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ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ

Από πολλές απόψεις η πρόταση της Επιτροπής σχετικά με το έβδομο πρόγραμμα πλαίσιο 
είναι θετική. Η πρόταση λαμβάνει υπόψη σειρά θέσεων που είχε εγκρίνει το Κοινοβούλιο με 
τις προηγούμενες αποφάσεις του.

Ωστόσο το πραγματικό νόημα της πρότασης θα παραμείνει ασαφές, μέχρι να ληφθεί 
απόφαση σχετικά με τις δημοσιονομικές προοπτικές της ΕΕ για το 2007-2013. Αν ο γενικός 
προϋπολογισμός που θα εγκριθεί είναι μικρότερος από τον προτεινόμενο, υπάρχει κίνδυνος οι 
διαθέσιμες πιστώσεις για το έβδομο πρόγραμμα πλαίσιο να είναι σημαντικά μικρότερες από 
ό,τι υποδεικνύει η παρούσα πρόταση.

Υπάρχουν επίσης λόγοι να επικριθεί η διαδικασία, διότι η Επιτροπή έχει ήδη δημοσιεύσει τις 
προτάσεις της για συγκεκριμένα προγράμματα, και συγκεκριμένα στις 21 Σεπτεμβρίου 2005, 
παρά το γεγονός ότι η εξέταση του προγράμματος πλαισίου στο πλαίσιο της διαδικασίας 
συναπόφασης βρίσκεται ακόμη εν εξελίξει και ότι συγκεκριμένα προγράμματα πρέπει να 
βασιστούν στο πρόγραμμα πλαίσιο. Υιοθετώντας αυτή την προσέγγιση, η Επιτροπή στερεί εκ 
των προτέρων τη διαδικασία συναπόφασης από μεγάλο μέρος του νοήματός της.

Από την άποψη του περιβάλλοντος και της δημόσιας υγείας η πρόταση της Επιτροπής 
περιλαμβάνει πολλά θετικά σημεία. Η εισηγήτρια προτείνει να εγκριθούν όσα συνδέονται με 
τη μείωση της μόλυνσης, την προστασία της βιοποικιλότητας, την καταπολέμηση των 
κλιματικών αλλαγών, την ανάπτυξη νέων ενεργειακών τεχνολογιών και τη δημιουργία μιας 
ενεργειακά νοήμονος Ευρώπης. Η εισηγήτρια προτείνει να δοθεί σαφέστερα έμφαση στην 
πρόληψη των ασθενειών και στην έρευνα που θα στηρίζει αυτό το στόχο. Προτείνει επίσης να 
τονισθεί ο ρόλος της κοινωνίας των πολιτών και των δικαιωμάτων της γυναίκας.

Η εισηγήτρια προτείνει να καταλογογραφηθούν οι επί μέρους τομείς ενεργειακής έρευνας 
στο πρόγραμμα πλαίσιο σε σειρά που θα αντικατοπτρίζει το βαθμό προτεραιότητας που 
αποδίδεται στις διάφορες επιλογές για τον έλεγχο των αλλαγών του κλίματος και την 
προώθηση της βιώσιμης ανάπτυξης, προτείνει δε να δημιουργηθούν χωριστά κονδύλια για τις 
μεμονωμένες ενεργειακές επιλογές. Προτείνεται η έρευνα γύρω από τη δέσμευση και 
απομόνωση του διοξειδίου του άνθρακα να συνδέεται με τον περιβαλλοντικό τους αντίκτυπο. 
Η εισηγήτρια πιστεύει ότι η έρευνα γύρω από καθαρές τεχνολογίες του άνθρακα πρέπει να 
χρηματοδοτούνται από τη βιομηχανία άνθρακα, η οποία έχει εδραιώσει τη θέση της από 
καιρό και διαθέτει σημαντικούς πόρους.

Όσον αφορά την έρευνα σχετικά με τα βλαστοκύτταρα, η εισηγήτρια προτείνει να μη 
χρησιμοποιείται κοινοτική χρηματοδότηση για έρευνα γύρω από εμβρυακά βλαστοκύτταρα 
αλλά για έρευνα γύρω από ενήλικα βλαστοκύτταρα, έρευνα γύρω από βλαστοκύτταρα του 
ομφάλιου λώρου και άλλες τέτοιες εναλλακτικές οι οποίες δεν χρησιμοποιούν έμβρυα ως 
πρώτη ύλη.

Όσον αφορά την αγροτική βιοτεχνολογία, η εισηγήτρια δίνει έμφαση στην προστασία της 
βιοποικιλότητας χωρίς ΓΤΟ και στην έρευνα γύρω από τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις των 
ΓΤΟ.

Η εισηγήτρια εφιστά την προσοχή στη δυσαναλογία μεταξύ του ενεργειακού τομέα του 
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προτεινόμενου έβδομου προγράμματος πλαισίου έρευνας και του προτεινόμενου έβδομου 
προγράμματος πλαισίου έρευνας της Euratom, το οποίο δεν υπόκειται στη διαδικασία 
συναπόφασης. Σύμφωνα με την πρόταση της Euratom, περισσότερα κεφάλαια θα 
χρησιμοποιηθούν για την τήξη και άλλες πτυχές της πυρηνικής ενέργειας κατά τα επόμενα 5 
χρόνια απ' ό,τι προγραμματίζεται να διατεθούν στην έρευνα όλων των άλλων ενεργειακών 
μορφών συνολικά για μία περίοδο 7 ετών. Αυτό έρχεται σε αντίθεση με διάφορες αποφάσεις 
της ΕΕ, σύμφωνα με τις οποίες η πλανητική υπερθέρμανση πρέπει να κρατηθεί κάτω από 
τους 2° και τόνισαν το ρόλο της ενεργειακής αποδοτικότητας και της ανανεώσιμης ενέργειας 
για την επίτευξη αυτού του στόχου. Η πυρηνική ενέργεια δεν εντάσσεται στις προτεραιότητες 
που εγκρίθηκαν από κοινού. Ενέχει σοβαρούς κινδύνους και, ακόμη και σε θεωρητικό 
επίπεδο, η ενέργεια που εκλύεται από τη σχάση δεν μπορεί να διαδραματίσει σημαντικό ρόλο 
στον έλεγχο των αλλαγών του κλίματος, διότι τα αποθέματα σε ουράνιο είναι πολύ 
περιορισμένα. Η τήξη από την άλλη πλευρά δεν θα μπορεί να παράγει χρήσιμη ενέργεια για 
πολλές δεκαετίες και μέχρι τώρα δεν έχουμε εγγυήσεις για το ότι θα καταστεί βιώσιμη λύση 
κατά τις επόμενες δεκαετίες.

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή1 Τροπολογίες του Κοινοβουλίου

Τροπολογία 1
Αιτιολογική σκέψη 1α (νέα)

(1α) Η έρευνα  που τυγχάνει δημόσιας 
χρηματοδοτήσεως πρέπει να επενδύεται 
πρωτίστως στην κάλυψη δημόσιων 
αναγκών και προτεραιοτήτων. 

Αιτιολόγηση

Η δημόσια χρηματοδότηση της έρευνας πρέπει να εστιάζεται σε ερευνητικές ανάγκες που 
αφορούν το δημόσιο συμφέρον και δεν πρέπει να κατευθύνονται κατά προτεραιότητα από τη 
βιομηχανική ανταγωνιστικότητα.

Τροπολογία 2
Αιτιολογική σκέψη 4α (νέα)

  
1 Δεν έχει δημοσιευθεί ακόμη στην ΕΕ.
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(4α) Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχει 
ζητήσει ηγετικό ρόλο εντός της ΕΕ στην 
ανάπτυξη και εφαρμογή περιβαλλοντικών 
τεχνολογιών καθώς και στη διασφάλιση 
της βιώσιμης παραγωγής και 
κατανάλωσης. Το Κοινοβούλιο έχει επίσης 
τονίσει επανειλημμένως το ρόλο της 
έρευνας στην εξεύρεση λύσεων για τις 
κλιματικές αλλαγές. Για να επιτευχθούν τα 
αναγκαία άλματα στην τεχνολογική 
ανάπτυξη απαιτείται ουσιαστική 
ερευνητική προσπάθεια εκ μέρους της 
Κοινότητας. Το Κοινοβούλιο έχει επίσης 
τονίσει την ανάγκη να αποτραπεί η 
εκμετάλλευση γυναικών και έχει αποκλείσει 
τη στήριξη και χρηματοδότηση της 
κατασκευής ανθρώπινων κλόνων στο 
πλαίσιο οποιουδήποτε κοινοτικού 
προγράμματος.

Τροπολογία 3
Αιτιολογική σκέψη 19

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

(19) Η ουσιαστική διεύρυνση του πεδίου 
εφαρμογής του προγράμματος πλαισίου, η 
οποία μάλιστα τυγχάνει ευρείας 
υποστήριξης, η ώθηση που δίνει η 
χρηματοδότηση στις εθνικές δημόσιες και 
ιδιωτικές επενδύσεις, η αναγκαιότητα 
ανταπόκρισης της Κοινότητας σε νέες 
επιστημονικές και τεχνολογικές προκλήσεις, 
ο ζωτικός ρόλος της κοινοτικής παρέμβασης 
στη βελτίωση των επιδόσεων και της 
αποτελεσματικότητας του ευρωπαϊκού 
ερευνητικού συστήματος και η συμβολή 
ενός προγράμματος πλαισίου ευρύτερης 
εμβέλειας στην προσπάθεια για την 
εξεύρεση λύσεων στις κλιματικές αλλαγές 
και στη βιωσιμότητα καθώς και στην 
αναζωογόνηση της στρατηγικής της 
Λισσαβόνας, καθιστούν επιτακτική την 
αναγκαιότητα διπλασιασμού του 
προϋπολογισμού έρευνας της ΕΕ.
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Τροπολογία 4
Αιτιολογική σκέψη 24

(24) Το έβδομο πρόγραμμα πλαίσιο θα 
πρέπει να συμβάλει στην προώθηση της 
αειφόρου ανάπτυξης και της προστασίας του 
περιβάλλοντος.

(24) Το έβδομο πρόγραμμα πλαίσιο μαζί με 
τα έργα και τις τεχνολογίες που 
στηρίζονται από αυτό θα πρέπει να 
συμβάλουν στην προώθηση της αειφόρου 
ανάπτυξης και της προστασίας του 
περιβάλλοντος.

