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Τροπολογία 12
Αιτιολογική σκέψη 5

(5) Λαμβάνοντας υπόψη τις ερευνητικές 
ανάγκες όλων των κοινοτικών πολιτικών και 
έχοντας την ευρεία υποστήριξη της 
ευρωπαϊκής βιομηχανίας, της επιστημονικής 
κοινότητας, των πανεπιστημίων και άλλων 
ενδιαφερόμενων κύκλων, η Κοινότητα θα 
πρέπει να καθορίσει τους επιστημονικούς 
και τεχνολογικούς στόχους που πρέπει να 
επιτύχει το έβδομο πρόγραμμα πλαίσιο κατά 
την περίοδο 2007-2013.

(5) Λαμβάνοντας υπόψη τις ερευνητικές 
ανάγκες όλων των κοινοτικών πολιτικών και 
έχοντας την ευρεία υποστήριξη της 
ευρωπαϊκής βιομηχανίας, της επιστημονικής 
κοινότητας, των πανεπιστημίων και άλλων 
ενδιαφερόμενων κύκλων, η Κοινότητα θα 
πρέπει να καθορίσει τους επιστημονικούς 
και τεχνολογικούς στόχους καθώς και τους 
στόχους σχετικά με τους οικονομικούς 
πόρους που πρέπει να επιτύχει το έβδομο 
πρόγραμμα πλαίσιο κατά την περίοδο 2007-
2013.

Or. el
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Αιτιολόγηση

Η κατοχύρωση των προτάσεων της Επιτροπής για τις Δημοσιονομικές Προοπτικές 2007-2013 
είναι αποφασιστικής σημασίας για την επιτυχή και αποτελεσματική εφαρμογή του 7ου 
Προγράμματος Πλαισίου. 

Τροπολογία Κατερίνας Μπατζελή

Τροπολογία 13
Αιτιολογική σκέψη 6

(6) Οι στόχοι αυτοί θα πρέπει να 
ακολουθούν τα ουσιαστικά βήματα προόδου
του προηγούμενου προγράμματος πλαισίου 
προς τη δημιουργία του Ευρωπαϊκού Χώρου 
Έρευνας, αλλά και να προχωρούν περαιτέρω 
προς την ανάπτυξη μιας γνωσιοκεντρικής 
οικονομίας και κοινωνίας στην Ευρώπη. 
Μεταξύ αυτών των στόχων, ιδιαίτερα 
σημαντικοί είναι οι εξής:

(6) Οι στόχοι αυτοί θα πρέπει να 
ακολουθούν τα ουσιαστικά βήματα προόδου 
του προηγούμενου προγράμματος πλαισίου 
προς τη δημιουργία του Ευρωπαϊκού Χώρου 
Έρευνας, αλλά και να προχωρούν περαιτέρω 
προς την ανάπτυξη μιας γνωσιοκεντρικής 
οικονομίας και κοινωνίας στην Ευρώπη που 
θα εκπληρώσει τους στόχους της 
στρατηγικής της Λισσαβόνας σε όλες τις 
τομεακές κοινοτικές πολιτικές. Μεταξύ 
αυτών των στόχων, ιδιαίτερα σημαντικοί 
είναι οι εξής:

Or. el

Τροπολογία Κατερίνας Μπατζελή

Τροπολογία 14
Αιτιολογική σκέψη 12α (νέα)

(12a) Η ύπαρξη συνέχειας μεταξύ του 
έκτου και του εβδόμου προγράμματος 
πλαισίου σχετικά με τα εφαρμοζόμενα 
μέσα στήριξης της συνεργατικής έρευνας 
είναι ύψιστης σημασίας. Τυχόν 
καινοτομίες που θα προταθούν πρέπει να 
εφαρμοσθούν μόνο σε πιλοτική βάση και 
με αντίστοιχο προϋπολογισμό για το σκοπό 
αυτό. Το μεγαλύτερο μέρος του 
προϋπολογισμού που θα χορηγηθεί στη 
διεθνική συνεργατική έρευνα πρέπει να 
κατανεμηθεί μέσω των υφισταμένων 
μέσων.
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Τροπολογία Κατερίνας Μπατζελή

Τροπολογία 15
Αιτιολογική σκέψη 17

(17) Το έβδομο πρόγραμμα πλαίσιο 
συμπληρώνει τις δραστηριότητες που 
αναπτύσσουν τα κράτη μέλη, καθώς και τις 
άλλες κοινοτικές δράσεις που εντάσσονται 
στη συνολική στρατηγική προσπάθεια 
υλοποίησης των στόχων της Λισσαβόνας, 
και ιδίως εκείνες που αφορούν τα 
διαρθρωτικά ταμεία, τη γεωργία, την 
εκπαίδευση, την κατάρτιση, την 
ανταγωνιστικότητα και την καινοτομία, τη 
βιομηχανία, την απασχόληση και το 
περιβάλλον.

(17) Το έβδομο πρόγραμμα πλαίσιο 
συμπληρώνει τις δραστηριότητες που 
αναπτύσσουν τα κράτη μέλη, καθώς και τις 
άλλες κοινοτικές δράσεις που εντάσσονται 
στη συνολική στρατηγική προσπάθεια 
υλοποίησης των στόχων της Λισσαβόνας, 
και ιδίως εκείνες που αφορούν τα 
διαρθρωτικά ταμεία, τη γεωργία, στα 
πλαίσια ενός γεωργικού ευρωπαϊκού 
μοντέλου βασισμένου σε καινοτόμους 
παρεμβάσεις και στην έρευνα νέων 
χρήσεων και προοπτικών των αγροτικών 
προϊόντων, την εκπαίδευση, την κατάρτιση, 
την ανταγωνιστικότητα και την καινοτομία, 
τη βιομηχανία, την απασχόληση και το 
περιβάλλον.

Or. el

Αιτιολόγηση

Είναι βασικό να διευκρινιστεί ο τρόπος σύνδεσης της γεωργικής με την ερευνητική πολιτική, 
ώστε να καταστεί σαφές το πεδίο εφαρμογής του 7ου ΠΠ στο γεωργικό τομέα.

Τροπολογία Κατερίνας Μπατζελή

Τροπολογία 16
Αιτιολογική σκέψη 19

(19) Η ουσιαστική διεύρυνση του πεδίου 
εφαρμογής του προγράμματος πλαισίου, η 
οποία μάλιστα τυγχάνει ευρείας 
υποστήριξης, η ώθηση που δίνει η 
χρηματοδότηση στις εθνικές δημόσιες και 
ιδιωτικές επενδύσεις, η αναγκαιότητα 
ανταπόκρισης της Κοινότητας σε νέες 
επιστημονικές και τεχνολογικές προκλήσεις, 
ο ζωτικός ρόλος της κοινοτικής παρέμβασης 
στη βελτίωση των επιδόσεων και της 
αποτελεσματικότητας του ευρωπαϊκού 
ερευνητικού συστήματος και η συμβολή 
ενός προγράμματος πλαισίου ευρύτερης 

(19) Η ουσιαστική διεύρυνση του πεδίου 
εφαρμογής του προγράμματος πλαισίου, η 
οποία μάλιστα τυγχάνει ευρείας 
υποστήριξης, η ώθηση που δίνει η
χρηματοδότηση στις εθνικές δημόσιες και 
ιδιωτικές επενδύσεις, η αναγκαιότητα 
ανταπόκρισης της Κοινότητας σε νέες 
επιστημονικές και τεχνολογικές προκλήσεις, 
ο ζωτικός ρόλος της κοινοτικής παρέμβασης 
στη βελτίωση των επιδόσεων και της 
αποτελεσματικότητας του ευρωπαϊκού 
ερευνητικού συστήματος και η συμβολή 
ενός προγράμματος πλαισίου ευρύτερης 
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εμβέλειας στην αναζωογόνηση της
στρατηγικής της Λισσαβόνας, καθιστούν 
επιτακτική την αναγκαιότητα διπλασιασμού 
του προϋπολογισμού έρευνας της ΕΕ.

εμβέλειας στην αναζωογόνηση της 
στρατηγικής της Λισσαβόνας, καθιστούν 
επιτακτική την αναγκαιότητα διπλασιασμού 
τουλάχιστον του προϋπολογισμού έρευνας 
της ΕΕ

Or. el

Τροπολογία Κατερίνας Μπατζελή

Τροπολογία 17
Αιτιολογική σκέψη 20α (νέα)

(20a) Ολοκληρωμένα Προγράμματα δεν 
σημαίνει κατ' ανάγκη μεγάλα 
προγράμματα με όρους συμμετεχόντων 
και/ή προϋπολογισμού. Το μέγεθος του 
προγράμματος εξαρτάται από την 
εμβέλεια, τους στόχους και τους 
θεματικούς τομείς. Ζωτικής σημασίας για 
την επιτυχία ενός ΟΠ είναι η κινητοποίηση 
της απαραίτητης κρίσιμης μάζας.

