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Τροπολογία: Urszula Krupa

Τροπολογία 60
Αιτιολογική σκέψη 1

(1) Βασική επιδίωξη της Κοινότητας είναι η 
ενίσχυση της επιστημονικής και της 
τεχνολογικής βάσης της κοινοτικής 
βιομηχανίας και η κατοχύρωση υψηλού 
επιπέδου ανταγωνιστικότητας. Για τον 
σκοπό αυτό, η Κοινότητα υποστηρίζει κάθε 
ερευνητική δραστηριότητα που κρίνει 
αναγκαία, ενθαρρύνοντας ιδίως τη 
δραστηριότητα έρευνας και τεχνολογικής 
ανάπτυξης που αναπτύσσουν οι 
επιχειρήσεις, συμπεριλαμβανομένων των 
μικρομεσαίων επιχειρήσεων (“ΜΜΕ”), τα 
ερευνητικά κέντρα και τα πανεπιστήμια.

(1) Βασική επιδίωξη της Κοινότητας είναι η 
ενίσχυση της επιστημονικής και της 
τεχνολογικής βάσης της κοινοτικής 
βιομηχανίας και η κατοχύρωση υψηλού 
επιπέδου ανταγωνιστικότητας. Για τον 
σκοπό αυτό, η Κοινότητα υποστηρίζει κάθε 
ερευνητική δραστηριότητα που κρίνει 
αναγκαία, ενθαρρύνοντας ιδίως τη 
δραστηριότητα έρευνας και τεχνολογικής 
ανάπτυξης που αναπτύσσουν οι 
επιχειρήσεις, συμπεριλαμβανομένων των 
μικρομεσαίων επιχειρήσεων (“ΜΜΕ”), τα 
ερευνητικά κέντρα μη εμπορικού 
χαρακτήρα και τα πανεπιστήμια.

Or. pl
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Αιτιολόγηση

Έχει σημασία το Κοινοβούλιο να υποστηρίξει τα επιστημονικά κέντρα που δεν συμμετέχουν σε 
καμιά εμπορική δραστηριότητα.

Τροπολογία: Giovanni Berlinguer

Τροπολογία 61
Αιτιολογική σκέψη 1α (νέα)

(1α) Η έρευνα που χρηματοδοτείται από 
δημόσια κονδύλια πρέπει να αποσκοπεί 
κυρίως στην αύξηση των γνώσεων και 
στην κάλυψη δημοσίων αναγκών και 
προτεραιοτήτων.

Or. it

Αιτιολόγηση

Όλο και περισσότερο η επιστήμη και η έρευνα συνδέονται με την ανταγωνιστικότητα, την 
οικονομία και τα αποτελέσματα/οφέλη για τη βιομηχανία. Πρωταρχικός σκοπός της 
επιστημονικής έρευνας πρέπει να είναι η αύξηση της γνώσης.

Τροπολογία: Françoise Grossetête

Τροπολογία 62
Αιτιολογική σκέψη 2

(2) Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο της 
Λισσαβόνας αναγνώρισε τον καθοριστικό 
ρόλο της έρευνας για την 
ανταγωνιστικότητα και την οικονομική 
ανάπτυξη στην Ευρώπη, υπογραμμίζοντας 
τον κεντρικό ρόλο της γνώσης και της 
καινοτομίας στην οικονομική πρόοδο, 
καθώς και στην ανάπτυξη της απασχόλησης.

(2) Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο της 
Λισσαβόνας αναγνώρισε τον καθοριστικό 
ρόλο της έρευνας για την 
ανταγωνιστικότητα και την οικονομική 
ανάπτυξη στην Ευρώπη, υπογραμμίζοντας 
τον κεντρικό ρόλο της γνώσης και της 
καινοτομίας στην οικονομική και κοινωνική 
πρόοδο, καθώς και στην ανάπτυξη της 
απασχόλησης.

Τροπολογία: Giovanni Berlinguer

Τροπολογία 63
Αιτιολογική σκέψη 4α (νέα)
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(4α) Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχει 
ζητήσει να ηγηθεί η Ευρώπη της 
ανάπτυξης και εφαρμογής των 
περιβαλλοντικών τεχνολογιών και της 
επίτευξης αειφόρου παραγωγής και 
κατανάλωσης. Επανειλημμένως έχει 
επίσης τονίσει τον ρόλο της έρευνας στον 
εντοπισμό τρόπων καταπολέμησης των 
αλλαγών του κλίματος. Η Κοινότητα θα 
πρέπει να φέρει εις πέρας σημαντικό μέρος 
της έρευνας με σκοπό να σημειωθεί η 
απαιτούμενη πρόοδος στον τομέα της 
τεχνολογικής ανάπτυξης. Το Κοινοβούλιο 
τόνισε επίσης την ανάγκη για δράση 
προκειμένου να καταπολεμηθεί η 
εκμετάλλευση των γυναικών και έκρινε την 
κλωνοποίηση του ανθρώπου για λόγους 
αναπαραγωγής μη επιλέξιμη για 
υποστήριξη και χρηματοδότηση βάσει 
κανενός κοινοτικού προγράμματος.

Or. it

Τροπολογία: Urszula Krupa

Τροπολογία 64
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 μη εμπορικών 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.

Or. pl

Αιτιολόγηση

Έχει σημασία το Κοινοβούλιο να υποστηρίξει τα επιστημονικά κέντρα που δεν συμμετέχουν σε 
καμιά εμπορική δραστηριότητα. 
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Τροπολογία: Françoise Grossetête

Τροπολογία 65
Αιτιολογική σκέψη 10

(10) Είναι απαραίτητο να ενισχυθούν οι 
ικανότητες έρευνας και καινοτομίας σε όλη 
την Ευρώπη και να διασφαλισθεί η βέλτιστη 
αξιοποίησή τους.

(10) Είναι απαραίτητο να ενισχυθούν οι 
ικανότητες έρευνας και καινοτομίας σε όλη 
την Ευρώπη και να διασφαλισθεί η βέλτιστη 
αξιοποίησή τους. Προς τούτο θα μπορούσε 
να αναπτυχθεί ένας προβληματισμός όσον 
αφορά την φοροαπαλλαγή των εταιρειών 
σχετικά με τις ευρωπαϊκές επιχορηγήσεις 
προς τις ΜΜΕ στο πλαίσιο του έβδομου 
προγράμματος πλαισίου έρευνας και 
ανάπτυξης.

Or. fr

Αιτιολόγηση

Η επιδίωξη της βέλτιστης χρησιμοποίησης των ικανοτήτων καινοτομίας εξαρτάται και από έναν 
προβληματισμό που πρέπει να επιδιωχθεί στον φορολογικό τομέα σε κοινοτικό επίπεδο.

Τροπολογία: Chris Davies, Satu Hassi, Vittorio Prodi, Dagmar Roth-Behrendt και Peter Liese

Τροπολογία 66
Αιτιολογική σκέψη 10α (νέα)

(10α) λαμβάνοντας υπόψη το Πρωτόκολλο 
για την προστασία και την καλή διαβίωση 
των ζώων που έχει προσαρτηθεί στη 
Συνθήκη του Άμστερνταμ, πρέπει να 
προωθείται και να επιβάλλεται η έρευνα 
για την ανάπτυξη εναλλακτικών 
στρατηγικών για τις δοκιμές και ιδιαίτερα 
μεθόδων χωρίς χρήση ζώων σε όλους τους 
τομείς της έρευνας με σκοπό να μειωθεί η 
χρήση ζώων στην έρευνα και τις δοκιμές 
με απώτερο στόχο να αντικατασταθεί 
τελικά η χρήση ζώων.

Or. en

Αιτιολόγηση

Το Πρωτόκολλο για την προστασία και την καλή διαβίωση των ζώων απαιτεί από την 
Κοινότητα και τα κράτη μέλη να λαμβάνουν πλήρως υπόψη τις ανάγκες της καλής διαβίωσης
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των ζώων κατά τη διαμόρφωση και την υλοποίηση πολιτικής περιλαμβανομένης της πολιτικής 
στον τομέα της έρευνας. Η ανάπτυξη και επικύρωση εναλλακτικών μεθόδων αντί των δοκιμών 
επί ζώων αποτελεί προτεραιότητα βάσει του άρθρου 7 παράγραφος 2, στοιχεία (α) και (β) του 
έκτου κοινοτικού προγράμματος δράσης για το περιβάλλον, το δε άρθρο 23 της οδηγίας του 
Συμβουλίου 86/609/ΕΟΚ απαιτεί από την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να ενθαρρύνουν την 
έρευνα για την ανάπτυξη και την εξακρίβωση εναλλακτικών τεχνικών. Ο στόχος για προώθηση 
και επιβολή της ανάπτυξης μεθόδων χωρίς χρήση ζώων και εναλλακτικών στρατηγικών 
δοκιμής πρέπει επομένως να περιληφθεί οπωσδήποτε, ιδιαίτερα λαμβάνοντας υπόψη τις 
απαιτήσεις της οδηγίας του Συμβουλίου 76/768/ΕΟΚ σχετικά με τα καλλυντικά προϊόντα, όπως 
τροποποιήθηκε, και τον στόχο του προταθέντος κανονισμού σχετικά με τα χημικά προϊόντα για 
προώθηση των δοκιμών που δεν διενεργούνται σε ζώα.

Τροπολογία: Françoise Grossetête

Τροπολογία 67
Αιτιολογική σκέψη 12

(12) Στο πλαίσιο του σκέλους 
“Συνεργασία”, θα πρέπει να υποστηρίζεται η 
διακρατική συνεργασία κάθε κλίμακας, στην 
Ευρωπαϊκή Ένωση και πέραν αυτής, σε μια 
σειρά θεματικών τομέων οι οποίοι έχουν 
καίρια σημασία για την πρόοδο της γνώσης 
και της τεχνολογίας και επί των οποίων 
πρέπει να υποστηριχθεί και να ενισχυθεί η 
έρευνα ώστε να αντιμετωπισθούν οι 
ευρωπαϊκές κοινωνικές, οικονομικές, 
περιβαλλοντικές και βιομηχανικές 
προκλήσεις.

(12) Στο πλαίσιο του σκέλους 
“Συνεργασία”, θα πρέπει να υποστηρίζεται η 
διακρατική συνεργασία κάθε κλίμακας, στην 
Ευρωπαϊκή Ένωση και πέραν αυτής, σε μια 
σειρά θεματικών τομέων οι οποίοι έχουν 
καίρια σημασία για την πρόοδο της γνώσης 
και της τεχνολογίας και επί των οποίων 
πρέπει να υποστηριχθεί και να ενισχυθεί η 
έρευνα ώστε να αντιμετωπισθούν οι 
ευρωπαϊκές κοινωνικές, οικονομικές, 
περιβαλλοντικές και βιομηχανικές 
προκλήσεις καθώς και οι προκλήσεις 
δημόσιας υγείας.

Or. fr

Τροπολογία: Françoise Grossetête

Τροπολογία 68
Αιτιολογική σκέψη 14

(14) Στο πλαίσιο του σκέλους “Άνθρωποι”, 
θα πρέπει να υποστηρίζονται η προώθηση 
και προβολή της επαγγελματικής 
σταδιοδρομίας στον χώρο της έρευνας και η 
διαμόρφωση ελκυστικών συνθηκών και 
προοπτικών ερευνητικής σταδιοδρομίας 

(14) Στο πλαίσιο του σκέλους “Άνθρωποι”, 
θα πρέπει να υποστηρίζονται η προώθηση 
και προβολή της επαγγελματικής 
σταδιοδρομίας στον χώρο της έρευνας και η 
διαμόρφωση ελκυστικών συνθηκών και 
προοπτικών ερευνητικής σταδιοδρομίας 
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στην Ευρώπη, ενθαρρύνοντας έτσι τους 
ευρωπαίους ερευνητές να παραμείνουν στην 
Ευρώπη και προσελκύοντας κορυφαίους 
ερευνητές από όλο τον κόσμο.

στην Ευρώπη, ενθαρρύνοντας έτσι τους 
ευρωπαίους ερευνητές να παραμείνουν στην 
Ευρώπη και προσελκύοντας κορυφαίους 
ερευνητές από όλο τον κόσμο. Στο πλαίσιο 
αυτό θα μπορούσε να αναπτυχθεί ένας 
προβληματισμός σχετικά με την 
φορολογική εναρμόνιση σε κοινοτικό 
επίπεδο με αποδέκτες τους ερευνητές.

Or. fr

Αιτιολόγηση
Η Ευρώπη είναι δυσαρεστημένη, και δικαιολογημένα, για τη "διαρροή εγκεφάλων" που 
μεταναστεύουν στην Ασία ή την Αμερική λόγω των ελκυστικότερων όρων εργασίας. Γιατί δεν 
θα μπορούσε το Συμβούλιο να δημιουργήσει για τους ερευνητές, που προέρχονται από τον 
ιδιωτικό και δημόσιο τομέα, ειδική φορολογική εναρμόνιση; 

Τροπολογία: Françoise Grossetête

Τροπολογία 69
Αιτιολογική σκέψη 15

(15) Στο πλαίσιο του σκέλους “Ικανότητες”, 
θα πρέπει να υποστηρίζονται η χρήση και η 
ανάπτυξη υποδομών έρευνας, ενίσχυση της 
ικανότητας καινοτομίας των ΜΜΕ και των 
αντίστοιχων δυνατοτήτων αξιοποίησης των 
αποτελεσμάτων της έρευνας· υποστήριξη 
της ανάπτυξης περιφερειακών 
συσπειρώσεων με γνώμονα την έρευνα· η 
απελευθέρωση του ερευνητικού δυναμικού 
των περιφερειών σύγκλισης και των εξόχως 
απόκεντρων περιφερειών της ΕΕ, η 
προσέγγιση επιστήμης και κοινωνίας με 
σκοπό την αρμονική ενσωμάτωση της 
επιστήμης και της τεχνολογίας στον 
ευρωπαϊκό κοινωνικό ιστό, και η ανάληψη 
οριζόντιων δράσεων και μέτρων 
υποστήριξης της διεθνούς συνεργασίας.

(15) Στο πλαίσιο του σκέλους “Ικανότητες”, 
θα πρέπει να υποστηρίζονται η χρήση και η 
ανάπτυξη υποδομών έρευνας, η απλοποίηση 
των διαδικασιών πρόσβασης στο έβδομο 
πρόγραμμα πλαίσιο έρευνας και 
ανάπτυξης· η προώθηση της διάδοσης 
πληροφοριών σχετικά με τις δράσεις που 
επιτελούνται από το έβδομο πρόγραμμα 
πλαίσιο έρευνας και ανάπτυξης· ενίσχυση 
της ικανότητας καινοτομίας των ΜΜΕ και 
των αντίστοιχων δυνατοτήτων αξιοποίησης 
των αποτελεσμάτων της έρευνας· 
υποστήριξη της ανάπτυξης περιφερειακών 
συσπειρώσεων με γνώμονα την έρευνα· η 
απελευθέρωση του ερευνητικού δυναμικού 
των περιφερειών σύγκλισης και των εξόχως 
απόκεντρων περιφερειών της ΕΕ, η 
προσέγγιση επιστήμης και κοινωνίας με 
σκοπό την αρμονική ενσωμάτωση της 
επιστήμης και της τεχνολογίας στον 
ευρωπαϊκό κοινωνικό ιστό, και η ανάληψη 
οριζόντιων δράσεων και μέτρων 
υποστήριξης της διεθνούς συνεργασίας.
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Or. fr

Αιτιολόγηση

Η καλύτερη πληροφόρηση συνοδευόμενη από απλοποίηση των διαδικασιών πρόσβασης στο 
έβδομο πρόγραμμα πλαίσιο θα ενθαρρύνουν την υλοποίηση των επιδιωκόμενων στόχων.

Τροπολογία: Urszula Krupa

Τροπολογία 70
Αιτιολογική σκέψη 15

(15) Στο πλαίσιο του σκέλους “Ικανότητες”, 
θα πρέπει να υποστηρίζονται η χρήση και η 
ανάπτυξη υποδομών έρευνας, οι ικανότητες 
καινοτομίας των ΜΜΕ και οι αντίστοιχες 
δυνατότητες αξιοποίησης των 
αποτελεσμάτων της έρευνας, η ανάπτυξη 
περιφερειακών συσπειρώσεων με γνώμονα 
την έρευνα, η απελευθέρωση του 
ερευνητικού δυναμικού των περιφερειών 
σύγκλισης και των εξόχως απόκεντρων 
περιφερειών της ΕΕ, η προσέγγιση 
επιστήμης και κοινωνίας με σκοπό την 
αρμονική ενσωμάτωση της επιστήμης και 
της τεχνολογίας στον ευρωπαϊκό κοινωνικό 
ιστό, και η ανάληψη οριζόντιων δράσεων 
και μέτρων υποστήριξης της διεθνούς 
συνεργασίας.

(15) Στο πλαίσιο του σκέλους “Ικανότητες”, 
θα πρέπει να υποστηρίζονται η χρήση και η 
ανάπτυξη υποδομών έρευνας, οι ικανότητες 
καινοτομίας των ΜΜΕ και οι αντίστοιχες 
δυνατότητες αξιοποίησης των 
αποτελεσμάτων της έρευνας, η ανάπτυξη 
περιφερειακών και τοπικών συσπειρώσεων 
με γνώμονα την έρευνα, η απελευθέρωση 
του ερευνητικού δυναμικού των 
περιφερειών σύγκλισης και των εξόχως 
απόκεντρων περιφερειών της ΕΕ,
περιλαμβανομένων των τοπικών κέντρων, 
η προσέγγιση επιστήμης και κοινωνίας με 
σκοπό την αρμονική ενσωμάτωση της 
επιστήμης και της τεχνολογίας στον 
ευρωπαϊκό κοινωνικό ιστό, και η ανάληψη 
οριζόντιων δράσεων και μέτρων 
υποστήριξης της διεθνούς συνεργασίας.

Or. pl

Αιτιολόγηση

Πρέπει να δοθεί έμφαση στην ανάπτυξη τοπικών κέντρων ιδιαίτερα κέντρων που βρίσκονται 
στις πλέον απόκεντρες περιφέρειες της ΕΕ.

Τροπολογία: Giovanni Berlinguer

Τροπολογία 71
Αιτιολογική σκέψη 19

(19) Η ουσιαστική διεύρυνση του πεδίου 
εφαρμογής του προγράμματος πλαισίου, η 

(19) Η ουσιαστική διεύρυνση του πεδίου 
εφαρμογής του προγράμματος πλαισίου, η 
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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 
εμβέλειας στην αναζωογόνηση της 
στρατηγικής της Λισσαβόνας, καθιστούν 
επιτακτική την αναγκαιότητα διπλασιασμού 
του προϋπολογισμού έρευνας της ΕΕ.

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 
εμβέλειας όσον αφορά την αναζήτηση 
λύσεων για τις κλιματικές αλλαγές και τη 
βιωσιμότητα, την υγεία του πληθυσμού της 
Ευρώπης και την αναζωογόνηση της 
στρατηγικής της Λισσαβόνας, καθιστούν 
επιτακτική την αναγκαιότητα διπλασιασμού 
του προϋπολογισμού έρευνας της ΕΕ.

Τροπολογία: Chris Davies, Satu Hassi, Vittorio Prodi, Dagmar Roth-Behrendt και Peter Liese

Τροπολογία 72
Αιτιολογική σκέψη 25

(25) Οι ερευνητικές δραστηριότητες που 
υποστηρίζει το παρόν πρόγραμμα πλαίσιο 
θα πρέπει να τηρούν τις θεμελιώδεις αρχές 
ηθικής δεοντολογίας, 
συμπεριλαμβανομένων εκείνων που 
διατυπώνονται στον Χάρτη Θεμελιωδών 
Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 
Λαμβάνονται υπόψη και θα 
εξακολουθήσουν να λαμβάνονται υπόψη οι 
γνώμες της Ευρωπαϊκής Ομάδας για τη 
Δεοντολογία στις Επιστήμες και Νέες 
Τεχνολογίες.

(25) Οι ερευνητικές δραστηριότητες που 
υποστηρίζει το παρόν πρόγραμμα πλαίσιο 
θα πρέπει να τηρούν τις θεμελιώδεις αρχές 
ηθικής δεοντολογίας, 
συμπεριλαμβανομένων εκείνων που 
διατυπώνονται στον Χάρτη Θεμελιωδών 
Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και 
στο Πρωτόκολλο για την προστασία και 
την καλή διαβίωση των ζώων που έχει 
προσαρτηθεί στη Συνθήκη του 
Άμστερνταμ. Λαμβάνονται υπόψη και θα 
εξακολουθήσουν να λαμβάνονται υπόψη οι 
γνώμες της Ευρωπαϊκής Ομάδας για τη 
Δεοντολογία στις Επιστήμες και Νέες 
Τεχνολογίες.

Or. en

Αιτιολόγηση

Πρέπει να περιληφθεί επίσης η θεμελιώδης αρχή ηθικής δεοντολογίας στο Πρωτόκολλο για την 
προστασία και την καλή διαβίωση των ζώων. Οι πρακτικές συνέπειες αυτών των αρχών, 
ενόψει επίσης της αναθεώρησης της δεοντολογικής διεργασίας της Επιτροπής, πρέπει να 
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λαμβάνονται υπόψη σε όλες τις δραστηριότητες έρευνας που υποστηρίζονται από το πρόγραμμα 
πλαίσιο.

Τροπολογία: Giovanni Berlinguer

Τροπολογία 73
Αιτιολογική σκέψη 25

(25) Οι ερευνητικές δραστηριότητες που 
υποστηρίζει το παρόν πρόγραμμα πλαίσιο 
θα πρέπει να τηρούν τις θεμελιώδεις αρχές 
ηθικής δεοντολογίας, 
συμπεριλαμβανομένων εκείνων που 
διατυπώνονται στον Χάρτη Θεμελιωδών 
Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 
Λαμβάνονται υπόψη και θα 
εξακολουθήσουν να λαμβάνονται υπόψη οι 
γνώμες της Ευρωπαϊκής Ομάδας για τη 
Δεοντολογία στις Επιστήμες και Νέες 
Τεχνολογίες.

(25) Οι ερευνητικές δραστηριότητες που 
υποστηρίζει το παρόν πρόγραμμα πλαίσιο 
θα πρέπει να τηρούν τις θεμελιώδεις αρχές 
ηθικής δεοντολογίας, 
συμπεριλαμβανομένων εκείνων που 
διατυπώνονται στον Χάρτη Θεμελιωδών 
Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στη 
Σύμβαση για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα 
και τη Βιοϊατρική του Συμβουλίου της 
Ευρώπης και στην Οικουμενική 
Διακήρυξη της UNESCO για την Βιοηθική 
και τα Ανθρώπινα Δικαιώματα.

Or. it

Τροπολογία: Urszula Krupa

Τροπολογία 74
Αιτιολογική σκέψη 25

(25) Οι ερευνητικές δραστηριότητες που 
υποστηρίζει το παρόν πρόγραμμα πλαίσιο 
θα πρέπει να τηρούν τις θεμελιώδεις αρχές 
ηθικής δεοντολογίας, 
συμπεριλαμβανομένων εκείνων που 
διατυπώνονται στον Χάρτη Θεμελιωδών 
Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 
Λαμβάνονται υπόψη και θα 
εξακολουθήσουν να λαμβάνονται υπόψη οι 
γνώμες της Ευρωπαϊκής Ομάδας για τη 
Δεοντολογία στις Επιστήμες και Νέες 
Τεχνολογίες.

(25) Οι ερευνητικές δραστηριότητες που 
υποστηρίζει το παρόν πρόγραμμα πλαίσιο 
θα πρέπει πρωτίστως να συνιστούν όφελος 
για τον άνθρωπο και να τηρούν τις 
θεμελιώδεις αρχές ηθικής δεοντολογίας, 
συμπεριλαμβανομένων εκείνων που 
διατυπώνονται στον Χάρτη Θεμελιωδών 
Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 
Λαμβάνονται υπόψη και θα 
εξακολουθήσουν να λαμβάνονται υπόψη οι 
γνώμες της Ευρωπαϊκής Ομάδας για τη 
Δεοντολογία στις Επιστήμες και Νέες 
Τεχνολογίες.

Or. pl
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Αιτιολόγηση

Οι δραστηριότητες έρευνας δεν πρέπει να οδηγούν σε μεγαλύτερη ανεργία μεταξύ των πολιτών 
της ΕΕ ή να προκαλούν βλάβη στους ανθρώπους όπως στην περίπτωση της κλωνοποίησης και 
της προγεννητικής έρευνας κ.λπ.

Τροπολογία: Françoise Grossetête

Τροπολογία 75
Αιτιολογική σκέψη 28

(28) Κατά την εφαρμογή του παρόντος 
προγράμματος πλαισίου, θα πρέπει να 
λαμβάνονται κατάλληλα μέτρα για την 
πρόληψη παρατυπιών και περιπτώσεων 
απάτης και να κινούνται οι αναγκαίες 
διαδικασίες για την ανάκτηση 
απωλεσθέντων, αχρεωστήτως 
καταβληθέντων ή κακώς 
χρησιμοποιηθέντων κονδυλίων, σύμφωνα με 
τις διατάξεις του κανονισμού (ΕΚ, Ευρατόμ) 
αριθ. 2988/95 του Συμβουλίου, της 18ης 
Δεκεμβρίου 1995, σχετικά με την προστασία 
των οικονομικών συμφερόντων των 
Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων1, του κανονισμού 
(Ευρατόμ, EK) αριθ. 2185/96 του 
Συμβουλίου, της 11ης Νοεμβρίου 1996, 
σχετικά με τους ελέγχους και εξακριβώσεις 
που διεξάγει επιτοπίως η Επιτροπή με σκοπό 
την προστασία των οικονομικών 
συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων 
από απάτες και λοιπές παρατυπίες2 και του 
κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1073/1999 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου σχετικά με τις έρευνες που 
πραγματοποιούνται από την Ευρωπαϊκή 
Υπηρεσία Καταπολέμησης της Απάτης 
(OLAF)3.

(28) Κατά την εφαρμογή του παρόντος 
προγράμματος πλαισίου πρέπει να 
λαμβάνονται κατάλληλα μέτρα για τον 
έλεγχο αφενός της αποτελεσματικότητας 
των ενισχύσεων που χορηγούνται και 
αφετέρου της χρησιμοποίησης αυτών των 
πιστώσεων, για την πρόληψη παρατυπιών 
και περιπτώσεων απάτης και να κινούνται οι 
αναγκαίες διαδικασίες για την ανάκτηση 
απωλεσθέντων, αχρεωστήτως 
καταβληθέντων ή κακώς 
χρησιμοποιηθέντων κονδυλίων, σύμφωνα με 
τις διατάξεις του κανονισμού (ΕΚ, Ευρατόμ) 
αριθ. 2988/95 του Συμβουλίου, της 18ης 
Δεκεμβρίου 1995, σχετικά με την προστασία 
των οικονομικών συμφερόντων των 
Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων1, του κανονισμού 
(Ευρατόμ, EK) αριθ. 2185/96 του 
Συμβουλίου, της 11ης Νοεμβρίου 1996, 
σχετικά με τους ελέγχους και εξακριβώσεις 
που διεξάγει επιτοπίως η Επιτροπή με σκοπό 
την προστασία των οικονομικών 
συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων 
από απάτες και λοιπές παρατυπίες2 και του 
κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1073/1999 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου σχετικά με τις έρευνες που 
πραγματοποιούνται από την Ευρωπαϊκή 
Υπηρεσία Καταπολέμησης της Απάτης 
(OLAF)3.

Or. fr
  

1 ΕΕ L 312 της 23.12.1995, σ. 1.
2 ΕΕ L 292 της 15.11.1996, σ. 2.
3 ΕΕ L 136 της 31.5.1999, σ. 1.
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Αιτιολόγηση

Εφόσον δεσμεύονται δημόσια κονδύλια, πρέπει να ελέγχεται η αποτελεσματικότητα των 
πιστώσεων που χορηγούνται στο πλαίσιο των εργασιών έρευνας. 

Τροπολογία: Dorette Corbey

Τροπολογία 76
Άρθρο 2, παράγραφος 2

(2) Συνεργασία: υποστηρίζονται οι πάσης 
φύσεως ερευνητικές δραστηριότητες που 
αναπτύσσονται, στο πλαίσιο διακρατικής 
συνεργασίας, στους ακόλουθους θεματικούς 
τομείς:

(2) Συνεργασία: υποστηρίζονται οι πάσης 
φύσεως ερευνητικές δραστηριότητες που 
αναπτύσσονται, στο πλαίσιο διακρατικής 
συνεργασίας, στους ακόλουθους θεματικούς 
τομείς:

(α) υγεία· (α) υγεία και τρόφιμα, περιλαμβανομένων 
των κοινωνικών πτυχών και της 
εφαρμογής των τεχνολογιών της 
πληροφορίας και της επικοινωνίας· έρευνα 
στον τομέα της θεραπείας και πρόληψης 
ασθενειών, περιλαμβανομένων των 
σχέσεων με περιβαλλοντικούς παράγοντες 
και πρότυπα διατροφής, εστιάζοντας στις 
παραμελημένες ασθένειες και την 
ανάπτυξη φαρμάκων που έχουν 
προτεραιότητα·

(β) τρόφιμα, γεωργία και βιοτεχνολογία·
(γ) τεχνολογίες της πληροφορίας και της 
επικοινωνίας·

(β) καινοτόμες τεχνολογίες, μεταξύ αυτών 
βιοτεχνολογία, τεχνολογίες της πληροφορίας 
και της επικοινωνίας, νανοεπιστήμες, 
νανοτεχνολογίες, υλικά και νέες τεχνολογίες 
παραγωγής·

(δ) νανοεπιστήμες, νανοτεχνολογίες, υλικά 
και νέες τεχνολογίες παραγωγής·
(ε) ενέργεια· (γ) ενέργεια, ενεργειακή απόδοση και 

μεταφορές (συμπεριλαμβανομένης της 
αεροναυτικής)·

(στ) περιβάλλον (συμπεριλαμβανομένης της 
αλλαγής του κλίματος)·

(δ) περιβάλλον (συμπεριλαμβανομένης της 
αλλαγής του κλίματος), γεωργία και αλιεία·

(ζ) μεταφορές (συμπεριλαμβανομένης της 
αεροναυτικής)·
(η) κοινωνικοοικονομικές και 
ανθρωπιστικές επιστήμες·
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(θ) ασφάλεια και διάστημα. (ε) ασφάλεια και διάστημα.