Αιτιολόγηση

Τα συγκεκριμένα προγράμματα, έργα και τεχνολογίες πρέπει επίσης να εκτιμηθούν σε σχέση με 
τη συμβολή τους στη βιώσιμη ανάπτυξη.

Τροπολογία 5
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 
στη Σύμβαση για τα Ανθρώπινα 
Δικαιώματα και τη Βιοϊατρική του 
Συμβουλίου της Ευρώπης. 

Τροπολογία 6
Αιτιολογική σκέψη 29

(29) Είναι σημαντικό να διασφαλιστούν η 
χρηστή οικονομική διαχείριση του έβδομου 
προγράμματος πλαισίου, η κατά το δυνατόν 
αποτελεσματικότερη και απλούστερη για 
τους συμμετέχοντες εφαρμογή του, καθώς 
και η εύκολη πρόσβαση όλων των 
συμμετεχόντων. Είναι απαραίτητο να 
διασφαλισθεί η συμμόρφωση προς τις 
διατάξεις του κανονισμού (ΕΚ, Ευρατόμ) 
αριθ. 1605/2002 του Συμβουλίου, της 25ης 
Ιουνίου 2002, για τη θέσπιση του 

(29) Είναι σημαντικό να διασφαλιστούν η 
χρηστή οικονομική διαχείριση του έβδομου 
προγράμματος πλαισίου, η κατά το δυνατόν 
αποτελεσματικότερη και απλούστερη για 
τους συμμετέχοντες εφαρμογή του, καθώς 
και η εύκολη πρόσβαση όλων των 
συμμετεχόντων. Βασικό χαρακτηριστικό 
του Έβδομου Προγράμματος Πλαισίου 
είναι η ουσιώδης απλοποίηση των 
διοικητικών διαδικασιών και η μεγαλύτερη 
εστίαση στην εκτίμηση της επιστημονικής 
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δημοσιονομικού κανονισμού που 
εφαρμόζεται στον γενικό προϋπολογισμό 
των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, καθώς και 
προς τις επιταγές της απλοποίησης και της 
βελτίωσης των κανονιστικών ρυθμίσεων,

αξίας των ερευνητικών έργων. Είναι 
απαραίτητο να διασφαλισθεί η συμμόρφωση 
προς τις διατάξεις του κανονισμού (ΕΚ, 
Ευρατόμ) αριθ. 1605/2002 του Συμβουλίου, 
της 25ης Ιουνίου 2002, για τη θέσπιση του 
δημοσιονομικού κανονισμού που 
εφαρμόζεται στον γενικό προϋπολογισμό 
των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, καθώς και 
προς τις επιταγές της απλοποίησης και της 
βελτίωσης των κανονιστικών ρυθμίσεων,

Αιτιολόγηση

Η έμφαση κατά την αξιολόγηση των έργων πρέπει να δοθεί στην επιστημονική τους αξία και όχι 
στα διοικητικά τους χαρακτηριστικά.

Τροπολογία 7
Άρθρο 3

Το έβδομο πρόγραμμα πλαίσιο τίθεται σε 
εφαρμογή μέσω ειδικών προγραμμάτων. Στα 
ειδικά αυτά προγράμματα διευκρινίζονται οι 
ακριβείς στόχοι και οι λεπτομερείς όροι 
υλοποίησής τους.

Το έβδομο πρόγραμμα πλαίσιο τίθεται σε 
εφαρμογή μέσω ειδικών προγραμμάτων. Στα 
ειδικά αυτά προγράμματα διευκρινίζονται οι 
ακριβείς στόχοι και οι λεπτομερείς όροι 
υλοποίησής τους. Οι διοικητικές 
διαδικασίες απλοποιούνται ουσιωδώς σε 
σύγκριση με τα προηγούμενα προγράμματα 
και δίνεται μεγαλύτερη έμφαση στην 
εκτίμηση της επιστημονικής αξίας των 
ερευνητικών έργων.

Αιτιολόγηση

Η έμφαση ως προς την αξιολόγηση των έργων πρέπει να δοθεί στην επιστημονική τους αξία και 
όχι στα διοικητικά τους χαρακτηριστικά.

Τροπολογία 8
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 
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και στη Σύμβαση για τα Ανθρώπινα 
Δικαιώματα και τη Βιοϊατρική του 
Συμβουλίου της Ευρώπης.

Τροπολογία 9
Άρθρο 7, παράγραφος 1

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

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

Αιτιολόγηση

Η κοινωνία των πολιτών πρέπει να συμμετέχει στη διαδικασία αξιολόγησης, για να 
διασφαλίζεται η διαφάνεια και η δημοκρατία στις αποφάσεις που αφορούν την κοινοτική 
έρευνα.

Τροπολογία 10
Παράρτημα Ι, Μέρος Ι, "Συντονισμός μη κοινοτικών ερευνητικών προγραμμάτων", 

παράγραφος 2α (νέα)

Ο μηχανισμός ERA-NET συμβάλει, 
ειδικότερα, στο συντονισμό των 
προγραμμάτων ΕΤΑ στο χώρο της 
ανθρώπινης βιοανιχνευσιμότητας και της 
μετρολογίας καθώς και στο συντονισμό 
των ερευνητικών προγραμμάτων στις 
περιφερειακές περιβαλλοντικές προκλήσεις 
και φαινόμενα.

Τροπολογία 11
Παράρτημα Ι, Μέρος Ι, "Διεθνής συνεργασία", στοιχείο 2

• ειδικές δράσεις συνεργασίας με 
τρίτες χώρες, στο πλαίσιο κάθε 

• ειδικές δράσεις συνεργασίας με 
τρίτες χώρες, στο πλαίσιο κάθε 
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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.

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, και 
συγκεκριμένα οι παραμελημένες 
ασθένειες, η γεωργία, η αλιεία και το 
περιβάλλον, και θα υλοποιούνται υπό 
χρηματοδοτικούς όρους 
προσαρμοσμένους στις δυνατότητές 
τους.

Τροπολογία 12
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 

Βελτίωση της υγείας των ευρωπαίων 
πολιτών και συμβολή στην αποδοτικότητα 
του ευρωπαϊκού τομέα υγείας, ταυτόχρονα 
με την αύξηση της ανταγωνιστικότητάς 
του, και παράλληλα αντιμετώπιση 
παγκόσμιων προβλημάτων υγείας, 
συμπεριλαμβανομένων των αναδυόμενων 
επιδημιών και των παραμελημένων 
ασθενειών. Η έρευνα θα αποσκοπεί τόσο 
στην πρόληψη των ασθενειών και στην 
ανάπτυξη αποτελεσματικών αγωγών και 
φαρμάκων όσο και στη διασφάλιση της επί 
ίσοις όροις προσβάσεως στα πορίσματα 
της έρευνας που λαμβάνει δημόσια 
χρηματοδότηση. Θα δοθεί έμφαση στη 
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αειφόρων και αποτελεσματικών 
συστημάτων ιατροφαρμακευτικής 
περίθαλψης. 

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. 

Αιτιολόγηση

Το πρόγραμμα πρέπει να στοχεύσει στην αύξηση της αποδοτικότητας του ευρωπαϊκού τομέα 
υγείας και όχι μόνο στην αύξηση της ανταγωνιστικότητας των σχετικών βιομηχανιών. Ιδιαίτερη 
έμφαση πρέπει να δίνεται στην έρευνα για το δημόσιο συμφέρον, όπως οι αναδυόμενες 
επιδημίες και οι παραμελημένες ασθένειες (ασθένειες που πλήττουν κυρίως ανθρώπους σε 
φτωχές χώρες, επομένως αποκλείονται από το πεδίο ερευνών και τις αναπτυξιακές προσπάθειες 
της φαρμακοβιομηχανίας). Είναι ανάγκη να επέλθει ισορροπία μεταξύ της έρευνας γύρω από 
την πρόληψη των ασθενειών και της αναπτύξεως αποτελεσματικών αγωγών και φαρμάκων.

Τροπολογία 13
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 

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 
από την άλλη πλευρά πρέπει να μη 
διενεργείται μόνο στο γονιδιακό και 
μοριακό 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 καθώς και για τη διενέργεια 
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μοντέλων, των συστημάτων, των δεδομένων 
και του υλικού ασθενών που φυλάσσονται 
στις εθνικές βάσεις δεδομένων και 
βιοτράπεζες.

επιδημιολογικών ερευνών γύρω από αυτές 
τις διαταραχές 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 και πλακούντες.

Αιτιολόγηση

Η επιδημιολογική έρευνα δεν αρκεί να διενεργείται μόνο σε γονιδιακό και μοριακό επίπεδο, 
αλλά πρέπει και να συμπληρώνεται από την κοινωνική διάσταση.

Τροπολογία 14
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 

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. 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 
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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).

διαμορφώσουν ένα κατάλληλο νομοθετικό 
πλαίσιο για τις νέες ιατρικές τεχνολογίες 
(π.χ. την αναγεννητική ιατρική). Η 
κοινοτική χρηματοδότηση της έρευνας θα 
επικεντρώνεται στην έρευνα γύρω από 
ενήλικα βλαστοκύτταρα και 
βλαστοκύτταρα του ομφάλιου λώρου 
καθώς και σε άλλες εναλλακτικές, χωρίς να 
χρησιμοποιούνται έμβρυα ως πρώτη ύλη.

Αιτιολόγηση

Επειδή είναι δύσκολο να ελέγχεται η προέλευση των εμβρυακών βλαστικών κυττάρων και 
υπάρχει κίνδυνος να καταπατηθούν τα δικαιώματα των γυναικών που είναι δότες, προτείνεται 
να περιορισθεί η κοινοτική χρηματοδότηση στην έρευνα γύρω από ενήλικα βλαστοκύτταρα και 
βλαστοκύτταρα του ομφάλιου λώρου. Από την άλλη υπάρχουν και ενδείξεις κινδύνων, όπως η 
τάση των βλαστικών κυττάρων να γίνονται καρκινογόνα ή να αναπτύσσουν ανεπιθύμητους 
ιστούς, αφού μεταμοσχευθούν στον ασθενή. Η τροπολογία συμφωνεί με το ψήφισμα του ΕΚ για 
την εμπορία κυττάρων ανθρώπινων ωαρίων, που εγκρίθηκε στις 10 Μαρτίου 2005.