Or. en

Τροπολογία Κατερίνας Μπατζελή

Τροπολογία 18
Αιτιολογική σκέψη 20β (νέα)

(20β) Για κάθε μέσο πρέπει να καθορισθεί
ένας σαφής ορισμός και ένα σαφές πεδίο 
εφαρμογής. Κατά τη διάρκεια της φάσης
εφαρμογής του έβδομου προγράμματος 
πλαίσιο δεν πρέπει να υπάρχει 
εκκρεμότητα όσον αφορά περαιτέρω 
αλλαγές και ανοικτά ερωτήματα. Οι 
κανόνες που έχουν θεσπισθεί πρέπει να 
ισχύουν καθ' όλη τη διάρκεια της 
εφαρμογής του προγράμματος. Όλες οι 
αβεβαιότητες σχετικά με τα μέσα και τους 
κανόνες πρέπει να διευκρινισθούν ήδη στο 
πλαίσιο του έκτου προγράμματος πλαίσιο.

Or. en
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Τροπολογία David Hammerstein Mintz

Τροπολογία 19
Άρθρο 7, παράγραφος 1

1.  Το αργότερο εντός του έτους 2010, η 
Επιτροπή διενεργεί, με τη βοήθεια
εξωτερικών εμπειρογνωμόνων, ενδιάμεση 
αξιολόγηση του παρόντος προγράμματος 
πλαισίου και των ειδικών του 
προγραμμάτων, η οποία αφορά την ποιότητα 
των υπό εξέλιξη ερευνητικών 
δραστηριοτήτων και την πρόοδο υλοποίησης 
των καθορισμένων στόχων.

1.  Το αργότερο εντός του έτους 2010, η 
Επιτροπή διενεργεί, στο πλαίσιο μιας 
συμμετοχικής διαδικασίας στην οποία 
λαμβάνουν μέρος εξωτερικοί 
εμπειρογνώμονες και η κοινωνία πολιτών, 
ενδιάμεση αξιολόγηση του παρόντος 
προγράμματος πλαισίου και των ειδικών του 
προγραμμάτων, η οποία αφορά την ποιότητα 
των υπό εξέλιξη ερευνητικών 
δραστηριοτήτων και την πρόοδο υλοποίησης 
των καθορισμένων στόχων.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η κοινωνία πολιτών πρέπει να συμμετέχει στη διαδικασία αξιολόγησης προκειμένου να 
διασφαλίζεται διαφάνεια και δημοκρατία στις αποφάσεις που αφορούν τα ερευνητικά κονδύλια 
της ΕΕ.

Τροπολογία Κατερίνας Μπατζελή

Τροπολογία 20
Παράρτημα I, I Συνεργασία, Διεθνής συνεργασία, σημεία 2 και 3 (νέα )

Διεθνής συνεργασία Διεθνής συνεργασία
Οι δράσεις διεθνούς συνεργασίας που θα 
αναληφθούν βάσει του παρόντος τμήματος 
του προγράμματος πλαισίου θα λάβουν τις 
εξής μορφές:

Οι δράσεις διεθνούς συνεργασίας που θα 
αναληφθούν βάσει του παρόντος τμήματος 
του προγράμματος πλαισίου θα λάβουν τις 
εξής μορφές:

• άνοιγμα όλων των δραστηριοτήτων που 
εμπίπτουν στους θεματικούς τομείς σε 
ερευνητές και ερευνητικούς οργανισμούς 
όλων των τρίτων χωρών, και σοβαρή 
ενθάρρυνση της συμμετοχής τους·

• άνοιγμα όλων των δραστηριοτήτων που 
εμπίπτουν στους θεματικούς τομείς σε 
ερευνητές και ερευνητικούς οργανισμούς 
όλων των τρίτων χωρών, και σοβαρή 
ενθάρρυνση της συμμετοχής τους·

• οι ειδικές δράσεις στο πλαίσιο της 
διεθνούς συνεργασίας αποτελούν το πιο 
σημαντικό και πιο ορατό εργαλείο διεθνούς 
συνεργασίας. Πρέπει να ενισχυθούν με
ιδιαίτερη έμφαση σε δραστηριότητες προς 
τις γειτονικές χώρες της Ευρώπης (δυτικά 
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Βαλκάνια, χώρες της Μεσογείου και της 
Μαύρης Θάλασσας), ευθυγραμμιζόμενες 
με την "Ευρωπαϊκή Πολιτική Γειτονίας" 
και με άλλες σημαντικές ευρωπαϊκές 
πρωτοβουλίες όπως το "σχέδιο δράσης 
ΕΕ-Βαλκανικών χωρών στην Ε&T"που 
εγκρίθηκε τον Ιούνιο του 2003.

• η συμμετοχή τρίτων χωρών στις
"βασικές" δραστηριότητες του νέου ΠΠ 
είναι ζωτικής σημασίας. Το άνοιγμα και η 
συμμετοχή πρέπει να συνεχισθούν, 
συμπεριλαμβανομένης της
χρηματοδότησης για τις "χώρες στόχου 
INCO" (αναπτυσσόμενες χώρες). Ωστόσο, 
το άνοιγμα αυτό πρέπει να είναι
περισσότερο στοχοπροσηλωμένο και 
προορατικό, ιδίως έναντι χωρών που 
διαθέτουν σημαντικό ερευνητικό δυναμικό 
σε συγκεκριμένους τομείς που θα μπορούσε
να ωφελήσει την ευρωπαϊκή κοινότητα 
έρευνας.

Or. en

Τροπολογία Janusz Wojciechowski

Τροπολογία 21
Παράρτημα Ι, I Συνεργασία, Θεματικοί τομείς, 1. Υγεία, Στόχος

Βελτίωση της υγείας των ευρωπαίων 
πολιτών και ενίσχυση της 
ανταγωνιστικότητας των ευρωπαϊκών 
κλάδων και επιχειρήσεων του χώρου της 
υγείας, και παράλληλα αντιμετώπιση 
παγκόσμιων προβλημάτων υγείας, 
συμπεριλαμβανομένων των αναδυόμενων 
επιδημιών. Θα δοθεί έμφαση στη 
μεταγραφική έρευνα (που "μεταγράφει" τις 
βασικές ανακαλύψεις σε κλινικές 
εφαρμογές) και στην ανάπτυξη και 
επικύρωση νέων μεθόδων θεραπείας, 
μεθόδων προαγωγής της υγείας και 
πρόληψης των ασθενειών, διαγνωστικών 
εργαλείων και τεχνολογιών, καθώς και 
αειφόρων και αποτελεσματικών 
συστημάτων ιατροφαρμακευτικής 
περίθαλψης. 

Βελτίωση της υγείας των ευρωπαίων 
πολιτών και ενίσχυση της 
ανταγωνιστικότητας των ευρωπαϊκών 
κλάδων και επιχειρήσεων του χώρου της 
υγείας, και παράλληλα αντιμετώπιση 
παγκόσμιων προβλημάτων υγείας, 
συμπεριλαμβανομένων των αναδυόμενων 
επιδημιών. Θα δοθεί έμφαση στη 
μεταγραφική έρευνα (που "μεταγράφει" τις 
βασικές ανακαλύψεις σε κλινικές 
εφαρμογές) και στην ανάπτυξη και 
επικύρωση νέων μεθόδων θεραπείας, 
μεθόδων προαγωγής της υγείας και 
πρόληψης των ασθενειών και αναπηριών, 
διαγνωστικών εργαλείων και τεχνολογιών, 
καθώς και αειφόρων και αποτελεσματικών 
συστημάτων ιατροφαρμακευτικής 
περίθαλψης. 
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Αιτιολόγηση

Η πρόληψη της αναπηρίας είναι εξίσου σημαντική με την πρόληψη των ασθενειών και για το 
λόγο αυτό θα πρέπει να συμπεριληφθεί στο πρόγραμμα πλαίσιο.