Or. nl

Αιτιολόγηση

Οι ανωτέρω αλλαγές στο παρόν άρθρο αποσκοπούν στο να εξασφαλίσουν ότι υπάρχει σαφής 
επικέντρωση σε περιορισμένο αριθμό θεμάτων: Υγεία και τρόφιμα, καινοτόμες τεχνολογίες, 
περιβάλλον και γεωργία, ενέργεια και μεταφορές και ασφάλεια. Τα θέματα αυτά συνδέονται για 
να προβληθεί η μεταξύ τους συσχέτιση. 
Το θεώρησα περιττό να αναφέρονται οι τεχνολογίες της πληροφορίας και της επικοινωνίας 
ξεχωριστά δεδομένου ότι αυτές οι τεχνολογίες περιλαμβάνονται επίσης υπό τις "Ικανότητες". Το 
τμήμα για τη Συνεργασία πρέπει να καλύπτει τη στήριξη για την ανάπτυξη όλων των ειδών τις 
τεχνολογίες, περιλαμβανομένων των τεχνολογιών της πληροφορίας και της επικοινωνίας. 
Πιστεύω ότι δεν δικαιολογείται να δίδεται ειδική έμφαση στη στήριξη των τεχνολογιών της 
πληροφορίας και της επικοινωνίας, δεδομένου ότι αυτός ο κλάδος είναι δυναμικός και ακμαίος 
οπότε δεν χρειάζεται στήριξη από την Ευρώπη στο σημείο αυτό.
Δεν χρειάζεται ειδική μνεία των κοινωνικοοικονομικών και ανθρωπιστικών επιστημών 
δεδομένου ότι αυτή η προσέγγιση είναι εξίσου σημαντική για όλους τους τομείς.
Είναι επίσης σημαντικό να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στην αλιεία.
Εάν οι τροπολογίες αυτές εγκριθούν, πρέπει να αλλάξει και το υπόλοιπο κείμενο αναλόγως, 
ούτως ώστε να συνδεθούν τα σωστά θέματα (δηλ. οριζόντια επίπτωση της τροπολογίας).

Τροπολογία: Françoise Grossetête

Τροπολογία 77
Άρθρο 2, παράγραφος 2, σημείο (α)

(α) υγεία· (α) υγεία, περιλαμβανομένης της υγείας 
των παιδιών και της εφαρμογής του 
προγράμματος MICE (Φαρμακολογική 
έρευνα για τα παιδιά της Ευρώπης) που 
προβλέπεται από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ.
... /... [για τα παιδιατρικά φάρμακα και για 
την τροποποίηση του κανονισμού του 
Συμβουλίου (EΟΚ) αριθ. 1768/92, της 
οδηγίας 2001/83/EΚ και του κανονισμού 
(EΚ) αριθ. 726/2004]·

Or. fr

Αιτιολόγηση

Με την τροπολογία αυτή επιμένουμε στην πρόταση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που ζητεί τη
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δημιουργία του προγράμματος MICE εντός του έβδομου προγράμματος πλαισίου Ε&Α.

Τροπολογία: Urszula Krupa

Τροπολογία 78
Άρθρο 2, παράγραφος 2, σημείο (η)

(η) κοινωνικοοικονομικές και 
ανθρωπιστικές επιστήμες·

(η) θετικές και ανθρωπιστικές επιστήμες·

Or. pl

Αιτιολόγηση

Η προτεινόμενη διάταξη είναι απλούστερη ενώ καλύπτει όλους τους επιστημονικούς στόχους.

Τροπολογία: Françoise Grossetête

Τροπολογία 79
Άρθρο 2, παράγραφος 4

(4) Άνθρωποι: υποστηρίζεται η ποσοτική 
και ποιοτική ενίσχυση του ανθρώπινου 
δυναμικού της έρευνας και της τεχνολογίας 
στην Ευρώπη.

(4) Άνθρωποι: υποστηρίζεται η ποσοτική 
και ποιοτική ενίσχυση του ανθρώπινου 
δυναμικού της έρευνας και της τεχνολογίας 
στην Ευρώπη. Στο πλαίσιο αυτό θα 
μπορούσε να αναπτυχθεί ένας 
προβληματισμός σχετικά με την 
φορολογική εναρμόνιση σε κοινοτικό 
επίπεδο με αποδέκτες τους ερευνητές.

Or. fr

Αιτιολόγηση

Η Ευρώπη είναι δυσαρεστημένη, και δικαιολογημένα, για τη "διαρροή εγκεφάλων" που 
μεταναστεύουν στην Ασία ή την Αμερική λόγω των ελκυστικότερων όρων εργασίας. Γιατί δεν 
θα μπορούσε το Συμβούλιο να δημιουργήσει για τους ερευνητές, που προέρχονται από τον 
ιδιωτικό και δημόσιο τομέα, ειδική φορολογική εναρμόνιση;

Τροπολογία: Urszula Krupa

Τροπολογία 80
Άρθρο 2, παράγραφος 5
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(5) Ικανότητες: υποστηρίζονται βασικοί 
παράγοντες από τους οποίους εξαρτώνται οι 
ευρωπαϊκές ικανότητες έρευνας και 
καινοτομίας, όπως: οι υποδομές έρευνας· οι 
περιφερειακές συσπειρώσεις με άξονα την 
έρευνα· η πλήρης απελευθέρωση του 
ερευνητικού δυναμικού των περιφερειών 
σύγκλισης και των εξόχως απόκεντρων
περιφερειών της Κοινότητας· η έρευνα προς 
όφελος των μικρομεσαίων επιχειρήσεων 
(ΜΜΕ)· η ενσωμάτωση της επιστήμης στον 
κοινωνικό ιστό· οι οριζόντιες 
δραστηριότητες διεθνούς συνεργασίας.

(5) Ικανότητες: υποστηρίζονται βασικοί 
παράγοντες από τους οποίους εξαρτώνται οι 
ευρωπαϊκές ικανότητες έρευνας και 
καινοτομίας, όπως: οι υποδομές έρευνας· οι 
περιφερειακές συσπειρώσεις με άξονα την 
έρευνα· η πλήρης απελευθέρωση του 
ερευνητικού δυναμικού των περιφερειών 
σύγκλισης και των εξόχως απόκεντρων 
περιφερειών της Κοινότητας, 
περιλαμβανομένων των τοπικών κέντρων 
έρευνας· η έρευνα προς όφελος των 
μικρομεσαίων επιχειρήσεων (ΜΜΕ)· η 
ενσωμάτωση της επιστήμης στον κοινωνικό 
ιστό· οι οριζόντιες δραστηριότητες διεθνούς 
συνεργασίας και επικούρηση των 
επιστημονικών ανταλλαγών μεταξύ των 
εξόχως απόκεντρων περιφερειών της ΕΕ.

Or. pl

Αιτιολόγηση

Πρέπει να ληφθεί υπόψη η συνεργασία και οι επιστημονικές ανταλλαγές μεταξύ των κέντρων 
έρευνας στις εξόχως απόκεντρες περιφέρειες της ΕΕ.

Τροπολογία: Urszula Krupa

Τροπολογία 81
Άρθρο 6

Όλες οι ερευνητικές δραστηριότητες που 
αναλαμβάνονται βάσει του έβδομου 
προγράμματος πλαισίου υλοποιούνται 
σύμφωνα με τις θεμελιώδεις αρχές ηθικής 
δεοντολογίας.

Όλες οι ερευνητικές δραστηριότητες που 
αναλαμβάνονται βάσει του έβδομου 
προγράμματος πλαισίου υλοποιούνται προς 
όφελος των ανθρώπων και της ανάπτυξής 
τους σύμφωνα με τις θεμελιώδεις αρχές 
ηθικής δεοντολογίας.

Or. pl

Αιτιολόγηση

Η χρηματοδοτούμενη από την Κοινότητα έρευνα δεν πρέπει να οδηγεί σε αύξηση της ανεργίας ή 
να προκαλεί βλάβη στους ανθρώπους όπως στην περίπτωση της κλωνοποίησης και της 
προγεννητικής έρευνας κ.λπ.
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 Τροπολογία: Giovanni Berlinguer

Τροπολογία 82
Άρθρο 6

Όλες οι ερευνητικές δραστηριότητες που 
αναλαμβάνονται βάσει του έβδομου 
προγράμματος πλαισίου υλοποιούνται 
σύμφωνα με τις θεμελιώδεις αρχές ηθικής 
δεοντολογίας.

Όλες οι ερευνητικές δραστηριότητες που 
αναλαμβάνονται βάσει του έβδομου 
προγράμματος πλαισίου υλοποιούνται 
σύμφωνα με τις θεμελιώδεις αρχές ηθικής 
δεοντολογίας, συμπεριλαμβανομένων όσων 
ορίζονται στον Χάρτη των Θεμελιωδών 
Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 
στη Σύμβαση για τα Ανθρώπινα 
Δικαιώματα και τη Βιοϊατρική του 
Συμβουλίου της Ευρώπης και στην 
Οικουμενική Διακήρυξη της UNESCO για 
την Βιοηθική και τα Ανθρώπινα 
Δικαιώματα.

Or. it

 Τροπολογία: Edite Estrela

Τροπολογία 83
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 2009, 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 με τη σύνταξη 
ανεξάρτητης έκθεσης.

Or. pt

Αιτιολόγηση

Έχοντας υπόψη ότι η ημερήσια διάταξη Ε&ΤΑ εξελίσσεται διαρκώς, το έβδομο πρόγραμμα 
πλαίσιο πρέπει να παρακολουθείται πιο στενά.
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Τροπολογία: Françoise Grossetête

Τροπολογία 84
Παράρτημα Ι - Μέρος Ι, Συνεργασία - παράγραφος 3

Η δράση της ΕΕ θα εστιασθεί στους εξής 
εννέα θεματικούς τομείς:

Η δράση της ΕΕ θα εστιασθεί στους εξής 
δέκα θεματικούς τομείς:

Or. fr

Αιτιολόγηση

Για λόγους συνοχής με την επόμενη τροπολογία.

Τροπολογία: Françoise Grossetête

Τροπολογία 85
Παράρτημα Ι - Μέρος Ι, Συνεργασία - παράγραφος 3, σημείο 1

(1) υγεία· (1) υγεία, περιλαμβανομένης της υγείας 
των παιδιών και της εφαρμογής του 
προγράμματος MICE (Φαρμακολογική 
έρευνα για τα παιδιά της Ευρώπης) που 
προβλέπεται από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ.
... /... [για τα παιδιατρικά φάρμακα και για 
την τροποποίηση του κανονισμού του 
Συμβουλίου (EΟΚ) αριθ. 1768/92, της 
οδηγίας 2001/83/EΚ και του κανονισμού 
(EΚ) αριθ. 726/2004]·

Or. fr

Αιτιολόγηση

Με την τροπολογία αυτή επιμένουμε στην πρόταση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που ζητεί τη 
δημιουργία του προγράμματος MICE εντός του έβδομου προγράμματος πλαισίου Ε&Α.

Τροπολογία: Françoise Grossetête

Τροπολογία 86
Παράρτημα Ι, Μέρος Ι, Συνεργασία, παράγραφος 3, σημείο 9α (νέο)

(9α) δημιουργία υποδομής ανταλλαγών 
μεταξύ δημιουργών και παραγόντων της 
βιομηχανίας
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Or. fr

Αιτιολόγηση

Εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης βρίσκουμε πολλές περιπτώσεις ανολοκλήρωτων καινοτομιών 
που αναπτύσσονται από ερευνητές ή Ευρωπαίους επιχειρηματίες. Για λόγους δομών, κόστους ή 
για άλλους λόγους οι δημιουργοί δεν διαθέτουν τα μέσα για να αναπτύξουν περισσότερο τις 
ιδέες τους. Είναι πραγματικά κρίμα διότι, πολύ συχνά, δεν ξέρουν σε ποιον να απευθυνθούν για 
να εκχωρήσουν τη μέθοδό τους σε μια δομή που θα μπορούσε να την ενσωματώσει στο πλαίσιο 
εργασιών έρευνας πιο σημαντικών, ή ακόμη να την μετατρέψουν σε συγκεκριμένη βιομηχανική 
εφαρμογή. Η Ευρωπαϊκή Ένωση θάπρεπε να ευνοήσει την απαραίτητη αυτή συνάντηση μεταξύ 
δημιουργών και βιομηχάνων. 

 Τροπολογία: Edite Estrela

Τροπολογία 87
Παράρτημα Ι - Μέρος Ι, Συνεργασία - παράγραφος 5

Θα δοθεί ιδιαίτερη προσοχή σε 
επιστημονικά πεδία προτεραιότητας που 
άπτονται περισσότερων του ενός θεματικών 
τομέων, όπως π.χ. οι επιστήμες και 
τεχνολογίες της θάλασσας.

Θα δοθεί ιδιαίτερη προσοχή σε 
επιστημονικά πεδία προτεραιότητας που 
άπτονται περισσότερων του ενός θεματικών 
τομέων, όπως π.χ. οι επιστήμες και 
τεχνολογίες της θάλασσας. Η προσοχή αυτή 
θα βασίζεται στο συντονισμό και την 
επίτευξη αποτελεσμάτων που θα 
καταστήσουν δυνατή τη χάραξη πολιτικής 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Or. pt

Αιτιολόγηση

Η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να καταρτίσει τη δέουσα ευρωπαϊκή πολιτική στον τομέα των 
επιστημών και τεχνολογιών της θάλασσας. .

 Τροπολογία: Edite Estrela

Τροπολογία 88
Παράρτημα Ι - Μέρος Ι, Συνεργασία - παράγραφος 5α (νέα)

Η συμμετοχή των μικρών και μεσαίων 
επιχειρήσεων (ΜΜΕ) - ιδιαίτερα των 
ΜΜΕ που βασίζονται στη γνώση - πρέπει 
να διασφαλισθεί μέσω πρακτικών μέτρων 
στήριξης που θα συνοδεύονται από 
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ποσοτική και ποιοτική παρακολούθηση 
των επιτυγχανόμενων στόχων. 

Or. pt

Αιτιολόγηση

Έχοντας υπόψη τον βασικό ρόλο που παίζουν οι ΜΜΕ στην καινοτομία και τη βελτίωση του 
ανταγωνισμού, η συμβολή που προσφέρουν πρέπει να διασφαλίζεται και να αξιολογείται ως 
μέρος του προγράμματος πλαισίου.

 Τροπολογία: Edite Estrela

Τροπολογία 89
Παράρτημα Ι - Μέρος Ι, Συνεργασία - παράγραφος 5β (νέα)

Πρέπει να παρέχεται στήριξη για 
πρωτοβουλίες που προορίζονται να 
προωθούν τον επιστημονικό διάλογο και να 
διαδίδουν τα αποτελέσματα σε όσο το 
δυνατόν ευρύτερο κοινό πέραν της 
επιστημονικής κοινότητας, με σκοπό την 
ενίσχυση του ρόλου της κοινωνίας των 
πολιτών στην έρευνα.  Η διάσταση 
ισότητας των φύλων πρέπει να προωθείται 
σε όλα τα επίπεδα της έρευνας.

Or. pt

Αιτιολόγηση
Πρέπει να αναπτυχθεί η κοινωνία που βασίζεται στη γνώση και εντός αυτής να αξιοποιηθεί το 
πλήρες δυναμικό των γυναικών. 

 Τροπολογία: Edite Estrela

Τροπολογία 90
Παράρτημα Ι - Μέρος Ι, Συνεργασία - παράγραφος 7

Πιο συγκεκριμένα, για τον καθορισμό των 
ερευνητικών αντικειμένων που 
παρουσιάζουν ενδιαφέρον για τη 
βιομηχανία, έχουν ληφθεί υπόψη, μεταξύ 
άλλων πηγών, οι εργασίες των διάφορων 
“ευρωπαϊκών τεχνολογικών πλατφορμών” 
που έχουν συγκροτηθεί στους τομείς 

Πιο συγκεκριμένα, για τον καθορισμό των 
ερευνητικών αντικειμένων που 
παρουσιάζουν ενδιαφέρον για τη 
βιομηχανία, έχουν ληφθεί υπόψη, μεταξύ 
άλλων πηγών, οι εργασίες των διάφορων 
“ευρωπαϊκών τεχνολογικών πλατφορμών” 
που έχουν συγκροτηθεί στους τομείς 
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εκείνους όπου τα μεσοπρόθεσμα και 
μακροπρόθεσμα βήματα προόδου στον χώρο 
της έρευνας και της τεχνολογίας έχουν 
καθοριστική σημασία για την 
ανταγωνιστικότητα, την οικονομική 
ανάπτυξη και την ευημερία της Ευρώπης. Οι 
ευρωπαϊκές τεχνολογικές πλατφόρμες 
συσπειρώνουν όλα τα εκάστοτε 
ενδιαφερόμενα μέρη, με επικεφαλής τη 
βιομηχανία, για τη κατάρτιση και την 
εφαρμογή ενός αντίστοιχου στρατηγικού 
σχεδίου έρευνας. Το παρόν πρόγραμμα 
πλαίσιο θα συμβάλει στην υλοποίηση 
αυτών των στρατηγικών σχεδίων έρευνας, 
στον βαθμό που παρουσιάζουν πραγματική 
ευρωπαϊκή προστιθέμενη αξία.

εκείνους όπου τα μεσοπρόθεσμα και 
μακροπρόθεσμα βήματα προόδου στον χώρο 
της έρευνας και της τεχνολογίας έχουν 
καθοριστική σημασία για την 
ανταγωνιστικότητα, την οικονομική 
ανάπτυξη και την ευημερία της Ευρώπης. Οι 
ευρωπαϊκές τεχνολογικές πλατφόρμες 
συσπειρώνουν όλα τα εκάστοτε 
ενδιαφερόμενα μέρη, με επικεφαλής τη 
βιομηχανία, για τη κατάρτιση και την 
εφαρμογή ενός αντίστοιχου στρατηγικού 
σχεδίου έρευνας.

Or. pt

Αιτιολόγηση

Δεν είναι καθήκον του έβδομου προγράμματος να εξυπηρετήσει τα στρατηγικά σχέδια έρευνας 
της βιομηχανίας.

Τροπολογία: Ευαγγελία Τζαμπάζη

Τροπολογία 91
Παράρτημα Ι - Μέρος Ι, Συνεργασία - παράγραφος 10

Για να ενισχυθεί η διάχυση και η 
αξιοποίηση των αποτελεσμάτων της έρευνας 
στην ΕΕ, σε όλους τους θεματικούς τομείς 
θα υποστηριχθούν η διάδοση των γνώσεων 
και η μεταφορά αποτελεσμάτων, μεταξύ 
άλλων και προς τους υπεύθυνους χάραξης 
πολιτικής· η σχετική υποστήριξη θα λάβει τη 
μορφή χρηματοδότησης πρωτοβουλιών 
δικτύωσης, σεμιναρίων και εκδηλώσεων, 
παροχής βοήθειας από εξωτερικούς 
εμπειρογνώμονες και παροχής 
ηλεκτρονικών υπηρεσιών πληροφόρησης, 
ιδίως μέσω του CORDIS. Η καινοτομία θα 
υποστηριχθεί μέσω σχετικών δράσεων που 
θα αναληφθούν στο πλαίσιο του 
προγράμματος για την ανταγωνιστικότητα 
και την καινοτομία. Θα παρασχεθεί επίσης 

Για να ενισχυθεί η διάχυση και η 
αξιοποίηση των αποτελεσμάτων της έρευνας 
στην ΕΕ, σε όλους τους θεματικούς τομείς 
θα υποστηριχθούν η διάδοση των γνώσεων 
και η μεταφορά αποτελεσμάτων, μεταξύ 
άλλων και προς τους υπεύθυνους χάραξης 
πολιτικής· η σχετική υποστήριξη θα λάβει τη 
μορφή χρηματοδότησης πρωτοβουλιών 
δικτύωσης, σεμιναρίων και εκδηλώσεων, 
παροχής βοήθειας από εξωτερικούς 
εμπειρογνώμονες και παροχής 
ηλεκτρονικών υπηρεσιών πληροφόρησης, 
ιδίως μέσω του CORDIS. Η καινοτομία θα 
υποστηριχθεί μέσω σχετικών δράσεων που 
θα αναληφθούν στο πλαίσιο του 
προγράμματος για την ανταγωνιστικότητα 
και την καινοτομία. Θα παρασχεθεί επίσης 
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υποστήριξη σε πρωτοβουλίες καθιέρωσης 
και ανάπτυξης διαλόγου επί επιστημονικών 
θεμάτων και επί αποτελεσμάτων της 
έρευνας με ένα ευρύ κοινό πέραν της 
ερευνητικής κοινότητας, καθώς και σε 
πρωτοβουλίες υπέρ της επιστημονικής 
επικοινωνίας και της επιστημονικής 
εκπαίδευσης. Θα λαμβάνονται υπόψη οι 
αρχές ηθικής δεοντολογίας και η 
παράμετρος της ισότιμης μεταχείρισης των 
φύλων. 

υποστήριξη σε πρωτοβουλίες καθιέρωσης 
και ανάπτυξης διαλόγου επί επιστημονικών 
θεμάτων και επί αποτελεσμάτων της 
έρευνας με ένα ευρύ κοινό πέραν της 
ερευνητικής κοινότητας, καθώς και σε 
πρωτοβουλίες υπέρ της επιστημονικής 
επικοινωνίας και της επιστημονικής 
εκπαίδευσης. Θα λαμβάνονται υπόψη 
δεόντως και οριζοντίως οι αρχές ηθικής 
δεοντολογίας, τα ζητήματα δυνατότητας 
πρόσβασης και η παράμετρος της ισότιμης 
μεταχείρισης των φύλων σε όλα τα σχετικά 
με την έρευνα θέματα.

Or. en

Αιτιολόγηση

Διαφορετικά οι τεχνολογίες που αναπτύχθηκαν πρόσφατα θα δημιουργήσουν νέα εμπόδια σε 
πολλούς Ευρωπαίους πολίτες· ενώ εάν τέτοιου είδους ζητήματα λαμβάνονται υπόψη στο στάδιο 
του σχεδιασμού, θα εξασφαλίζεται η δυνατότητα πρόσβασης με περιορισμένες επενδύσεις 
(συνήθως 2-4% του συνολικού προϋπολογισμού κάθε νέου σχεδίου).

Τροπολογία: Edite Estrela

Τροπολογία 92
Παράρτημα Ι - Μέρος Ι, "Κοινές τεχνολογικές πρωτοβουλίες" - παράγραφος 1

Σε περιορισμένο αριθμό περιπτώσεων, η 
εμβέλεια ενός στόχου ΕΤΑ και η κλίμακα 
των απαιτούμενων πόρων δικαιολογούν τη 
συγκρότηση μακροπρόθεσμων 
δημόσιων/ιδιωτικών εταιρικών σχημάτων 
υπό μορφή κοινών τεχνολογικών 
πρωτοβουλιών. Οι πρωτοβουλίες αυτές, οι 
οποίες θα απορρέουν κυρίως από τις 
εργασίες των ευρωπαϊκών τεχνολογικών 
πλατφορμών και θα καλύπτουν μία 
επιλεγμένη πτυχή ή περιορισμένο αριθμό 
επιλεγμένων πτυχών της έρευνας στον 
αντίστοιχο τομέα, θα συνδυάζουν τις 
επενδύσεις του ιδιωτικού τομέα με τις 
εθνικές και ευρωπαϊκές δημόσιες 
χρηματοδοτήσεις, συμπεριλαμβανομένων 
των επιχορηγήσεων από το πρόγραμμα 
πλαίσιο και των δανειακών κεφαλαίων που 

Σε περιορισμένο αριθμό περιπτώσεων, η 
εμβέλεια ενός στόχου ΕΤΑ και η κλίμακα 
των απαιτούμενων πόρων δικαιολογούν τη 
συγκρότηση μακροπρόθεσμων 
δημόσιων/ιδιωτικών εταιρικών σχημάτων 
υπό μορφή κοινών τεχνολογικών 
πρωτοβουλιών. Οι πρωτοβουλίες αυτές, οι 
οποίες θα απορρέουν κυρίως από τις 
εργασίες των ευρωπαϊκών τεχνολογικών 
πλατφορμών και θα καλύπτουν μία 
επιλεγμένη πτυχή ή περιορισμένο αριθμό 
επιλεγμένων πτυχών της έρευνας στον 
αντίστοιχο τομέα, θα συνδυάζουν τις 
επενδύσεις του ιδιωτικού τομέα με τις 
εθνικές και ευρωπαϊκές δημόσιες 
χρηματοδοτήσεις, συμπεριλαμβανομένων 
των επιχορηγήσεων από το πρόγραμμα 
πλαίσιο και των δανειακών κεφαλαίων που 
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θα παρέχει η Ευρωπαϊκή Τράπεζα 
Επενδύσεων. Οι κοινές τεχνολογικές 
πρωτοβουλίες δύναται να εγκρίνονται βάσει 
του άρθρου 171 της συνθήκης (αυτό 
συνεπάγεται ενδεχομένως τη σύσταση 
κοινής επιχείρησης) ή βάσει των αποφάσεων 
θέσπισης των ειδικών προγραμμάτων 
σύμφωνα με το άρθρο 166 της συνθήκης.

θα παρέχει η Ευρωπαϊκή Τράπεζα 
Επενδύσεων. Οι κοινές τεχνολογικές 
πρωτοβουλίες δύναται να εγκρίνονται βάσει 
του άρθρου 171 της συνθήκης (αυτό 
συνεπάγεται ενδεχομένως τη σύσταση 
κοινής επιχείρησης) ή βάσει των αποφάσεων 
θέσπισης των ειδικών προγραμμάτων 
σύμφωνα με το άρθρο 166 της συνθήκης. 
Κάθε κοινή τεχνολογική πρωτοβουλία 
πρέπει να εγκρίνεται με χωριστή απόφαση 
του Συμβουλίου για να εξασφαλισθεί ότι θα 
υπάρχει μεγαλύτερος βαθμός αμεροληψίας
(τόσο από οικονομική όσο και από 
τεχνολογική άποψη) μεταξύ των διαφόρων 
κρατών μελών.

Or. pt

Αιτιολόγηση

Η στήριξη δομών αυτού του είδους δεν πρέπει να οδηγήσει σε αύξηση των τεχνολογικών και 
οικονομικών ανισοτήτων μεταξύ των κρατών μελών.

Τροπολογία: Ευαγγελία Τζαμπάζη

Τροπολογία 93
Παράρτημα Ι - Μέρος Ι, "Κοινές τεχνολογικές πρωτοβουλίες" - παράγραφος 3

Θα δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στη συνολική 
συνεκτικότητα και τον συντονισμό των 
κοινών τεχνολογικών πρωτοβουλιών με τα 
εθνικά προγράμματα και έργα που 
αναλαμβάνονται στον αντίστοιχο τομέα.

Θα δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στη συμμετοχή 
μικρομεσαίων επιχειρήσεων και 
ιδρυμάτων έρευνας στις πρωτοβουλίες 
αυτές και στη συνολική συνεκτικότητα και 
τον συντονισμό των κοινών τεχνολογικών 
πρωτοβουλιών με τα εθνικά προγράμματα 
και έργα που αναλαμβάνονται στον 
αντίστοιχο τομέα. 

Or. en

Αιτιολόγηση

Η συμμετοχή των ΜΜΕ στις κοινές τεχνολογικές πρωτοβουλίες έχει όντως σημασία. Εξίσου 
σημαντική είναι όμως και η συμμετοχή των ιδρυμάτων έρευνας σε αυτές, ούτως ώστε να 
εξασφαλισθεί ότι η χρηματοδοτούμενη από το κράτος έρευνα εξυπηρετεί όχι μόνον τα 
συμφέροντα της βιομηχανίας αλλά και εκείνα της κοινωνίας και των πολιτών. Διαφορετικά οι 
καθοδηγούμενες από τη βιομηχανία κοινές τεχνολογικές πρωτοβουλίες μπορεί για παράδειγμα 
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να παραμελούν την ασφάλεια της κυκλοφορίας υπέρ της άνεσης των οδηγών και της αύξησης 
των διαστάσεων.