Η  συντάκτρια δεν καταλαβαίνει σε τι αναφέρεται το προς διαγραφή κείμενο όσον αφορά τη 
χρηματοδότηση στο πλαίσιο του 7ου ΠΠ.

Τροπολογία 15
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, 
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 

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 τρία
οριζόντια θέματα στρατηγικής σημασίας, 
την παιδική υγεία, την υγεία των γυναικών
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. Υπάρχει 
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επαγγελματική υγεία και ασφάλεια. μια ιδιαίτερη ανάγκη να αντιμετωπισθούν 
και να διερευνηθούν οι ανάγκες των 
επιμέρους ομάδων, συμπεριλαμβανομένων 
των αναπήρων, των μειονοτικών ομάδων 
και των ομάδων που μειονεκτούν.

Τροπολογία 16
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 και 
τεχνολογίες όπως τα τσιπάκια DNA και η 
μοριακή απεικόνιση καθώς και η 
διαγνωστική.

Τροπολογία 17
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. Θα δοθεί προτεραιότητα 
στη συνθετική βιολογία με τη χρήση 
ενήλικων βλαστοκυττάρων.

Τροπολογία 18
Παράρτημα Ι, Μέρος Ι, Τμήμα "Θεματικοί τομείς", σημείο 1 "Υγεία", υποσημείο 

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

- Έρευνα επί του ανθρώπινου εγκεφάλου και 
των σχετικών παθολογιών, της ανθρώπινης 
ανάπτυξης και της γήρανσης. Διερεύνηση 
της διαδικασίας υγιούς γήρανσης και της 
αλληλεπίδρασης μεταξύ των γονιδίων και 
του περιβάλλοντος και της εγκεφαλικής 

- Έρευνα επί του ανθρώπινου εγκεφάλου και 
των σχετικών παθολογιών, της ανθρώπινης 
ανάπτυξης και της γήρανσης. Διερεύνηση 
της διαδικασίας υγιούς ανάπτυξης και
γήρανσης και της αλληλεπίδρασης μεταξύ 
των γονιδίων και περιβαλλοντικών 
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δραστηριότητας, τόσο σε κανονικές 
συνθήκες όσο στις περιπτώσεις νόσων του 
εγκεφάλου.

παραγόντων αφενός και της εγκεφαλικής 
δραστηριότητας αφετέρου, τόσο σε 
κανονικές συνθήκες όσο στις περιπτώσεις 
νόσων του εγκεφάλου.

Τροπολογία 19
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 και αναπνευστικές 
παθήσεις, διαβήτης/παχυσαρκία· σπάνιες 
ασθένειες· παραμελημένες ασθένειες· άλλες 
χρόνιες ασθένειες (π.χ. οστεοαρθρίτιδα). 
Ανάπτυξη ασθενοκεντρικών στρατηγικών 
πρόληψης, διάγνωσης και θεραπείας, 
συμπεριλαμβανομένης της κλινικής έρευνας.

Τροπολογία 20
Παράρτημα Ι, Μέρος Ι, Τμήμα "Θεματικοί τομείς", σημείο 1 "Υγεία", υποσημείο

"Δραστηριότητες", 2ος υπότιτλος "Μεταγραφική έρευνα στην υπηρεσία της ανθρώπινης 
υγείας", παύλα 4α (νέα)

- Μεταγραφική έρευνα σε ασθένειες που 
προκαλούνται από περιβαλλοντικούς 
παράγοντες και παράγοντες που 
συνδέονται με το εργασιακό άγχος (π.χ. 
άσθμα, αλλεργίες).

Τροπολογία 21
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 

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 
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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 
αλλαγή του κλίματος· και στην αυξανόμενη 
ζήτηση για τρόφιμα υψηλής ποιότητας, 
λαμβανομένων υπόψη των παραμέτρων της 
ορθής μεταχείρισης των ζώων και της 
αγροτικής ανάπτυξης. 

κοινωνικές, περιβαλλοντικές 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 αλλαγή του κλίματος· και στην 
αυξανόμενη ζήτηση για τρόφιμα υψηλής 
ποιότητας, λαμβανομένων υπόψη των 
παραμέτρων της ορθής μεταχείρισης των 
ζώων και της αγροτικής ανάπτυξης. 

Τροπολογία 22
Παράρτημα Ι, Μέρος Ι, Τμήμα "Θεματικοί τομείς", σημείο 2 "Τρόφιμα, γεωργία και 

βιοτεχνολογία", υποσημείο "Αιτιολογικό", παράγραφος 1

Οι καινοτομίες και η βελτίωση των γνώσεων 
σε θέματα αειφόρου διαχείρισης, παραγωγής 
και χρήσης των βιολογικών πόρων 
(μικροοργανισμών, φυτών, ζώων) θα 
διαμορφώσουν μια βάση για την ανάπτυξη 
νέων, αειφόρων, οικολογικώς αποδοτικών 
και ανταγωνιστικών προϊόντων στους τομείς 
της γεωργίας, της αλιείας, των τροφίμων, 
της υγείας, των δασικών προϊόντων και 
στους συνδεόμενους τομείς. Σύμφωνα με
την ευρωπαϊκή στρατηγική για τις 
βιοεπιστήμες και τη βιοτεχνολογία, η 
σχετική δράση θα συμβάλει στην αύξηση 
της ανταγωνιστικότητας των 
βιοτεχνολογικών εταιρειών και των 
εταιρειών τροφίμων της Ευρώπης, και ιδίως 
των ΜΜΕ υψηλής τεχνολογίας, και 
παράλληλα στη βελτίωση της κοινωνικής 
ευημερίας και ευεξίας. Η έρευνα με 
αντικείμενο την ασφάλεια των αλυσίδων 
παραγωγής τροφίμων και ζωοτροφών, τις 
παθήσεις που συνδέονται με τη διατροφή, 
τις διατροφικές επιλογές και τις επιπτώσεις 
της διατροφής και των τροφίμων στην υγεία, 
θα συμβάλει στην καταπολέμηση των 

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

στην καταπολέμηση των συνδεόμενων με τη 
διατροφή παθήσεων (π.χ. παχυσαρκία, 
αλλεργίες) και λοιμωδών νόσων (π.χ. των 
μεταδοτικών σπογγωδών εγκεφαλοπαθειών, 
της γρίπης των ορνίθων), και παράλληλα θα 
συνεισφέρει ουσιαστικά στην εφαρμογή και 
στη χάραξη πολιτικής και κανονιστικών 
ρυθμίσεων στους τομείς της δημόσιας 
υγείας, της υγείας των ζώων, της υγείας των 
φυτών και της προστασίας των 
καταναλωτών. 

Αιτιολόγηση

Η έρευνα γύρω από την καινοτομία πρέπει να προαχθεί προκειμένου για τις οργανικές 
καλλιέργειες και άλλα συστήματα καλλιέργειας χαμηλών εισροών.

Τροπολογία 23
Παράρτημα Ι, Μέρος Ι, Τμήμα "Θεματικοί τομείς", σημείο 2 "Τρόφιμα, γεωργία και 

βιοτεχνολογία", υποσημείο "Αιτιολογικό", παράγραφος 3

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

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

Τροπολογία 24
Παράρτημα Ι, Μέρος Ι, Τμήμα "Θεματικοί τομείς", σημείο 2 "Τρόφιμα, γεωργία και 

βιοτεχνολογία", υποσημείο "Δραστηριότητες", στοιχείο 1

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

• Αειφόρος παραγωγή και διαχείριση 
βιολογικών πόρων του εδαφικού, του 
δασικού και του υδάτινου περιβάλλοντος: 
Έρευνα γενικού χαρακτήρα στις 
βιοεπιστήμες και βιοτεχνολογίες όπως η 
γονιδιωματική, η πρωτεϊνωματική, η 
μεταβολισμική, η συστημική βιολογία και οι 
συγκλίνουσες τεχνολογίες 
μικροοργανισμών, φυτών και ζώων, 
συμπεριλαμβανομένης της διατηρήσεως και 
βιώσιμης αξιοποιήσεως της φυσικής 
βιοποικιλότητάς τους και των επιτόπιων 
γενετικών πόρων στη γεωργική 
εκμετάλλευση· βελτίωση των καλλιεργειών 
και των συστημάτων παραγωγής, 
συμπεριλαμβανομένων των συστημάτων
βιολογικής γεωργίας καθώς και άλλων 
βιώσιμων γεωργικών συστημάτων 
χαμηλών ενεργειακών εισροών, της 
κτηνοτροφίας με τη βοήθεια δεικτών, των 
συστημάτων παραγωγής ποιοτικών 
προϊόντων και της παρακολουθήσεως και 
εκτιμήσεως των επιπτώσεων των ΓΤΟ επί 
του περιβάλλοντος και των ανθρώπων· 
αειφόρος, ανταγωνιστική και 
πολυλειτουργική γεωργία και δασοκομία· 
ενσωματωμένη αγροτική ανάπτυξη η οποία 
συμπεριλαμβάνει τις παραμέτρους της 
συμμετοχής της κοινωνίας των πολιτών 
στο σχεδιασμό και στη λήψη αποφάσεων· 
ορθή μεταχείριση των ζώων, ζωοτεχνία και 
ζωική παραγωγή· υγεία των φυτών· 
αειφόρος και ανταγωνιστική αλιεία και 
υδατοκαλλιέργεια· λοιμώδεις ζωικές 
ασθένειες και ζωοανθρωπονόσοι· άλλες 
απειλές εις βάρος της βιωσιμότητας και 
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της ασφάλειας εφοδιασμού σε τρόφιμα  
όσον αφορά την παραγωγή τροφίμων 
(συμπεριλαμβανομένων των κλιματικών 
αλλαγών και εξαντλήσεως του πετρελαίου)· 
ασφαλής διάθεση και αξιοποίηση των 
ζωικών αποβλήτων και απορριμμάτων· 
διατήρηση, διαχείριση και εκμετάλλευση 
υδρόβιων πόρων· ανάπτυξη εργαλείων 
απαραίτητων για τους υπεύθυνους χάραξης 
πολιτικής και για άλλους συντελεστές της 
γεωργικής και της αγροτικής ανάπτυξης 
(πρακτικές διαχείρισης φυσικού τοπίου, 
γαιών κτλ.).

Αιτιολόγηση

Η βιωσιμότητα της παραγωγής τροφίμων και η διαχείριση των πόρων θα είναι η βασική 
επιδίωξη αυτής της δραστηριότητας.