Τροπολογία Janusz Wojciechowski

Τροπολογία 22
Παράρτημα Ι, I Συνεργασία, Θεματικοί τομείς, 1. Υγεία, Αιτιολογικό, εδάφιο 2

Η κλινική έρευνα επί πολλών ασθενειών 
(π.χ. επί του καρκίνου, των καρδιαγγειακών 
παθήσεων, των νευρολογικών και ψυχικών 
διαταραχών και νόσων, και ιδίως εκείνων 
που συνδέονται με τη γήρανση όπως η 
νόσος Αλτσχάιμερ και η νόσος Πάρκινσον) 
εξαρτάται από τη διεξαγωγή διεθνών 
πολυκεντρικών κλινικών δοκιμών οι οποίες 
επιτρέπουν τη μελέτη επαρκούς αριθμού 
ασθενών σε μικρό χρονικό διάστημα. Η 
επιδημιολογική έρευνα από την άλλη 
πλευρά, για να καταλήξει σε ουσιαστικά 
συμπεράσματα, απαιτεί σημαντικό αριθμό 
διαφορετικών πληθυσμών και διεθνή δίκτυα. 
Για την ανάπτυξη νέων μεθόδων διάγνωσης 
και θεραπείας σπάνιων διαταραχών 
απαιτούνται επίσης διεθνείς προσεγγίσεις οι 
οποίες επιτρέπουν τη μελέτη ικανοποιητικού 
αριθμού ασθενών. Η διεξαγωγή έρευνας με 
γνώμονα την πολιτική υγείας σε ευρωπαϊκό 
επίπεδο επιτρέπει τη σύγκριση των 
μοντέλων, των συστημάτων, των δεδομένων 
και του υλικού ασθενών που φυλάσσονται 
στις εθνικές βάσεις δεδομένων και 
βιοτράπεζες.

Η κλινική έρευνα επί πολλών ασθενειών 
(π.χ. επί των ρευματικών ασθενειών, του 
καρκίνου, των καρδιαγγειακών παθήσεων, 
των νευρολογικών και ψυχικών διαταραχών 
και νόσων, και ιδίως εκείνων που 
συνδέονται με τη γήρανση όπως η νόσος 
Αλτσχάιμερ και η νόσος Πάρκινσον) 
εξαρτάται από τη διεξαγωγή διεθνών 
πολυκεντρικών κλινικών δοκιμών οι οποίες 
επιτρέπουν τη μελέτη επαρκούς αριθμού 
ασθενών σε μικρό χρονικό διάστημα. Η 
επιδημιολογική έρευνα από την άλλη 
πλευρά, για να καταλήξει σε ουσιαστικά 
συμπεράσματα, απαιτεί σημαντικό αριθμό 
διαφορετικών πληθυσμών και διεθνή δίκτυα. 
Για την ανάπτυξη νέων μεθόδων διάγνωσης 
και θεραπείας σπάνιων διαταραχών 
απαιτούνται επίσης διεθνείς προσεγγίσεις οι 
οποίες επιτρέπουν τη μελέτη ικανοποιητικού 
αριθμού ασθενών. Η διεξαγωγή έρευνας με 
γνώμονα την πολιτική υγείας σε ευρωπαϊκό 
επίπεδο επιτρέπει τη σύγκριση των 
μοντέλων, των συστημάτων, των δεδομένων 
και του υλικού ασθενών που φυλάσσονται 
στις εθνικές βάσεις δεδομένων και 
βιοτράπεζες.

Or. pl

Αιτιολόγηση

Ο μεγάλος αριθμός των ανθρώπων που πάσχουν από αρθρίτιδα (περισσότερο από 100 εκατ. 
στην ΕΕ σύμφωνα με στοιχεία του EULAR) καθιστά απαραίτητη την συμπερίληψη των 
ρευματικών ασθενειών στο πρόγραμμα πλαίσιο.
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Τροπολογία Janusz Wojciechowski

Τροπολογία 23
Παράρτημα Ι, I Συνεργασία, Θεματικοί τομείς, 1. Υγεία, Δραστηριότητες, σημείο 2, τέταρτη 

παύλα

- Μεταγραφική έρευνα επί των σοβαρότερων 
ασθενειών: καρκίνος, καρδιαγγειακές 
παθήσεις, διαβήτης/παχυσαρκία· σπάνιες 
ασθένειες· άλλες χρόνιες ασθένειες (π.χ. 
οστεοαρθρίτιδα). Ανάπτυξη 
ασθενοκεντρικών στρατηγικών πρόληψης, 
διάγνωσης και θεραπείας, 
συμπεριλαμβανομένης της κλινικής έρευνας.

- Μεταγραφική έρευνα επί των σοβαρότερων 
ασθενειών: ρευματικές ασθένειες, καρκίνος, 
καρδιαγγειακές παθήσεις, 
διαβήτης/παχυσαρκία· σπάνιες ασθένειες· 
άλλες χρόνιες ασθένειες (π.χ. 
οστεοαρθρίτιδα). Ανάπτυξη 
ασθενοκεντρικών στρατηγικών πρόληψης, 
διάγνωσης και θεραπείας, 
συμπεριλαμβανομένης της κλινικής έρευνας.

Or. pl

Αιτιολόγηση

Ο μεγάλος αριθμός των ανθρώπων που πάσχουν από αρθρίτιδα (περισσότερο από 100 εκατ. 
στην ΕΕ σύμφωνα με στοιχεία του EULAR) καθιστά απαραίτητη την συμπερίληψη των 
ρευματικών ασθενειών στο πρόγραμμα πλαίσιο.

Τροπολογία Janusz Wojciechowski

Τροπολογία 24
Παράρτημα Ι, I Συνεργασία, Θεματικοί τομείς, 1. Υγεία, Δραστηριότητες, σημείο 3, δεύτερη 

παύλα

- Ποιότητα, αποτελεσματικότητα και 
κοινωνική αλληλεγγύη των συστημάτων 
υγείας, συμπεριλαμβανομένων των 
μεταβατικών συστημάτων υγείας. Μετάθεση 
των αποτελεσματικών μέτρων παρέμβασης 
σε διαχειριστικές αποφάσεις, διασφάλιση 
επάρκειας ανθρώπινων πόρων, ανάλυση των 
παραγόντων που επηρεάζουν την ισοτιμία 
πρόσβασης σε ιατροφαρμακευτική 
περίθαλψη υψηλής ποιότητας, 
συμπεριλαμβανομένων των πληθυσμιακών 
μεταβολών (π.χ. πληθυσμιακή γήρανση, 
κινητικότητα και μετανάστευση, αλλαγή του 
εργασιακού τοπίου).

- Ποιότητα, αποτελεσματικότητα και 
κοινωνική αλληλεγγύη των συστημάτων 
υγείας, συμπεριλαμβανομένων των 
μεταβατικών συστημάτων υγείας. Μετάθεση 
των αποτελεσματικών μέτρων παρέμβασης 
σε διαχειριστικές αποφάσεις, διασφάλιση 
επάρκειας ανθρώπινων πόρων, ανάλυση των 
παραγόντων που επηρεάζουν την ισοτιμία 
πρόσβασης σε ιατροφαρμακευτική 
περίθαλψη υψηλής ποιότητας, ανεξαρτήτως 
υλικών προϋποθέσεων ή τόπου διαμονής, 
συμπεριλαμβανομένων των πληθυσμιακών 
μεταβολών (π.χ. πληθυσμιακή γήρανση, 
κινητικότητα και μετανάστευση, αλλαγή του 
εργασιακού τοπίου).

Or. pl
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Αιτιολόγηση

Ο στόχος έγκειται στο να καταστεί η πρόσβαση σε ιατροφαρμακευτική περίθαλψη ανεξάρτητη 
από τις υλικές προϋποθέσεις ή τον τόπο διαμονής (πόλη ή χωριό). Το ζήτημα αυτό θα πρέπει να
συμπεριληφθεί στα ερευνητικά προγράμματα για την υγεία.

Τροπολογία Janusz Wojciechowski

Τροπολογία 25
Παράρτημα Ι, I Συνεργασία, Θεματικοί τομείς, 1. Υγεία, Δραστηριότητες, σημείο 3, τρίτη 

παύλα

- Βελτίωση της πρόληψης των ασθενειών και 
της χρήσης των φαρμάκων. Ανάπτυξη 
αποτελεσματικών μηχανισμών δημόσιας 
παρέμβασης για την προστασία και την 
προαγωγή της υγείας, οι οποίοι να 
καλύπτουν ευρύτερο φάσμα καθοριστικών 
για την κατάσταση της υγείας παραγόντων 
(όπως το άγχος, η διατροφή ή οι 
περιβαλλοντικοί παράγοντες). 
Προσδιορισμός μηχανισμών επιτυχούς 
παρέμβασης σε διαφορετικά πλαίσια 
ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης με σκοπό 
τη βελτίωση της συνταγογράφησης και της 
χρήσης των φαρμάκων από τους ασθενείς 
(συμπεριλαμβανομένης της 
φαρμακοεπαγρύπνησης).