Τροπολογία: Ευαγγελία Τζαμπάζη

Τροπολογία 94
Παράρτημα Ι, Μέρος Ι, "Διεθνής συνεργασία", παράγραφος 1, στοιχείο 2

• ειδικές δράσεις συνεργασίας με τρίτες 
χώρες, στο πλαίσιο κάθε θεματικού τομέα, 
επί ερευνητικών αντικειμένων αμοιβαίου 
ενδιαφέροντος. Οι σχετικές δράσεις θα 
συνδέονται στενά με τις διμερείς συμφωνίες 
συνεργασίας μεταξύ της ΕΕ και της 
εκάστοτε τρίτης χώρας καθώς και με τον 
πολυμερή διάλογο μεταξύ της ΕΕ και της 
αντίστοιχης ομάδας χωρών και θα 
αποτελούν το κατ'εξοχήν μέσο ανάπτυξης 
της συνεργασίας μεταξύ της ΕΕ και αυτών 
των χωρών. Συγκεκριμένα, οι δράσεις αυτές 
θα συμπεριλαμβάνουν: δράσεις με σκοπό 
την ενίσχυση του ερευνητικού δυναμικού 
των υποψήφιων και των γειτόνων χωρών· 
δραστηριότητες συνεργασίας με τις 
αναπτυσσόμενες χώρες και τις χώρες 
αναδυόμενης οικονομίας, οι οποίες θα 
εστιάζονται στις ιδιαίτερες ανάγκες αυτών 
των χωρών σε τομείς όπως η υγεία, η 
γεωργία, η αλιεία και το περιβάλλον, και θα 
υλοποιούνται υπό χρηματοδοτικούς όρους 
προσαρμοσμένους στις δυνατότητές τους.

• ειδικές δράσεις συνεργασίας με τρίτες 
χώρες, στο πλαίσιο κάθε θεματικού τομέα, 
επί ερευνητικών αντικειμένων αμοιβαίου 
ενδιαφέροντος. Οι σχετικές δράσεις θα 
συνδέονται στενά με τις διμερείς συμφωνίες 
συνεργασίας μεταξύ της ΕΕ και της 
εκάστοτε τρίτης χώρας καθώς και με τον 
πολυμερή διάλογο μεταξύ της ΕΕ και της 
αντίστοιχης ομάδας χωρών και θα 
αποτελούν το κατ'εξοχήν μέσο ανάπτυξης 
της συνεργασίας μεταξύ της ΕΕ και αυτών 
των χωρών. Συγκεκριμένα, οι δράσεις αυτές 
θα συμπεριλαμβάνουν: δράσεις με σκοπό 
την ενίσχυση του ερευνητικού δυναμικού 
των υποψήφιων και των γειτόνων χωρών· 
δραστηριότητες συνεργασίας με τις 
αναπτυσσόμενες χώρες και τις χώρες 
αναδυόμενης οικονομίας, οι οποίες θα 
εστιάζονται στις ιδιαίτερες ανάγκες αυτών 
των χωρών σε τομείς όπως η υγεία, η 
γεωργία, η αλιεία, οι μεταφορές, η 
επικοινωνία και το περιβάλλον, και θα 
υλοποιούνται υπό χρηματοδοτικούς όρους 
προσαρμοσμένους στις δυνατότητές τους.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η προσθήκη των όρων "μεταφορές και επικοινωνία" ως πιθανών τομέων διεθνούς 
συνεργασίας έχει σημασία δεδομένου ότι πολλές αναπτυσσόμενες χώρες και χώρες 
αναδυόμενης οικονομίας δεν έχουν την απαραίτητη υποδομή και επομένως είναι 
απομονωμένες. Η ανάπτυξη υλικών και ψηφιακών διαδρόμων στις χώρες αυτές θα είναι 
ευεργετικές για αυτές (θα βγουν από την απομόνωση) και ταυτόχρονα θα ωφελήσουν την 
ευρωπαϊκή βιομηχανία (συμμετοχή στην ανάπτυξη της σχετικής υποδομής).
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Τροπολογία: Dorette Corbey

Τροπολογία 95
Παράρτημα Ι, Μέρος Ι, "Διεθνής συνεργασία", παράγραφος 1, στοιχείο 2

• ειδικές δράσεις συνεργασίας με τρίτες 
χώρες, στο πλαίσιο κάθε θεματικού τομέα, 
επί ερευνητικών αντικειμένων αμοιβαίου 
ενδιαφέροντος. Οι σχετικές δράσεις θα 
συνδέονται στενά με τις διμερείς συμφωνίες 
συνεργασίας μεταξύ της ΕΕ και της 
εκάστοτε τρίτης χώρας καθώς και με τον 
πολυμερή διάλογο μεταξύ της ΕΕ και της 
αντίστοιχης ομάδας χωρών και θα 
αποτελούν το κατ'εξοχήν μέσο ανάπτυξης 
της συνεργασίας μεταξύ της ΕΕ και αυτών 
των χωρών. Συγκεκριμένα, οι δράσεις αυτές 
θα συμπεριλαμβάνουν: δράσεις με σκοπό 
την ενίσχυση του ερευνητικού δυναμικού 
των υποψήφιων και των γειτόνων χωρών· 
δραστηριότητες συνεργασίας με τις 
αναπτυσσόμενες χώρες και τις χώρες 
αναδυόμενης οικονομίας, οι οποίες θα 
εστιάζονται στις ιδιαίτερες ανάγκες αυτών 
των χωρών σε τομείς όπως η υγεία, η 
γεωργία, η αλιεία και το περιβάλλον, και θα 
υλοποιούνται υπό χρηματοδοτικούς όρους 
προσαρμοσμένους στις δυνατότητές τους.

• ειδικές δράσεις συνεργασίας με τρίτες 
χώρες, στο πλαίσιο κάθε θεματικού τομέα, 
επί ερευνητικών αντικειμένων αμοιβαίου 
ενδιαφέροντος. Οι σχετικές δράσεις θα 
συνδέονται στενά με τις διμερείς συμφωνίες 
συνεργασίας μεταξύ της ΕΕ και της 
εκάστοτε τρίτης χώρας καθώς και με τον 
πολυμερή διάλογο μεταξύ της ΕΕ και της 
αντίστοιχης ομάδας χωρών και θα 
αποτελούν το κατ'εξοχήν μέσο ανάπτυξης 
της συνεργασίας μεταξύ της ΕΕ και αυτών 
των χωρών. Συγκεκριμένα, οι δράσεις αυτές 
θα συμπεριλαμβάνουν: δράσεις με σκοπό 
την ενίσχυση του ερευνητικού δυναμικού 
των υποψήφιων και των γειτόνων χωρών· 
δραστηριότητες συνεργασίας με τις 
αναπτυσσόμενες χώρες και τις χώρες 
αναδυόμενης οικονομίας, οι οποίες θα 
εστιάζονται στις ιδιαίτερες ανάγκες αυτών 
των χωρών σε τομείς όπως η υγεία, με 
ιδιαίτερη έμφαση στις ορφανές και 
παραμελημένες ασθένειες, η γεωργία, η
αλιεία και το περιβάλλον, και θα 
υλοποιούνται υπό χρηματοδοτικούς όρους 
προσαρμοσμένους στις δυνατότητές τους. 

Or. nl

Αιτιολόγηση

Πρέπει να δοθεί περισσότερη προσοχή στις ορφανές και παραμελημένες ασθένειες.

Τροπολογία: Giovanni Berlinguer

Τροπολογία 96
Παράρτημα Ι, Μέρος Ι, "Διεθνής συνεργασία", παράγραφος 1, στοιχείο 2α (νέο) 

• ειδικά μέτρα εκ μέρους της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης που θα 
βοηθήσουν τις αναπτυσσόμενες χώρες 
να λύσουν τα σοβαρά προβλήματα που 
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αντιμετωπίζουν επί του παρόντος, 
έχοντας υπόψη ιδιαίτερα την έλλειψη 
καινοτομίας στον τομέα των 
φαρμάκων, των εμβολίων και των 
μεθόδων διάγνωσης.
Η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να λάβει 
τα απαραίτητα μέτρα για να τονώσει 
την καινοτομία, στηριζόμενη στην 
πείρα που αποκτήθηκε από τις 
πρωτοβουλίες που ανελήφθησαν από τα 
εταιρικά σχήματα δημοσίου και 
ιδιωτικού τομέα, καθώς και από τις μη 
κερδοσκοπικές οργανώσεις, για να 
δοθεί νέα ώθηση στην έρευνα και να 
αναπτυχθούν νέα φαρμακευτικά 
προϊόντα και συγκεκριμένα:
- να χρησιμοποιήσει την υπάρχουσα 
επιστημονική ικανότητα στην 
φαρμακευτική έρευνα και στον τομέα 
των παραμελημένων ασθενειών·
- ευνοήσει τις μεταφορές τεχνολογίας 
προς τις τρίτες εκείνες χώρες που 
πλήττονται ιδιαίτερα από τροπικές 
ασθένειες·
- να επικουρήσει τις τρίτες χώρες για 
να διαμορφώσουν τις δικές τους 
ικανότητες έρευνας ώστε να μπορέσουν 
να ανταποκριθούν καλύτερα στις δικές 
τους ειδικές ανάγκες·
- να εφαρμόσουν δράσεις στην έρευνα 
και την ανάπτυξη με σκοπό να 
καταπολεμήσουν τις παραμελημένες 
ασθένειες, να παγιώσουν και να 
ενισχύσουν τις προσπάθειες σε 
ευρωπαϊκό επίπεδο, να δημιουργήσουν 
δίκτυα επιστημονικής αριστείας, να 
διαχειρισθούν και να συντονίσουν την 
ευρωπαϊκή πολιτική και να εντοπίσουν 
τους βέλτιστους ανθρώπινους, 
επιστημονικούς και τεχνολογικούς 
πόρους που διατίθενται στον τομέα των 
παραμελημένων ασθενειών.

Or. en
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Τροπολογία: John Bowis

Τροπολογία 97
Παράρτημα Ι, Μέρος Ι, Τμήμα "Θεματικοί τομείς", σημείο 1 "Υγεία", υποσημείο "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 σωματικής και ψυχικής 
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. 

Or. en

Αιτιολόγηση

Έχει σημασία να προβληθεί η ψυχική καθώς και η σωματική υγεία ως στόχος του έβδομου 
προγράμματος πλαισίου.

Τροπολογία: Dorette Corbey

Τροπολογία 98
Παράρτημα Ι, Μέρος Ι, Τμήμα "Θεματικοί τομείς", σημείο 1 "Υγεία", υποσημείο "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 

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, και των ορφανών και 
παραμελημένων ασθενειών όπως η 
φυματίωση και η ελονοσία. Θα δοθεί 
έμφαση στη μεταγραφική έρευνα (που 
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επικύρωση νέων μεθόδων θεραπείας, 
μεθόδων προαγωγής της υγείας και 
πρόληψης των ασθενειών, διαγνωστικών 
εργαλείων και τεχνολογιών, καθώς και 
αειφόρων και αποτελεσματικών 
συστημάτων ιατροφαρμακευτικής 
περίθαλψης.

"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.

Or. nl

Αιτιολόγηση

Περισσότερη προσοχή πρέπει να δοθεί στη θεραπεία και πρόληψη ορφανών και 
παραμελημένων ασθενειών όπως η φυματίωση, η ελονοσία κ.λπ.

Τροπολογία: Ευαγγελία Τζαμπάζη

Τροπολογία 99
Παράρτημα Ι, Μέρος Ι, Τμήμα "Θεματικοί τομείς", σημείο 1 "Υγεία", υποσημείο "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, διαγνωστικών 
εργαλείων και τεχνολογιών, τεχνολογιών για 
υγιή γήρανση καθώς και αειφόρων, 
προσβάσιμων και αποτελεσματικών 
συστημάτων ιατροφαρμακευτικής 
περίθαλψης και κοινωνικής πρόνοιας.

Or. en
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Αιτιολόγηση

Έχει σημασία η εισαγωγή στον κορμό της έρευνας για την υγεία έρευνας που σχετίζεται 
περισσότερο με την ποιότητα ζωής. Όπως απέδειξε το έκτο πρόγραμμα πλαίσιο δεν μπορούν να 
λυθούν όλα τα προβλήματα του πληθυσμού γύρω από την υγεία και τη γήρανση με έρευνα στα 
γονίδια και στα φάρμακα.  Άλλες τεχνολογίες και μέσα, όπως η νευροεπιστήμη, η τεχνολογία 
αποκατάστασης, η χρήση συστοιχιών νευροψυχολογικών δοκιμών κ.λπ. μπορούν να 
συμπληρώσουν τις βασικές ιατρικές λύσεις, παρέχοντας προστιθέμενη αξία. Τα ζητήματα 
δυνατότητας πρόσβασης έχουν επίσης κεντρική σημασία για την ιατρική έρευνα και πρέπει να 
μνημονεύονται ρητώς. Τα κλινικά αποτελέσματα μπορούν να εξυπηρετούν την κλινική πρακτική 
αλλά και την μη κλινική, δηλ. μπορούν να υποστηρίζουν την ένταξη ηλικιωμένων ή ασθενών 
στις δραστηριότητες της καθημερινής ζωής (όπως αυτόνομη διαβίωση, οδήγηση, ψώνια, κ.λπ). 
Αυτού του τύπου τα οφέλη δεν πρέπει να αποκλείονται ολοσχερώς από την έρευνα στον τομέα 
της υγείας.

Τροπολογία: Anne Ferreira

Τροπολογία 100
Παράρτημα Ι, Μέρος Ι, Τμήμα "Θεματικοί τομείς", σημείο 1 "Υγεία", υποσημείο "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 συμβολή στην καλή λειτουργία 
του ευρωπαϊκού κλάδου της υγείας και 
παράλληλη στήριξη της 
ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων του 
χώρου αυτού και αντιμετώπιση παγκόσμιων 
προβλημάτων υγείας, 
συμπεριλαμβανομένων των αναδυόμενων 
επιδημιών και των παραμελημένων 
ασθενειών. Η έρευνα θα αποσκοπεί 
ταυτόχρονα στην πρόληψη των ασθενειών 
και στην τελειοποίηση αποτελεσματικών 
θεραπευτικών αγωγών και φαρμάκων 
εξασφαλίζοντας ίση και ευρεία πρόσβαση 
στα αποτελέσματα των ερευνών που 
χρηματοδοτούνται από δημόσια κονδύλια.
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.
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Or. fr

Αιτιολόγηση

Εκτός από την υγεία των Ευρωπαίων πολιτών, το πρόγραμμα πρέπει να συμβάλλει στη 
βελτίωση της λειτουργίας του ευρωπαϊκού κλάδου της υγείας και όχι μόνον στην ενίσχυση της 
ανταγωνιστικότητας των κλάδων του χώρου της υγείας. Εκτός από τις αναδυόμενες επιδημίες 
ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δοθεί στις παραμελημένες ασθένειες που πλήττουν κυρίως τις 
φτωχές χώρες και τις οποίες τα προγράμματα έρευνας και ανάπτυξης της φαρμακοβιομηχανίας 
πολύ σπάνια λαμβάνουν υπόψη τους. Πρέπει επίσης να εξασφαλισθεί πρόσβαση όλων των 
σχετικών φορέων στα αποτελέσματα των ερευνών που χρηματοδοτούνται από δημόσια 
κονδύλια, διότι μόνον έτσι θα μπορέσουν να ικανοποιηθούν καλύτερα ορισμένες υγειονομικές 
ανάγκες και καταστάσεις  που δεν καλύπτονται επί του παρόντος καθώς και ο στόχος περί 
βελτίωσης του επιπέδου υγείας όλων, τόσο στην Ευρώπη όσο και στον κόσμο.

Τροπολογία: Giovanni Berlinguer

Τροπολογία 101
Παράρτημα Ι, Μέρος Ι, Τμήμα "Θεματικοί τομείς", σημείο 1 "Υγεία", υποσημείο "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 συμβολή στις επιδόσεις του 
ευρωπαϊκού τομέα υγείας (ταυτόχρονα με 
την αύξηση της ανταγωνιστικότητάς του 
από κοινωνική άποψη) και παράλληλα 
αντιμετώπιση παγκόσμιων προβλημάτων 
υγείας, συμπεριλαμβανομένων των 
αναδυόμενων επιδημιών και των 
παραμελημένων ασθενειών. Η έρευνα θα 
κατευθύνεται τόσο στην πρόληψη των 
ασθενειών όσο και στην ανάπτυξη 
αποτελεσματικών θεραπευτικών αγωγών 
και φαρμακευτικών προϊόντων, με 
κατοχύρωση της ισότιμης πρόσβασης στα 
αποτελέσματα της έρευνας. Θα δοθεί 
έμφαση στη μεταγραφική έρευνα (που 
"μεταγράφει" τις βασικές ανακαλύψεις σε 
εφαρμογές σε επίπεδο κλινικών πρακτικών 
και σε επίπεδο πληθυσμού) 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.
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Τροπολογία: Giovanni Berlinguer

Τροπολογία 102
Παράρτημα Ι, Μέρος Ι, Τμήμα "Θεματικοί τομείς", σημείο 1 "Υγεία", υποσημείο 

"Αιτιολογικό", παράγραφος 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 του καρκίνου, των καρδιαγγειακών 
και αναπνευστικών παθήσεων, των 
νευρολογικών και ψυχικών διαταραχών και 
νόσων, και ιδίως εκείνων που συνδέονται με 
τη γήρανση όπως η νόσος Αλτσχάιμερ και η 
νόσος Πάρκινσον, καθώς και επί μη 
μεταδοτικών ασθενειών που πλήττουν την 
υγεία των παιδιών) εξαρτάται από τη 
διεξαγωγή διεθνών πολυκεντρικών κλινικών 
δοκιμών οι οποίες επιτρέπουν τη μελέτη 
επαρκούς αριθμού ασθενών σε μικρό 
χρονικό διάστημα. Η επιδημιολογική έρευνα 
που αποσκοπεί στον εντοπισμό 
καθοριστικών παραγόντων ασθενειών σε 
επίπεδα που εκτείνονται από το μοριακό 
έως το κοινωνικό επίπεδο, για να καταλήξει 
σε ουσιαστικά συμπεράσματα, απαιτεί 
σημαντικό αριθμό διαφορετικών πληθυσμών 
και διεθνή δίκτυα. Για την ανάπτυξη νέων 
μεθόδων διάγνωσης και θεραπείας σπάνιων 
διαταραχών και για τη διεξαγωγή 
επιδημιολογικής έρευνας επί των 
διαταραχών αυτών, 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, 
συμπεριλαμβανομένων δημόσιων 
τραπεζών για βλαστοκύτταρα αίματος που 
προέρχονται από ομφάλιους λώρους.

Or. it
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Τροπολογία: Μάριος Ματσάκης 

Τροπολογία 103
Παράρτημα Ι, Μέρος Ι, Τμήμα "Θεματικοί τομείς", σημείο 1 "Υγεία", υποσημείο 

"Αιτιολογικό", παράγραφος 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 του καρκίνου, των καρδιαγγειακών 
παθήσεων, των ρευματικών νόσων, 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. en

Αιτιολόγηση

Οι ρευματικές νόσοι είναι εξαιρετικά διαδεδομένες ανά τον κόσμο και ισοδυναμούν με το 40 
έως 50% όλων των ασθενειών που σχετίζονται με την εργασία στην Ευρώπη. Επομένως, 
χρειάζεται επειγόντως αύξηση της έρευνας σε ευρωπαϊκό επίπεδο στις ασθένειες αυτές. 

Τροπολογία: Αδάμος Αδάμου

Τροπολογία 104
Παράρτημα Ι, Μέρος Ι, Τμήμα "Θεματικοί τομείς", σημείο 1 "Υγεία", υποσημείο 

"Αιτιολογικό", παράγραφος 2
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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 του καρκίνου, των καρδιαγγειακών 
παθήσεων, των ρευματικών νόσων, 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. en

Αιτιολόγηση

Οι ρευματικές νόσοι είναι μία από τις κύριες αιτίες της επιβάρυνσης λόγω ασθενειών σε όλη 
την Ευρώπη και οδηγεί σε απώλειες που υπολογίζονται σε περισσότερο από 2% του ΑΕΠ κάθε 
χρόνο. Οι ρευματικές νόσοι συγκαταλέγονται μεταξύ των πλέον διαδεδομένων ομάδων 
ασθενειών στην Ευρώπη. Περίπου το ένα τρίτο του πληθυσμού της Ευρώπης ή περίπου 100 
εκατομμύρια άνθρωποι υποφέρουν από μια ρευματική νόσο σε κάποια στιγμή της ζωής τους. 
Ένας στους πέντε Ευρωπαίους υποβάλλεται σε μακρόχρονη θεραπευτική αγωγή για 
ρευματισμούς και αρθρίτιδα. Πλήττονται άνθρωποι όλων των ηλικιακών ομάδων και 
αμφότερων των φύλων. Οι ρευματικές νόσοι αποτελούν μείζονα αιτία απώλειας ικανότητας 
προς εργασία. Οι ρευματικές διαταραχές είναι η πιο κοινή αιτία προβλημάτων υγείας που 
περιορίζουν την ικανότητα προς εργασία και ισοδυναμούν με το 40 έως 50% όλων των 
ασθενειών που σχετίζονται με την εργασία στην Ευρώπη.

Τροπολογία: Françoise Grossetête

Τροπολογία 105
Παράρτημα Ι, Μέρος Ι, Τμήμα "Θεματικοί τομείς", σημείο 1 "Υγεία", υποσημείο 
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"Αιτιολογικό", παράγραφος 3

Η ανάπτυξη μιας δυναμικής βιοϊατρικής 
έρευνας σε επίπεδο ΕΕ θα συμβάλει στην 
ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των 
ευρωπαϊκών βιομηχανικών κλάδων της 
ιατροφαρμακευτικής βιοτεχνολογίας, της 
ιατρικής τεχνολογίας και της 
φαρμακευτικής. Η ΕΕ θα πρέπει επίσης να 
διαδραματίσει ενεργό ρόλο στη δημιουργία 
ενός περιβάλλοντος ευνοϊκού για την 
καινοτομία στον φαρμακευτικό τομέα, με 
σκοπό κυρίως να μεγιστοποιήσει τις 
επιτυχίες της κλινικής έρευνας. Οι ΜΜΕ 
που αναπτύσσουν ερευνητική 
δραστηριότητα αποτελούν τη βασική 
οικονομική κινητήρια δύναμη της 
βιομηχανίας ιατροφαρμακευτικής 
βιοτεχνολογίας και ιατρικής τεχνολογίας. 
Παρά το γεγονός ότι η Ευρώπη αριθμεί 
σήμερα περισσότερες βιοτεχνολογικές 
εταιρείες από τις ΗΠΑ, η πλειονότητα των 
εταιρειών αυτών είναι μικρότερες και 
λιγότερο ώριμες από τις ανταγωνίστριές 
τους στις ΗΠΑ. Ο συνδυασμός των 
δημόσιων και των ιδιωτικών ερευνητικών 
προσπαθειών σε επίπεδο ΕΕ θα διευκολύνει 
την ανάπτυξή τους. Η διεξαγωγή 
δραστηριοτήτων έρευνας σε επίπεδο ΕΕ θα 
συμβάλει επίσης στην ανάπτυξη νέων 
προτύπων και προδιαγραφών που θα 
διαμορφώσουν ένα κατάλληλο νομοθετικό 
πλαίσιο για τις νέες ιατρικές τεχνολογίες 
(π.χ. την αναγεννητική ιατρική).

Η ανάπτυξη μιας δυναμικής βιοϊατρικής 
έρευνας σε επίπεδο ΕΕ θα συμβάλει στην 
ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των 
ευρωπαϊκών βιομηχανικών κλάδων της 
ιατροφαρμακευτικής βιοτεχνολογίας, της 
ιατρικής τεχνολογίας και της 
φαρμακευτικής. Η ΕΕ θα πρέπει επίσης να 
διαδραματίσει ενεργό ρόλο στη δημιουργία 
ενός περιβάλλοντος ευνοϊκού για την 
καινοτομία στον φαρμακευτικό τομέα, με 
σκοπό κυρίως να μεγιστοποιήσει τις 
επιτυχίες της κλινικής έρευνας. Στο πλαίσιο 
αυτό πρέπει να ευνοηθεί η εφαρμογή του 
προγράμματος MICE (Φαρμακολογική 
έρευνα για τα παιδιά της Ευρώπης) που 
προβλέπεται από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ.
... /... [για τα παιδιατρικά φάρμακα και για 
την τροποποίηση του κανονισμού του 
Συμβουλίου (EΟΚ) αριθ. 1768/92, της 
οδηγίας 2001/83/EΚ και του κανονισμού 
(EΚ) αριθ. 726/2004]. Οι ΜΜΕ που 
αναπτύσσουν ερευνητική δραστηριότητα 
αποτελούν τη βασική οικονομική κινητήρια 
δύναμη της βιομηχανίας 
ιατροφαρμακευτικής βιοτεχνολογίας και 
ιατρικής τεχνολογίας. Παρά το γεγονός ότι η 
Ευρώπη αριθμεί σήμερα περισσότερες 
βιοτεχνολογικές εταιρείες από τις ΗΠΑ, η 
πλειονότητα των εταιρειών αυτών είναι 
μικρότερες και λιγότερο ώριμες από τις 
ανταγωνίστριές τους στις ΗΠΑ. Ο 
συνδυασμός των δημόσιων και των 
ιδιωτικών ερευνητικών προσπαθειών σε 
επίπεδο ΕΕ θα διευκολύνει την ανάπτυξή 
τους. Η διεξαγωγή δραστηριοτήτων έρευνας 
σε επίπεδο ΕΕ θα συμβάλει επίσης στην 
ανάπτυξη νέων προτύπων και 
προδιαγραφών που θα διαμορφώσουν ένα 
κατάλληλο νομοθετικό πλαίσιο για τις νέες 
ιατρικές τεχνολογίες (π.χ. την αναγεννητική 
ιατρική).

Or. fr
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Αιτιολόγηση

Με την τροπολογία αυτή επιμένουμε στην πρόταση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που ζητεί τη 
δημιουργία του προγράμματος MICE εντός του έβδομου προγράμματος πλαισίου Ε&Α. 

Τροπολογία: Chris Davies, Satu Hassi, Vittorio Prodi, Dagmar Roth-Behrendt και Peter 
Liese

Τροπολογία 106
Παράρτημα Ι, Μέρος Ι, Τμήμα "Θεματικοί τομείς", σημείο 1 "Υγεία", υποσημείο 

"Αιτιολογικό", παράγραφος 3

Η ανάπτυξη μιας δυναμικής βιοϊατρικής 
έρευνας σε επίπεδο ΕΕ θα συμβάλει στην 
ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των 
ευρωπαϊκών βιομηχανικών κλάδων της 
ιατροφαρμακευτικής βιοτεχνολογίας, της 
ιατρικής τεχνολογίας και της 
φαρμακευτικής. Η ΕΕ θα πρέπει επίσης να 
διαδραματίσει ενεργό ρόλο στη δημιουργία 
ενός περιβάλλοντος ευνοϊκού για την 
καινοτομία στον φαρμακευτικό τομέα, με 
σκοπό κυρίως να μεγιστοποιήσει τις 
επιτυχίες της κλινικής έρευνας. Οι ΜΜΕ 
που αναπτύσσουν ερευνητική 
δραστηριότητα αποτελούν τη βασική 
οικονομική κινητήρια δύναμη της 
βιομηχανίας ιατροφαρμακευτικής 
βιοτεχνολογίας και ιατρικής τεχνολογίας. 
Παρά το γεγονός ότι η Ευρώπη αριθμεί 
σήμερα περισσότερες βιοτεχνολογικές 
εταιρείες από τις ΗΠΑ, η πλειονότητα των 
εταιρειών αυτών είναι μικρότερες και 
λιγότερο ώριμες από τις ανταγωνίστριές 
τους στις ΗΠΑ. Ο συνδυασμός των 
δημόσιων και των ιδιωτικών ερευνητικών 
προσπαθειών σε επίπεδο ΕΕ θα διευκολύνει 
την ανάπτυξή τους. Η διεξαγωγή 
δραστηριοτήτων έρευνας σε επίπεδο ΕΕ θα 
συμβάλει επίσης στην ανάπτυξη νέων 
προτύπων και προδιαγραφών που θα 
διαμορφώσουν ένα κατάλληλο νομοθετικό 
πλαίσιο για τις νέες ιατρικές τεχνολογίες
(π.χ. την αναγεννητική ιατρική).