Τροπολογία 25
Παράρτημα Ι, Μέρος Ι, Τμήμα "Θεματικοί τομείς", σημείο 2 "Τρόφιμα, γεωργία και 

βιοτεχνολογία", υποσημείο "Αιτιολογικό", στοιχείο 2

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

• "Από το τραπέζι έως το αγρόκτημα": 
Τρόφιμα, υγεία και ευεξία: καταναλωτικά, 
κοινωνικά, πολιτισμικά, βιομηχανικά 
ζητήματα και ζητήματα υγείας που 
συνδέονται με τα τρόφιμα και τις 
ζωοτροφές, συμπεριλαμβανομένων 
ζητημάτων που άπτονται των επιστημών της 
συμπεριφοράς και των γνωστικών 
επιστημών· διατροφή, παθήσεις και 
διαταραχές που συνδέονται με τη διατροφή, 
συμπεριλαμβανομένης της παχυσαρκίας και 
των αλλεργιών· οφέλη για την υγεία από 
συγκεκριμένα τρόφιμα και δίαιτες· 
καινοτόμες επεξεργασίες τροφίμων και 
ζωοτροφών, τεχνολογία μεταφοράς και 
λιανικής πώλησης (συμπεριλαμβανομένης 
της μείωσης των συσκευασιών και 
αποστάσεων στη μεταφορά) · βελτίωση της 
ποιότητας και της ασφάλειας, τόσο της 
χημικής όσο και της βιολογικής, των 
τροφίμων, των ποτών και των ζωοτροφών· 
ακεραιότητα και βιωσιμότητα (και έλεγχος) 
της ανθρώπινης τροφικής αλυσίδας· 
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ιχθυοπροϊόντων)· ιχνηλασιμότητα. αλληλεπίδραση του περιβάλλοντος και της 
ανθρώπινης και της ζωικής τροφικής 
αλυσίδας· η έννοια της "από άκρη σε άκρη 
ανθρώπινης τροφικής αλυσίδας" 
(συμπεριλαμβανομένων των 
ιχθυοπροϊόντων)· ιχνηλασιμότητα.

Τροπολογία 26
Παράρτημα Ι, Μέρος Ι, Τμήμα "Θεματικοί τομείς", σημείο 2 "Τρόφιμα, γεωργία και 

βιοτεχνολογία", υποσημείο "Αιτιολογικό", στοιχείο 3

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

• Εφαρμογές των βιοεπιστημών και των 
βιοτεχνολογιών στην ανάπτυξη και την 
παραγωγή αειφόρων, μη εδώδιμων 
προϊόντων και διαδικασιών: βελτίωση των 
καλλιεργειών, των πρώτων υλών, των 
προϊόντων της θάλασσας και της βιομάζας 
(συμπεριλαμβανομένων των θαλάσσιων 
πόρων) που προορίζονται για τους τομείς 
της ενέργειας και του περιβάλλοντος, και 
ανάπτυξη και παραγωγή προϊόντων υψηλής 
προστιθέμενης αξίας (π.χ. υλικών και 
χημικών προϊόντων), συμπεριλαμβανομένων 
καινοτόμων βιώσιμων και βασισμένων σε 
ανανεώσιμη ενέργεια συστημάτων 
γεωργικής παραγωγής, βιοδιεργασιών και 
τεχνικών βιοδιύλισης· βιοκατάλυση· 
δασοκομία, δασικά προϊόντα και διεργασίες 
παραγωγής δασικών προϊόντων· διεργασίες 
οικολογικής επανόρθωσης και καθαρότερες 
διεργασίες επεξεργασίας και μεταποίησης.

Τροπολογία 27
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: 

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: 
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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. 
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.

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· 
χρήση των ΤΠΕ για βιώσιμη ανάπτυξη, 
ιδίως στη διαχείριση των μεταφορών, στη 
διατήρηση της ενέργειας και στη χρήση 
των φυσικών πόρων. 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.

Τροπολογία 28
Παράρτημα Ι, Μέρος Ι, Τμήμα ""Θεματικοί τομείς", σημείο 4 "Νανοεπιστήμες, 

νανοτεχνολογίες, υλικά και νέες τεχνολογίες παραγωγής", υποσημείο "Δραστηριότητες", 
στοιχείο "Νανοεπιστήμες, νανοτεχνολογίες"

Παραγωγή νέων γνώσεων σχετικών με τα 
φαινόμενα διεπαφής και τα εξαρτώμενα από 

Παραγωγή νέων γνώσεων σχετικών με τα 
φαινόμενα διεπαφής και τα εξαρτώμενα από 
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το μέγεθος φαινόμενα· έλεγχος, σε 
νανομετρική κλίμακα, των ιδιοτήτων των 
υλικών με σκοπό την ανάπτυξη νέων 
εφαρμογών· ολοκλήρωση τεχνολογιών σε 
νανομετρική κλίμακα· αυτοσυνθετικές 
ιδιότητες· νανοκινητήρες· νανομηχανές και 
νανοσυστήματα· μέθοδοι και εργαλεία 
χαρακτηρισμού και χειρισμού σε 
νανομετρικές διαστάσεις· νανοτεχνολογίες 
και τεχνολογίες υψηλής ακρίβειας στον 
χώρο της χημείας· αντίκτυπος στην 
ανθρώπινη ασφάλεια και υγεία και στο 
περιβάλλον· μετρολογία, ονοματολογία και 
πρότυπα· διερεύνηση νέων αρχών και 
προσεγγίσεων για τομεακές εφαρμογές, 
συμπεριλαμβανομένης της ολοκλήρωσης 
και της σύγκλισης αναδυόμενων 
τεχνολογιών.

το μέγεθος φαινόμενα· έλεγχος, σε 
νανομετρική κλίμακα, των ιδιοτήτων των 
υλικών με σκοπό την ανάπτυξη νέων 
εφαρμογών· ολοκλήρωση τεχνολογιών σε 
νανομετρική κλίμακα· αυτοσυνθετικές 
ιδιότητες· νανοκινητήρες· νανομηχανές και 
νανοσυστήματα· μέθοδοι και εργαλεία 
χαρακτηρισμού και χειρισμού σε 
νανομετρικές διαστάσεις· νανοτεχνολογίες 
και τεχνολογίες υψηλής ακρίβειας στον 
χώρο της χημείας· αντίκτυπος στην 
ανθρώπινη ασφάλεια και υγεία και στο 
περιβάλλον· μετρολογία, ονοματολογία και 
πρότυπα, ιδίως σε ό,τι αφορά την 
αξιοπιστία, την ανιχνευσιμότητα και τα 
όρια στην κατοχύρωση διπλωμάτων 
ευρεσιτεχνίας στον τομέα της 
νανοτεχνολογίας· διερεύνηση νέων αρχών 
και προσεγγίσεων για τομεακές εφαρμογές, 
συμπεριλαμβανομένης της ολοκλήρωσης 
και της σύγκλισης αναδυόμενων 
τεχνολογιών. Δεν θα διατίθεται 
χρηματοδότηση για την έρευνα στον τομέα 
της νανοτεχνολογίας σε στρατιωτικές 
εφαρμογές.

Αιτιολόγηση

Σύμφωνα με τις υπάρχουσες συμβάσεις για τον έλεγχο εν δυνάμει βλαπτικών υλικών, η 
νομοθεσία για την ασφάλεια στην νανοτεχνολογία, που θα βασίζεται στην αρχή της πρόληψης,
πρέπει να διέπει τον ασφαλή χειρισμό, τη μεταφορά, τη χρήση και την ανάπτυξη 
νανοσωματιδίων, νανοϋλικών, νανοσυσκευών και της νανοβιοτεχνολογίας. Πρέπει να 
θεσπισθούν απαιτήσεις ανιχνευσιμότητας και σήμανσης, για να ενημερώνονται οι καταναλωτές 
πριν να κάνουν τις επιλογές τους. Πρέπει να είναι διαθέσιμο ένα αυστηρό ρυθμιστικό σύστημα 
αξιοπιστίας για την περίπτωση όπου κάποιο νανοσωματίδιο που κυκλοφορεί στο εμπόριο 
αποδειχθεί βλαπτικό για την υγεία, το περιβάλλον ή για τους παραδοσιακούς πόρους ζωής και 
τον πολιτισμό. Τα διπλώματα ευρεσιτεχνίας στον τομέα της νανοτεχνολογίας μπορεί να 
υπαγάγουν τα μόρια και τα στοιχεία που συνιστούν το σύμπαν σε νομικό μονοπωλιακό έλεγχο. 
Πρέπει να θεσπισθούν σαφείς κανόνες για να εμποδισθεί η κατοχύρωση τέτοιας μορφής 
ευρεσιτεχνίας.

Τροπολογία 29
Παράρτημα Ι, Μέρος Ι, Τμήμα ""Θεματικοί τομείς", σημείο 4 "Νανοεπιστήμες, 

νανοτεχνολογίες, υλικά και νέες τεχνολογίες παραγωγής", υποσημείο "Δραστηριότητες", 
στοιχείο "Υλικά"
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Παραγωγή νέων γνώσεων για τα υλικά 
υψηλών επιδόσεων, με σκοπό την ανάπτυξη 
νέων προϊόντων και διεργασιών· υλικά 
βασιζόμενα στη γνώση, με κατά παραγγελία 
ιδιότητες· πιο αξιόπιστος σχεδιασμός και 
προσομοίωση· υψηλότερη πολυπλοκότητα· 
οικολογική συμβατότητα· ολοκλήρωση της 
νανομετρικής, της μοριακής και της 
μακροσκοπικής κλίμακας στους κλάδους της 
χημικής τεχνολογίας και της επεξεργασίας 
υλικών· νέα νανοϋλικά, βιοϋλικά και 
υβριδικά υλικά, καθώς και σχεδιασμός και 
έλεγχος της επεξεργασίας τους.

Παραγωγή νέων γνώσεων για τα υλικά 
υψηλών επιδόσεων, με σκοπό την ανάπτυξη 
νέων προϊόντων και διεργασιών καθώς και 
την επισκευή, την αναβάθμιση και την 
παράταση ζωής τους· υλικά βασιζόμενα 
στη γνώση, με κατά παραγγελία ιδιότητες· 
πιο αξιόπιστος σχεδιασμός και 
προσομοίωση· υψηλότερη πολυπλοκότητα· 
οικολογική συμβατότητα· ολοκλήρωση της 
νανομετρικής, της μοριακής, της 
μικροσκοπικής και της μακροσκοπικής 
κλίμακας στους κλάδους της χημικής 
τεχνολογίας και της επεξεργασίας υλικών· 
νέα νανοϋλικά, βιοϋλικά και υβριδικά υλικά, 
καθώς και σχεδιασμός και έλεγχος της 
επεξεργασίας τους.