- Βελτίωση της πρόληψης των ασθενειών,
της αναπηρίας και της χρήσης των 
φαρμάκων. Ανάπτυξη αποτελεσματικών 
μηχανισμών δημόσιας παρέμβασης για την 
προστασία και την προαγωγή της υγείας, οι 
οποίοι να καλύπτουν ευρύτερο φάσμα 
καθοριστικών για την κατάσταση της υγείας 
παραγόντων (όπως το άγχος, η διατροφή ή 
οι περιβαλλοντικοί παράγοντες). 
Προσδιορισμός μηχανισμών επιτυχούς 
παρέμβασης σε διαφορετικά πλαίσια 
ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης με σκοπό 
τη βελτίωση της συνταγογράφησης και της 
χρήσης των φαρμάκων από τους ασθενείς 
(συμπεριλαμβανομένης της 
φαρμακοεπαγρύπνησης).

Or. pl

Αιτιολόγηση

Η πρόληψη της αναπηρίας είναι εξίσου σημαντική με την πρόληψη των ασθενειών και για το 
λόγο αυτό θα πρέπει να συμπεριληφθεί στο πρόγραμμα πλαίσιο.

Τροπολογία David Hammerstein Mintz

Τροπολογία 26
Παράρτημα Ι, I Συνεργασία, Θεματικοί τομείς, 2. Τρόφιμα, γεωργία και βιοτεχνολογία, 

Αιτιολογικό, παράγραφος 1

Οι καινοτομίες και η βελτίωση των γνώσεων 
σε θέματα αειφόρου διαχείρισης, παραγωγής 
και χρήσης των βιολογικών πόρων 
(μικροοργανισμών, φυτών, ζώων) θα 
διαμορφώσουν μια βάση για την ανάπτυξη 
νέων, αειφόρων, οικολογικώς αποδοτικών 
και ανταγωνιστικών προϊόντων στους τομείς 

Οι καινοτομίες και η βελτίωση των γνώσεων 
σε θέματα αειφόρου διαχείρισης, παραγωγής 
και χρήσης των βιολογικών πόρων 
(μικροοργανισμών, φυτών, ζώων) θα 
διαμορφώσουν μια βάση για την ανάπτυξη 
νέων, αειφόρων, οικολογικώς αποδοτικών 
και ανταγωνιστικών προϊόντων στους τομείς 
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της γεωργίας, της αλιείας, των τροφίμων, 
της υγείας, των δασικών προϊόντων και 
στους συνδεόμενους τομείς. Σύμφωνα με 
την ευρωπαϊκή στρατηγική για τις 
βιοεπιστήμες και τη βιοτεχνολογία, η 
σχετική δράση θα συμβάλει στην αύξηση 
της ανταγωνιστικότητας των 
βιοτεχνολογικών εταιρειών και των 
εταιρειών τροφίμων της Ευρώπης, και ιδίως 
των ΜΜΕ υψηλής τεχνολογίας, και 
παράλληλα στη βελτίωση της κοινωνικής 
ευημερίας και ευεξίας. Η έρευνα με 
αντικείμενο την ασφάλεια των αλυσίδων 
παραγωγής τροφίμων και ζωοτροφών, τις 
παθήσεις που συνδέονται με τη διατροφή, 
τις διατροφικές επιλογές και τις επιπτώσεις 
της διατροφής και των τροφίμων στην υγεία, 
θα συμβάλει στην καταπολέμηση των 
συνδεόμενων με τη διατροφή παθήσεων 
(π.χ. παχυσαρκία, αλλεργίες) και λοιμωδών 
νόσων (π.χ. των μεταδοτικών σπογγωδών 
εγκεφαλοπαθειών, της γρίπης των ορνίθων), 
και παράλληλα θα συνεισφέρει ουσιαστικά 
στην εφαρμογή και στη χάραξη πολιτικής 
και κανονιστικών ρυθμίσεων στους τομείς 
της δημόσιας υγείας, της υγείας των ζώων, 
της υγείας των φυτών και της προστασίας 
των καταναλωτών.

της γεωργίας, της αλιείας, των τροφίμων, 
της υγείας, των δασικών προϊόντων και 
στους συνδεόμενους τομείς. Η βιώσιμη 
παραγωγή υγιεινών τροφίμων και άλλων 
προϊόντων καθώς και η ευρωπαϊκή 
στρατηγική για τις βιοεπιστήμες και τη 
βιοτεχνολογία, η σχετική δράση θα 
συμβάλει στην αύξηση της 
ανταγωνιστικότητας των βιοτεχνολογικών 
εταιρειών και των εταιρειών τροφίμων της 
Ευρώπης, και ιδίως των ΜΜΕ και 
παράλληλα στη βελτίωση της κοινωνικής 
ευημερίας και ευεξίας. Η έρευνα με 
αντικείμενο την ασφάλεια των αλυσίδων 
παραγωγής τροφίμων και ζωοτροφών, τις 
παθήσεις που συνδέονται με τη διατροφή, 
τις βιώσιμες διατροφικές επιλογές και τις 
επιπτώσεις της διατροφής και των τροφίμων 
στην υγεία, θα συμβάλει στην 
καταπολέμηση των συνδεόμενων με τη 
διατροφή παθήσεων (π.χ. παχυσαρκία, 
αλλεργίες) και λοιμωδών νόσων (π.χ. των 
μεταδοτικών σπογγωδών εγκεφαλοπαθειών, 
της γρίπης των ορνίθων), και παράλληλα θα 
συνεισφέρει ουσιαστικά στην εφαρμογή και 
στη χάραξη πολιτικής και κανονιστικών 
ρυθμίσεων στους τομείς της δημόσιας 
υγείας, της υγείας των ζώων, της υγείας των 
φυτών και της προστασίας των 
καταναλωτών.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η έρευνα στην καινοτομία πρέπει να προωθηθεί ενόψει της βιολογικής γεωργίας και άλλων
συστημάτων χαμηλής εισροής ("Low-Input-Systems").

Τροπολογία Markus Pieper

Τροπολογία 27
Παράρτημα Ι, I Συνεργασία, Θεματικοί τομείς, 2. Τρόφιμα, γεωργία και βιοτεχνολογία, 

Αιτιολογικό, παράγραφος 1

Αιτιολογικό Αιτιολογικό
Οι καινοτομίες και η βελτίωση των γνώσεων 
σε θέματα αειφόρου διαχείρισης, παραγωγής 

Οι καινοτομίες και η βελτίωση των γνώσεων 
σε θέματα αειφόρου διαχείρισης, παραγωγής 
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και χρήσης των βιολογικών πόρων 
(μικροοργανισμών, φυτών, ζώων) θα 
διαμορφώσουν μια βάση για την ανάπτυξη 
νέων, αειφόρων, οικολογικώς αποδοτικών 
και ανταγωνιστικών προϊόντων στους τομείς 
της γεωργίας, της αλιείας, των τροφίμων, 
της υγείας, των δασικών προϊόντων και 
στους συνδεόμενους τομείς. Σύμφωνα με 
την ευρωπαϊκή στρατηγική για τις 
βιοεπιστήμες και τη βιοτεχνολογία, η 
σχετική δράση θα συμβάλει στην αύξηση 
της ανταγωνιστικότητας των 
βιοτεχνολογικών εταιρειών και των 
εταιρειών τροφίμων της Ευρώπης, και ιδίως 
των ΜΜΕ υψηλής τεχνολογίας, και 
παράλληλα στη βελτίωση της κοινωνικής 
ευημερίας και ευεξίας. Η έρευνα με 
αντικείμενο την ασφάλεια των αλυσίδων 
παραγωγής τροφίμων και ζωοτροφών, τις 
παθήσεις που συνδέονται με τη διατροφή, 
τις διατροφικές επιλογές και τις επιπτώσεις 
της διατροφής και των τροφίμων στην υγεία, 
θα συμβάλει στην καταπολέμηση των 
συνδεόμενων με τη διατροφή παθήσεων 
(π.χ. παχυσαρκία, αλλεργίες) και λοιμωδών 
νόσων (π.χ. των μεταδοτικών σπογγωδών 
εγκεφαλοπαθειών, της γρίπης των ορνίθων), 
και παράλληλα θα συνεισφέρει ουσιαστικά 
στην εφαρμογή και στη χάραξη πολιτικής 
και κανονιστικών ρυθμίσεων στους τομείς 
της δημόσιας υγείας, της υγείας των ζώων, 
της υγείας των φυτών και της προστασίας 
των καταναλωτών.