Η ανάπτυξη μιας δυναμικής βιοϊατρικής 
έρευνας σε επίπεδο ΕΕ θα συμβάλει στην 
ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των 
ευρωπαϊκών βιομηχανικών κλάδων της 
ιατροφαρμακευτικής βιοτεχνολογίας, της 
ιατρικής τεχνολογίας και της 
φαρμακευτικής. Η ΕΕ θα πρέπει επίσης να 
διαδραματίσει ενεργό ρόλο στη δημιουργία 
ενός περιβάλλοντος ευνοϊκού για την 
καινοτομία στον φαρμακευτικό τομέα, με 
σκοπό κυρίως να μεγιστοποιήσει τις 
επιτυχίες της κλινικής έρευνας. Οι ΜΜΕ 
που αναπτύσσουν ερευνητική 
δραστηριότητα αποτελούν τη βασική 
οικονομική κινητήρια δύναμη της 
βιομηχανίας ιατροφαρμακευτικής 
βιοτεχνολογίας και ιατρικής τεχνολογίας. 
Παρά το γεγονός ότι η Ευρώπη αριθμεί 
σήμερα περισσότερες βιοτεχνολογικές 
εταιρείες από τις ΗΠΑ, η πλειονότητα των 
εταιρειών αυτών είναι μικρότερες και 
λιγότερο ώριμες από τις ανταγωνίστριές 
τους στις ΗΠΑ. Ο συνδυασμός των 
δημόσιων και των ιδιωτικών ερευνητικών 
προσπαθειών σε επίπεδο ΕΕ θα διευκολύνει 
την ανάπτυξή τους. Η διεξαγωγή 
δραστηριοτήτων έρευνας σε επίπεδο ΕΕ θα 
συμβάλει επίσης στην ανάπτυξη νέων 
προτύπων και προδιαγραφών που θα 
διαμορφώσουν ένα κατάλληλο νομοθετικό 
πλαίσιο για τις νέες ιατρικές τεχνολογίες 
(π.χ. την αναγεννητική ιατρική). Η 
ευρωπαϊκή έρευνα και καινοτομία στον 
τομέα των εναλλακτικών στρατηγικών 
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δοκιμής και ιδιαίτερα των μεθόδων χωρίς 
χρήση ζώων θα εξασφαλίσει την 
παγκόσμια πρωτοκαθεδρία όσον αφορά 
την εξέταση των ανησυχιών των πολιτών 
και των ενδιαφερομένων μερών σχετικά με 
τη συνεχιζόμενη χρήση ζώων στην 
βιοϊατρική έρευνα και θα μπορούσε 
επιπλέον να παράσχει αγορά για τους 
βιομηχανικούς τομείς.

Or. en

Τροπολογία: Giovanni Berlinguer

Τροπολογία 107
Παράρτημα Ι, Μέρος Ι, Τμήμα "Θεματικοί τομείς", σημείο 1 "Υγεία", υποσημείο 

"Αιτιολογικό", παράγραφος 3

Η ανάπτυξη μιας δυναμικής βιοϊατρικής 
έρευνας σε επίπεδο ΕΕ θα συμβάλει στην 
ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των 
ευρωπαϊκών βιομηχανικών κλάδων της 
ιατροφαρμακευτικής βιοτεχνολογίας, της 
ιατρικής τεχνολογίας και της 
φαρμακευτικής. Η ΕΕ θα πρέπει επίσης να 
διαδραματίσει ενεργό ρόλο στη δημιουργία 
ενός περιβάλλοντος ευνοϊκού για την 
καινοτομία στον φαρμακευτικό τομέα, με 
σκοπό κυρίως να μεγιστοποιήσει τις 
επιτυχίες της κλινικής έρευνας. Οι ΜΜΕ 
που αναπτύσσουν ερευνητική 
δραστηριότητα αποτελούν τη βασική 
οικονομική κινητήρια δύναμη της 
βιομηχανίας ιατροφαρμακευτικής 
βιοτεχνολογίας και ιατρικής τεχνολογίας. 
Παρά το γεγονός ότι η Ευρώπη αριθμεί 
σήμερα περισσότερες βιοτεχνολογικές 
εταιρείες από τις ΗΠΑ, η πλειονότητα των 
εταιρειών αυτών είναι μικρότερες και 
λιγότερο ώριμες από τις ανταγωνίστριές 
τους στις ΗΠΑ. Ο συνδυασμός των 
δημόσιων και των ιδιωτικών ερευνητικών 
προσπαθειών σε επίπεδο ΕΕ θα διευκολύνει 
την ανάπτυξή τους. Η διεξαγωγή 
δραστηριοτήτων έρευνας σε επίπεδο ΕΕ θα 
συμβάλει επίσης στην ανάπτυξη νέων 

Η ανάπτυξη μιας δυναμικής βιοϊατρικής 
έρευνας σε επίπεδο ΕΕ θα συμβάλει στη 
βελτίωση της υγείας και στην ενίσχυση της 
ανταγωνιστικότητας των ευρωπαϊκών 
βιομηχανικών κλάδων της 
ιατροφαρμακευτικής βιοτεχνολογίας, της 
ιατρικής τεχνολογίας και της 
φαρμακευτικής. Οι ΜΜΕ που αναπτύσσουν 
ερευνητική δραστηριότητα αποτελούν τη 
βασική οικονομική κινητήρια δύναμη της 
βιομηχανίας ιατροφαρμακευτικής 
βιοτεχνολογίας και ιατρικής τεχνολογίας. 
Παρά το γεγονός ότι η Ευρώπη αριθμεί 
σήμερα περισσότερες βιοτεχνολογικές 
εταιρείες από τις ΗΠΑ, η πλειονότητα των 
εταιρειών αυτών είναι μικρότερες και 
λιγότερο ώριμες από τις ανταγωνίστριές 
τους στις ΗΠΑ. Ο συνδυασμός των 
δημόσιων και των ιδιωτικών ερευνητικών 
προσπαθειών σε επίπεδο ΕΕ θα διευκολύνει 
την ανάπτυξή τους. Η διεξαγωγή 
δραστηριοτήτων έρευνας σε επίπεδο ΕΕ θα 
συμβάλει επίσης στην ανάπτυξη νέων 
προτύπων και προδιαγραφών που θα 
διαμορφώσουν ένα κατάλληλο νομοθετικό 
πλαίσιο για τις νέες ιατρικές τεχνολογίες 
(π.χ. την αναγεννητική ιατρική). Η 
κοινοτική χρηματοδότηση της έρευνας 
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προτύπων και προδιαγραφών που θα 
διαμορφώσουν ένα κατάλληλο νομοθετικό 
πλαίσιο για τις νέες ιατρικές τεχνολογίες 
(π.χ. την αναγεννητική ιατρική).

σύμφωνα με την αρχή της 
επικουρικότητας θα επικεντρώνεται στην 
έρευνα γύρω από ενήλικα βλαστοκύτταρα 
και έρευνα γύρω από βλαστοκύτταρα του 
ομφάλιου λώρου, χωρίς να απαγορεύεται η 
χρήση υπεράριθμων εμβρύων τα οποία 
ούτως ει άλλως προορίζονται να 
καταστραφούν, στον τομέα της έρευνας για 
θεραπευτικούς σκοπούς.  Σύμφωνα με το 
άρθρο 18 της Σύμβασης για τα Ανθρώπινα 
Δικαιώματα και τη Βιοϊατρική του 
Συμβουλίου της Ευρώπης (Σύμβαση 
Oviedo 1997), δεν μπορούν να παράγονται 
έμβρυα για σκοπούς έρευνας.

Or. it

Αιτιολόγηση

Ο Χάρτης Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης που διακηρύχθηκε στη Νίκαια 
(Γαλλία) στις 7 Δεκεμβρίου 2000, απαγορεύει ρητά τις πρακτικές ευγονικές και την 
αναπαραγωγική κλωνοποίηση αλλά δεν σχολιάζει ρητώς την έρευνα γύρω από τα έμβρυα 
(άρθρο 3)
- "(...) σύμφωνα με τις σχετικές διεθνείς συμβάσεις και κώδικες δεοντολογίας, π.χ.
(...) Σύμβαση για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα και τη Βιοϊατρική του Συμβουλίου της Ευρώπης 
που υπεγράφη στο Oviedo στις 4 Απριλίου 1997 και το Πρόσθετο Πρωτόκολλο περί 
Απαγόρευσης της Κλωνοποίησης Ανθρωπίνων Όντων που υπεγράφη στο Παρίσι στις 12 
Ιανουαρίου 1998"

Πηγή: Commission Staff Working Paper Report On Human Embryonic Stem Cell Research 
Brussels, 3.4.2003 SEC(2003) 441

Τροπολογία: Ευαγγελία Τζαμπάζη

Τροπολογία 108
Παράρτημα Ι, Μέρος Ι, Τμήμα "Θεματικοί τομείς", σημείο 1 "Υγεία", υποσημείο 

"Αιτιολογικό", παράγραφος 4

Οι δραστηριότητες έρευνας που θα 
υποστηριχθούν, στις οποίες 
συμπεριλαμβάνονται και δραστηριότητες 
έρευνας ανταποκρινόμενες σε πολιτικές 
ανάγκες, εκτίθενται κατωτέρω. Σε όλες τις 
δραστηριότητες θα δίνεται έμφαση σε δύο
οριζόντια θέματα στρατηγικής σημασίας, 

Οι δραστηριότητες έρευνας που θα 
υποστηριχθούν, στις οποίες 
συμπεριλαμβάνονται και δραστηριότητες 
έρευνας ανταποκρινόμενες σε πολιτικές 
ανάγκες, εκτίθενται κατωτέρω. Σε όλες τις 
δραστηριότητες θα αποδίδεται ιδιαίτερη 
προσοχή στα οριζόντια θέματα στρατηγικής 
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την παιδική υγεία και την υγεία του 
γηράσκοντος πληθυσμού. Θα 
υποστηριχθούν, κατά περίπτωση, 
στρατηγικά σχέδια έρευνας που έχουν 
καταρτισθεί από ευρωπαϊκές τεχνολογικές 
πλατφόρμες, όπως π.χ. αυτό που αφορά τα 
καινοτόμα φάρμακα. Συμπληρωματικά προς 
τις ανωτέρω δραστηριότητες και προς 
αντιμετώπιση νέων πολιτικών αναγκών, 
μπορεί να υποστηριχθούν πρόσθετες 
δραστηριότητες που καλύπτουν τομείς όπως 
η πολιτική δημόσιας υγείας και η 
επαγγελματική υγεία και ασφάλεια.

σημασίας, την παιδική υγεία και την υγεία 
του γηράσκοντος πληθυσμού και στη 
βελτίωση της ποιότητας ζωής μέσω της 
έρευνας στον τομέα της αποκατάστασης. 
Θα υποστηριχθούν, κατά περίπτωση, 
στρατηγικά σχέδια έρευνας που έχουν 
καταρτισθεί από ευρωπαϊκές τεχνολογικές 
πλατφόρμες, όπως π.χ. αυτό που αφορά τα 
καινοτόμα φάρμακα. Συμπληρωματικά προς 
τις ανωτέρω δραστηριότητες και προς 
αντιμετώπιση νέων πολιτικών αναγκών, 
μπορεί να υποστηριχθούν πρόσθετες 
δραστηριότητες που καλύπτουν τομείς όπως 
η πολιτική δημόσιας υγείας και η 
επαγγελματική υγεία και ασφάλεια. 

Or. en

Αιτιολόγηση

Έχει σημασία η εισαγωγή στον κορμό της έρευνας για την υγεία έρευνας που σχετίζεται 
περισσότερο με την ποιότητα ζωής. Όπως απέδειξε το έκτο πρόγραμμα πλαίσιο δεν μπορούν να 
λυθούν όλα τα προβλήματα του πληθυσμού γύρω από την υγεία και τη γήρανση με έρευνα στα 
γονίδια και στα φάρμακα.  Άλλες τεχνολογίες και μέσα, όπως η νευροεπιστήμη, η τεχνολογία 
αποκατάστασης, η χρήση συστοιχιών νευροψυχολογικών δοκιμών κ.λπ. μπορούν να 
συμπληρώσουν τις βασικές ιατρικές λύσεις, παρέχοντας προστιθέμενη αξία. Τα ζητήματα 
δυνατότητας πρόσβασης έχουν επίσης κεντρική σημασία για την ιατρική έρευνα και πρέπει να 
μνημονεύονται ρητώς. Τα κλινικά αποτελέσματα μπορούν να εξυπηρετούν την κλινική πρακτική 
αλλά και την μη κλινική, δηλ. μπορούν να υποστηρίζουν την ένταξη ηλικιωμένων ή ασθενών 
στις δραστηριότητες της καθημερινής ζωής (όπως αυτόνομη διαβίωση, οδήγηση, ψώνια, κ.λπ). 
Αυτού του τύπου τα οφέλη δεν πρέπει να αποκλείονται ολοσχερώς από την έρευνα στον τομέα 
της υγείας.

Τροπολογία: Cristina Gutiérrez-Cortines, John Bowis και Péter Olajos

Τροπολογία 109
Παράρτημα Ι, Μέρος Ι, Τμήμα "Θεματικοί τομείς", σημείο 1 "Υγεία", υποσημείο 

"Δραστηριότητες", 1ος υπότιτλος "Βιοτεχνολογία: εργαλεία και τεχνολογίες γενικής χρήσης 
στην υπηρεσία της ανθρώπινης υγείας", 1η παύλα

- Έρευνα υψηλής απόδοσης. Επιτάχυνση της 
πειραματικής εξέλιξης της βιοϊατρικής 
έρευνας με την ενίσχυση της παραγωγής, 
της τυποποίησης, της απόκτησης και της 
ανάλυσης δεδομένων.

- Έρευνα υψηλής απόδοσης. Επιτάχυνση της 
πειραματικής εξέλιξης της βιοϊατρικής 
έρευνας με την ενίσχυση της παραγωγής, 
της τυποποίησης, της απόκτησης και της 
ανάλυσης δεδομένων. Παράλληλα με τη 
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βασική έρευνα σχετικά με την 
νευροβιολογία και τη βιολογία της 
συμπεριφοράς, τη γενετική και 
γονιδιωματική για την υγεία του ανθρώπου 
και των ζώων.

Or. en

Αιτιολόγηση
Η τρέχουσα έρευνα απέδειξε ότι υπάρχει ανάγκη για επενδύσεις στη βασική έρευνα σχετικά με 
τις νευροεπιστήμες ως τον ακρογωνιαίο λίθο για τη βιοεπιστήμη και τη γνώση των ανθρωπίνων 
όντων.

Τροπολογία: Peter Liese

Τροπολογία 110
Παράρτημα Ι, Μέρος Ι, Τμήμα "Θεματικοί τομείς", σημείο 1 "Υγεία", υποσημείο 

"Δραστηριότητες", 1ος υπότιτλος "Βιοτεχνολογία: εργαλεία και τεχνολογίες γενικής χρήσης 
στην υπηρεσία της ανθρώπινης υγείας", 2η παύλα

- Ανίχνευση, διάγνωση και παρακολούθηση. 
Με έμφαση στις μη επεμβατικές και 
μικροεπεμβατικές προσεγγίσεις.

- Ανίχνευση, διάγνωση και παρακολούθηση.
Με έμφαση στις μη επεμβατικές και 
μικροεπεμβατικές προσεγγίσεις. Πρέπει να 
δοθεί προτεραιότητα στα εργαλεία
διάγνωσης που συνδέονται άμεσα με τη 
θεραπεία.

Or. en

Αιτιολόγηση

Στις γενετικές ασθένειες ιδιαίτερα αλλά και σε άλλες ασθένειες, η διάγνωση έχει σημειώσει 
εντυπωσιακή πρόοδο κατά τα τελευταία χρόνια, ιδίως λόγω της εντόπισης των νουκλεοτιδικών 
αλληλουχιών του DNA. Υπάρχει μεγάλο χάσμα μεταξύ διάγνωσης και θεραπείας. Για τον 
ασθενή είναι αναμφίβολα σημαντικό να έχει όχι μόνον διάγνωση αλλά και θεραπεία.  Αυτός 
είναι ο λόγος για τον οποίο οι δραστηριότητες έρευνας που λαμβάνουν υπόψη αυτό το 
πρόβλημα, πρέπει να έχουν προτεραιότητα.

Τροπολογία: Chris Davies, Satu Hassi, Vittorio Prodi, Dagmar Roth-Behrendt και Peter 
Liese

Τροπολογία 111
Παράρτημα Ι, Μέρος Ι, Τμήμα "Θεματικοί τομείς", σημείο 1 "Υγεία", υποσημείο 

"Δραστηριότητες", 1ος υπότιτλος "Βιοτεχνολογία: εργαλεία και τεχνολογίες γενικής χρήσης 
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στην υπηρεσία της ανθρώπινης υγείας", 3η παύλα

- Πρόβλεψη της καταλληλότητας, της 
ασφάλειας και της αποτελεσματικότητας
των μεθόδων θεραπείας. Ανάπτυξη και 
επικύρωση βιολογικών δεικτών, μεθόδων 
και μοντέλων in vivo και in vitro, 
συμπεριλαμβανομένων των προσεγγίσεων 
προσομοίωσης, φαρμοκογονιδιωματικής και 
στόχευσης και εναλλακτικών μεθόδων 
δοκιμών προς υποκατάσταση των δοκιμών 
σε ζώα.

- Πρόβλεψη της καταλληλότητας, της 
ασφάλειας και της αποτελεσματικότητας 
των μεθόδων θεραπείας. Ανάπτυξη και 
επικύρωση βιολογικών δεικτών, μεθόδων 
και μοντέλων in vitro, 
συμπεριλαμβανομένων των προσεγγίσεων 
προσομοίωσης, φαρμοκογονιδιωματικής και 
στόχευσης και άλλων εναλλακτικών 
μεθόδων δοκιμών προς υποκατάσταση των 
δοκιμών σε ζώα, ιδιαίτερα προς 
αντικατάσταση της χρήσης πρωτευόντων 
θηλαστικών. 

Or. en

Αιτιολόγηση

Έχοντας υπόψη τις απαιτήσεις στο Πρωτόκολλο για την προστασία και την καλή διαβίωση των 
ζώων και τις σοβαρές ανησυχίες των πολιτών στην Ευρώπη σχετικά με τις δοκιμές σε ζώα, 
είναι απαράδεκτο για την Ευρωπαϊκή Ένωση να χρηματοδοτεί την ανάπτυξη μεθόδων και 
μοντέλων in vivo. Σύμφωνα με το άρθρο 23 της οδηγίας του Συμβουλίου 86/609/EΟΚ και το 
άρθρο 7, παράγραφος 2 (α) και (β) του έκτου κοινοτικού προγράμματος δράσης για το 
περιβάλλον, η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να αναπτύσσει και να επικυρώνει εναλλακτικές 
μεθόδους αντί των δοκιμών σε ζώα. Επιπλέον, η Επιτροπή των ΕΚ και το Συμβούλιο έχουν 
επανειλημμένως δηλώσει τη δέσμευσή τους να μειώσουν και να αντικαταστήσουν τη χρήση 
πρωτευόντων θηλαστικών στην έρευνα όπως στο προοίμιο της απόφασης του Συμβουλίου 
1999/575/ΕΚ σχετικά με την Ευρωπαϊκή Σύμβαση για την προστασία των ζώων που 
χρησιμοποιούνται στην έρευνα. Πρέπει επομένως τούτο να αντανακλάται στη χρηματοδότηση 
της ΕΕ δυνάμει του προγράμματος πλαισίου.

Τροπολογία: Françoise Grossetête

Τροπολογία 112
Παράρτημα Ι, Μέρος Ι, Τμήμα "Θεματικοί τομείς", σημείο 1 "Υγεία", υποσημείο 

"Δραστηριότητες", 1ος υπότιτλος "Βιοτεχνολογία: εργαλεία και τεχνολογίες γενικής χρήσης 
στην υπηρεσία της ανθρώπινης υγείας", 4η παύλα

- Καινοτόμες θεραπευτικές προσεγγίσεις και 
παρεμβάσεις. Εδραίωση και περαιτέρω 
ανάπτυξη προηγμένων μεθόδων θεραπείας 
και τεχνολογιών, ικανών να βρουν 
εφαρμογή στη θεραπεία πολλών ασθενειών 
και διαταραχών.

- Καινοτόμες θεραπευτικές προσεγγίσεις και 
παρεμβάσεις. Εδραίωση και περαιτέρω 
ανάπτυξη προηγμένων μεθόδων θεραπείας 
και τεχνολογιών, ικανών να βρουν 
εφαρμογή στη θεραπεία πολλών ασθενειών 
και διαταραχών περιλαμβανομένων των 
ασθενειών που εκδηλώνονται σε παιδιά.
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Or. fr

Τροπολογία: Cristina Gutiérrez-Cortines, John Bowis και Péter Olajos

Τροπολογία 113
Παράρτημα Ι, Μέρος Ι, Τμήμα "Θεματικοί τομείς", σημείο 1 "Υγεία", υποσημείο 

"Δραστηριότητες", 2ος υπότιτλος "Μεταγραφική έρευνα στην υπηρεσία της ανθρώπινης 
υγείας", παύλα 2α (νέα)

- Ηθολογία του ανθρώπου. Μελέτη του 
ανθρώπου και του αστικού, φυσικού και 
πολιτισμικού περιβάλλοντος.

Or. es

Αιτιολόγηση

Η γνώση του ανθρώπου και των αντιδράσεών του και της προσαρμογής του στο περιβάλλον 
αποτελεί βασική προϋπόθεση εάν θέλουμε να κατανοήσουμε τη συμπεριφορά του και τις 
πιθανές δυσλειτουργίες.

Τροπολογία: Giovanni Berlinguer

Τροπολογία 114
Παράρτημα Ι, Μέρος Ι, Τμήμα "Θεματικοί τομείς", σημείο 1 "Υγεία", υποσημείο 

"Δραστηριότητες", 2ος υπότιτλος "Μεταγραφική έρευνα στην υπηρεσία της ανθρώπινης 
υγείας", 3η παύλα

- Μεταγραφική έρευνα επί των λοιμωδών 
νόσων. Καταπολέμηση της αντοχής στα 
αντιμικροβιακά φάρμακα, των παγκόσμιων 
απειλών του ΗΙV/AIDS, της ελονοσίας και 
της φυματίωσης, καθώς και των 
αναδυόμενων επιδημιών (π.χ. του 
συνδρόμου SARS και της εξαιρετικά 
παθογόνου γρίπης).

- Μεταγραφική έρευνα επί των λοιμωδών 
νόσων. Καταπολέμηση της αντοχής στα 
αντιμικροβιακά φάρμακα, των παγκόσμιων 
απειλών του ΗΙV/AIDS, της ελονοσίας και 
της φυματίωσης και άλλων παραμελημένων 
ασθενειών όπως η νόσος ύπνου 
(Τρυπανοσωμίαση Αφρικανική), η νόσος 
Chagas, το έλκος Buruli και η 
λεϊσμανίαση, καθώς και των αναδυόμενων 
επιδημιών (π.χ. του συνδρόμου SARS και 
της εξαιρετικά παθογόνου γρίπης).

Or. it

Αιτιολόγηση

Η πρόταση αγνοεί πολύ σημαντικές μολυσματικές ασθένειες που πλήττουν εκατομμύρια 
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ανθρώπους στις αναπτυσσόμενες χώρες. Οι διαθέσιμες σήμερα θεραπευτικές αγωγές για τις 
τροπικές ασθένειες που σχετίζονται με τη φτώχεια όπως η αφρικανική τρυπανοσωμίαση του 
ανθρώπου, η λεϊσμανίαση, η ασθένεια Chagas και το έλκος Buruli είναι συχνά ξεπερασμένες, 
τοξικές και δύσκολες στη χορήγησή τους.  Στο ψήφισμα που ενέκρινε στις 19 Φεβρουαρίου 
2004 η Μικτή Κοινοβουλευτική Συνέλευση ΑΚΕ-ΕΕ επισημάνθηκε ότι πρέπει να δοθεί νέα 
εκκίνηση στην έρευνα και ανάπτυξη για αποτελεσματικά νέα φάρμακα, εύχρηστα και 
εμπορεύσιμα σε τιμές υποφερτές στις αναπτυσσόμενες χώρες.

Τροπολογία: John Bowis

Τροπολογία 115
Παράρτημα Ι, Μέρος Ι, Τμήμα "Θεματικοί τομείς", σημείο 1 "Υγεία", υποσημείο 

"Δραστηριότητες", 2ος υπότιτλος "Μεταγραφική έρευνα στην υπηρεσία της ανθρώπινης 
υγείας", 3η παύλα

- Μεταγραφική έρευνα επί των λοιμωδών 
νόσων. Καταπολέμηση της αντοχής στα 
αντιμικροβιακά φάρμακα, των παγκόσμιων 
απειλών του ΗΙV/AIDS, της ελονοσίας και 
της φυματίωσης, καθώς και των 
αναδυόμενων επιδημιών (π.χ. του 
συνδρόμου SARS και της εξαιρετικά 
παθογόνου γρίπης).

- Μεταγραφική έρευνα επί των λοιμωδών 
νόσων. Καταπολέμηση της αντοχής στα 
αντιμικροβιακά φάρμακα, των παγκόσμιων 
απειλών του ΗΙV/AIDS, της ελονοσίας και 
της φυματίωσης, καθώς και των 
αναδυόμενων επιδημιών (π.χ. του 
συνδρόμου SARS και της εξαιρετικά 
παθογόνου γρίπης) και των παραμελημένων 
ασθενειών.

Or. en

Αιτιολόγηση

Υπάρχουν πολλές ασθένειες που πλήττουν πρωτίστως τις αναπτυσσόμενες χώρες, οι οποίες 
είναι παραμελημένες από την άποψη της μεταγραφικής έρευνας. Πρέπει να δοθεί έμφαση στις 
παραμελημένες ασθένειες που δεν περιλαμβάνονται στο πεδίο της έρευνας της 
φαρμακοβιομηχανίας και των προσπαθειών ανάπτυξης.

Τροπολογία: Dorette Corbey

Τροπολογία 116
Παράρτημα Ι, Μέρος Ι, Τμήμα "Θεματικοί τομείς", σημείο 1 "Υγεία", υποσημείο 

"Δραστηριότητες", 2ος υπότιτλος "Μεταγραφική έρευνα στην υπηρεσία της ανθρώπινης 
υγείας", 4η παύλα

- Μεταγραφική έρευνα επί των 
σοβαρότερων ασθενειών: καρκίνος, 
καρδιαγγειακές παθήσεις, 
διαβήτης/παχυσαρκία· σπάνιες ασθένειες· 
άλλες χρόνιες ασθένειες (π.χ. 

- Μεταγραφική έρευνα επί των 
σοβαρότερων ασθενειών: καρκίνος, 
πνευμονοπάθεια, καρδιαγγειακές παθήσεις, 
διαβήτης/παχυσαρκία· σπάνιες ασθένειες, 
παραμελημένες ασθένειες όπως η 
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οστεοαρθρίτιδα). Ανάπτυξη 
ασθενοκεντρικών στρατηγικών πρόληψης, 
διάγνωσης και θεραπείας, 
συμπεριλαμβανομένης της κλινικής έρευνας.

φυματίωση και η ελονοσία· άλλες χρόνιες 
ασθένειες (π.χ. οστεοαρθρίτιδα και 
ρευματικές παθήσεις). Ανάπτυξη 
ασθενοκεντρικών στρατηγικών πρόληψης, 
διάγνωσης και θεραπείας, 
συμπεριλαμβανομένης της κλινικής έρευνας.

Or. nl

Αιτιολόγηση

Περισσότερη προσοχή πρέπει να δοθεί στη θεραπεία και πρόληψη ορφανών και 
παραμελημένων ασθενειών όπως η φυματίωση, η ελονοσία κ.λπ.

Τροπολογία: Peter Liese

Τροπολογία 117
Παράρτημα Ι, Μέρος Ι, Τμήμα "Θεματικοί τομείς", σημείο 1 "Υγεία", υποσημείο 

"Δραστηριότητες", 2ος υπότιτλος "Μεταγραφική έρευνα στην υπηρεσία της ανθρώπινης 
υγείας", 4η 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: καρκίνος, 
καρδιαγγειακές παθήσεις,  αναπνευστικά 
νοσήματα, διαβήτης/παχυσαρκία· σπάνιες 
ασθένειες· άλλες χρόνιες ασθένειες (π.χ. 
οστεοαρθρίτιδα). Ανάπτυξη 
ασθενοκεντρικών στρατηγικών πρόληψης, 
διάγνωσης και θεραπείας, 
συμπεριλαμβανομένης της κλινικής έρευνας.

Or. en

Αιτιολόγηση

Τα αναπνευστικά νοσήματα είναι πιο συχνά από τον διαβήτη και πολλές άλλες ασθένειες. 
Σύμφωνα με την ΠΟΥ τα ποσά θα αυξηθούν κατά τα επόμενα δεκαπέντε έτη (Murray, Lopez, 
1997).

Τροπολογία: Μάριος Ματσάκης

Τροπολογία 118
Παράρτημα Ι, Μέρος Ι, Τμήμα "Θεματικοί τομείς", σημείο 1 "Υγεία", υποσημείο 
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"Δραστηριότητες", 2ος υπότιτλος "Μεταγραφική έρευνα στην υπηρεσία της ανθρώπινης 
υγείας", 4η 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: καρκίνος, 
καρδιαγγειακές παθήσεις, 
διαβήτης/παχυσαρκία· ρευματικές νόσοι,
σπάνιες ασθένειες· άλλες χρόνιες ασθένειες 
(π.χ. οστεοαρθρίτιδα). Ανάπτυξη 
ασθενοκεντρικών στρατηγικών πρόληψης, 
διάγνωσης και θεραπείας, 
συμπεριλαμβανομένης της κλινικής έρευνας.

Or. en

Αιτιολόγηση

Οι ρευματικές νόσοι είναι εξαιρετικά διαδεδομένες ανά τον κόσμο και ισοδυναμούν με το 40 
έως 50% όλων των ασθενειών που σχετίζονται με την εργασία στην Ευρώπη. Επομένως, 
χρειάζεται επειγόντως αύξηση της έρευνας σε ευρωπαϊκό επίπεδο στις ασθένειες αυτές.