Τροπολογία 30
Παράρτημα Ι, Μέρος Ι, Τμήμα ""Θεματικοί τομείς", σημείο 4 "Νανοεπιστήμες, 

νανοτεχνολογίες, υλικά και νέες τεχνολογίες παραγωγής", υποσημείο "Δραστηριότητες", 
στοιχείο "Νέα παραγωγή"

Ανάπτυξη συνθηκών και πόρων, 
απαραίτητων για μια παραγωγή έντασης 
γνώσης, συμπεριλαμβανομένης της 
κατασκευής, ανάπτυξης και επικύρωσης 
νέων υποδειγμάτων παραγωγής τα οποία 
ανταποκρίνονται σε αναδυόμενες 
βιομηχανικές ανάγκες· ανάπτυξη πόρων 
παραγωγής, γενικής χρήσης, για μια 
προσαρμοστική, δικτυωμένη και βασιζόμενη 
στη γνώση παραγωγή· ανάπτυξη νέων 
αρχών μηχανικής στις οποίες θα 
αξιοποιούνται τα σημεία σύγκλισης 
τεχνολογιών (π.χ. νανοτεχνολογιών, 
βιοτεχνολογιών, τεχνολογιών της 
πληροφορίας, γνωστικών τεχνολογιών και 
των αντίστοιχων μηχανικών απαιτήσεων) 
για την επόμενη γενιά προϊόντων και 
υπηρεσιών υψηλής προστιθέμενης αξίας, και 
προσαρμογή στις εξελισσόμενες ανάγκες.

Ανάπτυξη συνθηκών και πόρων, 
απαραίτητων για μια παραγωγή βιώσιμης 
έντασης γνώσης, συμπεριλαμβανομένης της 
κατασκευής, ανάπτυξης και επικύρωσης 
νέων υποδειγμάτων παραγωγής τα οποία 
ανταποκρίνονται σε αναδυόμενες 
βιομηχανικές ανάγκες· ανάπτυξη πόρων 
παραγωγής, γενικής χρήσης, για μια 
προσαρμοστική, δικτυωμένη και βασιζόμενη 
στη γνώση παραγωγή· ανάπτυξη νέων 
αρχών μηχανικής στις οποίες θα
αξιοποιούνται τα σημεία σύγκλισης 
τεχνολογιών (π.χ. νανοτεχνολογιών, 
βιοτεχνολογιών, τεχνολογιών της 
πληροφορίας, γνωστικών τεχνολογιών και 
των αντίστοιχων μηχανικών απαιτήσεων) 
για την επόμενη γενιά προϊόντων και 
υπηρεσιών υψηλής προστιθέμενης αξίας, και
προσαρμογή στις εξελισσόμενες ανάγκες.

Τροπολογία 31
Παράρτημα Ι, Μέρος Ι, Τμήμα ""Θεματικοί τομείς", σημείο 4 "Νανοεπιστήμες, 
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νανοτεχνολογίες, υλικά και νέες τεχνολογίες παραγωγής", υποσημείο "Δραστηριότητες", 
στοιχείο "Ολοκλήρωση τεχνολογιών για βιομηχανικές εφαρμογές"

Ολοκλήρωση νέων γνώσεων και 
τεχνολογιών σχετικών με μεγέθη 
νανοκλίμακας, τα υλικά και την παραγωγή 
σε εφαρμογές κατά τομέα ή σε οριζόντιες 
εφαρμογές που αφορούν πολλαπλούς τομείς 
όπως η υγεία, οι κατασκευές, οι μεταφορές, 
η ενέργεια, η χημεία, το περιβάλλον, τα 
κλωστοϋφαντουργικά προϊόντα, ο 
χαρτοπολτός και το χαρτί, η μηχανολογία.

Ολοκλήρωση νέων γνώσεων και 
τεχνολογιών, συμπεριλαμβανομένων των 
οικοτεχνολογιών, σχετικών με μεγέθη 
νανοκλίμακας, τα υλικά και την παραγωγή 
σε εφαρμογές κατά τομέα ή σε οριζόντιες 
εφαρμογές που αφορούν πολλαπλούς τομείς 
όπως η υγεία, οι κατασκευές, οι μεταφορές, 
η ενέργεια, η χημεία, το περιβάλλον, τα 
κλωστοϋφαντουργικά προϊόντα, ο 
χαρτοπολτός και το χαρτί, η μηχανολογία.

Τροπολογία 32
Παράρτημα Ι, Μέρος Ι, Τμήμα "Θεματικοί τομείς", σημείο 5 "Ενέργεια", υποσημείο "Στόχος"

Μετατροπή του υφιστάμενου ενεργειακού 
συστήματος, το οποίο εξαρτάται από τα 
ορυκτά καύσιμα, σε ένα πιο αειφόρο
ενεργειακό σύστημα το οποίο θα βασίζεται 
σε διαφοροποιημένες και αυξημένης 
ενεργειακής απόδοσης πηγές και φορείς 
ενέργειας, με σκοπό την αντιμετώπιση των 
πιεστικών προκλήσεων που θέτουν η 
ασφάλεια του ενεργειακού εφοδιασμού και 
η αλλαγή του κλίματος, και παράλληλα την 
αύξηση της ανταγωνιστικότητας των 
ευρωπαϊκών ενεργειακών βιομηχανιών.

Μετατροπή του υφιστάμενου ενεργειακού 
συστήματος, το οποίο εξαρτάται από τα 
ορυκτά καύσιμα, στην αποδοτικότερη 
ενεργειακά και λιγότερο εξαρτημένη από 
ορυκτά καύσιμα οικονομία του κόσμου 
μέχρι το 2020· μια τέτοια αειφόρος 
ενεργειακή οικονομία θα βασίζεται 
πρωτίστως σε ένα ενεργειακό σύστημα το 
οποίο θα βασίζεται σε διαφοροποιημένες και 
αυξημένης ενεργειακής απόδοσης και 
ενεργειακής διατήρησης ανανεώσιμες 
πηγές και φορείς ενέργειας, με σκοπό την 
αντιμετώπιση των πιεστικών προκλήσεων 
που θέτουν η ασφάλεια του ενεργειακού 
εφοδιασμού και η αλλαγή του κλίματος, και 
παράλληλα την αύξηση της 
ανταγωνιστικότητας των ευρωπαϊκών
βιώσιμων ενεργειακών βιομηχανιών.

Τροπολογία 33
Παράρτημα Ι, Μέρος Ι, Τμήμα "Θεματικοί τομείς", σημείο 5 "Ενέργεια", υποσημείο 

"Αιτιολογικό", παράγραφος 1

Τα ενεργειακά συστήματα αντιμετωπίζουν 
σήμερα σοβαρές προκλήσεις. Οι 
ανησυχητικές τάσεις της παγκόσμιας 
ζήτησης ενέργειας (η οποία προβλέπεται να 
αυξηθεί κατά 60% εντός των επόμενων 30 

Τα ενεργειακά συστήματα αντιμετωπίζουν 
σήμερα σοβαρές προκλήσεις. Οι 
ανησυχητικές τάσεις της παγκόσμιας 
ζήτησης ενέργειας (η οποία προβλέπεται να 
αυξηθεί κατά 60% εντός των επόμενων 30 



PA\579994EL.doc 25/39 PE 362.659v01-00

EL

ετών), η ανάγκη δραστικής μείωσης των 
εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου προς 
μετριασμό των καταστροφικών επιπτώσεων 
της αλλαγής του κλίματος, οι επιζήμιες 
συνέπειες της έντονης μεταβλητότητας των 
πετρελαϊκών τιμών (ιδίως για τον τομέα των 
μεταφορών που παρουσιάζει υψηλό βαθμό 
εξάρτησης από τα πετρελαϊκά προϊόντα) και 
η γεωπολιτική αστάθεια στις 
πετρελαιοπαραγωγούς περιφέρειες, 
καθιστούν επιτακτική και άμεση την 
αναγκαιότητα έγκαιρης ανάπτυξης 
κατάλληλων λύσεων. Οι προσπάθειες 
έρευνας και επίδειξης θα πρέπει να 
προσφέρουν στην ΕΕ τις πλέον οικολογικές 
και οικονομικά αποδοτικές τεχνολογίες και 
λύσεις που χρειάζεται ώστε να επιτύχει τους 
στόχους του Πρωτοκόλλου του Κιότο και 
ακόμη υψηλότερους, και να εκπληρώσει τις 
πολιτικές της δεσμεύσεις στον τομέα της 
ενέργειας, όπως διευκρινίζεται στην 
Πράσινη Βίβλο του 2000 περί της 
ασφάλειας του ενεργειακού εφοδιασμού.

ετών), η ανάγκη δραστικής μείωσης των 
εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου προς 
μετριασμό των καταστροφικών επιπτώσεων 
της αλλαγής του κλίματος, οι επιζήμιες 
συνέπειες της έντονης μεταβλητότητας των 
πετρελαϊκών τιμών (ιδίως για τον τομέα των 
μεταφορών που παρουσιάζει υψηλό βαθμό 
εξάρτησης από τα πετρελαϊκά προϊόντα) και 
η γεωπολιτική αστάθεια στις 
πετρελαιοπαραγωγούς περιφέρειες, 
καθιστούν επιτακτική και άμεση την 
αναγκαιότητα εντοπισμού και έγκαιρης 
ανάπτυξης κατάλληλων λύσεων. Οι 
προσπάθειες έρευνας και επίδειξης θα 
πρέπει να προσφέρουν στην ΕΕ τις πλέον 
οικολογικές και οικονομικά αποδοτικές 
τεχνολογίες και λύσεις που χρειάζεται ώστε 
να επιτύχει τους στόχους του Πρωτοκόλλου 
του Κιότο και ακόμη υψηλότερους, και να 
εκπληρώσει τις πολιτικές της δεσμεύσεις 
στον τομέα της ενέργειας, όπως 
διευκρινίζεται στην Πράσινη Βίβλο του 
2005 περί ενεργειακής 
αποτελεσματικότητας και στην Πράσινη 
Βίβλο του 2000 περί της ασφάλειας του 
ενεργειακού εφοδιασμού.