και χρήσης των βιολογικών πόρων 
(μικροοργανισμών, φυτών, ζώων) θα 
διαμορφώσουν μια βάση για την ανάπτυξη 
νέων, αειφόρων, οικολογικώς αποδοτικών 
και ανταγωνιστικών προϊόντων στους τομείς 
της γεωργίας, της αλιείας, των τροφίμων, 
της υγείας, των δασικών προϊόντων και 
στους συνδεόμενους τομείς. Σύμφωνα με 
την ευρωπαϊκή στρατηγική για τις 
βιοεπιστήμες και τη βιοτεχνολογία, η 
σχετική δράση θα συμβάλει στην αύξηση 
της ανταγωνιστικότητας των 
βιοτεχνολογικών εταιρειών και των 
εταιρειών τροφίμων της Ευρώπης, και ιδίως 
των ΜΜΕ υψηλής τεχνολογίας, και 
παράλληλα στη βελτίωση της κοινωνικής 
ευημερίας και ευεξίας. Η μεγάλη συμμετοχή 
ΜΜΕ στις ερευνητικές εργασίες είναι 
εξαιρετικά επιθυμητή. Η έρευνα με 
αντικείμενο την ασφάλεια των αλυσίδων 
παραγωγής τροφίμων και ζωοτροφών, τις 
παθήσεις που συνδέονται με τη διατροφή, 
τις διατροφικές επιλογές και τις επιπτώσεις 
της διατροφής και των τροφίμων στην υγεία, 
θα συμβάλει στην καταπολέμηση των 
συνδεόμενων με τη διατροφή παθήσεων 
(π.χ. παχυσαρκία, αλλεργίες) και λοιμωδών 
νόσων (π.χ. των μεταδοτικών σπογγωδών 
εγκεφαλοπαθειών, της γρίπης των ορνίθων), 
και παράλληλα θα συνεισφέρει ουσιαστικά 
στην εφαρμογή και στη χάραξη πολιτικής 
και κανονιστικών ρυθμίσεων στους τομείς 
της δημόσιας υγείας, της υγείας των ζώων, 
της υγείας των φυτών και της προστασίας 
των καταναλωτών.

Or. de

Αιτιολόγηση

Το ερευνητικό δυναμικό των ΜΜΕ στην Ευρώπη πρέπει να αξιοποιηθεί πρέπει δε να 
προωθηθεί η μεταξύ τους ανταλλαγή πληροφοριών.

Τροπολογία Markus Pieper

Τροπολογία 28

Παράρτημα Ι, I Συνεργασία, Θεματικοί τομείς, 2. Τρόφιμα, γεωργία και βιοτεχνολογία, 
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Αιτιολογικό, παράγραφος 2

Η ποικιλομορφία των ευρωπαϊκών 
επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται 
στους ως άνω τομείς αποτελεί μεν 
πλεονέκτημα και πηγή νέων προοπτικών, 
αλλά υποθάλπει τμηματικές προσεγγίσεις 
αντιμετώπισης ανάλογων προβλημάτων. Για 
την αποτελεσματικότερη αντιμετώπιση 
αυτών των προβλημάτων, είναι σκόπιμο να 
ενισχυθεί η συνεργασία και η ανταλλαγή 
τεχνογνωσίας, για παράδειγμα, επί των νέων 
μεθοδολογιών, διεργασιών παραγωγής και 
προτύπων που προκύπτουν από την εξέλιξη 
της νομοθεσίας της ΕΕ. 

Η ποικιλομορφία των ευρωπαϊκών 
επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται 
στους ως άνω τομείς αποτελεί μεν 
πλεονέκτημα και πηγή νέων προοπτικών, 
αλλά υποθάλπει τμηματικές προσεγγίσεις 
αντιμετώπισης ανάλογων προβλημάτων. Για 
την αποτελεσματικότερη αντιμετώπιση 
αυτών των προβλημάτων, είναι σκόπιμο να 
ενισχυθεί η συνεργασία και η ανταλλαγή 
τεχνογνωσίας, για παράδειγμα, επί των νέων 
μεθοδολογιών, διεργασιών παραγωγής και 
προτύπων που προκύπτουν από την εξέλιξη 
της νομοθεσίας της ΕΕ. 

Προκειμένου να συμπληρωθούν τα κενά 
στην επικοινωνία και να βελτιωθεί η 
συνεργασία στον τομέα της ευρωπαϊκής 
γεωργικής έρευνας συστήνεται να 
δημιουργηθούν και να επεκταθούν 
πλατφόρμες βασισμένες στο Διαδίκτυο.

Or. de

Αιτιολόγηση

Για τη βελτίωση της συνεργασίας σε επίπεδο ΕΕ και την καλύτερη αξιοποίηση των συνεργιών, η 
δημιουργία μιας κοινής πλατφόρμας στο Διαδίκτυο αποτελεί κατάλληλο μέσο για την ύπαρξη 
επικοινωνίας.

Τροπολογία Κατερίνας Μπατζελή

Τροπολογία 29
Παράρτημα Ι, I Συνεργασία, Θεματικοί τομείς, 2. Τρόφιμα, γεωργία και βιοτεχνολογία, 

Αιτιολογικό, 
παράγραφος 2α (νέα)

Η ποικιλομορφία των ευρωπαϊκών 
επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται 
στους ως άνω τομείς αποτελεί μεν 
πλεονέκτημα και πηγή νέων προοπτικών, 
αλλά υποθάλπει τμηματικές προσεγγίσεις 
αντιμετώπισης ανάλογων προβλημάτων. Για 
την αποτελεσματικότερη αντιμετώπιση 
αυτών των προβλημάτων, είναι σκόπιμο να 
ενισχυθεί η συνεργασία και η ανταλλαγή 
τεχνογνωσίας, για παράδειγμα, επί των νέων 
μεθοδολογιών, διεργασιών παραγωγής και 

Η ποικιλομορφία των ευρωπαϊκών 
επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται 
στους ως άνω τομείς αποτελεί μεν 
πλεονέκτημα και πηγή νέων προοπτικών, 
αλλά υποθάλπει τμηματικές προσεγγίσεις 
αντιμετώπισης ανάλογων προβλημάτων. Για 
την αποτελεσματικότερη αντιμετώπιση 
αυτών των προβλημάτων, είναι σκόπιμο να 
ενισχυθεί η συνεργασία και η ανταλλαγή 
τεχνογνωσίας, για παράδειγμα, επί των νέων 
μεθοδολογιών, διεργασιών παραγωγής και 
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προτύπων που προκύπτουν από την εξέλιξη 
της νομοθεσίας της ΕΕ. 

προτύπων που προκύπτουν από την εξέλιξη 
της νομοθεσίας της ΕΕ. 

Είναι, επίσης, σκόπιμο να δοθεί έμφαση 
στην εφαρμοσμένη έρευνα και στην 
καλύτερη δυνατή διάδοση των 
αποτελεσμάτων της. Γενικότερα, το 
ζήτημα της επικοινωνίας των ερευνητικών 
αποτελεσμάτων είναι κορυφαίας σημασίας 
για την ουσιαστική συνεισφορά των 
προσπαθειών των ερευνητών στην 
αντιμετώπιση των προβλημάτων και 
προκλήσεων του γεωργικού τομέα. 
Επιπλέον, είναι εξίσου σημαντικό η 
γεωργική έρευνα να απαντά στις ανάγκες, 
απαιτήσεις και προκλήσεις του τομέα.

Or. el

Αιτιολόγηση

Το ζήτημα της επικοινωνίας μεταξύ ερευνητικού και γεωργικού τομέα, αλλά και της έρευνας με 
την κοινωνία γενικότερα, θα πρέπει να αποτελεί μία από τις κεντρικές προβληματικές κατά τη 
στοχοθέτηση, το σχεδιασμό και την εφαρμογή των ερευνητικών προγραμμάτων. Είναι φρούδες 
τόσο οι ερευνητικές προσπάθειες που δεν ανταποκρίνονται στις ανάγκες των γεωργών και του 
τομέα γενικότερα, όσο και εκείνες που παραμένουν αποκομμένες από τα τις προκλήσεις που 
καλείται  να αντιμετωπίσει.