Τροπολογία: Αδάμος Αδάμου

Τροπολογία 119
Παράρτημα Ι, Μέρος Ι, Τμήμα "Θεματικοί τομείς", σημείο 1 "Υγεία", υποσημείο 

"Δραστηριότητες", 2ος υπότιτλος "Μεταγραφική έρευνα στην υπηρεσία της ανθρώπινης 
υγείας", 4η 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: καρκίνος, 
καρδιαγγειακές παθήσεις, 
διαβήτης/παχυσαρκία· ρευματικές νόσοι· 
σπάνιες ασθένειες· άλλες χρόνιες ασθένειες 
(π.χ. οστεοαρθρίτιδα). Ανάπτυξη 
ασθενοκεντρικών στρατηγικών πρόληψης, 
διάγνωσης και θεραπείας, 
συμπεριλαμβανομένης της κλινικής έρευνας.

Or. en

Αιτιολόγηση

Οι ρευματικές νόσοι είναι μία από τις κύριες αιτίες της επιβάρυνσης λόγω ασθενειών σε όλη 
την Ευρώπη και οδηγεί σε απώλειες που υπολογίζονται σε περισσότερο από 2% του ΑΕΠ κάθε 
χρόνο. Οι ρευματικές νόσοι συγκαταλέγονται μεταξύ των πλέον διαδεδομένων ομάδων 
ασθενειών στην Ευρώπη. Περίπου το ένα τρίτο του πληθυσμού της Ευρώπης ή περίπου 100 



AM\587815EL.doc 43/78 PE 364.923v01-00

EL

εκατομμύρια άνθρωποι υποφέρουν από μια ρευματική νόσο σε κάποια στιγμή της ζωής τους. 
Ένας στους πέντε Ευρωπαίους υποβάλλεται σε μακρόχρονη θεραπευτική αγωγή για 
ρευματισμούς και αρθρίτιδα. Πλήττονται άνθρωποι όλων των ηλικιακών ομάδων και 
αμφότερων των φύλων. Οι ρευματικές νόσοι αποτελούν μείζονα αιτία απώλειας ικανότητας 
προς εργασία. Οι ρευματικές διαταραχές είναι η πιο κοινή αιτία προβλημάτων υγείας που 
περιορίζουν την ικανότητα προς εργασία και ισοδυναμούν με το 40 έως 50% όλων των 
ασθενειών που σχετίζονται με την εργασία στην Ευρώπη.

Τροπολογία: John Bowis

Τροπολογία 120
Παράρτημα Ι, Μέρος Ι, Τμήμα "Θεματικοί τομείς", σημείο 1 "Υγεία", υποσημείο 

"Δραστηριότητες", 2ος υπότιτλος "Μεταγραφική έρευνα στην υπηρεσία της ανθρώπινης 
υγείας", 4η 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: καρκίνος, 
καρδιαγγειακές παθήσεις, 
διαβήτης/παχυσαρκία· σπάνιες ασθένειες· 
άλλες χρόνιες ασθένειες (π.χ. ρευματικές 
παθήσεις και οστεοαρθρίτιδα). Ανάπτυξη 
ασθενοκεντρικών στρατηγικών πρόληψης, 
διάγνωσης και θεραπείας, 
συμπεριλαμβανομένης της κλινικής έρευνας.

Or. en

Αιτιολόγηση

Περίπου το ένα τρίτο του πληθυσμού της Ευρώπης ή περίπου 100 εκατομμύρια άνθρωποι 
υποφέρουν από μια ρευματική νόσο σε κάποια στιγμή της ζωής τους. Οι ρευματικές διαταραχές 
είναι η πιο κοινή αιτία προβλημάτων υγείας που περιορίζουν την ικανότητα προς εργασία και 
ισοδυναμούν με το 40 έως 50% όλων των ασθενειών που σχετίζονται με την εργασία στην 
Ευρώπη. Συνολικά, οι ρευματικές νόσοι είναι μία από τις κύριες αιτίες της επιβάρυνσης λόγω 
ασθενειών σε όλη την Ευρώπη με απώλειες που υπολογίζονται σε περισσότερο από 2% του 
ΑΕΠ κάθε χρόνο. Χρειάζεται επειγόντως να αυξηθούν οι προσπάθειες έρευνας σε ευρωπαϊκό 
επίπεδο για να αντιμετωπισθεί μία από τις πλέον δαπανηρές ομάδες ασθενειών.

Τροπολογία: Johannes Blokland, Hiltrud Breyer, Peter Liese και Vittorio Prodi

Τροπολογία 121
Παράρτημα Ι, Μέρος Ι, Τμήμα "Θεματικοί τομείς", σημείο 1 "Υγεία", υποσημείο 

"Δραστηριότητες", 2ος υπότιτλος "Μεταγραφική έρευνα στην υπηρεσία της ανθρώπινης 
υγείας", παύλα 4α (νέα)
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- Παρηγορητική ιατρική: θεραπεία του 
πόνου και των συμπτωμάτων σε ανίατες 
προς το παρόν ασθένειες, προκειμένου να 
καταπολεμηθούν όσο το δυνατόν πιο 
αποτελεσματικά τα συμπτώματα των 
ασθενών.

Or. en

Αιτιολόγηση

Πολλές ασθένειες θα παραμείνουν ανίατες κατά τα προσεχή επτά ή οκτώ έτη. Επίσης θα 
εξακολουθούν να πεθαίνουν από ασθένειες οι άνθρωποι και μετά τη λήξη του έβδομου 
προγράμματος πλαισίου για την έρευνα. Στόχος της παρηγορητικής ιατρικής είναι να 
καταπολεμήσει τις οδύνες, κυρίως τον πόνο, καθώς και άλλα συμπτώματα όπως είναι η δίψα, ο 
κνησμός ή η ναυτία, όταν δεν δυνατόν να καταπολεμηθεί πλέον η αιτία της ίδια της ασθένειας.

Τροπολογία: Ευαγγελία Τζαμπάζη

Τροπολογία 122
Παράρτημα Ι, Μέρος Ι, Τμήμα "Θεματικοί τομείς", σημείο 1 "Υγεία", υποσημείο 

"Δραστηριότητες", 3ος υπότιτλος "Βελτιστοποίηση των παροχών ιατροφαρμακευτικής 
περίθαλψης για τους ευρωπαίους πολίτες", 1η παύλα

- Μεταφορά των αποτελεσμάτων των 
κλινικών ερευνών στην κλινική πρακτική.
Κατανόηση της διαδικασίας λήψης κλινικών 
αποφάσεων και των διαδικασιών μεταφοράς 
των αποτελεσμάτων της κλινικής έρευνας 
στην κλινική πρακτική, λαμβάνοντας ιδίως 
υπόψη τις ιδιαιτερότητες ομάδων όπως τα 
παιδιά, οι γυναίκες και οι ηλικιωμένοι.

- Μεταφορά των αποτελεσμάτων των 
κλινικών ερευνών στην κλινική πρακτική.
Κατανόηση της διαδικασίας λήψης κλινικών 
αποφάσεων και των διαδικασιών μεταφοράς 
των αποτελεσμάτων της κλινικής έρευνας 
στην κλινική πρακτική, λαμβάνοντας ιδίως 
υπόψη τις ιδιαιτερότητες ομάδων όπως τα 
παιδιά, οι γυναίκες, οι ηλικιωμένοι και οι 
ανάπηροι.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η παροχή ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης συχνά δεν σχεδιάζεται καταλλήλως ώστε να 
εξασφαλίζεται η δέουσα πρόσβαση των αναπήρων.  Δεν διεξάγεται έρευνα σχετικά με το πώς 
φθάνει η ιατροφαρμακευτική περίθαλψη στις μειονεκτούσες ομάδες, ζήτημα που πρέπει να 
διερευνηθεί.
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Τροπολογία: Ευαγγελία Τζαμπάζη

Τροπολογία 123
Παράρτημα Ι, Μέρος Ι, Τμήμα "Θεματικοί τομείς", σημείο 1 "Υγεία", υποσημείο 

"Δραστηριότητες", 3ος υπότιτλος "Βελτιστοποίηση των παροχών ιατροφαρμακευτικής 
περίθαλψης για τους ευρωπαίους πολίτες", 2η 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, 
συμπεριλαμβανομένων των πληθυσμιακών 
μεταβολών (π.χ. πληθυσμιακή γήρανση, 
κινητικότητα και μετανάστευση, αλλαγή του 
εργασιακού τοπίου). Πρόσβαση των 
μειονεκτούντων πληθυσμών 
περιλαμβανομένων των αναπήρων στην 
ιατροφαρμακευτική περίθαλψη.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η παροχή ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης συχνά δεν σχεδιάζεται καταλλήλως ώστε να 
εξασφαλίζεται η δέουσα πρόσβαση των αναπήρων και των εθνοτικών μειονοτήτων.  Δεν 
διεξάγεται έρευνα σχετικά με το πώς φθάνει η ιατροφαρμακευτική περίθαλψη στις 
μειονεκτούσες ομάδες, ζήτημα που πρέπει να διερευνηθεί.

Τροπολογία: Chris Davies, Satu Hassi, Vittorio Prodi, Dagmar Roth-Behrendt και Peter 
Liese

Τροπολογία 124
Παράρτημα Ι, Μέρος Ι, Τμήμα "Θεματικοί τομείς", σημείο 1 "Υγεία", υποσημείο 

"Δραστηριότητες", υπότιτλος 3α (νέος) 

• Εναλλακτικές στρατηγικές δοκιμών και 
μέθοδοι χωρίς χρήση ζώων

- Αύξηση της έρευνας για την ανάπτυξη 
και επικύρωση εναλλακτικών μεθόδων 
αντί των δοκιμών επί ζώων. Ανάπτυξη και 
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επικύρωση εναλλακτικών στρατηγικών 
δοκιμών και ιδιαίτερα μεθόδων χωρίς τη 
χρήση ζώων για δοκιμές εμβολίων για 
ανθρώπινη και κτηνιατρική χρήση, 
τοξικολογικές και φαρμακευτικές δοκιμές 
ασφάλειας και άλλους τομείς έρευνας. 
Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δοθεί στην 
αντικατάσταση της χρήσης πρωτευόντων 
θηλαστικών.

Or. en

Αιτιολόγηση

Σύμφωνα με τις απαιτήσεις που περιλαμβάνονται στο Πρωτόκολλο για την προστασία και την 
καλή διαβίωση των ζώων, το άρθρο 23 της οδηγίας του Συμβουλίου 86/609/ΕΟΚ και το άρθρο 
7 παράγραφος 2, στοιχεία (α) και (β) του έκτου κοινοτικού προγράμματος δράσης για το 
περιβάλλον, η ανάπτυξη και επικύρωση και εναλλακτικών στρατηγικών δοκιμής και ιδιαίτερα 
μεθόδων δοκιμών χωρίς χρήση ζώων πρέπει να περιληφθούν μεταξύ των δραστηριοτήτων σε 
σχέση με την έρευνα για την υγεία και την βιοϊατρική.

Τροπολογία: Chris Davies, Satu Hassi, Vittorio Prodi, Dagmar Roth-Behrendt και Peter 
Liese

Τροπολογία 125
Παράρτημα Ι, Μέρος Ι, Τμήμα "Θεματικοί τομείς", σημείο 2 "Τρόφιμα, γεωργία και 

βιοτεχνολογία", υποσημείο "Στόχος"

Δημιουργία μιας ευρωπαϊκής 
γνωσιοκεντρικής βιο-οικονομίας, 
συσπειρώνοντας την επιστημονική 
κοινότητα, τη βιομηχανία, και τα άλλα 
ενδιαφερόμενα μέρη με σκοπό την 
αξιοποίηση νέων και αναδυόμενων 
προοπτικών έρευνας οι οποίες 
ανταποκρίνονται στις ακόλουθες κοινωνικές 
και οικονομικές προκλήσεις: στην 
αυξανόμενη ζήτηση για ασφαλέστερα, 
υγιεινότερα και υψηλότερης ποιότητας 
τρόφιμα και για αειφόρο χρήση και 
παραγωγή ανανεώσιμων βιο-πόρων· στον 
αυξανόμενο κίνδυνο επιζωοτιών και 
ζωοανθρωπονόσων και διαταραχών που 
οφείλονται στη διατροφή· στους κινδύνους 
που απειλούν την αειφορία και την 
ασφάλεια της γεωργικής και της αλιευτικής 
παραγωγής και που οφείλονται ιδίως στην 

Δημιουργία μιας ευρωπαϊκής 
γνωσιοκεντρικής βιο-οικονομίας, 
συσπειρώνοντας την επιστημονική 
κοινότητα, τη βιομηχανία, και τα άλλα 
ενδιαφερόμενα μέρη με σκοπό την 
αξιοποίηση νέων και αναδυόμενων 
προοπτικών έρευνας οι οποίες 
ανταποκρίνονται στις ακόλουθες κοινωνικές 
και οικονομικές προκλήσεις: στην 
αυξανόμενη ζήτηση για ασφαλέστερα, 
υγιεινότερα και υψηλότερης ποιότητας 
τρόφιμα και για αειφόρο χρήση και 
παραγωγή ανανεώσιμων βιο-πόρων· στον 
αυξανόμενο κίνδυνο επιζωοτιών και 
ζωοανθρωπονόσων και διαταραχών που 
οφείλονται στη διατροφή· στους κινδύνους 
που απειλούν την αειφορία και την 
ασφάλεια της γεωργικής και της αλιευτικής 
παραγωγής και που οφείλονται ιδίως στην 
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αλλαγή του κλίματος· και στην αυξανόμενη 
ζήτηση για τρόφιμα υψηλής ποιότητας, 
λαμβανομένων υπόψη των παραμέτρων 
της ορθής μεταχείρισης των ζώων και της 
αγροτικής ανάπτυξης. 

αλλαγή του κλίματος· και στις αυξανόμενες 
ανησυχίες σχετικά με την ορθή 
μεταχείριση και την υγεία των ζώων κατά 
την παραγωγή τροφίμων, ιδιαίτερα σε 
σχέση με τη στέγαση, τη ζωοτεχνία, την 
εκτροφή, τις μεταφορές και τη σφαγή.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η "αυξανόμενη ζήτηση για τρόφιμα υψηλής ποιότητας" περιλαμβάνεται ήδη στην πρώτη 
πρόκληση οπότε το τελευταίο μέρος της τελευταίας πρότασης πρέπει να εισαχθεί εδώ. Για να 
εξασφαλισθούν ασφαλέστερα, υγιεινότερα και υψηλότερης ποιότητας τρόφιμα και για να 
ληφθούν υπόψη οι ανησυχίες του κοινού σχετικά με την ορθή μεταχείριση των ζώων και την 
προέλευση των τροφίμων τους, χρειάζεται περισσότερη έρευνα όσον αφορά τις επιπτώσεις των 
συστημάτων παραγωγής στην καλή διαβίωση των ζώων και τους τρόπους βελτίωσης της ορθής 
μεταχείρισης των ζώων κατά την παραγωγή τροφίμων.

Τροπολογία: Ευαγγελία Τζαμπάζη

Τροπολογία 126
Παράρτημα Ι, Μέρος Ι, Τμήμα "Θεματικοί τομείς", σημείο 3 "Τεχνολογίες της πληροφορίας 

και της επικοινωνίας", υποσημείο "Αιτιολογικό", παράγραφος 2

Η κλιμάκωση των οικονομικών και 
κοινωνικών αναγκών και αιτημάτων, σε 
συνδυασμό με την ευρεία διάδοση και 
καθιέρωση των ΤΠΕ και την αναγκαιότητα 
υπέρβασης των τεχνολογικών ορίων, 
διευρύνουν συνεχώς το πρόγραμμα στόχων 
και επιδιώξεων της έρευνας. Για να έλθει η 
τεχνολογία πιο κοντά τους χρήστες και στις 
οργανωτικές ανάγκες, χρειάζονται τα εξής: 
απόκρυψη της τεχνολογικής 
πολυπλοκότητας και κατ'απαίτηση 
αποκάλυψη της λειτουργικότητας· βελτίωση 
της ευχρηστίας και της διαθεσιμότητας, και 
μείωση του κόστους χρήσης της 
τεχνολογίας· προσφορά νέων εφαρμογών, 
λύσεων και υπηρεσιών ΤΠΕ οι οποίες θα 
είναι ασφαλείς, αξιόπιστες και 
προσαρμοσμένες στις ιδιαίτερες συνθήκες 
χρήσης και στις προτιμήσεις των χρηστών. 

Η κλιμάκωση των οικονομικών και 
κοινωνικών αναγκών και αιτημάτων, σε 
συνδυασμό με την ευρεία διάδοση και 
καθιέρωση των ΤΠΕ και την αναγκαιότητα 
υπέρβασης των τεχνολογικών ορίων, 
διευρύνουν συνεχώς το πρόγραμμα στόχων 
και επιδιώξεων της έρευνας. Για να έλθει η 
τεχνολογία πιο κοντά τους χρήστες και στις 
οργανωτικές ανάγκες, χρειάζονται τα εξής:
απόκρυψη της τεχνολογικής 
πολυπλοκότητας και κατ'απαίτηση 
αποκάλυψη της λειτουργικότητας· βελτίωση 
της ευχρηστίας και της διαθεσιμότητας, και 
μείωση του κόστους χρήσης της τεχνολογίας 
και της δυνατότητας πρόσβασης όλων, 
περιλαμβανομένων των αναπήρων·
προσφορά νέων εφαρμογών, λύσεων και 
υπηρεσιών ΤΠΕ οι οποίες θα είναι 
ασφαλείς, αξιόπιστες και προσαρμοσμένες 
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Ακολουθώντας τις επιταγές της αύξησης 
των επιδόσεων και της ταυτόχρονης 
μείωσης του κόστους, οι ερευνητές στον 
τομέα των ΤΠΕ συμμετέχουν σε έναν 
παγκόσμιο αγώνα δρόμου για τη συνεχή 
υπέρβαση των ορίων της μικρογράφησης, 
για τον έλεγχο της σύγκλισης μεταξύ των 
υπολογιστικών τεχνολογιών, των 
επικοινωνιακών τεχνολογιών και των 
τεχνολογιών μέσων μαζικής επικοινωνίας, 
αλλά και της σύγκλισης των τεχνολογιών 
αυτών με άλλες συναφείς επιστήμες και 
επιστημονικούς κλάδους, καθώς και για την 
ανάπτυξη συστημάτων ικανών να 
"μαθαίνουν" και να εξελίσσονται. Μέσα από 
αυτές τις διαφορετικές προσπάθειες, κάνει 
την εμφάνισή του σήμερα ένα νέο κύμα 
τεχνολογιών. Οι δραστηριότητες έρευνας 
στις ΤΠΕ βασίζονται επίσης σε ένα 
ευρύτερο φάσμα επιστημονικών και 
τεχνολογικών κλάδων όπως π.χ. οι 
βιοεπιστήμες και οι επιστήμες της ζωής, η 
ψυχολογία, η παιδαγωγική, οι γνωστικές και 
κοινωνικές επιστήμες.

στις ιδιαίτερες συνθήκες χρήσης και στις 
προτιμήσεις των χρηστών. Ακολουθώντας 
τις επιταγές της αύξησης των επιδόσεων και 
της ταυτόχρονης μείωσης του κόστους, οι 
ερευνητές στον τομέα των ΤΠΕ 
συμμετέχουν σε έναν παγκόσμιο αγώνα 
δρόμου για τη συνεχή υπέρβαση των ορίων 
της μικρογράφησης, για τον έλεγχο της 
σύγκλισης μεταξύ των υπολογιστικών 
τεχνολογιών, των επικοινωνιακών 
τεχνολογιών και των τεχνολογιών μέσων 
μαζικής επικοινωνίας, αλλά και της 
σύγκλισης των τεχνολογιών αυτών με άλλες 
συναφείς επιστήμες και επιστημονικούς 
κλάδους, καθώς και για την ανάπτυξη 
συστημάτων ικανών να "μαθαίνουν" και να 
εξελίσσονται. Μέσα από αυτές τις 
διαφορετικές προσπάθειες, κάνει την 
εμφάνισή του σήμερα ένα νέο κύμα 
τεχνολογιών. Οι δραστηριότητες έρευνας 
στις ΤΠΕ βασίζονται επίσης σε ένα 
ευρύτερο φάσμα επιστημονικών και 
τεχνολογικών κλάδων όπως π.χ. οι 
βιοεπιστήμες και οι επιστήμες της ζωής, η 
ψυχολογία, η παιδαγωγική, οι γνωστικές και 
κοινωνικές επιστήμες.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η πρόσβαση των αναπήρων στην κοινωνία της πληροφορίας έχει απόλυτη σημασία 
προκειμένου να εκπληρωθούν οι στόχοι της Λισσαβώνας περί κοινωνικής ένταξης των 
μειονεκτουσών ομάδων.  Επ' αυτού το Ευρωπαϊκό φόρουμ των ατόμων με ειδικές ανάγκες 
πιστεύει ότι το πρόγραμμα πλαίσιο πρέπει να υιοθετήσει διπλή προσέγγιση που να εμπεριέχει 
τόσο τις αρχές των υποβοηθητικών τεχνολογιών όσο και τις αρχές του Σχεδιασμού για Όλους.   
Έχοντας υπόψη τον ταχύ ρυθμό της καινοτομίας και των αλλαγών στον τομέα αυτό έχει 
ουσιαστική σημασία η προοπτική και η εισροή χρηστών με ειδικές ανάγκες να ενσωματωθεί 
οριζοντίως σε όλα τα σχέδια της κοινωνίας της πληροφορίας τόσο όσον αφορά τις καινοτομίες 
των ΤΠΕ για αγαθά/εξοπλισμό και υπηρεσίες όσο και την αλληλεπίδραση μεταξύ 
υποβοηθητικών τεχνολογιών και παγκόσμιου σχεδιασμού.  
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Τροπολογία: Edite Estrela

Τροπολογία 127
Παράρτημα Ι, Μέρος Ι, Τμήμα "Θεματικοί τομείς", σημείο 3 "Τεχνολογίες της πληροφορίας 

και της επικοινωνίας", υποσημείο "Αιτιολογικό", παράγραφος 4

Στο πλαίσιο μιας σφαιρικής και ολιστικής 
στρατηγικής, οι δραστηριότητες έρευνας επί 
των ΤΠΕ θα συνδέονται στενά με τα 
πολιτικά μέτρα υπέρ της εξάπλωσης και της 
υιοθέτησης των ΤΠΕ και με τα ρυθμιστικά 
μέτρα στον τομέα αυτό. Οι σχετικές 
προτεραιότητες έχουν καθορισθεί κατόπιν 
εκτενών διαβουλεύσεων και λαμβανομένων 
υπόψη των στοιχείων και προοπτικών που 
προέκυψαν από μια σειρά ευρωπαϊκών
τεχνολογικών πλατφορμών και 
βιομηχανικών πρωτοβουλιών σε τομείς 
όπως η νανοηλεκτρονική, τα ενσωματωμένα 
συστήματα, οι κινητές επικοινωνίες, τα 
ηλεκτρονικά μέσα, η ρομποτική και το 
λογισμικό, οι υπηρεσίες, και οι τεχνολογίες 
και εφαρμογές πλέγματος (grids).

Στο πλαίσιο μιας σφαιρικής και ολιστικής 
στρατηγικής, οι δραστηριότητες έρευνας επί 
των ΤΠΕ θα συνδέονται στενά με τα 
πολιτικά μέτρα υπέρ της εξάπλωσης και της 
υιοθέτησης των ΤΠΕ και με τα ρυθμιστικά 
μέτρα στον τομέα αυτό. Οι σχετικές 
προτεραιότητες έχουν καθορισθεί κατόπιν 
εκτενών διαβουλεύσεων και λαμβανομένων 
υπόψη των στοιχείων και προοπτικών που 
προέκυψαν από μια σειρά ευρωπαϊκών 
τεχνολογικών πλατφορμών και 
βιομηχανικών πρωτοβουλιών σε τομείς 
όπως η νανοηλεκτρονική, τα ενσωματωμένα 
συστήματα, οι κινητές επικοινωνίες, τα 
ηλεκτρονικά μέσα, η ρομποτική και το 
λογισμικό, οι υπηρεσίες, και οι τεχνολογίες 
και εφαρμογές πλέγματος (grids) και η 
σχετική υποδομή που αποσκοπεί να 
αυξήσει την υψηλού επιπέδου ικανότητα 
της Ευρώπης στον τομέα των 
ηλεκτρονικών υπολογιστών (GÉANT και 
GRID).

Or. pt

Αιτιολόγηση

Οι υποδομές GÉANT, τα δίκτυα υψηλής ταχύτητας και οι τεχνολογίες GRID πρέπει να 
υποστηριχθούν όσο γίνεται περισσότερο δεδομένου ότι αποτελούν μείζονα επιτυχία που 
προέρχεται από την έρευνα που χρηματοδοτείται βάσει των προγραμμάτων πλαισίων και από τη 
στιγμή που βρίσκονται επί του παρόντος στην πρώτη γραμμή των παγκοσμίου κύρους ΤΠΕ -
θέση που δεν πρέπει να τεθεί εν κινδύνω.

Τροπολογία: Ευαγγελία Τζαμπάζη

Τροπολογία 128
Παράρτημα Ι, Μέρος Ι, Τμήμα "Θεματικοί τομείς", σημείο 3 "Τεχνολογίες της πληροφορίας 

και της επικοινωνίας", υποσημείο "Δραστηριότητες", υπότιτλος "Έρευνα εφαρμογών" 1η 
παύλα

- Ανταπόκριση των ΤΠΕ στις κοινωνικές - Ανταπόκριση των ΤΠΕ στις κοινωνικές 
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προκλήσεις: Νέα συστήματα και υπηρεσίες 
σε τομείς δημόσιου ενδιαφέροντος, τα οποία 
βελτιώνουν την ποιότητα, την 
αποτελεσματικότητα, την πρόσβαση και την 
ένταξη· φιλικές προς τον χρήστη εφαρμογές, 
ολοκλήρωση νέων τεχνολογιών και 
πρωτοβουλιών όπως εκείνων που αφορούν 
τα περιβάλλοντα υποβοηθούμενης 
αυτόνομης διαβίωσης.

προκλήσεις: Νέα συστήματα και υπηρεσίες 
σε τομείς δημόσιου ενδιαφέροντος, τα οποία 
βελτιώνουν την ποιότητα, την 
αποτελεσματικότητα, την πρόσβαση και την 
ένταξη ιδιαίτερα όσον αφορά τις 
μειονεκτούσες ομάδες, περιλαμβανομένης 
της δυνατότητας πρόσβασης των 
αναπήρων στις ΤΠΕ· φιλικές προς τον 
χρήστη εφαρμογές, ολοκλήρωση νέων 
τεχνολογιών και πρωτοβουλιών όπως 
εκείνων που αφορούν τα περιβάλλοντα 
υποβοηθούμενης αυτόνομης διαβίωσης.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η πρόσβαση των αναπήρων στην κοινωνία της πληροφορίας έχει απόλυτη σημασία 
προκειμένου να εκπληρωθούν οι στόχοι της Λισσαβώνας περί κοινωνικής ένταξης των 
μειονεκτουσών ομάδων.  Επ' αυτού το Ευρωπαϊκό φόρουμ των ατόμων με ειδικές ανάγκες 
πιστεύει ότι το πρόγραμμα πλαίσιο πρέπει να υιοθετήσει διπλή προσέγγιση που να εμπεριέχει 
τόσο τις αρχές των υποβοηθητικών τεχνολογιών όσο και τις αρχές του Σχεδιασμού για Όλους.

Έχοντας υπόψη τον ταχύ ρυθμό της καινοτομίας και των αλλαγών στον τομέα αυτό έχει 
ουσιαστική σημασία η προοπτική και η εισροή χρηστών με ειδικές ανάγκες να ενσωματωθεί 
οριζοντίως σε όλα τα σχέδια της κοινωνίας της πληροφορίας τόσο όσον αφορά τις καινοτομίες 
των ΤΠΕ για αγαθά/εξοπλισμό και υπηρεσίες όσο και την αλληλεπίδραση μεταξύ 
υποβοηθητικών τεχνολογιών και παγκόσμιου σχεδιασμού.

Τροπολογία: Edite Estrela

Τροπολογία 129
Παράρτημα Ι, Μέρος Ι, Τμήμα "Θεματικοί τομείς", σημείο 6 "Περιβάλλον 

(συμπεριλαμβανομένης της αλλαγής του κλίματος)", υποσημείο "Δραστηριότητες", υπότιτλος 
"Αλλαγή του κλίματος, ρύπανση και κίνδυνοι", 1η παύλα

- Πιέσεις στο περιβάλλον και στο κλίμα: 
Λειτουργία του κλίματος και του Γήινου 
συστήματος· μέτρα προσαρμογής και 
μετριασμού· ρύπανση ατμόσφαιρας, 
εδάφους και υδάτων· αλλαγές στη σύνθεση 
της ατμόσφαιρας και στον κύκλο του νερού· 
αλληλεπιδράσεις μεταξύ κλίματος, χερσαίας 
επιφάνειας και ωκεανών· επιπτώσεις στη 
βιοποικιλότητα και τα οικοσυστήματα.

- Πιέσεις στο περιβάλλον και στο κλίμα: 
Μελέτη του τρόπου με τον οποίο το κλίμα 
μεταβλήθηκε στο παρελθόν (το 
"παλαιοκλίμα")· Λειτουργία του κλίματος 
και του Γήινου συστήματος· μέτρα 
προσαρμογής και μετριασμού· ρύπανση 
ατμόσφαιρας, εδάφους και υδάτων· αλλαγές 
στη σύνθεση της ατμόσφαιρας και στον 
κύκλο του νερού· αλληλεπιδράσεις μεταξύ 
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κλίματος, χερσαίας επιφάνειας και ωκεανών· 
επιπτώσεις στη βιοποικιλότητα και τα 
οικοσυστήματα.