Τροπολογία 34
Παράρτημα Ι, Μέρος Ι, Τμήμα "Θεματικοί τομείς", σημείο 5 "Ενέργεια", υποσημείο 

"Αιτιολογικό", παράγραφος 2

Η Ευρώπη κατέχει παγκοσμίως ηγετική 
θέση σε μια σειρά ενεργειακών
τεχνολογιών. Έχει την πρωτοπορία στις 
σύγχρονες τεχνολογίες ανανεώσιμων πηγών 
ενέργειας όπως η βιοενέργεια και η αιολική 
ενέργεια. Η ΕΕ διατηρεί επίσης παγκοσμίως 
ανταγωνιστική θέση στις τεχνολογίες 
παραγωγής και διανομής ηλεκτρικής 
ενέργειας και διαθέτει ισχυρό ερευνητικό 
δυναμικό στον τομέα της δέσμευσης και 
απομόνωσης άνθρακα. Οι θέσεις αυτές 
ωστόσο απειλούνται σοβαρά από τον 
σκληρό ανταγωνισμό (ιδίως των ΗΠΑ και 
της Ιαπωνίας).

Η Ευρώπη κατέχει παγκοσμίως ηγετική 
θέση σε μια σειρά τεχνολογιών παραγωγής 
ενέργειας και ενεργειακής 
αποτελεσματικότητας. Έχει την 
πρωτοπορία στις σύγχρονες τεχνολογίες 
ανανεώσιμων πηγών ενέργειας όπως η 
ηλιακή ενέργεια, η βιοενέργεια και η 
αιολική ενέργεια. Η ΕΕ διατηρεί επίσης 
παγκοσμίως ανταγωνιστική θέση στις 
τεχνολογίες παραγωγής και διανομής 
ηλεκτρικής ενέργειας και διαθέτει ισχυρό 
ερευνητικό δυναμικό στον τομέα της 
δέσμευσης και απομόνωσης άνθρακα. Οι 
θέσεις αυτές ωστόσο αντιμετωπίζουν 
σήμερα τον ανταγωνισμό (ιδίως των ΗΠΑ 
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και της Ιαπωνίας).

Τροπολογία 35
Παράρτημα Ι, Μέρος Ι, Τμήμα "Θεματικοί τομείς", σημείο 5 "Ενέργεια", υποσημείο 

"Αιτιολογικό", παράγραφος 3

Για τη ριζική αναδιαμόρφωση του 
ενεργειακού συστήματος χρειάζονται 
επενδύσεις στην έρευνα, την ανάπτυξη, την 
επίδειξη και τη διάδοση νέων τεχνολογιών, 
τις οποίες οι ιδιωτικές επιχειρήσεις δεν είναι 
σε θέση να αναλάβουν εξ ολοκλήρου λόγω 
του υπερβολικά υψηλού κινδύνου και της 
υπερβολικά υψηλής αβεβαιότητας 
απόδοσης. Για τον λόγο αυτό, η ΕΕ είναι 
απαραίτητο να ενισχύσει τη δημόσια 
χρηματοδοτική υποστήριξη με σκοπό την 
κινητοποίηση των ιδιωτικών επενδύσεων 
και να διασφαλίσει συνεκτικό και 
αποτελεσματικότερο συνδυασμό των 
ευρωπαϊκών προσπαθειών και πόρων, ώστε 
να είναι σε θέση να ανταγωνισθεί με 
επιτυχία οικονομίες που πραγματοποιούν 
σημαντικές και συνεχείς επενδύσεις σε 
αντίστοιχες τεχνολογίες. Οι ευρωπαϊκές 
τεχνολογικές πλατφόρμες διαδραματίζουν 
ζωτικό ρόλο από αυτή την άποψη, 
δεδομένου ότι διασφαλίζουν συντονισμένη 
κινητοποίηση των αναγκαίων ερευνητικών 
προσπαθειών. Οι δραστηριότητες που θα 
αναληφθούν για την επίτευξη του ως άνω 
στόχου εκτίθενται στη συνέχεια. Στις 
δραστηριότητες αυτές συμπεριλαμβάνεται 
μια ειδική δραστηριότητα υποστήριξης της 
ανάπτυξης γνώσεων, απαραίτητων για τη 
χάραξη ενεργειακής πολιτικής, και 
ενδεχομένως για την αντιμετώπιση νέων και 
αναδυόμενων πολιτικών αναγκών, για 
παράδειγμα σε σχέση με τον ρόλο της 
ευρωπαϊκής ενεργειακής πολιτικής στην 
εξέλιξη της διεθνούς δράσης κατά της 
αλλαγής του κλίματος, καθώς και για την 
αντιμετώπιση των παραγόντων αστάθειας ή 
των διακοπών του ενεργειακού εφοδιασμού 
και των ενεργειακών τιμών.

Για τη ριζική αναδιαμόρφωση του 
ενεργειακού συστήματος σε ένα βιώσιμο 
και νοήμον ενεργειακό σύστημα 
χρειάζονται επενδύσεις στην έρευνα, την 
ανάπτυξη, την επίδειξη και τη διάδοση νέων 
τεχνολογιών, τις οποίες οι ιδιωτικές 
επιχειρήσεις δεν είναι σε θέση να 
αναλάβουν εξ ολοκλήρου λόγω του 
υπερβολικά υψηλού κινδύνου και της 
υπερβολικά υψηλής αβεβαιότητας 
απόδοσης. Για τον λόγο αυτό, η ΕΕ είναι 
απαραίτητο να ενισχύσει τη δημόσια 
χρηματοδοτική υποστήριξη με σκοπό την 
κινητοποίηση των ιδιωτικών επενδύσεων 
και να διασφαλίσει συνεκτικό και 
αποτελεσματικότερο συνδυασμό των 
ευρωπαϊκών προσπαθειών και πόρων, ώστε 
να είναι σε θέση να ανταγωνισθεί με 
επιτυχία οικονομίες που πραγματοποιούν 
σημαντικές και συνεχείς επενδύσεις σε 
αντίστοιχες τεχνολογίες. Οι ευρωπαϊκές 
τεχνολογικές πλατφόρμες διαδραματίζουν 
ζωτικό ρόλο από αυτή την άποψη, 
δεδομένου ότι διασφαλίζουν συντονισμένη 
κινητοποίηση των αναγκαίων ερευνητικών 
προσπαθειών. Οι δραστηριότητες που θα 
αναληφθούν για την επίτευξη του ως άνω 
στόχου εκτίθενται στη συνέχεια. Στις 
δραστηριότητες αυτές συμπεριλαμβάνεται 
μια ειδική δραστηριότητα υποστήριξης της 
ανάπτυξης γνώσεων, απαραίτητων για τη 
χάραξη ενεργειακής πολιτικής, και 
ενδεχομένως για την αντιμετώπιση νέων και 
αναδυόμενων πολιτικών αναγκών, για 
παράδειγμα σε σχέση με τον ρόλο της 
ευρωπαϊκής ενεργειακής πολιτικής στην 
εξέλιξη της διεθνούς δράσης κατά της 
αλλαγής του κλίματος, καθώς και για την 
αντιμετώπιση των παραγόντων αστάθειας ή 
των διακοπών του ενεργειακού εφοδιασμού 
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και των ενεργειακών τιμών.

Τροπολογία 36
Παράρτημα Ι, Μέρος Ι, Τμήμα "Θεματικοί τομείς", σημείο 5 "Ενέργεια", υποσημείο 

"Δραστηριότητες", νέα εισαγωγική φράση και αλλαγή της σειράς των τίτλων

Οι δραστηριότητες παρουσιάζονται κατά 
σειρά προτεραιότητας και θα έχουν 
χωριστά κονδύλια .

• Υδρογόνο και κυψέλες καυσίμου • Ενεργειακή απόδοση και εξοικονόμηση 
ενέργειας

• Παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από 
ανανεώσιμες πηγές

• Παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από 
ανανεώσιμες πηγές

• Παραγωγή ανανεώσιμων καυσίμων • Παραγωγή ανανεώσιμων καυσίμων

• Ανανεώσιμες μορφές ενέργειας για τη 
θέρμανση και τη ψύξη

• Ανανεώσιμες μορφές ενέργειας για τη 
θέρμανση και τη ψύξη

• Τεχνολογίες δέσμευσης και 
αποθήκευσης CO2 για μονάδες 
ηλεκτροπαραγωγής μηδενικών εκπομπών

• Ευφυή ενεργειακά δίκτυα

• Καθαρές τεχνολογίες άνθρακα • Η γνώση στην υπηρεσία της 
ενεργειακής πολιτικής

• Ευφυή ενεργειακά δίκτυα • Υδρογόνο και κυψέλες καυσίμου

• Ενεργειακή απόδοση και εξοικονόμηση 
ενέργειας

• Τεχνολογίες δέσμευσης και 
αποθήκευσης CO2 για μονάδες 
ηλεκτροπαραγωγής μηδενικών εκπομπών

• Η γνώση στην υπηρεσία της 
ενεργειακής πολιτικής

• [Καθαρές τεχνολογίες άνθρακα]

Αιτιολόγηση

Πρέπει να δοθεί προτεραιότητα στις τεχνολογίες που οδηγούν στην ταχύτατη αναδιαμόρφωση 
σε έναν βιώσιμο και ασφαλή ενεργειακό τομέα εντός της Ευρώπης. Για να διασφαλιστεί η 
διαφάνεια, είναι επίσης αναγκαίο να υπάρξουν χωριστά κονδύλια για τις διάφορες 
δραστηριότητες.

Τροπολογία 37
Παράρτημα Ι, Μέρος Ι, Τμήμα "Θεματικοί τομείς", σημείο 5 "Ενέργεια", υποσημείο 

"Δραστηριότητες", στοιχείο "Υδρογόνο και κυψέλες καυσίμου"

Ολοκληρωμένη δράση για τη συγκρότηση Ολοκληρωμένη δράση για τη συγκρότηση 
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μιας ισχυρής τεχνολογικής βάσης προς 
υποστήριξη της ανταγωνιστικότητας των 
βιομηχανιών τεχνολογίας υδρογόνου και 
κυψελών καυσίμου της ΕΕ, μέσω της 
ανάπτυξης στατικών και φορητών 
εφαρμογών και εφαρμογών για τον τομέα 
των μεταφορών. Η ευρωπαϊκή τεχνολογική 
πλατφόρμα για το υδρογόνο και τις κυψέλες 
καυσίμου συμβάλει στην εν προκειμένω 
δράση, προτείνοντας μια ολοκληρωμένη 
στρατηγική έρευνας και διάδοσης 
τεχνολογιών στον συγκεκριμένο τομέα.