Τροπολογία David Hammerstein Mintz

Τροπολογία 30
Παράρτημα Ι, I Συνεργασία, Θεματικοί τομείς, 2. Τρόφιμα, γεωργία και βιοτεχνολογία, 

Αιτιολογικό, παράγραφος 3 

Αρκετές ευρωπαϊκές τεχνολογικές 
πλατφόρμες συμβάλλουν στον καθορισμό 
κοινών προτεραιοτήτων έρευνας σε πεδία 
όπως η γονιδιωματική των φυτών και η 
βιοτεχνολογία, η δασοκομία και οι δασικές 
βιομηχανίες, η υγεία των ζώων σε 
παγκόσμια κλίμακα, η εκτροφή αγροτικών 
ζώων, η βιοτεχνολογία τροφίμων και η 
βιομηχανική βιοτεχνολογία. Οι σχετικές 
ερευνητικές δραστηριότητες θα προσφέρουν 
επίσης την αναγκαία βάση γνώσεων για την 
υποστήριξη των εξής: της Κοινής Γεωργικής 
Πολιτικής· των γεωργικών και εμπορικών 
ζητημάτων· του ρυθμιστικού πλαισίου της 
ασφάλειας των τροφίμων· των κοινοτικών 

Αρκετές ευρωπαϊκές τεχνολογικές 
πλατφόρμες συμβάλλουν στον καθορισμό 
κοινών προτεραιοτήτων έρευνας σε πεδία 
όπως η γονιδιωματική των φυτών και η 
βιοτεχνολογία, στη διατήρηση 
βιοποικιλότητας χωρίς ΓΤΟ στη γεωργία 
και τη δασοκομία, η δασοκομία και οι 
δασικές βιομηχανίες, η υγεία των ζώων σε 
παγκόσμια κλίμακα, η εκτροφή αγροτικών 
ζώων, η αειφόρος χρήση γης, η 
βιοτεχνολογία τροφίμων και η βιομηχανική 
βιοτεχνολογία. Οι σχετικές ερευνητικές 
δραστηριότητες θα προσφέρουν επίσης την 
αναγκαία βάση γνώσεων για την υποστήριξη 
των εξής: της Κοινής Γεωργικής Πολιτικής· 
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προτύπων υγείας, ελέγχου των ασθενειών 
και ορθής μεταχείρισης των ζώων· και της 
μεταρρύθμισης της Κοινής Αλιευτικής 
Πολιτικής, η οποία αποβλέπει στην 
κατοχύρωση της αειφόρου ανάπτυξης της 
αλιείας και της υδατοκαλλιέργειας. 
Προβλέπονται επίσης ερευνητικές 
δραστηριότητες με στόχο την ευέλικτη 
αντιμετώπιση νέων πολιτικών αναγκών, 
συνδεόμενων κυρίως με νέες κοινωνικές ή 
οικονομικές εξελίξεις.

των γεωργικών και εμπορικών ζητημάτων· 
του ρυθμιστικού πλαισίου της ασφάλειας 
των τροφίμων· των κοινοτικών προτύπων 
υγείας, ελέγχου των ασθενειών και ορθής 
μεταχείρισης των ζώων· και της 
μεταρρύθμισης της Κοινής Αλιευτικής 
Πολιτικής, η οποία αποβλέπει στην 
κατοχύρωση της αειφόρου ανάπτυξης της 
αλιείας και της υδατοκαλλιέργειας. 
Προβλέπονται επίσης ερευνητικές 
δραστηριότητες με στόχο την ευέλικτη 
αντιμετώπιση νέων πολιτικών αναγκών, 
συνδεόμενων κυρίως με νέες κοινωνικές ή 
οικονομικές εξελίξεις.

Or. en

Τροπολογία Thijs Berman
Τροπολογία 31

Παράρτημα Ι, I Συνεργασία, Θεματικοί τομείς, 2. Τρόφιμα, γεωργία και βιοτεχνολογία, 
Δραστηριότητες, παράγραφος 1

Αειφόρος παραγωγή και διαχείριση 
βιολογικών πόρων του εδαφικού, του 
δασικού και του υδάτινου περιβάλλοντος: 
Έρευνα γενικού χαρακτήρα στις 
βιοεπιστήμες και βιοτεχνολογίες όπως η 
γονιδιωματική, η πρωτεϊνωματική, η 
μεταβολισμική, η συστημική βιολογία και οι 
συγκλίνουσες τεχνολογίες 
μικροοργανισμών, φυτών και ζώων, 
συμπεριλαμβανομένης της αξιοποίησης της 
βιοποικιλότητάς τους· βελτίωση των 
καλλιεργειών και των συστημάτων 
παραγωγής, συμπεριλαμβανομένων των 
μεθόδων βιολογικής γεωργίας, των 
συστημάτων παραγωγής ποιοτικών 
προϊόντων και των επιπτώσεων των ΓΤΟ· 
αειφόρος, ανταγωνιστική και 
πολυλειτουργική γεωργία και δασοκομία· 
αγροτική ανάπτυξη· ορθή μεταχείριση των 
ζώων, ζωοτεχνία και ζωική παραγωγή· υγεία 
των φυτών· αειφόρος και ανταγωνιστική 
αλιεία και υδατοκαλλιέργεια· λοιμώδεις 
ζωικές ασθένειες και ζωοανθρωπονόσοι· 
ασφαλής διάθεση των ζωικών αποβλήτων 
και απορριμμάτων· διατήρηση, διαχείριση 

Αειφόρος παραγωγή και διαχείριση 
βιολογικών πόρων του εδαφικού, του 
δασικού και του υδάτινου περιβάλλοντος: 
Έρευνα γενικού χαρακτήρα στις 
βιοεπιστήμες και βιοτεχνολογίες όπως η 
γονιδιωματική, η πρωτεϊνωματική, η 
μεταβολισμική, η μεταβονομική, η 
συστημική βιολογία και οι συγκλίνουσες 
τεχνολογίες μικροοργανισμών, 
συμπεριλαμβανομένης της μελέτης των 
μεταγονιδιωμάτων, φυτών και ζώων, 
συμπεριλαμβανομένης της διατήρησης και 
αειφόρου αξιοποίησης της βιοποικιλότητάς 
τους· βελτίωση των καλλιεργειών και των 
συστημάτων παραγωγής, σε όλη την 
ποικιλότητά τους, συμπεριλαμβανομένων 
των μεθόδων βιολογικής και αειφόρου 
γεωργίας, των συστημάτων παραγωγής 
ποιοτικών προϊόντων και των επιπτώσεων 
των ΓΤΟ και των επιπτώσεων των μη 
γηγενών ειδών· αειφόρος, ανταγωνιστική 
και πολυλειτουργική γεωργία και 
δασοκομία· αγροτική ανάπτυξη· ορθή 
μεταχείριση των ζώων, ζωοτεχνία και ζωική 
παραγωγή· υγεία των φυτών· αειφόρος και 
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και εκμετάλλευση υδρόβιων πόρων· 
ανάπτυξη εργαλείων απαραίτητων για τους 
υπεύθυνους χάραξης πολιτικής και για 
άλλους συντελεστές της γεωργικής και της 
αγροτικής ανάπτυξης (πρακτικές διαχείρισης 
φυσικού τοπίου, γαιών κτλ.).

ανταγωνιστική αλιεία και υδατοκαλλιέργεια· 
λοιμώδεις ζωικές ασθένειες 
συμπεριλαμβανομένων επιδημιολογικών 
μελετών, της έρευνας σε εμβόλια και 
διάγνωση και ζωοανθρωπονόσοι και 
ασθένειες συνδεόμενες με τις ζωοτροφές· 
ασφαλής διάθεση των ζωικών αποβλήτων 
και απορριμμάτων· διατήρηση και βιώσιμη, 
διαχείριση και εκμετάλλευση υδρόβιων 
πόρων· έρευνα και ανάπτυξη εργαλείων 
απαραίτητων και χρήσιμων, τόσο στην 
Ευρώπη όσο και στον αναπτυσσόμενο 
κόσμο, για τους υπεύθυνους χάραξης 
πολιτικής και για άλλους συντελεστές της 
γεωργικής και της αγροτικής ανάπτυξης 
(πρακτικές διαχείρισης φυσικού τοπίου, 
γαιών κτλ.).