Or. pt

Αιτιολόγηση

Η μελέτη του τρόπου με τον οποίο άλλαξε το κλίμα στο παρελθόν έχει εξαιρετική σημασία ως 
μέσο για την κατανόηση των σημερινών αλλαγών του κλίματος και θα βοηθήσει στο να 
διακρίνουμε τις αλλαγές που οφείλονται στις δραστηριότητες του ανθρώπου από εκείνες που 
οφείλονται σε φυσικές διακυμάνσεις.

Τροπολογία: Cristina Gutiérrez-Cortines

Τροπολογία 130
Παράρτημα Ι, Μέρος Ι, Τμήμα "Θεματικοί τομείς", σημείο 6 "Περιβάλλον 

(συμπεριλαμβανομένης της αλλαγής του κλίματος)", υποσημείο "Δραστηριότητες", υπότιτλος 
"Αλλαγή του κλίματος, ρύπανση και κίνδυνοι", 1η παύλα

– Πιέσεις στο περιβάλλον και στο 
κλίμα: Λειτουργία του κλίματος και του 
Γήινου συστήματος· μέτρα προσαρμογής και 
μετριασμού· ρύπανση ατμόσφαιρας, 
εδάφους και υδάτων· αλλαγές στη σύνθεση 
της ατμόσφαιρας και στον κύκλο του νερού· 
αλληλεπιδράσεις μεταξύ κλίματος, χερσαίας 
επιφάνειας και ωκεανών· επιπτώσεις στη 
βιοποικιλότητα και τα οικοσυστήματα.

– Πιέσεις στο περιβάλλον και στο 
κλίμα: Λειτουργία του κλίματος και του 
Γήινου συστήματος· αίτια της αλλαγής του 
κλίματος, μέτρα προσαρμογής και 
μετριασμού· ρύπανση ατμόσφαιρας, 
εδάφους και υδάτων· αλλαγές στη σύνθεση 
της ατμόσφαιρας και στον κύκλο του νερού· 
αλληλεπιδράσεις μεταξύ κλίματος, χερσαίας 
επιφάνειας και ωκεανών· αλληλεπίδραση 
γεωργίας και αλλαγής του κλίματος και
επιπτώσεις στη βιοποικιλότητα και τα 
οικοσυστήματα.

Or. es

Αιτιολόγηση

Χρειάζεται πιο εκτεταμένη επιστημονική γνώση του ρόλου που παίζει η γεωργία στη μεταβολή 
του κλίματος όσον αφορά την παγίδευση του άνθρακα στο έδαφος.

Τροπολογία: Chris Davies, Satu Hassi, Vittorio Prodi, Dagmar Roth-Behrendt και Peter 
Liese

Τροπολογία 131
Παράρτημα Ι, Μέρος Ι, Τμήμα "Θεματικοί τομείς", σημείο 6 "Περιβάλλον 
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(συμπεριλαμβανομένης της αλλαγής του κλίματος)", υποσημείο "Δραστηριότητες", υπότιτλος 
"Αλλαγή του κλίματος, ρύπανση και κίνδυνοι", 2η παύλα

- Περιβάλλον και υγεία: Αλληλεπίδραση 
μεταξύ των παραγόντων που ασκούν πιέσεις 
στο περιβάλλον και της ανθρώπινης υγείας 
(συμπεριλαμβάνεται ο προσδιορισμός των 
πηγών πίεσης, των σχέσεων με το 
περιβάλλον των εσωτερικών χώρων, των 
επιπτώσεων και των αναδυόμενων 
παραγόντων κινδύνου)· μέθοδοι 
ολοκληρωμένης εκτίμησης των κινδύνων 
που ενέχουν οι τοξικές ουσίες, 
συμπεριλαμβανομένων εναλλακτικών 
μεθόδων δοκιμών προς υποκατάσταση των 
δοκιμών σε ζώα· ποσοτικός προσδιορισμός 
των περιβαλλοντικών κινδύνων για την 
υγεία, ανάλυση κόστους-οφέλους πολιτικών 
μέτρων αντιμετώπισης αυτών των κινδύνων, 
και προσδιορισμός δεικτών για την 
ανάπτυξη στρατηγικών πρόληψης.

- Περιβάλλον και υγεία: Αλληλεπίδραση 
μεταξύ των παραγόντων που ασκούν πιέσεις 
στο περιβάλλον και της ανθρώπινης υγείας 
(συμπεριλαμβάνεται ο προσδιορισμός των 
πηγών πίεσης, των σχέσεων με το 
περιβάλλον των εσωτερικών χώρων, των 
επιπτώσεων και των αναδυόμενων 
παραγόντων κινδύνου)· μέθοδοι 
ολοκληρωμένης εκτίμησης των κινδύνων 
χωρίς χρήση ζώων που ενέχουν οι τοξικές 
ουσίες· ποσοτικός προσδιορισμός των 
περιβαλλοντικών κινδύνων για την υγεία, 
ανάλυση κόστους-οφέλους πολιτικών 
μέτρων αντιμετώπισης αυτών των κινδύνων, 
και προσδιορισμός δεικτών για την 
ανάπτυξη στρατηγικών πρόληψης.

Or. en

Αιτιολόγηση

Έχοντας υπόψη τις απαιτήσεις στο Πρωτόκολλο για την προστασία και την καλή διαβίωση των 
ζώων, τις σοβαρές ανησυχίες των πολιτών στην Ευρώπη σχετικά με τις δοκιμές σε ζώα και τον 
στόχο του προταθέντος κανονισμού σχετικά με τα χημικά προϊόντα για προώθηση των δοκιμών 
που δεν διενεργούνται σε ζώα, είναι απαράδεκτο η Ευρωπαϊκή Ένωση να χρηματοδοτεί την 
ανάπτυξη και χρήση περαιτέρω μεθόδων in vivo για τον έλεγχο της τοξικότητας. Σύμφωνα με το 
άρθρο 23 της οδηγίας του Συμβουλίου 86/609/EΟΚ και το άρθρο 7, παράγραφος 2 (α) και (β) 
του έκτου κοινοτικού προγράμματος δράσης για το περιβάλλον, τα πειράματα σε ζώα πρέπει να 
αντικατασταθούν από εναλλακτικές μεθόδους αντί των δοκιμών σε ζώα.

Τροπολογία: Edite Estrela

Τροπολογία 132
Παράρτημα Ι, Μέρος Ι, Τμήμα "Θεματικοί τομείς", σημείο 6 "Περιβάλλον 

(συμπεριλαμβανομένης της αλλαγής του κλίματος)", υποσημείο "Δραστηριότητες", υπότιτλος 
"Αλλαγή του κλίματος, ρύπανση και κίνδυνοι", 3η παύλα

- Φυσικοί κίνδυνοι: Βελτίωση της 
πρόβλεψης και της ολοκληρωμένης 
εκτίμησης της επικινδυνότητας, της 

- Φυσικοί κίνδυνοι: Βελτίωση της 
πρόβλεψης και της ολοκληρωμένης 
εκτίμησης της επικινδυνότητας, της 



AM\587815EL.doc 53/78 PE 364.923v01-00

EL

τρωτότητας και των κινδύνων ακραίων 
γεωλογικών φαινομένων (σεισμών, 
ηφαιστειακών εκρήξεων, θαλάσσιων 
κυμάτων βαρύτητας, κτλ.) και ακραίων 
καιρικών φαινομένων (καταιγίδων, 
πλημμύρων, κτλ.)· ανάπτυξη συστημάτων 
πρώιμης προειδοποίησης και βελτίωση των 
στρατηγικών πρόληψης και μετριασμού.

τρωτότητας και των κινδύνων ακραίων 
γεωλογικών φαινομένων (σεισμών, 
ηφαιστειακών εκρήξεων, θαλάσσιων 
κυμάτων βαρύτητας, κτλ.) και ακραίων 
καιρικών φαινομένων (καταιγίδων, 
ξηρασίας, πλημμύρων, κτλ.)· ανάπτυξη 
συστημάτων πρώιμης προειδοποίησης και 
βελτίωση των στρατηγικών πρόληψης και 
μετριασμού.

Or. pt

Αιτιολόγηση

Δεδομένου ότι ο πλανήτης θερμαίνεται, η πρόβλεψη στήριξης της έρευνας όσον αφορά τρόπους 
πρόληψης και μετριασμού των επιπτώσεων της ξηρασίας είναι εξαιρετικά σημαντική.

Τροπολογία: Cristina Gutiérrez-Cortines

Τροπολογία 133
Παράρτημα Ι, Μέρος Ι, Τμήμα "Θεματικοί τομείς", σημείο 6 "Περιβάλλον 

(συμπεριλαμβανομένης της αλλαγής του κλίματος)", υποσημείο "Δραστηριότητες", υπότιτλος 
"Αλλαγή του κλίματος, ρύπανση και κίνδυνοι", 3η παύλα

- Φυσικοί κίνδυνοι: Βελτίωση της 
πρόβλεψης και της ολοκληρωμένης 
εκτίμησης της επικινδυνότητας, της 
τρωτότητας και των κινδύνων ακραίων 
γεωλογικών φαινομένων (σεισμών, 
ηφαιστειακών εκρήξεων, θαλάσσιων 
κυμάτων βαρύτητας, κτλ.) και ακραίων 
καιρικών φαινομένων (καταιγίδων, 
πλημμύρων, κτλ.)· ανάπτυξη συστημάτων 
πρώιμης προειδοποίησης και βελτίωση των 
στρατηγικών πρόληψης και μετριασμού.

- Φυσικοί κίνδυνοι: Βελτίωση της 
πρόβλεψης και της ολοκληρωμένης 
εκτίμησης της επικινδυνότητας, της 
τρωτότητας και των κινδύνων ακραίων 
γεωλογικών φαινομένων (σεισμών, 
ηφαιστειακών εκρήξεων, θαλάσσιων 
κυμάτων βαρύτητας, κτλ.) και ακραίων 
καιρικών φαινομένων (καταιγίδων, 
πλημμύρων, κτλ.)· ανάπτυξη συστημάτων 
πρώιμης προειδοποίησης και βελτίωση των 
στρατηγικών πρόληψης και μετριασμού, και 
εκτίμηση του κοινωνικοοικονομικού 
αντικτύπου στις περιοχές που πλήττονται.

Or. es

Αιτιολόγηση

Ένα από τα πλέον σημαντικά καθήκοντα σχετικά με τις φυσικές καταστροφές είναι η εκτίμηση 
του αντικτύπου που έχουν οι καταστροφές αυτές στη συνέχεια της οικονομικής δραστηριότητας 
και ως εκ τούτου στην ευημερία του πληθυσμού. Δεν θα είχε νόημα να γνωρίζουμε περισσότερα 
για τις φυσικές καταστροφές εάν τούτο δεν οδηγούσε σε καλύτερη προστασία των περιοχών που 
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πλήττονται.

Τροπολογία: Cristina Gutiérrez-Cortines

Τροπολογία 134
Παράρτημα Ι, Μέρος Ι, Τμήμα "Θεματικοί τομείς", σημείο 6 "Περιβάλλον 

(συμπεριλαμβανομένης της αλλαγής του κλίματος)", υποσημείο "Δραστηριότητες", υπότιτλος 
"Αειφόρος διαχείριση των πόρων", 1η παύλα

- Διατήρηση και αειφόρος διαχείριση των 
φυσικών και ανθρωπογενών πόρων:
οικοσυστήματα· διαχείριση υδάτινων πόρων· 
διαχείριση και πρόληψη αποβλήτων· 
προστασία και διαχείριση της 
βιοποικιλότητας, προστασία των εδαφών, 
των θαλάσσιων πυθμένων και των 
παράκτιων περιοχών, καταπολέμηση της 
απερήμωσης και της υποβάθμισης των 
γαιών· διαχείριση δασών· αειφόρος 
διαχείριση και σχεδιασμός του αστικού 
περιβάλλοντος, διαχείριση δεδομένων και 
υπηρεσίες πληροφόρησης· εκτίμηση και 
προοπτική ανάλυση φυσικών διεργασιών.

- Διατήρηση και αειφόρος διαχείριση των 
φυσικών και ανθρωπογενών πόρων:
οικοσυστήματα· διαχείριση υδάτινων πόρων· 
διαχείριση και πρόληψη αποβλήτων· 
προστασία και διαχείριση της 
βιοποικιλότητας, προστασία των εδαφών, 
των θαλάσσιων πυθμένων και των 
παράκτιων περιοχών, καταπολέμηση της 
απερήμωσης και της υποβάθμισης των 
γαιών· διατήρηση του φυσικού τοπίου·
διαχείριση δασών· αειφόρος διαχείριση και 
σχεδιασμός του αστικού περιβάλλοντος, των 
ιστορικών πόρων και της πολιτιστικής 
κληρονομιάς, διαχείριση δεδομένων και 
υπηρεσίες πληροφόρησης· εκτίμηση και 
προοπτική ανάλυση φυσικών διεργασιών. 
Κριτήρια για την εκτίμηση του αντικτύπου 
της αστικής ανάπτυξης και των γεωργικών 
πολιτικών.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η μελέτη του περιβάλλοντος πρέπει να διενεργείται στο πλαίσιο ολιστικής προσέγγισης καθώς 
και οι πολιτικές που θα ανακύπτουν.

Τροπολογία: Ευαγγελία Τζαμπάζη

Τροπολογία 135
Παράρτημα Ι, Μέρος Ι, Τμήμα "Θεματικοί τομείς", σημείο 6 "Περιβάλλον 

(συμπεριλαμβανομένης της αλλαγής του κλίματος)", υποσημείο "Δραστηριότητες", υπότιτλος 
"Περιβαλλοντικές τεχνολογίες", 1η παύλα

- Περιβαλλοντικές τεχνολογίες 
παρατήρησης, πρόληψης, μετριασμού, 

Περιβαλλοντικές τεχνολογίες παρατήρησης, 
προσομοίωσης, πρόληψης, μετριασμού, 
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προσαρμογής, οικολογικής επανόρθωσης 
και αποκατάστασης του φυσικού και του 
ανθρωπογενούς περιβάλλοντος: 
περιβαλλοντικές τεχνολογίες που αφορούν 
τα ύδατα, το κλίμα, το ατμοσφαιρικό, το 
θαλάσσιο, το αστικό και το αγροτικό 
περιβάλλον, τα εδάφη, την επεξεργασία 
αποβλήτων, την ανακύκλωση, την καθαρή 
παραγωγή, την ασφάλεια των χημικών 
προϊόντων, την προστασία της 
πολιτιστικής κληρονομιάς και του 
δομημένου περιβάλλοντος.

προσαρμογής, οικολογικής επανόρθωσης 
και αποκατάστασης του φυσικού και του 
ανθρωπογενούς περιβάλλοντος: 
περιβαλλοντικές τεχνολογίες που αφορούν 
τα ύδατα, το κλίμα, το ατμοσφαιρικό, το 
θαλάσσιο, το αστικό και το αγροτικό 
περιβάλλον, τα εδάφη, την επεξεργασία 
αποβλήτων, την ανακύκλωση, την καθαρή 
παραγωγή, την ασφάλεια των χημικών 
προϊόντων.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η (μικρο- και μακρο-) προσομοίωση αποτελεί βασικό εργαλείο έρευνας για τον σχεδιασμό 
περιβαλλοντικών λύσεων και την πρόβλεψη προβλημάτων.

Τροπολογία: Cristina Gutiérrez-Cortines

Τροπολογία 136
Παράρτημα Ι, Μέρος Ι, Τμήμα "Θεματικοί τομείς", σημείο 6 "Περιβάλλον 

(συμπεριλαμβανομένης της αλλαγής του κλίματος)", υποσημείο "Δραστηριότητες", υπότιτλος 
"Περιβαλλοντικές τεχνολογίες", 1η παύλα α (νέα)

- Προστασία, διατήρηση και ενίσχυση της 
πολιτιστικής κληρονομιάς 
περιλαμβανομένων των ενδιαιτημάτων του 
ανθρώπου: βελτίωση της εκτίμησης των 
ζημιών που προκαλούνται στην 
πολιτιστική κληρονομιά, ανάπτυξη 
καινοτόμων στρατηγικών διατήρησης, 
προώθηση της ενσωμάτωσης της 
πολιτιστικής κληρονομιάς στην αστική 
χωροταξία.

Or. en

Αιτιολόγηση

Οι περιβαλλοντικές τεχνολογίες που έχουν ήδη ανακαλυφθεί κατά την έρευνα στον πολιτιστικό 
τομέα έχουν χρησιμοποιηθεί σε άλλους τομείς. 
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Τροπολογία: Ευαγγελία Τζαμπάζη

Τροπολογία 137
Παράρτημα Ι, Μέρος Ι, Τμήμα "Θεματικοί τομείς", σημείο 6 "Περιβάλλον 

(συμπεριλαμβανομένης της αλλαγής του κλίματος)", υποσημείο "Δραστηριότητες", υπότιτλος 
"Περιβαλλοντικές τεχνολογίες", 2η παύλα

- Αποτίμηση, επαλήθευση και δοκιμή 
τεχνολογιών: μέθοδοι και εργαλεία 
εκτίμησης των κινδύνων για το περιβάλλον 
και του κύκλου ζωής διεργασιών, 
τεχνολογιών και προϊόντων· υποστήριξη των 
ευρωπαϊκών τεχνολογικών πλατφορμών1 για 
την αειφόρο χημική τεχνολογία και για την 
ύδρευση και αποχέτευση· επιστημονικές και 
τεχνολογικές πτυχές ενός μελλοντικού 
ευρωπαϊκού προγράμματος επαλήθευσης 
και δοκιμής περιβαλλοντικών τεχνολογιών.

- Αποτίμηση, επαλήθευση και δοκιμή 
τεχνολογιών: μέθοδοι και εργαλεία 
εκτίμησης των κινδύνων για το περιβάλλον 
και του κύκλου ζωής διεργασιών, 
τεχνολογιών και προϊόντων· υποστήριξη των 
ευρωπαϊκών τεχνολογικών πλατφορμών1 για 
την αειφόρο χημική, δασική τεχνολογία και 
για την ύδρευση και αποχέτευση· 
επιστημονικές και τεχνολογικές πτυχές ενός 
μελλοντικού ευρωπαϊκού προγράμματος 
προσομοίωσης, επαλήθευσης και δοκιμής 
περιβαλλοντικών τεχνολογιών.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η (μικρο- και μακρο-) προσομοίωση αποτελεί βασικό εργαλείο έρευνας για τον σχεδιασμό 
περιβαλλοντικών λύσεων και την πρόβλεψη προβλημάτων.

Τροπολογία: Cristina Gutiérrez-Cortines

Τροπολογία 138
Παράρτημα Ι, Μέρος Ι, Τμήμα "Θεματικοί τομείς", σημείο 6 "Περιβάλλον 

(συμπεριλαμβανομένης της αλλαγής του κλίματος)", υποσημείο "Δραστηριότητες", υπότιτλος 
"Περιβαλλοντικές τεχνολογίες", 2η παύλα

- Αποτίμηση, επαλήθευση και δοκιμή 
τεχνολογιών: μέθοδοι και εργαλεία 
εκτίμησης των κινδύνων για το περιβάλλον
και του κύκλου ζωής διεργασιών, 
τεχνολογιών και προϊόντων· υποστήριξη των 
ευρωπαϊκών τεχνολογικών πλατφορμών για 
την αειφόρο χημική τεχνολογία και για την 
ύδρευση και αποχέτευση· επιστημονικές και 
τεχνολογικές πτυχές ενός μελλοντικού 
ευρωπαϊκού προγράμματος επαλήθευσης 

- Αποτίμηση, επαλήθευση και δοκιμή 
τεχνολογιών: μέθοδοι και εργαλεία 
εκτίμησης των κινδύνων για το περιβάλλον 
και του κύκλου ζωής διεργασιών, 
τεχνολογιών και προϊόντων· υποστήριξη των 
ευρωπαϊκών τεχνολογικών πλατφορμών για 
την αειφόρο χημική τεχνολογία και για την 
ύδρευση και αποχέτευση· επιστημονικές και 
τεχνολογικές πτυχές ενός μελλοντικού 
ευρωπαϊκού προγράμματος επαλήθευσης 

  
1 Οι στρατηγικές ερευνητικές κατευθύνσεις των συγκεκριμένων ευρωπαϊκών τεχνολογικών πλατφορμών 
θα ληφθούν υπόψη στις διάφορες δραστηριότητες.
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και δοκιμής περιβαλλοντικών τεχνολογιών. και δοκιμής περιβαλλοντικών τεχνολογιών·
αξιολόγηση και αντίκτυπος των 
τεχνολογιών αφαλάτωσης όσον αφορά το 
θαλάσσιο περιβάλλον και εδάφη.

Or. es

Αιτιολόγηση

Στην παρούσα τροπολογία δίνεται έμφαση στην ανάγκη να μελετηθούν βαθύτερα τα 
χαρακτηριστικά της αφαλάτωσης του θαλασσίου ύδατος, πολλά υποσχόμενη τεχνολογία με 
πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα.

Τροπολογία: Cristina Gutiérrez-Cortines

Τροπολογία 139
Παράρτημα Ι, Μέρος Ι, Τμήμα "Θεματικοί τομείς", σημείο 6 "Περιβάλλον 

(συμπεριλαμβανομένης της αλλαγής του κλίματος)", υποσημείο "Δραστηριότητες", υπότιτλος 
"Περιβαλλοντικές τεχνολογίες", 2η παύλα α (νέα) 

- Μαθηματικές μέθοδοι για την οικονομική 
εκτίμηση των ρυπογόνων εκπομπών:  
ανάπτυξη μοντέλων για την απόδοση 
οικονομικών τιμών σε αέριους ρύπους, 
περιβαλλοντική λογιστική.

Or. es

Αιτιολόγηση

Πρέπει να καταβληθούν περισσότερες προσπάθειες για την ανάπτυξη μαθηματικών μοντέλων τα 
οποία στο μέλλον θα βοηθήσουν στο να αποδοθούν τιμές στη ρύπανση ούτως ώστε η ρύπανση 
να μπορέσει να εγγραφεί στους λογαριασμούς μέσω ενιαίας λογιστικής μονάδας, με τον τρόπο 
αυτό δε να βοηθήσουν στην ανάπτυξη και άλλων εργαλείων.

Τροπολογία: Anne Laperrouze

Τροπολογία 140
Παράρτημα Ι, Μέρος Ι, Τμήμα "Θεματικοί τομείς", σημείο 6 "Περιβάλλον 

(συμπεριλαμβανομένης της αλλαγής του κλίματος)", υποσημείο "Δραστηριότητες", νέος 
υπότιτλος

Βιοποικιλότητα:
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προστασία και αειφόρος διαχείριση της 
βιοποικιλότητας, αποτίμηση και πρόβλεψη 
των μεσοπρόθεσμων και μακροπρόθεσμων 
τάσεων· αποτίμηση των περιβαλλοντικών, 
οικονομικών και κοινωνικών αντικτύπων 
των τροποποιήσεων της βιοποικιλότητας 
και αλληλεπιδράσεις μεταξύ της κοινωνίας 
και της βιοποικιλότητας.

Or. fr

Αιτιολόγηση

Η αποτίμηση της χιλιετίας του οικοσυστήματός μας έδειξε σαφώς την απώλεια βιοποικιλότητας 
που θα προκληθεί από τη σημερινή κακή διαχείριση. Αυτή η απώλεια βιοποικιλότητας 
βρίσκεται σε επίπεδο που δεν είχε φθάσει ποτέ στην ιστορία της ανθρωπότητας και απαιτεί 
σημαντικές προσπάθειες έρευνας σε ευρωπαϊκή κλίμακα.

Οι διεθνείς δεσμεύσεις όπως η Σύμβαση πλαίσιο των Ηνωμένων Εθνών για την αλλαγή του 
κλίματος (UNFSS) και το πρωτόκολλο του Κυότο ή ακόμη η Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών 
για την βιοποικιλότητα συνεπάγονται σημαντικές ανάγκες έρευνας στον τομέα της 
βιοποικιλότητας. 

Τροπολογία: Anne Ferreira

Τροπολογία 141
Παράρτημα Ι, Μέρος Ι, Τμήμα "Θεματικοί τομείς", σημείο 6 "Περιβάλλον 

(συμπεριλαμβανομένης της αλλαγής του κλίματος)", υποσημείο "Δραστηριότητες", νέος 
υπότιτλος

- Βιοποικιλότητα: 
προστασία, αποκατάσταση και αειφόρος 
διαχείριση της βιοποικιλότητας, 
αποτίμηση και πρόβλεψη των 
μεσοπρόθεσμων και μακροπρόθεσμων 
τάσεων περιλαμβάνοντας μέτρα που θα 
αποσκοπούν στην προστασία, την 
αποκατάσταση και την αειφόρο διαχείριση 
της βιοποικιλότητας· αποτίμηση των 
περιβαλλοντικών, οικονομικών και 
κοινωνικών αντικτύπων των 
τροποποιήσεων της βιοποικιλότητας και 
των αλληλεπιδράσεων μεταξύ της 
κοινωνίας και της βιοποικιλότητας.

Or. fr
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Αιτιολόγηση

Πολυάριθμες μελέτες τόνισαν με σαφήνεια την απώλεια βιοποικιλότητας που μεταφράζεται σε 
όλο και πιο ισχυρή απειλή εξαφάνισης ζωικών και φυτικών ειδών. Τα αίτια εντοπίζονται στην 
κακή διαχείριση αλλά κυρίως στις πολυάριθμες ρυπάνσεις που προκαλούν οι δραστηριότητες 
του ανθρώπου. Αυτή η απώλεια βιοποικιλότητας έφθασε σε άνευ προηγουμένου επίπεδο στην 
ιστορία της ανθρωπότητας, απαιτεί συνεπώς σημαντικές προσπάθειες έρευνας σε ευρωπαϊκή 
κλίμακα.
Οι διεθνείς δεσμεύσεις που ανέλαβε τόσο η Ένωση όσο και τα κράτη μέλη της, όπως η Σύμβαση 
πλαίσιο των Ηνωμένων Εθνών για την αλλαγή του κλίματος (UNFSS) και το πρωτόκολλο του 
Κυότο ή ακόμη η Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για την βιοποικιλότητα, κ.λπ. συνεπάγονται 
σημαντικές ανάγκες έρευνας στον τομέα της βιοποικιλότητας.

Τροπολογία: Ευαγγελία Τζαμπάζη

Τροπολογία 142
Παράρτημα Ι, Μέρος Ι, Τμήμα "Θεματικοί τομείς", σημείο 7 "Μεταφορές 

(συμπεριλαμβανομένης της αεροναυτικής)", υποσημείο "Στόχος"

Ανάπτυξη, με βάση τις τελευταίες 
τεχνολογικές εξελίξεις και προς όφελος των 
πολιτών και του κοινωνικού συνόλου, 
ολοκληρωμένων, οικολογικότερων και 
ευφυέστερων, πανευρωπαϊκών συστημάτων 
μεταφορών τα οποία δεν βλάπτουν το 
περιβάλλον και τους φυσικούς πόρους. 
Κατοχύρωση και περαιτέρω ενίσχυση της 
ηγετικής θέσης των ευρωπαϊκών 
βιομηχανιών στην παγκόσμια αγορά. 