μιας ισχυρής τεχνολογικής βάσης προς 
υποστήριξη της ανταγωνιστικότητας των 
βιομηχανιών τεχνολογίας υδρογόνου και 
κυψελών καυσίμου της ΕΕ, μέσω της 
ανάπτυξης στατικών και φορητών 
εφαρμογών και εφαρμογών για τον τομέα 
των μεταφορών που θα βασίζονται σε 
ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Η ευρωπαϊκή 
τεχνολογική πλατφόρμα για το υδρογόνο και 
τις κυψέλες καυσίμου συμβάλει στην εν 
προκειμένω δράση, προτείνοντας μια 
ολοκληρωμένη στρατηγική έρευνας και 
διάδοσης τεχνολογιών στον συγκεκριμένο 
τομέα.

Αιτιολόγηση

Σύμφωνα με τον κοινοτικό στόχο της δημιουργίας ανανεώσιμης οικονομίας υδρογόνου μέχρι το 
2050, η έρευνα πρέπει να εστιαστεί στην παραγωγή υδρογόνου από ανανεώσιμες πηγές 
ενέργειας.

Τροπολογία 38
Παράρτημα Ι, Μέρος Ι, Τμήμα "Θεματικοί τομείς", σημείο 5 "Ενέργεια", υποσημείο 

"Δραστηριότητες", στοιχείο "Τεχνολογίες δέσμευσης και αποθήκευσης CO2 για μονάδες 
ηλεκτροπαραγωγής μηδενικών εκπομπών"

Δραστική μείωση των επιπτώσεων της 
χρήσης ορυκτών καυσίμων στο 
περιβάλλον, μέσω της ανάπτυξης μονάδων 
ηλεκτροπαραγωγής υψηλής απόδοσης και 
μηδαμινών ρύπων που βασίζονται σε 
τεχνολογίες δέσμευσης και αποθήκευσης 
CO2.

Η έρευνα γύρω από τις τεχνολογίες 
δέσμευσης και αποθήκευσης του άνθρακα 
θα προσανατολίζεται στην ανάπτυξη 
κοινωνικών, οικονομικών, νομικών και 
περιβαλλοντικών κριτηρίων για την 
τεχνολογία, συμπεριλαμβανομένων των 
εγγυήσεων ως προς τη μονιμότητα της 
αποθήκευσης για όλη τη διάρκεια ζωής 
του. Τα έργα δέσμευσης και αποθήκευσης 
του  άνθρακα θα υπόκεινται στην 
ανεξάρτητη επιστημονική αναθεώρηση και 
παρακολούθηση κάθε μεμονωμένης 
περίπτωσης και τα αποτελέσματα θα είναι 
προσβάσιμα στο κοινό.

Τροπολογία 39
Παράρτημα Ι, Μέρος Ι, Τμήμα "Θεματικοί τομείς", σημείο 5 "Ενέργεια", υποσημείο 

"Δραστηριότητες", στοιχείο "Καθαρές τεχνολογίες άνθρακα"
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• Καθαρές τεχνολογίες άνθρακα διαγράφεται

Ανάπτυξη και επίδειξη καθαρών 
τεχνολογιών άνθρακα, με σκοπό την 
ουσιαστική βελτίωση της απόδοσης, της 
αξιοπιστίας και του κόστους των μονάδων 
ηλεκτροπαραγωγής.

Αιτιολόγηση

Η βιομηχανία άνθρακα έχει κατοχυρωμένη τη θέση της, παρουσιάζει μεγάλο κύκλο εργασιών, 
επομένως είναι ικανότατη να χρηματοδοτεί κάθε περαιτέρω έρευνα γύρω από τις καθαρές 
τεχνολογίες άνθρακα.

Τροπολογία 40
Παράρτημα Ι, Μέρος Ι, Τμήμα "Θεματικοί τομείς", σημείο 5 "Ενέργεια", υποσημείο 

"Δραστηριότητες", στοιχείο "Ενεργειακή απόδοση και εξοικονόμηση ενέργειας"

Νέες αρχές και τεχνολογίες βελτίωσης της 
ενεργειακής απόδοσης και της 
εξοικονόμησης ενέργειας στα κτίρια, τις
υπηρεσίες και τη βιομηχανία. 
Συμπεριλαμβάνονται η ολοκλήρωση 
στρατηγικών και τεχνολογιών βελτίωσης της 
ενεργειακής απόδοσης, η χρήση 
τεχνολογιών νέων και ανανεώσιμων πηγών 
ενέργειας και η διαχείριση της ζήτησης 
ενέργειας. 

Ανάπτυξη και επίδειξη νέων αρχών και 
τεχνολογιών βελτίωσης της ενεργειακής 
απόδοσης και της εξοικονόμησης ενέργειας 
σε κτίρια, υπηρεσίες και βιομηχανία που 
λειτουργούν με μειωμένη ενέργεια, 
παθητική ενέργεια ή με ενέργεια που 
παράγουν τα ίδια. Συμπεριλαμβάνονται η 
ολοκλήρωση στρατηγικών και τεχνολογιών 
βελτίωσης της ενεργειακής απόδοσης, η 
χρήση τεχνολογιών ανανεώσιμων και 
βιώσιμων νέων πηγών ενέργειας και η 
διαχείριση της ζήτησης ενέργειας. 

Τροπολογία 41
Παράρτημα Ι, Μέρος Ι, Τμήμα "Θεματικοί τομείς", σημείο 5 "Ενέργεια", υποσημείο 

"Δραστηριότητες", στοιχείο "Η γνώση στην υπηρεσία της ενεργειακής πολιτικής"

Ανάπτυξη εργαλείων, μεθόδων και 
μοντέλων εκτίμησης των βασικών 
οικονομικών και κοινωνικών παραμέτρων 
που συνδέονται με τις ενεργειακές 
τεχνολογίες, προσδιορισμός ποσοτικών 
στόχων και εκπόνηση μεσοπρόθεσμων και 
μακροπρόθεσμων σεναρίων.

Ανάπτυξη εργαλείων, μεθόδων και 
μοντέλων εκτίμησης των βασικών 
οικονομικών και κοινωνικών παραμέτρων 
που συνδέονται με τις ενεργειακές 
τεχνολογίες, προσδιορισμός ποσοτικών 
στόχων και εκπόνηση μεσοπρόθεσμων και 
μακροπρόθεσμων σεναρίων· ανάπτυξη 
μέσων πολιτικής για ουσιαστική 
επιτάχυνση στην εφαρμογή της νέας 
ενεργειακής αποτελεσματικότητας, 
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διαχείριση του τομέα ζήτησης καθώς και 
συλλήψεις και τεχνολογίες στον τομέα των 
ανανεώσιμων πηγών ενέργειας.

Τροπολογία 42
Παράρτημα Ι, Μέρος Ι, Τμήμα "Θεματικοί τομείς", σημείο 6 "Περιβάλλον 

(συμπεριλαμβανομένης της αλλαγής του κλίματος)", υποσημείο "Αιτιολογικό", παράγραφος 
2

Η ανάληψη ερευνητικής δράσης σε επίπεδο 
ΕΕ είναι απαραίτητη ώστε να 
διασφαλισθούν η εκπλήρωση των διεθνών 
δεσμεύσεων που έχουν αναληφθεί στα 
πλαίσια π.χ. του πρωτοκόλλου του Κιότο 
και της σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για 
τη βιολογική ποικιλότητα, η επίτευξη των 
στόχων της Παγκόσμιας Διάσκεψης για την 
Αειφόρο Ανάπτυξη του 2002, καθώς και της 
πρωτοβουλίας της ΕΕ για το νερό, και, 
τέλος, η συμβολή στο έργο της 
Διακυβερνητικής Επιτροπής για την Αλλαγή 
του Κλίματος και στην πρωτοβουλία της 
Συνόδου για την Παρατήρηση της Γης. 
Επιπλέον, είναι απαραίτητο να καλυφθούν 
οι σημαντικές ανάγκες έρευνας που 
απορρέουν από τις υφιστάμενες και τις 
αναδυόμενες πολιτικές της ΕΕ και από την 
εφαρμογή του 6ου προγράμματος δράσης για 
το περιβάλλον και των σχετικών θεματικών 
στρατηγικών, του προγράμματος δράσης για 
τις περιβαλλοντικές τεχνολογίες, του 
σχεδίου δράσης για το περιβάλλον και την 
υγεία, καθώς και ορισμένων οδηγιών όπως η 
οδηγία πλαίσιο περί των υδάτων. 

Η ανάληψη ερευνητικής δράσης σε επίπεδο 
ΕΕ είναι απαραίτητη ώστε να 
διασφαλισθούν η εκπλήρωση των διεθνών 
δεσμεύσεων που έχουν αναληφθεί στα 
πλαίσια π.χ. της Σύμβασης Πλαισίου του 
ΟΗΕ για τις κλιματικές αλλαγές 
(UNFCCC) και του πρωτοκόλλου του 
Κιότο και της σύμβασης των Ηνωμένων 
Εθνών για τη βιολογική ποικιλότητα, η 
επίτευξη των στόχων της Παγκόσμιας 
Διάσκεψης για την Αειφόρο Ανάπτυξη του 
2002, καθώς και της πρωτοβουλίας της ΕΕ 
για το νερό, και, τέλος, η συμβολή στο έργο 
της Διακυβερνητικής Επιτροπής για την 
Αλλαγή του Κλίματος και στην 
πρωτοβουλία της Συνόδου για την 
Παρατήρηση της Γης. Επιπλέον, είναι 
απαραίτητο να καλυφθούν οι σημαντικές 
ανάγκες έρευνας που απορρέουν από τις 
υφιστάμενες και τις αναδυόμενες πολιτικές 
της ΕΕ και από την εφαρμογή του 6ου

προγράμματος δράσης για το περιβάλλον 
και των σχετικών θεματικών στρατηγικών, 
του προγράμματος δράσης για τις 
περιβαλλοντικές τεχνολογίες, του σχεδίου 
δράσης για το περιβάλλον και την υγεία, της 
κοινοτικής στρατηγικής για τον  
υδράργυρο καθώς και ορισμένων οδηγιών 
όπως η οδηγία πλαίσιο περί των υδάτων. 