Or. en

Αιτιολόγηση

Οι προσθήκες αυτές καθιστούν σαφέστερο το περιεχόμενο του κειμένου και το καθιστούν 
περισσότερο συγκεκριμένο, τονίζοντας μεταξύ άλλων την ανάγκη στήριξης όλων των πτυχών 
της γενετικής έρευνας καθώς και της επιδημιολογικής έρευνας και της έρευνας σχετικά με την 
υγεία των ζώων. 

Περισσότερη προσοχή πρέπει να δοθεί στις επιπτώσεις των μη γηγενών ειδών και στον τρόπο
διαχείρισης σε περιφερειακό και ευρωπαϊκό επίπεδο του προβλήματος των επιζήμιων 
αποτελεσμάτων των γενετικά τροποποιημένων αυτών φυτών.

Επίσης δεν είναι μόνο απαραίτητη η πραγματοποίηση έρευνας σε μελλοντικά μέσα αλλά και η 
αξιολόγηση των υφισταμένων μέσων και μεθόδων στον τομέα της λήψης αποφάσεων σε θέματα 
γεωργικής ανάπτυξης και γεωργίας.

Τροπολογία David Hammerstein Mintz

Τροπολογία 32
Παράρτημα Ι, I Συνεργασία, Θεματικοί τομείς, 2. Τρόφιμα, γεωργία και βιοτεχνολογία, 

Δραστηριότητες, παράγραφος 1 

Αειφόρος παραγωγή και διαχείριση 
βιολογικών πόρων του εδαφικού, του 
δασικού και του υδάτινου περιβάλλοντος: 
Έρευνα γενικού χαρακτήρα στις 
βιοεπιστήμες και βιοτεχνολογίες όπως η 
γονιδιωματική, η πρωτεϊνωματική, η 

Αειφόρος παραγωγή και διαχείριση 
βιολογικών πόρων του εδαφικού, του 
δασικού και του υδάτινου περιβάλλοντος: 
Έρευνα γενικού χαρακτήρα στις 
βιοεπιστήμες και βιοτεχνολογίες όπως η 
γονιδιωματική, η πρωτεϊνωματική, η 
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μεταβολισμική, η συστημική βιολογία και οι 
συγκλίνουσες τεχνολογίες 
μικροοργανισμών, φυτών και ζώων, 
συμπεριλαμβανομένης της αξιοποίησης της 
βιοποικιλότητάς τους· βελτίωση των 
καλλιεργειών και των συστημάτων 
παραγωγής, συμπεριλαμβανομένων των 
μεθόδων βιολογικής γεωργίας, των 
συστημάτων παραγωγής ποιοτικών 
προϊόντων και των επιπτώσεων των ΓΤΟ· 
αειφόρος, ανταγωνιστική και 
πολυλειτουργική γεωργία και δασοκομία· 
αγροτική ανάπτυξη· ορθή μεταχείριση των 
ζώων, ζωοτεχνία και ζωική παραγωγή· υγεία
των φυτών· αειφόρος και ανταγωνιστική 
αλιεία και υδατοκαλλιέργεια· λοιμώδεις 
ζωικές ασθένειες και ζωοανθρωπονόσοι· 
ασφαλής διάθεση των ζωικών αποβλήτων 
και απορριμμάτων· διατήρηση, διαχείριση 
και εκμετάλλευση υδρόβιων πόρων· 
ανάπτυξη εργαλείων απαραίτητων για τους 
υπεύθυνους χάραξης πολιτικής και για 
άλλους συντελεστές της γεωργικής και της 
αγροτικής ανάπτυξης (πρακτικές διαχείρισης 
φυσικού τοπίου, γαιών κτλ.).

μεταβολισμική, η συστημική βιολογία και οι 
συγκλίνουσες τεχνολογίες 
μικροοργανισμών, φυτών και ζώων, 
συμπεριλαμβανομένης της διατήρησης και 
βιώσιμης χρήσης της μη γενετικά 
τροποποιημένης βιοποικιλότητάς τους και 
των γενετικών πόρων στο αγρόκτημα και 
επιτόπου· βελτίωση των καλλιεργειών και 
των συστημάτων παραγωγής, 
συμπεριλαμβανομένων των μεθόδων 
βιολογικής γεωργίας και άλλων βιώσιμων 
συστημάτων χαμηλής κατανάλωσης
ενέργειας, των συστημάτων παραγωγής 
ποιοτικών προϊόντων και των επιπτώσεων 
των ΓΤΟ· αειφόρος, ανταγωνιστική και 
πολυλειτουργική γεωργία και δασοκομία· 
ολοκληρωμένη αγροτική ανάπτυξη, 
συμπεριλαμβανομένης της πτυχής της 
συμμετοχής της κοινωνίας πολιτών στον 
σχεδιασμό και τη λήψη αποφάσεων· ορθή 
μεταχείριση των ζώων, ζωοτεχνία και ζωική 
παραγωγή· υγεία των φυτών· αειφόρος και 
ανταγωνιστική αλιεία και υδατοκαλλιέργεια· 
λοιμώδεις ζωικές ασθένειες και 
ζωοανθρωπονόσοι· άλλες απειλές στην 
αειφορία και την ασφάλεια εφοδιασμού για 
την παραγωγή τροφίμων 
(συμπεριλαμβανομένων των κλιματικών 
αλλαγών και της εξάντλησης των 
αποθεμάτων πετρελαίου)· ασφαλής 
διάθεση, επεξεργασία και χρησιμοποίηση
των ζωικών αποβλήτων και απορριμμάτων· 
διατήρηση, διαχείριση και εκμετάλλευση 
υδρόβιων πόρων· ανάπτυξη εργαλείων 
απαραίτητων για τους υπεύθυνους χάραξης 
πολιτικής και για άλλους συντελεστές της 
γεωργικής και της αγροτικής ανάπτυξης 
(πρακτικές διαχείρισης φυσικού τοπίου, 
γαιών κτλ.).

Or. en

Αιτιολόγηση

Η βιωσιμότητα της παραγωγής τροφίμων και η διαχείριση των πηγών θα αποτελέσει το 
επίκεντρο της δραστηριότητας αυτής.
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Τροπολογία Κατερίνας Μπατζελή

Τροπολογία 33
Παράρτημα Ι, I Συνεργασία, Θεματικοί τομείς, 2. Τρόφιμα, γεωργία και βιοτεχνολογία, 

Δραστηριότητες, σημείο 1

• Αειφόρος παραγωγή και 
διαχείριση βιολογικών πόρων του 
εδαφικού, του δασικού και του υδάτινου 
περιβάλλοντος: Έρευνα γενικού χαρακτήρα 
στις βιοεπιστήμες και βιοτεχνολογίες όπως η 
γονιδιωματική, η πρωτεϊνωματική, η 
μεταβολισμική, η συστημική βιολογία και οι 
συγκλίνουσες τεχνολογίες 
μικροοργανισμών, φυτών και ζώων, 
συμπεριλαμβανομένης της αξιοποίησης της 
βιοποικιλότητάς τους· βελτίωση των 
καλλιεργειών και των συστημάτων 
παραγωγής, συμπεριλαμβανομένων των 
μεθόδων βιολογικής γεωργίας, των 
συστημάτων παραγωγής ποιοτικών 
προϊόντων και των επιπτώσεων των ΓΤΟ· 
αειφόρος, ανταγωνιστική και 
πολυλειτουργική γεωργία και δασοκομία· 
αγροτική ανάπτυξη· ορθή μεταχείριση των 
ζώων, ζωοτεχνία και ζωική παραγωγή· υγεία 
των φυτών· αειφόρος και ανταγωνιστική 
αλιεία και υδατοκαλλιέργεια· λοιμώδεις 
ζωικές ασθένειες και ζωοανθρωπονόσοι· 
ασφαλής διάθεση των ζωικών αποβλήτων 
και απορριμμάτων· διατήρηση, διαχείριση 
και εκμετάλλευση υδρόβιων πόρων· 
ανάπτυξη εργαλείων απαραίτητων για τους 
υπεύθυνους χάραξης πολιτικής και για 
άλλους συντελεστές της γεωργικής και της 
αγροτικής ανάπτυξης (πρακτικές διαχείρισης 
φυσικού τοπίου, γαιών κτλ.).