Ανάπτυξη, με βάση τις τελευταίες 
τεχνολογικές εξελίξεις και προς όφελος 
όλων των πολιτών και του κοινωνικού 
συνόλου, ολοκληρωμένων, οικολογικότερων 
και ευφυέστερων, πανευρωπαϊκών 
συστημάτων μεταφορών, προσιτών στους 
αναπήρους, τα οποία δεν βλάπτουν το 
περιβάλλον και τους φυσικούς πόρους. 
Κατοχύρωση και περαιτέρω ενίσχυση της 
ηγετικής θέσης των ευρωπαϊκών 
βιομηχανιών στην παγκόσμια αγορά.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η πρόσβαση των αναπήρων στις γενικές υπηρεσίες μεταφορών αποτελεί κεντρικό σημείο της 
πολιτικής στον τομέα των μεταφορών των περισσότερων κρατών μελών.  Υπάρχουν ευκαιρίες 
για την ευρωπαϊκή έρευνα και τις αναπτυξιακές πρωτοβουλίες για τη στήριξη των επιτευγμάτων 
στον τομέα αυτό και την παροχή συγκριτικών δεδομένων για παράδειγμα, μελέτες για τη σχέση 
κόστους ωφελείας των προσιτών μεταφορών περιλαμβανομένων των ευρύτερων κοινωνικών 
επιπτώσεων και των βελτιωμένων και καινοτόμων λύσεων όσον αφορά τον σχεδιασμό. 
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Τροπολογία: Ευαγγελία Τζαμπάζη

Τροπολογία 143
Παράρτημα Ι, Μέρος Ι, Τμήμα "Θεματικοί τομείς", σημείο 7 "Μεταφορές 

(συμπεριλαμβανομένης της αεροναυτικής)", υποσημείο "Αιτιολογικό", παράγραφος 3

Οι στρατηγικές ερευνητικές κατευθύνσεις 
που αναδεικνύουν οι ευρωπαϊκές 
τεχνολογικές πλατφόρμες επιβεβαιώνουν 
την αναγκαιότητα διαμόρφωσης μιας νέας 
οπτικής των “συστημάτων μεταφορών” στην 
οποία θα λαμβάνεται υπόψη η διάδραση 
μεταξύ των οχημάτων, των δικτύων 
μεταφορών και της χρήσης των υπηρεσιών 
μεταφορών και η οποία μπορεί να 
αναπτυχθεί μόνο σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Οι 
δαπάνες ΕΤΑ σε όλους αυτούς τους τομείς 
σημειώνουν σήμερα ουσιαστική άνοδο, ενώ 
επιβάλλεται η ανάληψη συνεργατικής 
δράσης σε επίπεδο ΕΕ ώστε να επιτραπεί σε 
μια “κρίσιμη μάζα” παρόχων διαφόρων 
υπηρεσιών ΕΤΑ να αντεπεξέλθουν με 
οικονομικά αποδοτικό τρόπο στις 
προκλήσεις κλίμακας και 
πολυεπιστημονικότητας, αλλά και στις 
πολιτικές, τεχνολογικές και 
κοινωνικοοικονομικές προκλήσεις που 
θέτουν, σε μια διευρυμένη Ένωση, το 
“καθαρό και ασφαλές όχημα” του 
μέλλοντος, η διαλειτουργικότητα και η 
διατροπικότητα ιδίως σε σχέση με τις 
σιδηροδρομικές μεταφορές, η παροχή 
υπηρεσιών μεταφορών σε προσιτές τιμές, η 
ασφάλεια των ανθρώπων, η μεταφορική 
ικανότητα, η ασφάλεια των μέσων και των 
υποδομών, ο σεβασμός του περιβάλλοντος, 
κτλ. Επιπλέον, η ανάπτυξη τεχνολογιών 
υποστήριξης του συστήματος Galileo και 
των εφαρμογών του είναι απαραίτητη για 
την υλοποίηση των ευρωπαϊκών πολιτικών.  
Επιπλέον, η ανάπτυξη τεχνολογιών 
υποστήριξης του συστήματος Galileo και 
των εφαρμογών του είναι απαραίτητη για 
την υλοποίηση των ευρωπαϊκών πολιτικών.

Οι στρατηγικές ερευνητικές κατευθύνσεις 
που αναδεικνύουν οι ευρωπαϊκές 
τεχνολογικές πλατφόρμες επιβεβαιώνουν 
την αναγκαιότητα διαμόρφωσης μιας νέας 
οπτικής των “συστημάτων μεταφορών” στην 
οποία θα λαμβάνεται υπόψη η διάδραση 
μεταξύ των οχημάτων, των δικτύων 
μεταφορών και της χρήσης των υπηρεσιών 
μεταφορών και η οποία μπορεί να 
αναπτυχθεί μόνο σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Οι 
δαπάνες ΕΤΑ σε όλους αυτούς τους τομείς 
σημειώνουν σήμερα ουσιαστική άνοδο, ενώ 
επιβάλλεται η ανάληψη συνεργατικής 
δράσης σε επίπεδο ΕΕ ώστε να επιτραπεί σε 
μια “κρίσιμη μάζα” παρόχων διαφόρων 
υπηρεσιών ΕΤΑ να αντεπεξέλθουν με 
οικονομικά αποδοτικό τρόπο στις 
προκλήσεις κλίμακας και 
πολυεπιστημονικότητας, αλλά και στις 
πολιτικές, τεχνολογικές και 
κοινωνικοοικονομικές προκλήσεις που 
θέτουν, σε μια διευρυμένη Ένωση, το 
“καθαρό και ασφαλές όχημα” του 
μέλλοντος, η διαλειτουργικότητα και η 
διατροπικότητα (περιλαμβανομένων 
οχημάτων, υποδομής και πληροφοριών 
προσιτών στους αναπήρους) ιδίως σε σχέση 
με τις οδικές και σιδηροδρομικές μεταφορές, 
η παροχή υπηρεσιών μεταφορών σε 
προσιτές τιμές, η ασφάλεια των ανθρώπων, 
η μεταφορική ικανότητα, η ασφάλεια των 
μέσων και των υποδομών, ο σεβασμός του 
περιβάλλοντος, κτλ..  Η χρηματοδότηση 
της έρευνας θα διατεθεί επίσης στην 
παροχή νέων και βελτιωμένων λύσεων στις 
υποδομές μεταφορών και οχήματα που θα 
είναι πλήρως προσιτά στους αναπήρους 
προς όφελος επίσης των ηλικιωμένων και 
των χρηστών μεταφορικών μέσων εν γένει.  
Επιπλέον, η ανάπτυξη τεχνολογιών 
υποστήριξης του συστήματος Galileo και 
των εφαρμογών του είναι απαραίτητη για 
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την υλοποίηση των ευρωπαϊκών πολιτικών.

Or. en

Αιτιολόγηση

Οι οδικές μεταφορές εξακολουθούν να καταλαμβάνουν τον μεγαλύτερο όγκο μεταφορών και 
δεν πρέπει να παραμελούνται, ειδικά τα δημόσια μέσα μεταφοράς.  Η πρόσβαση των αναπήρων 
στις γενικές υπηρεσίες μεταφορών αποτελεί κεντρικό σημείο της πολιτικής στον τομέα των 
μεταφορών των περισσότερων κρατών μελών. Υπάρχουν ευκαιρίες για την ευρωπαϊκή έρευνα 
και τις αναπτυξιακές πρωτοβουλίες για τη στήριξη των επιτευγμάτων στον τομέα αυτό και την 
παροχή συγκριτικών δεδομένων για παράδειγμα, μελέτες για τη σχέση κόστους ωφελείας των 
προσιτών μεταφορών περιλαμβανομένων των ευρύτερων κοινωνικών επιπτώσεων και των 
βελτιωμένων και καινοτόμων λύσεων όσον αφορά τον σχεδιασμό. 

Τροπολογία: Ευαγγελία Τζαμπάζη

Τροπολογία 144
Παράρτημα Ι, Μέρος Ι, Τμήμα "Θεματικοί τομείς", σημείο 7 "Μεταφορές 

(συμπεριλαμβανομένης της αεροναυτικής)", υποσημείο "Δραστηριότητες", υπότιτλος 
"Αεροναυτική και εναέριες μεταφορές", 3η παύλα

- Αύξηση της ικανοποίησης και της 
ασφάλειας των πελατών: βελτίωση της 
άνεσης των επιβατών, καινοτόμες υπηρεσίες 
κατά τις πτήσεις και αποτελεσματικότερη 
μεταχείριση επιβατών· βελτίωση όλων των 
πτυχών και παραμέτρων ασφάλειας των 
εναέριων μεταφορών· αύξηση των επιλογών 
κατηγορίας αεροσκάφους (από αεροσκάφη 
ευρείας ατράκτου έως αεροσκάφη μικρού 
μεγέθους). 

- Αύξηση της ικανοποίησης και της 
ασφάλειας των πελατών: βελτίωση της 
άνεσης των επιβατών, καινοτόμες υπηρεσίες 
κατά τις πτήσεις και αποτελεσματικότερη
μεταχείριση επιβατών για όλους τους 
επιβάτες περιλαμβανομένων των 
αναπήρων· βελτίωση όλων των πτυχών και 
παραμέτρων ασφάλειας των εναέριων 
μεταφορών· αύξηση των επιλογών 
κατηγορίας αεροσκάφους (από αεροσκάφη 
ευρείας ατράκτου έως αεροσκάφη μικρού 
μεγέθους) εξασφαλίζοντας επίσης 
βελτίωση του σχεδιασμού όσον αφορά την 
πρόσβαση των αναπήρων στο αεροσκάφος 
προς ανάπτυξη κατόπιν διαβουλεύσεων με 
εκπροσώπους των οργανώσεων αναπήρων.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η πρόσβαση των αναπήρων στις γενικές υπηρεσίες μεταφορών αποτελεί κεντρικό σημείο της 
πολιτικής στον τομέα των μεταφορών των περισσότερων κρατών μελών.  Υπάρχουν ευκαιρίες 
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για την ευρωπαϊκή έρευνα και τις αναπτυξιακές πρωτοβουλίες για τη στήριξη των επιτευγμάτων 
στον τομέα αυτό και την παροχή συγκριτικών δεδομένων για παράδειγμα, μελέτες για τη σχέση 
κόστους ωφελείας των προσιτών μεταφορών περιλαμβανομένων των ευρύτερων κοινωνικών 
επιπτώσεων και των βελτιωμένων και καινοτόμων λύσεων όσον αφορά τον σχεδιασμό.    

Τροπολογία: Ευαγγελία Τζαμπάζη

Τροπολογία 145
Παράρτημα Ι, Μέρος Ι, Τμήμα "Θεματικοί τομείς", σημείο 7 "Μεταφορές 

(συμπεριλαμβανομένης της αεροναυτικής)", υποσημείο "Δραστηριότητες", υπότιτλος 
"Αεροναυτική και εναέριες μεταφορές", 6η παύλα

- Χάραξη νέων προοπτικών για τις εναέριες 
μεταφορές του μέλλοντος: ανταπόκριση στις 
μακροπρόθεσμες προκλήσεις των 
αερομεταφορών, με την ανάπτυξη πιο 
ριζοσπαστικών, περιβαλλοντικά αποδοτικών 
και καινοτόμων τεχνολογικών συνδυασμών, 
ικανών να επηρεάσουν ουσιαστικά τη 
μελλοντική εξέλιξη του τομέα των εναέριων 
μεταφορών.

- Χάραξη νέων προοπτικών για τις εναέριες 
μεταφορές του μέλλοντος: ανταπόκριση στις 
μακροπρόθεσμες προκλήσεις των 
αερομεταφορών, με την ανάπτυξη πιο 
ριζοσπαστικών, περιβαλλοντικά αποδοτικών 
και καινοτόμων τεχνολογικών συνδυασμών, 
περιλαμβανομένων των ζητημάτων 
σχετικά με την πρόσβαση των αναπήρων, 
ικανών να επηρεάσουν ουσιαστικά τη 
μελλοντική εξέλιξη του τομέα των εναέριων 
μεταφορών.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η πρόσβαση των αναπήρων στις γενικές υπηρεσίες μεταφορών αποτελεί κεντρικό σημείο της 
πολιτικής στον τομέα των μεταφορών των περισσότερων κρατών μελών.  Υπάρχουν ευκαιρίες 
για την ευρωπαϊκή έρευνα και τις αναπτυξιακές πρωτοβουλίες για τη στήριξη των επιτευγμάτων 
στον τομέα αυτό και την παροχή συγκριτικών δεδομένων για παράδειγμα, μελέτες για τη σχέση 
κόστους ωφελείας των προσιτών μεταφορών περιλαμβανομένων των ευρύτερων κοινωνικών 
επιπτώσεων και των βελτιωμένων και καινοτόμων λύσεων όσον αφορά τον σχεδιασμό. 

Τροπολογία: Ευαγγελία Τζαμπάζη

Τροπολογία 146
Παράρτημα Ι, Μέρος Ι, Τμήμα "Θεματικοί τομείς", σημείο 7 "Μεταφορές 

(συμπεριλαμβανομένης της αεροναυτικής)", υποσημείο "Δραστηριότητες", υπότιτλος 
"Επίγειες μεταφορές (σιδηροδρομικές, οδικές και πλωτές)", 3η παύλα

- Προαγωγή μιας αειφόρου αστικής - Προαγωγή μιας αειφόρου αστικής 
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κινητικότητας: ανάπτυξη καινοτόμων 
σχημάτων οργάνωσης των αστικών 
μετακινήσεων, τα οποία θα περιλαμβάνουν 
καθαρά και ασφαλή οχήματα και μη 
ρυπογόνα μέσα μεταφοράς, νέα μέσα 
δημόσιων συγκοινωνιών και εξορθολογισμό 
των ιδιωτικών μεταφορών, υποδομές 
επικοινωνίας, και ολοκλήρωση 
πολεοδομικού σχεδιασμού και σχεδιασμού 
μεταφορών.

κινητικότητας: ανάπτυξη καινοτόμων
σχημάτων οργάνωσης των αστικών 
μετακινήσεων, τα οποία θα περιλαμβάνουν 
καθαρά και ασφαλή οχήματα και μη 
ρυπογόνα μέσα μεταφοράς, βελτιωμένες και 
καινοτόμες λύσεις όσον αφορά την 
πρόσβαση των αναπήρων σε οχήματα και 
υποδομές μεταφοράς, νέα μέσα δημόσιων 
συγκοινωνιών και εξορθολογισμό των 
ιδιωτικών μεταφορών, υποδομές 
επικοινωνίας, και ολοκλήρωση 
πολεοδομικού σχεδιασμού και σχεδιασμού 
μεταφορών.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η πρόσβαση των αναπήρων στις γενικές υπηρεσίες μεταφορών αποτελεί κεντρικό σημείο της 
πολιτικής στον τομέα των μεταφορών των περισσότερων κρατών μελών.  Υπάρχουν ευκαιρίες 
για την ευρωπαϊκή έρευνα και τις αναπτυξιακές πρωτοβουλίες για τη στήριξη των επιτευγμάτων 
στον τομέα αυτό και την παροχή συγκριτικών δεδομένων για παράδειγμα, μελέτες για τη σχέση 
κόστους ωφελείας των προσιτών μεταφορών περιλαμβανομένων των ευρύτερων κοινωνικών 
επιπτώσεων και των βελτιωμένων και καινοτόμων λύσεων όσον αφορά τον σχεδιασμό. 

Τροπολογία: Ευαγγελία Τζαμπάζη

Τροπολογία 147
Παράρτημα Ι, Μέρος Ι, Τμήμα "Θεματικοί τομείς", σημείο 7 "Μεταφορές 

(συμπεριλαμβανομένης της αεροναυτικής)", υποσημείο "Δραστηριότητες", υπότιτλος 
"Επίγειες μεταφορές (σιδηροδρομικές, οδικές και πλωτές)", 4η παύλα

- Βελτίωση της ασφάλειας: βελτίωση της 
εγγενούς ασφάλειας του συστήματος 
μεταφορών, των συνθηκών μετακίνησης 
οδηγών, επιβατών, πληρωμάτων, ποδηλατών 
και πεζών, του σχεδιασμού οχημάτων και 
σκαφών, και του όλου συστήματος 
μεταφορών.

- Βελτίωση της ασφάλειας: βελτίωση της 
εγγενούς ασφάλειας του συστήματος 
μεταφορών, των συνθηκών μετακίνησης 
οδηγών, επιβατών, πληρωμάτων, ποδηλατών 
και πεζών, του σχεδιασμού και της 
λειτουργίας οχημάτων και σκαφών, και του 
όλου συστήματος μεταφορών 
περιλαμβανομένης της κατάλληλης 
κατάρτισης χρηστών και τρίτων μερών.

Or. en
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Αιτιολόγηση

Στο πλαίσιο της έρευνας για τις επίγειες μεταφορές πρέπει να προστεθεί η στήριξη της 
κατάρτισης και της λειτουργίας. Ακόμη και το καλύτερα σχεδιασμένο σύστημα απαιτεί στήριξη 
της κατάρτισης και λειτουργίας για να χρησιμοποιείται αποτελεσματικά. Ειδικά η ασφάλεια 
συνδέεται πολύ στενά με την κατάρτιση και δεν πρέπει να παραμελείται.

Τροπολογία: Ευαγγελία Τζαμπάζη

Τροπολογία 148
Παράρτημα Ι, Μέρος Ι, Τμήμα "Θεματικοί τομείς", σημείο 8 "Κοινωνικοοικονομικές και 

ανθρωπιστικές επιστήμες", υποσημείο "Δραστηριότητες", υπότιτλος "Μείζονες κοινωνικές 
τάσεις και οι συνέπειές τους"

∙ Μείζονες κοινωνικές τάσεις και οι 
συνέπειές τους: όπως η δημογραφική 
εξέλιξη, συμπεριλαμβανομένης της 
γήρανσης και της μετανάστευσης· τρόποι 
ζωής, εργασία, οικογένεια, κοινωνικό φύλο, 
υγεία και ποιότητα ζωής· εγκληματικότητα· 
ο ρόλος των επιχειρήσεων στην κοινωνική 
και πληθυσμιακή πολυμορφία· προστασία 
των θεμελιωδών δικαιωμάτων και 
καταπολέμηση του ρατσισμού και της 
μισαλλοδοξίας. 

∙ Μείζονες κοινωνικές τάσεις και οι 
συνέπειές τους: όπως η δημογραφική 
εξέλιξη, συμπεριλαμβανομένης της 
γήρανσης και της μετανάστευσης· τρόποι 
ζωής, εργασία, οικογένεια, ζητήματα φύλου, 
υγεία και ποιότητα ζωής· εγκληματικότητα·  
η κατάσταση και η ποιότητα ζωής των 
αναπήρων, ιδιαίτερα η κατάσταση των 
αναπήρων με περίπλοκες ανάγκες 
εξάρτησης και αναπήρων που ζουν σε 
ιδρύματα στην Ευρώπη και η κατάσταση 
συστημάτων ανεξάρτητης διαβίωσης σε 
όλη την Ευρώπη· ο ρόλος των 
επιχειρήσεων στην κοινωνική και 
πληθυσμιακή πολυμορφία, πολιτισμικές 
αλληλεπιδράσεις και ζητήματα προστασίας 
των θεμελιωδών δικαιωμάτων και 
καταπολέμηση του ρατσισμού, της 
μισαλλοδοξίας και των διακρίσεων όλων 
των μορφών.

Or. en

Αιτιολόγηση

Όσον αφορά τις πρωτοβουλίες για την ποιότητα ζωής χρειάζεται οπωσδήποτε να διατεθούν 
κονδύλια για να διερευνηθεί, εκτεταμένα και σε βάθος, η κατάσταση των αναπήρων που ζουν 
σε ιδρύματα στην Ευρώπη. Πρόσφατη προκαταρκτική διερεύνηση που επιχειρήθηκε από 
πρωτοβουλία την οποία χρηματοδότησε η Επιτροπή δείχνει ότι υπάρχουν λιγοστές πληροφορίες 
σχετικά με ιδρύματα διαμονής και υπηρεσίες στην Ευρώπη. Η τελική έκθεση αναφέρει ότι 
χρειάζεται περαιτέρω διερεύνηση του τομέα αυτού και ότι το ζήτημα πρέπει να εξετασθεί στο 
μελλοντικό πρόγραμμα πλαίσιο για την έρευνα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
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Πέραν τούτων, χρειάζεται πολύ περισσότερη έρευνα για την παροχή συγκριτικών δεδομένων 
σχετικά με το τι υπάρχει στα διάφορα κράτη μέλη της ΕΕ και στις χώρες που προσχώρησαν σε 
σχέση με τη στήριξη προσωπικής επικούρησης των αναπήρων, τα συστήματα άμεσων 
πληρωμών και τα κέντρα ανεξάρτητης διαβίωσης για άτομα με αναπηρίες.  Χρειάζεται επίσης 
έρευνα για να αξιολογηθεί πώς οι ανάπηροι και οι οικογένειές τους μπορούν να επιλέγουν 
ελεύθερα την ανεξάρτητη διαβίωση και να έχουν πρόσβαση στην προσωπική επικούρηση αντί 
της υποστήριξης βάσει των συστημάτων παροχής διαμονής και περίθαλψης.

Τροπολογία: Françoise Grossetête

Τροπολογία 149
Παράρτημα Ι, Μέρος Ι, Τμήμα "Θεματικοί τομείς", σημείο 9α (νέο) "Δημιουργία υποδομής 

ανταλλαγών μεταξύ δημιουργών και παραγόντων της βιομηχανίας"

9α. Δημιουργία υποδομής ανταλλαγών 
μεταξύ δημιουργών και παραγόντων της 
βιομηχανίας
στόχος:
Προώθηση της δημιουργίας σχέσης μεταξύ 
έρευνας και βιομηχανικής διεργασίας
Αιτιολογικό
Εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης βρίσκουμε 
πολλές περιπτώσεις ανολοκλήρωτων 
καινοτομιών που αναπτύσσονται από 
ερευνητές ή Ευρωπαίους επιχειρηματίες.
Για λόγους δομών, κόστους ή για άλλους 
λόγους οι δημιουργοί δεν διαθέτουν τα 
μέσα για να αναπτύξουν περισσότερο τις 
ιδέες τους. Είναι πραγματικά κρίμα διότι, 
πολύ συχνά, δεν ξέρουν σε ποιον να 
απευθυνθούν για να εκχωρήσουν τη μέθοδό 
τους σε μια δομή που θα μπορούσε να την 
ενσωματώσει στο πλαίσιο εργασιών 
έρευνας πιο σημαντικών, ή ακόμη να την 
μετατρέψουν σε συγκεκριμένη βιομηχανική 
εφαρμογή. Η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να 
ευνοήσει την απαραίτητη αυτή συνάντηση 
μεταξύ δημιουργών και βιομηχάνων.
Δραστηριότητες:
- δημιουργία κοινής ευρωπαϊκής βάσης 
προσφορών και ζητήσεων
- διαχείριση και έλεγχος αυτής της σχέσης
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Or. fr

Τροπολογία: Edite Estrela

Τροπολογία 150
Παράρτημα Ι, Μέρος II "Ιδέες", υποσημείο "Δραστηριότητες", παράγραφος 2

Οι δραστηριότητες έρευνας αιχμής της ΕΕ 
θα τεθούν σε εφαρμογή από ένα Ευρωπαϊκό 
Συμβούλιο Έρευνας (ΕΣΕ), το οποίο θα 
συνίσταται σε ένα επιστημονικό συμβούλιο, 
επικουρούμενο από ειδική δομή εκτέλεσης.

Οι δραστηριότητες έρευνας αιχμής της ΕΕ 
θα τεθούν σε εφαρμογή από ένα Ευρωπαϊκό 
Συμβούλιο Έρευνας (ΕΣΕ), το οποίο θα 
συνίσταται σε ένα επιστημονικό συμβούλιο 
που θα συσταθεί σύμφωνα με το άρθρο 171 
της Συνθήκης.

Or. pt

Αιτιολόγηση

Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Έρευνας πρέπει να συσταθεί βάσει του άρθρου 171 της Συνθήκης -
πρόκειται για το μόνο νομικό πλαίσιο που θα εξασφαλίζει ότι είναι επιστημονικά αυτόνομο και 
ανεξάρτητο. Η πρόταση της Επιτροπής για δημιουργία εκτελεστικής δομής για το ΕΣΕ είναι 
γραφειοκρατική πράξη που δεν θα βοηθήσει να τονωθεί η πολιτικής της Ευρώπης στον τομέα 
των επιστημών.

Τροπολογία: Edite Estrela

Τροπολογία 151
Παράρτημα Ι, Μέρος II "Ιδέες", υποσημείο "Δραστηριότητες", παράγραφος 4

Η ειδική δομή εκτέλεσης θα είναι 
υπεύθυνη για όλες τις πτυχές της 
εφαρμογής και της εκτέλεσης του 
προγράμματος, όπως θα προβλέπεται στο 
ετήσιο πρόγραμμα εργασίας.
Συγκεκριμένα, θα είναι υπεύθυνη για την 
εφαρμογή της διαδικασίας αξιολόγησης 
από ομοτίμους και επιλογής κατά τρόπο 
σύμφωνο με τις αρχές που θα έχει 
καθορίσει το επιστημονικό συμβούλιο, 
καθώς και για την χρηματοοικονομική και 
επιστημονική διαχείριση των 
επιχορηγήσεων.

Διαγράφεται

Or. pt
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Τροπολογία: Edite Estrela

Τροπολογία 152
Παράρτημα I, Μέρος III "΄Ανθρωποι", υποσημείο "Δραστηριότητες", στοιχείο 2

• Δια βίου επιμόρφωση και εξέλιξη της 
σταδιοδρομίας προς υποστήριξη της 
επαγγελματικής εξέλιξης των 
πεπειραμένων ερευνητών. Με προοπτική 
τη συμπλήρωση, ανανέωση ή αύξηση των 
προσόντων και δεξιοτήτων καθώς και την 
προώθηση της 
διεπιστημονικής/πολυεπιστημονικής ή/και 
διατομεακής κινητικότητας των 
ερευνητών, προβλέπεται η παροχή 
υποστήριξης με σκοπό: την ανανέωση ή 
συμπλήρωση των γνώσεων και δεξιοτήτων 
των ερευνητών ώστε να καλύψουν τις 
ιδιαίτερες ανάγκες τους· την 
επαγγελματική επανένταξη ερευνητών 
έπειτα από μια παροδική διακοπή της 
σταδιοδρομίας τους· τη μακροπρόθεσμη 
επαγγελματική (επαν-)ένταξη ερευνητών 
στην Ευρώπη, συμπεριλαμβανομένης της 
επανόδου στη χώρα προέλευσής τους 
έπειτα από μια εμπειρία διακρατικής ή 
διεθνούς κινητικότητας. Η παρούσα δράση 
θα τεθεί σε εφαρμογή μέσω χορήγησης 
ατομικών υποτροφιών που θα απονέμονται 
απευθείας σε κοινοτικό επίπεδο και μέσω 
συγχρηματοδότησης περιφερειακών, 
εθνικών ή διεθνών προγραμμάτων.

• Δια βίου επιμόρφωση και εξέλιξη της 
σταδιοδρομίας προς υποστήριξη της 
επαγγελματικής εξέλιξης των
πεπειραμένων ερευνητών. Με προοπτική 
τη συμπλήρωση, ανανέωση ή αύξηση των 
προσόντων και δεξιοτήτων καθώς και την 
προώθηση της 
διεπιστημονικής/πολυεπιστημονικής ή/και 
διατομεακής κινητικότητας των 
ερευνητών, προβλέπεται η παροχή 
υποστήριξης με σκοπό: την ανανέωση ή 
συμπλήρωση των γνώσεων και δεξιοτήτων 
των ερευνητών ώστε να καλύψουν τις 
ιδιαίτερες ανάγκες τους· την 
επαγγελματική επανένταξη ερευνητών 
έπειτα από μια παροδική διακοπή της 
σταδιοδρομίας τους· τη μακροπρόθεσμη 
επαγγελματική (επαν-)ένταξη ερευνητών 
στην Ευρώπη, συμπεριλαμβανομένης της 
επανόδου στη χώρα προέλευσής τους 
έπειτα από μια εμπειρία διακρατικής ή 
διεθνούς κινητικότητας. Η παρούσα δράση 
θα τεθεί σε εφαρμογή μέσω χορήγησης 
ατομικών υποτροφιών που θα απονέμονται 
απευθείας σε κοινοτικό επίπεδο

Or. pt

Αιτιολόγηση

Το πρόγραμμα πλαίσιο δεν πρέπει να χρησιμοποιείται για να παρέχει υποστήριξη σε έργα που 
λαμβάνουν ήδη χρηματοδότηση από τα μεμονωμένα κράτη μέλη. Η αύξηση του ποσού της 
χρηματοδότησης που παρέχεται μέσω κοινοτικών επιχορηγήσεων πρέπει να αποτελεί 
προτεραιότητα.
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Τροπολογία: Cristina Gutiérrez-Cortines

Τροπολογία 153
Παράρτημα I, Μέρος III "Άνθρωποι", υποσημείο "Δραστηριότητες", στοιχείο 5

• Ειδικές δράσεις με σκοπό τη δημιουργία 
μιας γνήσια ευρωπαϊκής αγοράς εργασίας 
για τους ερευνητές, μέσω άρσης των 
φραγμών που παρακωλύουν την 
κινητικότητα και μέσω βελτίωσης των 
προοπτικών επαγγελματικής 
σταδιοδρομίας των ερευνητών στην 
Ευρώπη. Στο πλαίσιο αυτό, προβλέπεται 
χορήγηση βραβείων για τη βελτίωση της 
ενημέρωσης του κοινού σχετικά με τις 
δράσεις "Μαρία Κιουρί" και τους στόχους 
τους.

• Ειδικές δράσεις με σκοπό τη 
δημιουργία μιας γνήσια ευρωπαϊκής 
αγοράς εργασίας για τους ερευνητές, μέσω 
άρσης των φραγμών που παρακωλύουν την 
κινητικότητα και μέσω βελτίωσης των 
προοπτικών επαγγελματικής 
σταδιοδρομίας των ερευνητών στην 
Ευρώπη. Προώθηση πανεπιστημίων, 
ερευνητικών κέντρων και επιχειρήσεων 
που δημιουργούν νέες θέσεις εργασίας 
αφιερωμένες στην έρευνα. Απόδοση 
ιδιαίτερης προσοχής στις ανάγκες των 
ερευνητριών και στην κοινωνική στήριξη 
που απαιτείται για το συνδυασμό της 
οικογενειακής ζωής με την επιστημονική 
σταδιοδρομία. Στο πλαίσιο αυτό, 
προβλέπεται χορήγηση βραβείων για τη 
βελτίωση της ενημέρωσης του κοινού 
σχετικά με τις δράσεις "Μαρία Κιουρί" και 
τους στόχους τους.

Or. es

Αιτιολόγηση

Σε πολλές περιπτώσεις οι δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι γυναίκες επιστήμονες πηγάζουν από 
τη δυσκολία συνδυασμού της εργασίας με την οικογένεια.

