3 – σημείο 3.1 – σημείο 3.1.1 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Για να διασφαλιστεί ότι οι καταναλωτές θα 
υιοθετήσουν και θα επωφεληθούν πλήρως 
(συμπεριλαμβανομένης της δυνατότητας 
να παρακολουθήσουν τη δική τους 
κατανάλωση), οι ενεργειακές επιδόσεις 
των εν λόγω τεχνολογιών και υπηρεσιών 
πρέπει να προσαρμόζονται και να 
βελτιστοποιούνται για τα περιβάλλοντα 
εφαρμογής τους και μέσα σε αυτά. Αυτό 
απαιτεί όχι μόνο έρευνα, ανάπτυξη και
δοκιμή καινοτόμων τεχνολογιών 
πληροφοριών και επικοινωνιών (ΤΠΕ) και 
τεχνικών παρακολούθησης και ελέγχου, 
αλλά και μεγάλης κλίμακας προγράμματα 
επίδειξης και προ-εμπορικές 
δραστηριότητες ανάπτυξης για τη 
διασφάλιση διαλειτουργικότητας και 
κλιμάκωσης. Τα προγράμματα αυτά πρέπει 
να επιδιώκουν την ανάπτυξη κοινών 
διαδικασιών για τη συλλογή, 
αντιπαραβολή και ανάλυση της 
ενεργειακής κατανάλωσης και των 
δεδομένων για τις εκπομπές ώστε να 
βελτιωθεί η μετρησιμότητα, η διαφάνεια, η 
κοινωνική αποδοχή, ο προγραμματισμός 
και η ορατότητα της χρήσης της ενέργειας 
και των περιβαλλοντικών επιπτώσεών της.

Για να διασφαλιστεί ότι οι καταναλωτές θα 
υιοθετήσουν και θα επωφεληθούν πλήρως 
(συμπεριλαμβανομένης της δυνατότητας 
να παρακολουθήσουν τη δική τους 
κατανάλωση), οι ενεργειακές επιδόσεις 
των εν λόγω τεχνολογιών και υπηρεσιών 
πρέπει να προσαρμόζονται και να 
βελτιστοποιούνται για τα περιβάλλοντα 
εφαρμογής τους και μέσα σε αυτά. Αυτό 
απαιτεί όχι μόνο έρευνα, ανάπτυξη και 
δοκιμή καινοτόμων τεχνολογιών 
πληροφοριών και επικοινωνιών (ΤΠΕ) και 
τεχνικών παρακολούθησης και ελέγχου, 
αλλά και μεγάλης κλίμακας προγράμματα 
επίδειξης και προ-εμπορικές 
δραστηριότητες ανάπτυξης για τη 
διασφάλιση διαλειτουργικότητας και 
κλιμάκωσης. Τα προγράμματα αυτά πρέπει 
να επιδιώκουν την ανάπτυξη κοινών 
διαδικασιών για τη συλλογή, 
αντιπαραβολή και ανάλυση της 
ενεργειακής κατανάλωσης και των 
δεδομένων για τις εκπομπές ώστε να 
βελτιωθεί η μετρησιμότητα, η διαφάνεια, η 
ακρίβεια της μέτρησης, η κοινωνική 
αποδοχή, ο προγραμματισμός και η 
ορατότητα της χρήσης της ενέργειας και 
των περιβαλλοντικών επιπτώσεών της.

Or. en

Τροπολογία 746
Philippe Lamberts
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα I – τμήμα 3 – σημείο 3 – σημείο 3.1 – σημείο 3.1.1 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Για να διασφαλιστεί ότι οι καταναλωτές θα Για να διασφαλιστεί ότι οι καταναλωτές θα 
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υιοθετήσουν και θα επωφεληθούν πλήρως 
(συμπεριλαμβανομένης της δυνατότητας 
να παρακολουθήσουν τη δική τους 
κατανάλωση), οι ενεργειακές επιδόσεις 
των εν λόγω τεχνολογιών και υπηρεσιών 
πρέπει να προσαρμόζονται και να 
βελτιστοποιούνται για τα περιβάλλοντα 
εφαρμογής τους και μέσα σε αυτά. Αυτό 
απαιτεί όχι μόνο έρευνα, ανάπτυξη και 
δοκιμή καινοτόμων τεχνολογιών 
πληροφοριών και επικοινωνιών (ΤΠΕ) και 
τεχνικών παρακολούθησης και ελέγχου, 
αλλά και μεγάλης κλίμακας προγράμματα 
επίδειξης και προ-εμπορικές 
δραστηριότητες ανάπτυξης για τη 
διασφάλιση διαλειτουργικότητας και 
κλιμάκωσης. Τα προγράμματα αυτά πρέπει 
να επιδιώκουν την ανάπτυξη κοινών 
διαδικασιών για τη συλλογή, 
αντιπαραβολή και ανάλυση της 
ενεργειακής κατανάλωσης και των 
δεδομένων για τις εκπομπές ώστε να 
βελτιωθεί η μετρησιμότητα, η διαφάνεια, η 
κοινωνική αποδοχή, ο προγραμματισμός 
και η ορατότητα της χρήσης της ενέργειας 
και των περιβαλλοντικών επιπτώσεών της.