• Αειφόρος παραγωγή και 
διαχείριση βιολογικών πόρων του 
εδαφικού, του δασικού και του υδάτινου 
περιβάλλοντος: Έρευνα γενικού χαρακτήρα 
στις βιοεπιστήμες και βιοτεχνολογίες όπως η 
γονιδιωματική, η πρωτεϊνωματική, η 
μεταβολισμική, η συστημική βιολογία και οι 
συγκλίνουσες τεχνολογίες μικροοργανισμών, 
φυτών και ζώων, συμπεριλαμβανομένης της 
αξιοποίησης της βιοποικιλότητάς τους· 
βελτίωση των καλλιεργειών και των 
συστημάτων παραγωγής, 
συμπεριλαμβανομένων των μεθόδων 
βιολογικής γεωργίας, των συστημάτων 
παραγωγής ποιοτικών προϊόντων και των 
επιπτώσεων των ΓΤΟ, έρευνα σχετικά με τη 
συνύπαρξη γενετικά τροποποιημένων με 
συμβατικές όσο και βιολογικές 
καλλιέργειες· αειφόρος, ανταγωνιστική και 
πολυλειτουργική γεωργία και δασοκομία· 
αγροτική ανάπτυξη· ορθή μεταχείριση των 
ζώων, ζωοτεχνία και ζωική παραγωγή· υγεία 
των φυτών· αειφόρος και ανταγωνιστική 
αλιεία και υδατοκαλλιέργεια· λοιμώδεις 
ζωικές ασθένειες και ζωοανθρωπονόσοι· 
ασφαλής διάθεση των ζωικών αποβλήτων 
και απορριμμάτων· διατήρηση, διαχείριση 
και εκμετάλλευση υδρόβιων πόρων· 
ανάπτυξη εργαλείων απαραίτητων για τους 
υπεύθυνους χάραξης πολιτικής και για 
άλλους συντελεστές της γεωργικής και της 
αγροτικής ανάπτυξης (πρακτικές διαχείρισης 
φυσικού τοπίου, γαιών κτλ.).

Or. el

Αιτιολόγηση

Το ζήτημα της συνύπαρξης έχει βαρύνουσα σημασία στα πλαίσια των σύγχρονων θεματικών 
που απασχολούν το γεωργικό τομέα σήμερα και που θα τον απασχολούν και μελλοντικά. Είναι 
σημαντικό οι ερευνητικές προσπάθειες να στραφούν και προς αυτή την κατεύθυνση.
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Τροπολογία David Hammerstein Mintz

Τροπολογία 34
Παράρτημα Ι, I Συνεργασία, Θεματικοί τομείς, 2. Τρόφιμα, γεωργία και βιοτεχνολογία, 

Δραστηριότητες, παράγραφος 2

“Από το τραπέζι έως το αγρόκτημα”: 
Τρόφιμα, υγεία και ευεξία: καταναλωτικά, 
κοινωνικά, βιομηχανικά ζητήματα και 
ζητήματα υγείας που συνδέονται με τα 
τρόφιμα και τις ζωοτροφές, 
συμπεριλαμβανομένων ζητημάτων που 
άπτονται των επιστημών της συμπεριφοράς 
και των γνωστικών επιστημών· διατροφή, 
παθήσεις και διαταραχές που συνδέονται με 
τη διατροφή, συμπεριλαμβανομένης της 
παχυσαρκίας· καινοτόμες τεχνολογίες 
επεξεργασίας (συμπεριλαμβανομένης της 
συσκευασίας) τροφίμων και ζωοτροφών· 
βελτίωση της ποιότητας και της ασφάλειας, 
τόσο της χημικής όσο και της μικροβιακής, 
των τροφίμων, των ποτών και των 
ζωοτροφών· ακεραιότητα (και έλεγχος) της 
ανθρώπινης τροφικής αλυσίδας· 
αλληλεπίδραση του περιβάλλοντος και της 
ανθρώπινης και της ζωικής τροφικής 
αλυσίδας· η έννοια της "από άκρη σε άκρη 
ανθρώπινης τροφικής αλυσίδας" 
(συμπεριλαμβανομένων των 
ιχθυοπροϊόντων)· ιχνηλασιμότητα.

“Από το τραπέζι έως το αγρόκτημα”: 
Τρόφιμα, υγεία και ευεξία: καταναλωτικά, 
κοινωνικά, πολιτιστικά, βιομηχανικά 
ζητήματα και ζητήματα υγείας που 
συνδέονται με τα τρόφιμα και τις 
ζωοτροφές, συμπεριλαμβανομένων 
ζητημάτων που άπτονται των επιστημών της 
συμπεριφοράς και των γνωστικών 
επιστημών· διατροφή, παθήσεις και 
διαταραχές που συνδέονται με τη διατροφή, 
συμπεριλαμβανομένης της παχυσαρκίας και 
των αλλεργιών· θετικές συνέπειες
ορισμένων τροφίμων και τρόπων 
διατροφής στην υγεία· καινοτόμες
τεχνολογίες επεξεργασίας μεταφοράς και 
εμπορίας (συμπεριλαμβανομένης της 
μείωσης της συσκευασίας και των 
μεταφορικών) τροφίμων και ζωοτροφών· 
βελτίωση της ποιότητας και της ασφάλειας, 
τόσο της χημικής όσο και της μικροβιακής, 
των τροφίμων, των ποτών και των 
ζωοτροφών· ακεραιότητα και βιωσιμότητα 
(και έλεγχος) της ανθρώπινης τροφικής 
αλυσίδας· αλληλεπίδραση του 
περιβάλλοντος και της ανθρώπινης και της 
ζωικής τροφικής αλυσίδας· η έννοια της 
"από άκρη σε άκρη ανθρώπινης τροφικής 
αλυσίδας" (συμπεριλαμβανομένων των 
ιχθυοπροϊόντων)· ιχνηλασιμότητα.

Or. en

Τροπολογία David Hammerstein Mintz

Τροπολογία 35
Παράρτημα Ι, I Συνεργασία, Θεματικοί τομείς, 2. Τρόφιμα, γεωργία και βιοτεχνολογία, 

Δραστηριότητες, παράγραφος 3 

βελτίωση των καλλιεργειών, των πρώτων 
υλών, των προϊόντων της θάλασσας και της 
βιομάζας (συμπεριλαμβανομένων των 
θαλάσσιων πόρων) που προορίζονται για 

βελτίωση των καλλιεργειών, των πρώτων 
υλών, των προϊόντων της θάλασσας και της 
βιομάζας (συμπεριλαμβανομένων των 
θαλάσσιων πόρων) που προορίζονται για 
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τους τομείς της ενέργειας και του 
περιβάλλοντος, και ανάπτυξη και παραγωγή 
προϊόντων υψηλής προστιθέμενης αξίας 
(π.χ. υλικών και χημικών προϊόντων), 
συμπεριλαμβανομένων καινοτόμων 
συστημάτων γεωργικής παραγωγής, 
βιοδιεργασιών και τεχνικών βιοδιύλισης· 
βιοκατάλυση· δασοκομία, δασικά προϊόντα 
και διεργασίες παραγωγής δασικών 
προϊόντων· διεργασίες οικολογικής 
επανόρθωσης και καθαρότερες διεργασίες 
επεξεργασίας και μεταποίησης.

τους τομείς της ενέργειας και του 
περιβάλλοντος, και ανάπτυξη και παραγωγή 
προϊόντων υψηλής προστιθέμενης αξίας 
(π.χ. υλικών και χημικών προϊόντων), 
συμπεριλαμβανομένων καινοτόμων 
βιώσιμων και βασισμένων σε ανανεώσιμες 
ενέργειες συστημάτων γεωργικής 
παραγωγής, βιοδιεργασιών και τεχνικών 
βιοδιύλισης· βιοκατάλυση· δασοκομία, 
δασικά προϊόντα και διεργασίες παραγωγής 
δασικών προϊόντων· διεργασίες οικολογικής 
επανόρθωσης και καθαρότερες διεργασίες 
επεξεργασίας και μεταποίησης.

Or. en

Τροπολογία David Hammerstein Mintz

Τροπολογία 36
Παράρτημα II, Ενδεικτική Κατανομή· Συνεργασία, Τρόφιμα, γεωργία και βιοτεχνολογία

Τρόφιμα, γεωργία και βιοτεχνολογία:
2455 εκατ. ΕΥΡΩ

Τρόφιμα, γεωργία και βιοτεχνολογία:
2455 εκατ. ΕΥΡΩ· μέχρι 50% του ποσού
αυτού θα διατίθεται για βιοτεχνολογικά 
προγράμματα.

Or. en