Τροπολογία: Ευαγγελία Τζαμπάζη

Τροπολογία 154
Παράρτημα I, Μέρος IV "Ικανότητες", Τμήμα "Υποδομές έρευνας", υποσημείο 

"Δραστηριότητες", υπότιτλος "Υποστήριξη των υφιστάμενων υποδομών έρευνας", εδάφιο 3

- προώθηση της περαιτέρω ανάπτυξης και 
εξέλιξης των υποδομών επικοινωνίας και 
πλέγματος μεγάλης δυναμικότητας και 
υψηλών επιδόσεων και ενίσχυση των 
ευρωπαϊκών δυνατοτήτων αξιοποίησης της 
υπολογιστικής τεχνολογίας υπερυψηλής 

- προώθηση της περαιτέρω ανάπτυξης και 
εξέλιξης των υποδομών επικοινωνίας και 
πλέγματος μεγάλης δυναμικότητας και 
υψηλών επιδόσεων και ενίσχυση των 
ευρωπαϊκών δυνατοτήτων αξιοποίησης της 
υπολογιστικής τεχνολογίας υπερυψηλής 
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απόδοσης, προώθηση της διάδοσης στις 
κοινότητες χρηστών, ενίσχυση της 
παγκόσμιας εμβέλειάς τους και αύξηση της 
ασφάλειας και αξιοπιστίας τους, με βάση τα 
επιτεύγματα των υποδομών GEANT και 
GRID.

απόδοσης, προώθηση της διάδοσης στις 
κοινότητες χρηστών, ενίσχυση της 
παγκόσμιας εμβέλειάς τους και αύξηση της 
ασφάλειας και αξιοπιστίας τους, με βάση τα 
επιτεύγματα των υποδομών GEANT και 
GRID.

Προώθηση της βέλτιστης πρακτικής στη 
συμμετοχή των χρηστών σε έργα έρευνας 
και ανάπτυξης.

Or. en

Αιτιολόγηση

Μία από τις αδυναμίες των προηγούμενων προγραμμάτων έρευνας της ΕΕ ήταν το χαμηλό 
επίπεδο συμμετοχής των χρηστών στην επιλογή, εκτέλεση και διεργασία αποτίμησης των έργων.
Τα τελευταία χρόνια η αρχή της συμμετοχής των χρηστών άρχισε να γίνεται πραγματικότητα και 
αποδεκτή προσέγγιση στην Ε&Α· αυτή η θετική μεταστροφή στον τρόπο σκέψης πρέπει να 
αντικατοπτρίζεται στο νέο πρόγραμμα πλαίσιο. Για να έχουν τα αποτελέσματα της έρευνας και 
ανάπτυξης πρακτική εφαρμογή, πρέπει να παραδεχθούμε ότι η συμμετοχή των χρηστών έχει 
ουσιαστική σημασία. Οι χρήστες με αναπηρίες γνωρίζουν καλύτερα ποιες είναι οι ανάγκες τους 
και πώς να εξασφαλίσουν ότι η καινοτομία σε σχέση με την ανάπτυξη προϊόντων και υπηρεσιών 
μπορεί να συνδυασθεί καλύτερα με τις ανάγκες των αναπήρων στην πράξη.

Η αρχή της συμμετοχής των χρηστών πρέπει να αποτελεί αναπόσπαστο κριτήριο για τη 
χρηματοδότηση των έργων από το έβδομο πρόγραμμα πλαίσιο έρευνας και ανάπτυξης.

Τροπολογία: Johannes Blokland, Hiltrud Breyer, Peter Liese και Vittorio Prodi

Τροπολογία 155
Παράρτημα I, Μέρος IV "Ικανότητες", Τμήμα "Ενσωμάτωση της επιστήμης στον κοινωνικό 

ιστό", υποσημείο "Αιτιολογικό"

Η επιστήμη και η τεχνολογία έχουν όλο και 
πιο βαθιά επίδραση στην καθημερινή μας 
ζωή. Παρά το γεγονός ότι είναι προϊόντα της 
κοινωνικής δραστηριότητας και 
διαμορφώνονται από κοινωνικούς και 
πολιτισμικούς παράγοντες, η επιστήμη και η 
τεχνολογία εξακολουθούν να βρίσκονται 
μακριά από τα καθημερινά ενδιαφέροντα 
και ανησυχίες ενός μεγάλου μέρους του 
πληθυσμού και των πολιτικών ιθυνόντων, να 
αποτελούν αντικείμενο παρεξηγήσεων και 
να δημιουργούν ελπίδες και φόβους. Για να 

Η επιστήμη και η τεχνολογία έχουν όλο και 
πιο βαθιά επίδραση στην καθημερινή μας 
ζωή. Παρά το γεγονός ότι είναι προϊόντα της 
κοινωνικής δραστηριότητας και 
διαμορφώνονται από κοινωνικούς και 
πολιτισμικούς παράγοντες, η επιστήμη και η 
τεχνολογία εξακολουθούν να βρίσκονται 
μακριά από τα καθημερινά ενδιαφέροντα 
και ανησυχίες ενός μεγάλου μέρους του 
πληθυσμού και των πολιτικών ιθυνόντων, να 
αποτελούν αντικείμενο παρεξηγήσεων και 
να δημιουργούν ελπίδες και φόβους. Για να 
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λάβει θέση η κοινωνία ως προς τα 
αμφιλεγόμενα ζητήματα που θέτουν οι 
αναδυόμενες τεχνολογίες, απαιτείται 
τεκμηριωμένος και εν επιγνώσει διάλογος ο 
οποίος να οδηγεί σε ορθές επιλογές και 
αποφάσεις.

λάβει θέση η κοινωνία ως προς τα 
αμφιλεγόμενα ζητήματα που θέτουν οι 
αναδυόμενες τεχνολογίες, απαιτείται 
τεκμηριωμένος και εν επιγνώσει διάλογος ο 
οποίος να οδηγεί σε ορθές επιλογές και 
αποφάσεις.

Η ευρωπαϊκή πολιτική στον τομέα της 
έρευνας θα είναι επιτυχής μόνον εάν η 
κοινωνία στην Ευρώπη και τα κράτη μέλη 
είναι πεπεισμένη ότι οι ανησυχίες της 
ικανοποιούνται και ότι τηρούνται τα 
θεμιτά δεοντολογικά όρια.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η πρόταση της Επιτροπής δίνει την εντύπωση ότι το βασικό πρόβλημα είναι να πεισθεί η κοινή 
γνώμη. Από την άλλη πλευρά, είναι σημαντικό να συνεκτιμούν οι επιστήμονες τις ανησυχίες τις 
κοινωνίας και να σέβονται ορισμένα όρια.

Τροπολογία: Johannes Blokland, Hiltrud Breyer, Peter Liese and Vittorio Prodi

Τροπολογία 156
Παράρτημα I, Μέρος IV "Ικανότητες", Τμήμα "Ενσωμάτωση της επιστήμης στον κοινωνικό 

ιστό", υποσημείο "Δραστηριότητες", νέο εδάφιο

• η ενίσχυση της δέσμευσης των 
ερευνητών και του ευρύτερου κοινού, 
συμπεριλαμβανομένης της οργανωμένης 
κοινωνίας των πολιτών, επί ζητημάτων 
σχετικών με τις επιστήμες, κατά τρόπο 
ώστε να προβλέπονται και να 
διευκρινίζονται τα ζητήματα πολιτικού και 
κοινωνικού ενδιαφέροντος, και ιδίως τα 
ζητήματα ηθικής δεοντολογίας·

• η ενίσχυση της δέσμευσης των 
ερευνητών και του ευρύτερου κοινού, 
συμπεριλαμβανομένης της οργανωμένης 
κοινωνίας των πολιτών, επί ζητημάτων 
σχετικών με τις επιστήμες, κατά τρόπο 
ώστε να προβλέπονται και να 
διευκρινίζονται τα ζητήματα πολιτικού και 
κοινωνικού ενδιαφέροντος, και ιδίως τα 
ζητήματα ηθικής δεοντολογίας·

• κριτικός προβληματισμός όσον 
αφορά τις δραστηριότητες έρευνας, με 
στόχο να τεθούν ορόσημα για μια 
δεοντολογικά ορθή έρευνα η οποία θα 
λαμβάνει δεόντως υπόψη τα θεμελιώδη 
δικαιώματα·

Or. en
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Αιτιολόγηση

Θα πρέπει να υπάρχει μια πιο έντονη αναφορά στα δεοντολογικά όρια στο επιστημονικό και 
κοινωνικό τμήμα του προγράμματος.

Τροπολογία: Ευαγγελία Τζαμπάζη

Τροπολογία 157
Παράρτημα I, Μέρος IV "Ικανότητες", Τμήμα "Ενσωμάτωση της επιστήμης στον κοινωνικό 

ιστό", υποσημείο "Δραστηριότητες", νέο εδάφιο

• δραστηριότητες έρευνας με αντικείμενο 
το κοινωνικό φύλο, και ιδίως τη διάσταση 
του κοινωνικού φύλου στους διάφορους 
ερευνητικούς κλάδους και τον ρόλο των 
γυναικών στον χώρο της έρευνας·

• δραστηριότητες έρευνας με αντικείμενο 
το κοινωνικό φύλο, και ιδίως τη διάσταση 
του κοινωνικού φύλου στους διάφορους 
ερευνητικούς κλάδους και τον ρόλο των 
γυναικών στον χώρο της έρευνας·

• έρευνα σχετικά με όλων των μορφών τις 
διακρίσεις και ενσωμάτωση εκείνων των 
ομάδων που υφίστανται διακρίσεις για 
τους λόγους που εμφαίνονται στο άρθρο 13 
της Συνθήκης ΕΚ σε όλους τους τομείς της 
έρευνας.

Or. en

Αιτιολόγηση

Έχοντας υπόψη πόσο ευεργετικές για την κοινωνική ένταξη των αναπήρων μπορεί να είναι οι 
ειδικές πρωτοβουλίες έρευνας και ανάπτυξης σχετικά με τις αναπηρίες, είναι σημαντικές οι 
ειδικές δράσεις για την αναπηρία.  
Ταυτόχρονα ο οριζόντιος χαρακτήρας των ζητημάτων αναπηρίας σημαίνει ότι οι ανάπηροι 
πρέπει να αναγνωρίζονται ευρέως σε όλους τους σχετικούς τομείς του προγράμματος.  Η 
ποικιλία των αναπηριών πρέπει να αναγνωρίζεται και να κατανοείται από τις πρωτοβουλίες  
έρευνας και ανάπτυξης σε όλο το εύρος του πεδίου που καλύπτουν.
Είναι σημαντικό και σκόπιμο η υποστήριξη της Επιτροπής των ΕΚ προς τα σχέδια έρευνας να 
συνδέεται με τους πολιτικούς στόχους της ΕΕ πέραν του ευρωπαϊκού δυναμικού της έρευνας και 
της προστιθέμενης αξίας.  Για τους αναπήρους οι διάφοροι τομείς πολιτικής ιδιαίτερης 
σημασίας της ΕΕ έχουν σχέση με τις τεχνολογίες της πληροφορίας και της επικοινωνίας·
παιδεία και κατάρτιση, μεταφορές, απασχόληση και κοινωνική πολιτική.
Πέραν τούτων έχει σημασία οι δραστηριότητες έρευνας να υπερβαίνουν τις καθαρά εμπορικές 
προτεραιότητες και να εξετάζουν τα κενά στον κοινωνικό τομέα ενώ ταυτόχρονα να λαμβάνουν 
υπόψη τις απαιτήσεις των χρηστών - περιλαμβανομένων των αναγκών των χρηστών με 
αναπηρίες.
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Τροπολογία: John Bowis

Τροπολογία 158
Παράρτημα I, Μέρος IV "Ικανότητες", Τμήμα "Δραστηριότητες διεθνούς συνεργασίας", 

παράγραφος 3, εδάφιο 3

- αναπτυσσόμενες χώρες, με βάση τις 
ιδιαίτερες ανάγκες τους·

- αναπτυσσόμενες χώρες, με βάση τις 
ιδιαίτερες ανάγκες τους, για παράδειγμα 
σοβαρές και παραμελημένες ασθένειες·

Or. en

Αιτιολόγηση

Οι σοβαρές και παραμελημένες ασθένειες έχουν σημαντικές επιπτώσεις στις αναπτυσσόμενες 
χώρες. Η αντιμετώπιση αυτών των ασθενειών αποτελεί σημαντική συνιστώσα της 
καταπολέμησης της φτώχειας στον πλανήτη.

Τροπολογία: Chris Davies, Satu Hassi, Vittorio Prodi, Dagmar Roth-Behrendt και Peter Liese

Τροπολογία 159
Παράρτημα I, Μέρος IV "Ικανότητες", Τμήμα "Μη πυρηνικές δράσεις του Κοινού Κέντρου 
Ερευνών", υποσημείο "Δραστηριότητες", υπότιτλος "Αλληλεγγύη και υπεύθυνη διαχείριση 

των πόρων", εδάφιο 4α (νέο)

- Προώθηση και ενίσχυση της ανάπτυξης 
και επικύρωσης εναλλακτικών 
στρατηγικών δοκιμής και ιδιαίτερα 
μεθόδων χωρίς χρήση ζώων, σε όλους τους 
τομείς της έρευνας (εκτίμηση της 
ασφάλειας, δοκιμές εμβολίων, υγεία και 
βιοϊατρική).

Or. en

Αιτιολόγηση

Σύμφωνα με τις απαιτήσεις που περιλαμβάνονται στο Πρωτόκολλο για την προστασία και την 
καλή διαβίωση των ζώων, το άρθρο 23 της οδηγίας του Συμβουλίου 86/609/ΕΟΚ, το άρθρο 7 
παράγραφος 2, στοιχεία (α) και (β) του έκτου κοινοτικού προγράμματος δράσης για το 
περιβάλλον, της οδηγίας του Συμβουλίου 76/768/ΕΟΚ σχετικά με τα καλλυντικά προϊόντα, 
όπως τροποποιήθηκε, και τον στόχο του προταθέντος κανονισμού σχετικά με τα χημικά 
προϊόντα για προώθηση των δοκιμών που δεν διενεργούνται σε ζώα, η ανάπτυξη και 
επικύρωση και εναλλακτικών στρατηγικών δοκιμής και ιδιαίτερα μεθόδων δοκιμών χωρίς 
χρήση ζώων πρέπει να περιληφθούν μεταξύ των δραστηριοτήτων του ΚΚΕερ.
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Τροπολογία: Peter Liese, Johannes Blokland και Vittorio Prodi

Τροπολογία 160
Παράρτημα I, Επίλογος (νέο)

1. Στην περίπτωση ευαίσθητων από 
δεοντολογική άποψη σχεδίων έρευνας, οι 
συμμετέχοντες πρέπει να λαμβάνουν την 
έγκριση ή εξουσιοδότηση των εθνικών ή 
τοπικών επιτροπών επί δεοντολογικών 
ζητημάτων πριν από την έναρξη των 
σχεδίων τους. Επιπροσθέτως, η Επιτροπή 
εξετάζει συστηματικά τα σχέδια. Σε ειδικές 
περιστάσεις, η δεοντολογική εξέταση 
μπορεί να διενεργείται κατά τη διάρκεια 
της υλοποίησης του σχεδίου.
2. Οι ακόλουθοι τομείς έρευνας δεν 
χρηματοδοτούνται από το παρόν 
πρόγραμμα:
- μέθοδοι κλωνοποίησης εμβρύων του 
ανθρώπου·
- επέμβαση στη βλαστική σειρά του 
ανθρώπου·
- σχέδια έρευνας που οδηγούν άμεσα ή 
έμμεσα στην καταστροφή ανθρώπινων 
εμβρύων.
Στον τομέα της έρευνας επί εμβρυικών 
βλαστικών κυττάρων, θα χρησιμοποιείται 
η εμπειρία των εθνικών ιδρυμάτων υγείας 
και η έρευνα θα περιορίζεται σε εμβρυϊκά 
βλαστικά κύτταρα που δημιουργήθηκαν 
πριν από τον Αύγουστο 2001.

Or. en

Αιτιολόγηση

Πρόσφατες εκθέσεις σχετικά με το εμπόριο ωαρίων του ανθρώπου και η παραίτηση του 
Νοτιοκορεάτη ερευνητή Hwang Woo-suk, προέδρου του World Stem Cell Hub, δείχνουν ότι ο 
κίνδυνος εκμετάλλευσης των γυναικών ως δωρητών ωαρίων είναι πολύ μεγάλος. Η τροπολογία 
αυτή προσδιορίζει τις τροπολογίες του εισηγητή και τις προσαρμόζει στο κείμενο της Επιτροπής 
στα επιμέρους προγράμματα. Είναι απαραίτητο οι εξαιρέσεις από τη χρηματοδότηση να μπουν 
στο τέλος του Παραρτήματος I του προγράμματος πλαισίου δεδομένου ότι πρέπει να ισχύουν για 
όλες τις δραστηριότητες που καλύπτει το έβδομο πρόγραμμα πλαίσιο. 
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Τροπολογία: Miroslav Mikolášik και Kathy Sinnott

Τροπολογία 161
Παράρτημα I, Επίλογος (νέο)

1. Στην περίπτωση ευαίσθητων από 
δεοντολογική άποψη σχεδίων έρευνας, οι 
συμμετέχοντες πρέπει να λαμβάνουν την 
έγκριση ή εξουσιοδότηση των εθνικών ή 
τοπικών επιτροπών επί δεοντολογικών 
ζητημάτων πριν από την έναρξη των 
σχεδίων τους. Επιπροσθέτως, η Επιτροπή 
εξετάζει συστηματικά τα σχέδια. Σε ειδικές 
περιστάσεις, η δεοντολογική εξέταση 
μπορεί να διενεργείται κατά τη διάρκεια 
της υλοποίησης του σχεδίου.
2. Οι ακόλουθοι τομείς έρευνας δεν 
χρηματοδοτούνται από το παρόν 
πρόγραμμα:
- μέθοδοι κλωνοποίησης εμβρύων του 
ανθρώπου·
- επέμβαση στη βλαστική σειρά του 
ανθρώπου·
- σχέδια έρευνας που περιλαμβάνουν την 
καταστροφή ανθρώπινων εμβρύων ή τη 
χρήση ανθρώπινων εμβρυϊκών βλαστικών 
κυττάρων.

Or. en

Αιτιολόγηση

Πρόσφατες εκθέσεις σχετικά με το εμπόριο ωαρίων του ανθρώπου και η παραίτηση του 
Νοτιοκορεάτη ερευνητή Hwang Woo-suk, προέδρου του World Stem Cell Hub, δείχνουν ότι ο 
κίνδυνος εκμετάλλευσης των γυναικών ως δωρητών ωαρίων είναι σημαντικός. Η τροπολογία 
αυτή προσδιορίζει τις τροπολογίες του εισηγητή και τις προσαρμόζει στο κείμενο της Επιτροπής 
στα επιμέρους προγράμματα. Είναι απαραίτητο οι εξαιρέσεις από τη χρηματοδότηση να μπουν 
στο τέλος του Παραρτήματος I του προγράμματος πλαισίου δεδομένου ότι πρέπει να ισχύουν για 
όλες τις δραστηριότητες που καλύπτει το έβδομο πρόγραμμα πλαίσιο. 

Τροπολογία: Peter Liese

Τροπολογία 162
Παράρτημα ΙΙ, Ενδεικτική κατανομή μεταξύ προγραμμάτων
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(σε εκατ. ευρώ) (σε εκατ. ευρώ)
Συνεργασία1 44432 Συνεργασία1 47214

Υγεία 8317 Υγεία 9099
Τρόφιμα, γεωργία και 
βιοτεχνολογία

2455 Τρόφιμα, γεωργία και 
βιοτεχνολογία

2455

Τεχνολογίες της πληροφορίας 
και της επικοινωνίας

12670 Τεχνολογίες της πληροφορίας 
και της επικοινωνίας

11670

Νανοεπιστήμες, 
νανοτεχνολογίες, υλικά και 
νέες τεχνολογίες παραγωγής 

4832 Νανοεπιστήμες, 
νανοτεχνολογίες, υλικά και 
νέες τεχνολογίες παραγωγής 

4832

Ενέργεια 2931 Ενέργεια 3931
Περιβάλλον 
(συμπεριλαμβανομένης της 
αλλαγής του κλίματος) 

2535 Περιβάλλον 
(συμπεριλαμβανομένης της 
αλλαγής του κλίματος) 

3535

Μεταφορές 
(συμπεριλαμβανομένης της 
αεροναυτικής)

5940 Μεταφορές 
(συμπεριλαμβανομένης της 
αεροναυτικής)

5940

Κοινωνικοοικονομικές και 
ανθρωπιστικές επιστήμες 

792 Κοινωνικοοικονομικές και 
ανθρωπιστικές επιστήμες 

792

Ασφάλεια και διάστημα 3960 Ασφάλεια και διάστημα 3460
Ιδέες 11862 Ιδέες 10862
Άνθρωποι 7129 Άνθρωποι 7129
Ικανότητες 7486 Ικανότητες 7204
Υποδομές έρευνας * 3961 Υποδομές έρευνας * 3679
Έρευνα προς όφελος των ΜΜΕ 1901 Έρευνα προς όφελος των 

ΜΜΕ
1901

Περιφέρειες της γνώσης 158 Περιφέρειες της γνώσης 158

Ερευνητικό δυναμικό 554 Ερευνητικό δυναμικό 554
Ενσωμάτωση της επιστήμης 
στον κοινωνικό ιστό

554 Ενσωμάτωση της επιστήμης 
στον κοινωνικό ιστό

554

Δραστηριότητες διεθνούς 
συνεργασίας

358 Δραστηριότητες διεθνούς 
συνεργασίας

358

Μη πυρηνικές δράσεις του 
Κοινού Κέντρου Ερευνών

1817 Μη πυρηνικές δράσεις του 
Κοινού Κέντρου Ερευνών

1817

ΣΥΝΟΛΟ 72726 ΣΥΝΟΛΟ 72726

  
1 Συμπεριλαμβάνονται οι κοινές τεχνολογικές πρωτοβουλίες (συμπεριλαμβανομένων των σχεδίων 
χρηματοδότησης, κτλ.) και οι δραστηριότητες συντονισμού και διεθνούς συνεργασίας που υπάγονται στους 
θεματικούς τομείς.
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Or. de

Αιτιολόγηση

Ο συντάκτης συμμερίζεται την άποψη της εισηγήτριας ότι οι πιστώσεις για την υγεία, την 
ενέργεια και το περιβάλλον πρέπει να αυξηθούν στο έβδομο πρόγραμμα πλαίσιο. 
Δεν έχει όμως νόημα η πρόταση να μειωθούν οι πιστώσεις για την Ευρατόμ αναλόγως καθώς 
αυτό το πρόγραμμα δεν υπόκειται στη διαδικασία συναπόφασης. Προτείνεται επομένως οι 
πιστώσεις εντός του έβδομου προγράμματος πλαισίου που υπόκεινται στη συναπόφαση να 
ανακατανεμηθούν υπέρ του περιβάλλοντος, της υγείας και της ενέργειας. 

Τροπολογία: Dorette Corbey

Τροπολογία 163
Παράρτημα ΙΙ, Ενδεικτική κατανομή μεταξύ προγραμμάτων, Τμήμα "Συνεργασία"

Η ενδεικτική κατανομή μεταξύ 
προγραμμάτων έχει ως εξής (σε εκατ. 
ευρώ):

Η ενδεικτική κατανομή μεταξύ 
προγραμμάτων έχει ως εξής (σε εκατ. 
ευρώ):

Συνεργασία1 44432 Συνεργασία1 44432

Υγεία 8317 Υγεία και Τρόφιμα 11827,73
Τρόφιμα, γεωργία και 
βιοτεχνολογία 2455
Τεχνολογίες της πληροφορίας 
και της επικοινωνίας

12670 Καινοτόμες τεχνολογίες 8332,73

Νανοεπιστήμες, 
νανοτεχνολογίες, υλικά 
και νέες τεχνολογίες 
παραγωγής

4832

Ενέργεια 2931 Ενέργεια και Μεταφορές
(συμπεριλαμβανομένης της 
αεροναυτικής)

11563,4

Περιβάλλον 
(συμπεριλαμβανομένης της 
αλλαγής του κλίματος)

2535 Περιβάλλον
(συμπεριλαμβανομένης της 
αλλαγής του κλίματος), 
Γεωργία και Αλιεία·

6045,73

  
1 Συμπεριλαμβάνονται οι κοινές τεχνολογικές πρωτοβουλίες (συμπεριλαμβανομένων των σχεδίων 
χρηματοδότησης, κτλ.) και οι δραστηριότητες συντονισμού και διεθνούς συνεργασίας που υπάγονται στους 
θεματικούς τομείς.
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Μεταφορές 
(συμπεριλαμβανομένη
ς της αεροναυτικής)

5940

Κοινωνικοοικονομικέ
ς και ανθρωπιστικές 
επιστήμες

792

Ασφάλεια και 
διάστημα

3960 Ασφάλεια και διάστημα 6652,4

Or. nl

Αιτιολόγηση

Το τμήμα "Συνεργασία" υποδιαιρείται σε 5 θέματα. Τα αρχικά ποσά για ΤΠΕ (12670) και 
κοινωνικές επιστήμες (2534) κατανέμονται στα 5 θέματα. Το αρχικό θέμα "Τρόφιμα, γεωργία 
και βιοτεχνολογία" χωρίσθηκε στα τρία και μοιράσθηκε μεταξύ τριών νέων θεμάτων. Τα 
αρχικά ποσά για τις μεταφορές και την ενέργεια προστίθενται.

Υγεία και Τρόφιμα: 11827, 73 = αρχικό ποσό για υγεία 8317 + τρόφιμα 818,33 (ένα τρίτο  του 
αρχικού ποσού των 2455 για τρόφιμα, γεωργία και βιοτεχνολογία) + 158,4 (ένα πέμπτο του 
αρχικού ποσού για κοινωνικοοικονομικές και ανθρωπιστικές επιστήμες) + 2534 (ένα πέμπτο 
του αρχικού ποσού για ΤΠΕ 12670)
Καινοτόμες τεχνολογίες: 8332,73 = αρχικό ποσό για νανοεπιστήμες κ.λπ. 4832 + 818,33 + 
158,4 + 2534 (βλέπε κατανομή πιο πάνω αυτών των μερικών ποσών)
Ενέργεια και μεταφορές: 11563,4 = Ενέργεια 2931 + 818,33 +2534 + Μεταφορές 5940
Περιβάλλον, Γεωργία και Αλιεία: 6045,73 = αρχικό ποσό για Περιβάλλον 2535 + Γεωργία 
818,33 + 158,4 +2534
Ασφάλεια και διάστημα: 6652,4 = αρχικό ποσό 3960 + 158,4 + 2534

Τροπολογία: Edite Estrela

Τροπολογία 164
Παράρτημα ΙΙ, Ενδεικτική κατανομή μεταξύ προγραμμάτων, Τμήμα "Ικανότητες"

Ικανότητες
Υποδομές έρευνας *

Έρευνα προς όφελος των 
ΜΜΕ

Περιφέρειες της γνώσης
Ερευνητικό δυναμικό

Ενσωμάτωση της 
επιστήμης στον κοινωνικό 

7486

3961
1901

158
554

554

Ικανότητες
Υποδομές έρευνας *

Έρευνα προς όφελος των 
ΜΜΕ

Περιφέρειες της γνώσης
Ερευνητικό δυναμικό

Ενσωμάτωση της 
επιστήμης στον κοινωνικό 

7486

3461
2901

158
554

554
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ιστό
Δραστηριότητες διεθνούς 
συνεργασίας

358 ιστό
Δραστηριότητες διεθνούς 
συνεργασίας

358

Or. pt

Αιτιολόγηση

Ο σκοπός του προϋπολογισμού που διατίθεται πρέπει να είναι να δοθεί στους Ευρωπαίους 
ερευνητές μεγαλύτερη πρόσβαση στην υφιστάμενη υποδομή και να επιδιωχθεί σημαντική 
αύξηση της συμμετοχής των ΜΜΕ. 

Τροπολογία: Cristina Gutiérrez-Cortines

Τροπολογία 165
Παράρτημα III, Τμήμα "Μηχανισμοί χρηματοδότησης", Σημείο 5 "Υποστήριξη της 

κατάρτισης και της επαγγελματικής εξέλιξης των ερευνητών"

Χρηματοδοτική υποστήριξη της κατάρτισης 
και της επαγγελματικής εξέλιξης των 
ερευνητών. Ο συγκεκριμένος μηχανισμός θα 
χρησιμοποιείται κυρίως για την υλοποίηση
των δράσεων "Μαρία Κιουρί".

Χρηματοδοτική υποστήριξη της κατάρτισης 
και της επαγγελματικής εξέλιξης των 
ερευνητών σε όλα τα προγράμματα, σχέδια 
και πρωτοβουλίες καθώς και στις δράσεις 
"Μαρία Κιουρί". Προώθηση των συνθηκών 
που διευκολύνουν τις γυναίκες να 
εισέλθουν και να ακολουθήσουν 
σταδιοδρομία στην έρευνα.

Or. es

Αιτιολόγηση

Η πραγματική ένταξη απαιτεί εκτεταμένη πολιτική και διευκολύνσεις στήριξης όπως παιδικοί 
σταθμοί και επικουρούμενη κινητικότητα.

Τροπολογία: John Bowis

Τροπολογία 166

(Σημείωση του μεταφραστή: το Παράρτημα III, "Νομοθετικό δημοσιονομικό δελτίο" του 
κειμένου της Επιτροπής δεν έχει μεταφρασθεί στα ελληνικά).