υιοθετήσουν και θα επωφεληθούν πλήρως 
(συμπεριλαμβανομένης της δυνατότητας 
να παρακολουθήσουν τη δική τους 
κατανάλωση), οι ενεργειακές επιδόσεις 
των εν λόγω τεχνολογιών και υπηρεσιών 
πρέπει να βελτιώνονται, να 
προσαρμόζονται και να βελτιστοποιούνται 
για τα περιβάλλοντα εφαρμογής τους και 
μέσα σε αυτά. Αυτό απαιτεί όχι μόνο 
έρευνα, ανάπτυξη και δοκιμή καινοτόμων 
τεχνολογιών πληροφοριών και 
επικοινωνιών (ΤΠΕ) και τεχνικών 
παρακολούθησης και ελέγχου, αλλά και 
μεγάλης κλίμακας προγράμματα επίδειξης 
και προ-εμπορικές δραστηριότητες 
ανάπτυξης για τη διασφάλιση 
διαλειτουργικότητας και κλιμάκωσης. Τα 
προγράμματα αυτά πρέπει να επιδιώκουν 
την ανάπτυξη κοινών διαδικασιών για τη 
συλλογή, αντιπαραβολή και ανάλυση της 
ενεργειακής κατανάλωσης και των 
δεδομένων για τις εκπομπές ώστε να 
βελτιωθεί η μετρησιμότητα, η διαφάνεια, η 
κοινωνική αποδοχή, ο προγραμματισμός 
και η ορατότητα της χρήσης της ενέργειας 
και των περιβαλλοντικών επιπτώσεών της.

Or. en

Τροπολογία 747
Paul Rübig

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα I – τμήμα 3 – σημείο 3 – σημείο 3.1 – σημείο 3.1.2 – εισαγωγική φράση

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 
οικονομικώς ανταγωνιστικά, αποδοτικά 
και ανανεώσιμα συστήματα θέρμανσης-
ψύξης

Or. en
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Τροπολογία 748
Fiona Hall, Kent Johansson

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα I – τμήμα 3 – σημείο 3 – σημείο 3.1 – σημείο 3.1.2 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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 
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.

Ένα σημαντικό μερίδιο ενέργειας 
καταναλώνεται για σκοπούς θέρμανσης ή 
ψύξης σε ολόκληρη την Ένωση και η 
ανάπτυξη οικονομικών, αειφόρων 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 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.

Or. en

Τροπολογία 749
Paul Rübig
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Πρόταση απόφασης
Παράρτημα I – τμήμα 3 – σημείο 3 – σημείο 3.1 – σημείο 3.1.2 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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 
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.

Ένα σημαντικό μερίδιο ενέργειας 
καταναλώνεται για σκοπούς θέρμανσης ή 
ψύξης σε ολόκληρη την Ένωση και η 
ανάπτυξη οικονομικώς ανταγωνιστικών
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 νέων 
συστημάτων και στοιχείων τόσο για 
βιομηχανικές και εμπορικές 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 
πηγών ενέργειας και τεχνολογιών 
υβριδικών συστημάτων θέρμανσης και 
ψύξης, για κεντρικές και αποκεντρωμένες 
εφαρμογές.

Or. en

Αιτιολόγηση

Heating and cooling accounts for nearly 50% of the final energy demand in the European 
Union and this share is even larger - more than 80% - in buildings. Having the capacity to 
provide a clean and efficient answer to these energy needs, renewable heating and cooling 
(RHC) technology and its infrastructures are an important corner-stone to achieving 
Europe’s energy and climate objectives. However, policies at European and national level 
fail to address properly the huge potential of renewable heating and cooling systems. The 
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Energy Roadmap 2050 (COM(2011) 885 final) makes only a minor reference to the 
importance of renewable heating and cooling. Similarly, RHC technologies are largely 
overlooked in the current version of the proposal for a Council Decision on “Horizon 2020”. 
They are merely mentioned in a paragraph (3.1.2.) of the energy efficiency chapter. Europe's 
well-being and industrial future depends on clean, safe and affordable energy supply for all 
types of demand. This requires active policy support! Proper acknowledgment of heating and 
cooling technology in Europe's future research, development and deployment program will 
also maintain the region's technological leadership in these sectors. The proposed 
amendment will give more prominent acknowledgment to heating and cooling by shifting it to 
the same level as electricity. This is necessary if we are to send a strong message to the 
markets and society as a whole and to put Europe in the front row in developing tomorrow’s 
energy scenario.

Τροπολογία 750
Vladko Todorov Panayotov

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα I – τμήμα 3 – σημείο 3 – σημείο 3.1 – σημείο 3.1.2 – παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Για να μειωθεί με πιο επιτυχημένο τρόπο
η ζήτηση για θέρμανση και ψύξη, τα
μέτρα ενεργειακής απόδοσης πρέπει να
συνοδευθούν από την πλευρά της 
προσφοράς από ταυτόχρονη εισαγωγή
πηγών θέρμανσης και ψύξης με χαμηλό ή 
μηδενικό αποτύπωμα άνθρακα. Η
αποδέσμευση του δυναμικού των
τεχνολογιών ανανεώσιμης θέρμανσης και 
ψύξης (RHC) απαιτεί μια ουσιαστική 
αύξηση των δραστηριοτήτων έρευνας και 
ανάπτυξης. Για να δοθεί η σωστή ώθηση
στην ανάπτυξη των τεχνολογιών 
ανανεώσιμης θέρμανσης και ψύξης, η μεν 
απόδοσή τους θα πρέπει να βελτιωθεί, το 
δε κόστος τους να μειωθεί. Νέες λύσεις
πρέπει να αναπτυχθούν, ειδικά για σχεδόν
μηδενικής ενεργειακής κατανάλωσης 
κτίρια και δίκτυα. Πιο συγκεκριμένα, 
είναι αναγκαία τα εξής: ανάπτυξη
αειφόρων και υψηλής απόδοσης 
αλυσίδων προμήθειας και χρήσης 
ενέργειας από βιομάζα, ανάπτυξη 
οικονομικώς ανταγωνιστικών 
συστημάτων ηλιακής θερμικής ενέργειας 
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και ηλιακά θερμαινόμενων κτιρίων, 
καθώς και ενεργειακά αποδοτικών και 
οικονομικών γεωθερμικών συστημάτων 
θέρμανσης, οικονομικότερων αντλιών 
θερμότητας, ενεργειακά αποδοτικών 
τεχνολογιών αιχμής (αποθήκευση 
θερμικής ενέργειας και υβριδικά 
συστήματα), και δίκτυα έξυπνης 
θερμικής ενέργειας.

Or. en

Τροπολογία 751
Cristina Gutiérrez-Cortines, Pilar del Castillo Vera, Alejo Vidal-Quadras, Salvatore 
Tatarella

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα I – τμήμα 3 – σημείο 3 – σημείο 3.1 – σημείο 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 

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 
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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.

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.

Or. en

Τροπολογία 752
Philippe Lamberts
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα I – τμήμα 3 – σημείο 3 – σημείο 3.1 – σημείο 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 

Οι αστικές περιοχές είναι ένας από τους 
μεγαλύτερους καταναλωτές ενέργειας στην 
Ένωση και αντίστοιχα εκπέμπουν μεγάλο 
μερίδιο αερίων θερμοκηπίου, ενώ 
παράγουν σημαντική ποσότητα 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 
για τη μείωση της συνολικής ενεργειακής 
κατανάλωσης και για την αύξηση των 
καινοτόμων συστημικών ενεργειακών 
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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.

λύσεων (ανανεώσιμη ενέργεια, 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 θεμελιωμένη στις 
ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και στην 
αρχή της ενεργειακής απόδοσης. 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, 
περιβαλλοντικών και πολιτιστικών 
ζητημάτων που εμπλέκονται στον εν λόγω 
μετασχηματισμό.

Or. en

Τροπολογία 753
Eija-Riitta Korhola
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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 

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 
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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.

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 καθαρές 
μεταφορές, συμπεριλαμβανομένων των 
θαλασσίων μεταφορών και των 
οχημάτων, 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. 
Κεντρικός σκοπός θα πρέπει να είναι να
διασυνδεθεί ένα ευρύτερο φάσμα
ερευνητικών δραστηριοτήτων στον τομέα 
των νέων εμπορικών υπηρεσιών (market
solutions) με τις τεχνολογίες 
μακροπρόθεσμης προοπτικής. Επίσης, 
χρειάζεται έρευνα για την κατανόηση των 
κοινωνικών, οικονομικών και πολιτιστικών 
ζητημάτων που εμπλέκονται στον εν λόγω 
μετασχηματισμό.

Or. en