Τροπολογία 43
Παράρτημα Ι, Μέρος Ι, Τμήμα "Θεματικοί τομείς", σημείο 6 "Περιβάλλον 

(συμπεριλαμβανομένης της αλλαγής του κλίματος)", υποσημείο "Αιτιολογικό", παράγραφος 
3

Η ΕΕ χρειάζεται να ενισχύσει τη θέση της Η ΕΕ χρειάζεται να ενισχύσει τη θέση της 
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στις παγκόσμιες αγορές περιβαλλοντικών 
τεχνολογιών. Οι τεχνολογίες αυτές 
προσφέρουν οικολογικά αποδοτικές λύσεις 
σε περιβαλλοντικά προβλήματα ποικίλης 
κλίμακας και προστατεύουν την πολιτιστική 
μας κληρονομιά, συμβάλλοντας έτσι στην 
αειφόρο ανάπτυξη. Οι περιβαλλοντικές 
απαιτήσεις λειτουργούν ως κίνητρο 
καινοτομίας και διανοίγουν επιχειρηματικές 
προοπτικές. Οι ευρωπαϊκές τεχνολογικές 
πλατφόρμες για την ύδρευση και 
αποχέτευση και για την αειφόρο χημική 
τεχνολογία επιβεβαιώνουν την 
αναγκαιότητα ανάληψης δράσης σε επίπεδο 
ΕΕ, και οι στρατηγικές ερευνητικές τους 
κατευθύνσεις λαμβάνονται υπόψη στις 
δραστηριότητες που παρατίθενται 
κατωτέρω. Στις δραστηριότητες αυτές 
λαμβάνονται επίσης υπόψη οι στρατηγικές 
κατευθύνσεις άλλων τεχνολογικών 
πλατφορμών που καλύπτουν εν μέρει 
ζητήματα περιβαλλοντικής τεχνολογίας (π.χ. 
οι πλατφόρμες για τις κατασκευές και για τη
δασοκομία).

στις παγκόσμιες αγορές περιβαλλοντικών 
τεχνολογιών. Οι τεχνολογίες αυτές 
συμβάλλουν στη βιώσιμη κατανάλωση και 
παραγωγή καθώς και στη βιώσιμη 
ανάπτυξη εξασφαλίζοντας οικολογικά 
αποδοτικές λύσεις σε περιβαλλοντικά 
προβλήματα ποικίλης κλίμακας και 
προστατεύουν την πολιτιστική μας 
κληρονομιά, συμβάλλοντας έτσι στην 
αειφόρο ανάπτυξη. Οι περιβαλλοντικές 
απαιτήσεις λειτουργούν ως κίνητρο 
καινοτομίας και διανοίγουν επιχειρηματικές 
προοπτικές. Οι ευρωπαϊκές τεχνολογικές 
πλατφόρμες για την ύδρευση και 
αποχέτευση και για την αειφόρο χημική 
τεχνολογία επιβεβαιώνουν την 
αναγκαιότητα ανάληψης δράσης σε επίπεδο 
ΕΕ, και οι στρατηγικές ερευνητικές τους 
κατευθύνσεις λαμβάνονται υπόψη στις 
δραστηριότητες που παρατίθενται 
κατωτέρω. Στις δραστηριότητες αυτές 
λαμβάνονται επίσης υπόψη οι στρατηγικές 
κατευθύνσεις άλλων τεχνολογικών 
πλατφορμών που καλύπτουν εν μέρει 
ζητήματα περιβαλλοντικής τεχνολογίας (π.χ. 
οι πλατφόρμες για τις κατασκευές και για τη 
δασοκομία).

Τροπολογία 44
Παράρτημα Ι, Μέρος Ι, Τμήμα "Θεματικοί τομείς", σημείο 6 "Περιβάλλον 

(συμπεριλαμβανομένης της αλλαγής του κλίματος)", υποσημείο "Αιτιολογικό", παράγραφος 
3α (νέα)

Οι κοινωνικο-οικονομικές παράμετροι 
επηρεάζουν την ανάπτυξη και την 
εισαγωγή περιβαλλοντικών τεχνολογιών 
στην αγορά καθώς και την παρεπόμενη 
εφαρμογή τους. Οι δραστηριότητες θα 
καλύπτουν κοινωνικο-οικονομικές 
παραμέτρους των πολιτικών και των 
τεχνολογικών εξελίξεων, 
συμπεριλαμβανομένης της έρευνας γύρω 
από τον τρόπο με τον οποίο οι κοινωνίες 
παράγουν και καταναλώνουν, για να 
αποκτήσουμε πρότυπα βιώσιμης 
κατανάλωσης και παραγωγής.
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Τροπολογία 45
Παράρτημα Ι, Μέρος Ι, Τμήμα "Θεματικοί τομείς", σημείο 6 "Περιβάλλον 

(συμπεριλαμβανομένης της αλλαγής του κλίματος)", υποσημείο "Δραστηριότητες", στοιχείο 
"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, η βιοπαρακολούθηση, οι 
σχέσεις με το περιβάλλον των εσωτερικών 
χώρων, οι επιπτώσεις και οι αναδυόμενοι 
παραγόντες κινδύνου)· μέθοδοι 
ολοκληρωμένης εκτίμησης των κινδύνων 
που ενέχουν οι τοξικές και οι επικίνδυνες 
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.

Τροπολογία 46
Παράρτημα Ι, Μέρος Ι, Τμήμα "Θεματικοί τομείς", σημείο 6 "Περιβάλλον 

(συμπεριλαμβανομένης της αλλαγής του κλίματος)", υποσημείο "Δραστηριότητες", στοιχείο 
"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, δασικών 
πυρκαγιών, ξηρασίας και πλημμύρων, 
κτλ.)· ανάπτυξη συστημάτων πρώιμης 
προειδοποίησης και βελτίωση των 
στρατηγικών πρόληψης και μετριασμού.



PA\579994EL.doc 33/39 PE 362.659v01-00

EL

Τροπολογία 47
Παράρτημα Ι, Μέρος Ι, Τμήμα "Θεματικοί τομείς", σημείο 6 "Περιβάλλον 

(συμπεριλαμβανομένης της αλλαγής του κλίματος)", υποσημείο "Δραστηριότητες", στοιχείο 
"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, οι χρήσεις και οι 
λειτουργίες τους· 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· προστασία και διαχείριση δασών· 
αειφόρος διαχείριση και σχεδιασμός του 
αστικού περιβάλλοντος, διαχείριση 
δεδομένων και υπηρεσίες πληροφόρησης· 
εκτίμηση και προοπτική ανάλυση φυσικών 
διεργασιών.

Τροπολογία 48
Παράρτημα Ι, Μέρος Ι, Τμήμα "Θεματικοί τομείς", σημείο 6 "Περιβάλλον 

(συμπεριλαμβανομένης της αλλαγής του κλίματος)", υποσημείο "Δραστηριότητες", στοιχείο 
"Αειφόρος διαχείριση των πόρων", 2η παύλα

- Εξέλιξη των θαλάσσιων περιβαλλόντων:
Επιπτώσεις των ανθρώπινων 
δραστηριοτήτων στο θαλάσσιο περιβάλλον 
και στους πόρους του· ρύπανση και 
ευτροφισμός περιφερειακών θαλασσών και 
παράκτιων υδάτων· θαλάσσια 
οικοσυστήματα μεγάλων βαθών· εκτίμηση 
των τάσεων της θαλάσσιας βιοποικιλότητας, 
των διεργασιών των οικοσυστημάτων και 
της ωκεάνιας κυκλοφορίας· γεωλογία 
θαλάσσιων πυθμένων.

- Εξέλιξη και διαχείριση των θαλάσσιων 
περιβαλλόντων: Επιπτώσεις των 
ανθρώπινων δραστηριοτήτων στο θαλάσσιο 
περιβάλλον και στους πόρους του· ρύπανση 
και ευτροφισμός περιφερειακών θαλασσών 
και παράκτιων υδάτων· θαλάσσια 
οικοσυστήματα μεγάλων βαθών· εκτίμηση 
των τάσεων της θαλάσσιας βιοποικιλότητας, 
των διεργασιών των οικοσυστημάτων και 
της ωκεάνιας κυκλοφορίας· γεωλογία 
θαλάσσιων πυθμένων.

Τροπολογία 49
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 

Ανάπτυξη, με βάση τις τελευταίες 
τεχνολογικές και λειτουργικές εξελίξεις και 
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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. 

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 
ανταγωνιστικότητας των ευρωπαϊκών 
βιομηχανιών στην παγκόσμια αγορά. 

Τροπολογία 50
Παράρτημα Ι, Μέρος Ι, Τμήμα "Θεματικοί τομείς", σημείο 7 "Μεταφορές 

(συμπεριλαμβανομένης της αεροναυτικής)", υποσημείο "Αιτιολογικό", παράγραφος 2

Η διεύρυνση (αύξηση της έκτασης κατά 
25% και του πληθυσμού κατά 20%) και η 
οικονομική ανάπτυξη της ΕΕ θέτουν νέες 
προκλήσεις ασφάλειας, οικονομικής 
απόδοσης και αειφορίας για τη μεταφορά 
ανθρώπων και αγαθών. Οι μεταφορές επίσης 
συνδέονται άμεσα με άλλους σημαντικούς 
τομείς άσκησης πολιτικής όπως το εμπόριο, 
ο ανταγωνισμός, η απασχόληση, η συνοχή, η 
ενέργεια, η ασφάλεια και η εσωτερική 
αγορά. Οι επενδύσεις της βιομηχανίας 
μεταφορών της ΕΕ στην έρευνα και την 
τεχνολογική ανάπτυξη αποτελούν βασική 
προϋπόθεση για τη δημιουργία και τη 
διατήρηση τεχνολογικού ανταγωνιστικού 
πλεονεκτήματος στις παγκόσμιες αγορές. Η 
ανάληψη δράσης σε ευρωπαϊκή κλίμακα θα 
προωθήσει επίσης την αναδιάρθρωση της 
βιομηχανίας, καθώς και την ολοκλήρωση 
της αλυσίδας εφοδιασμού, ιδίως στο επίπεδο 
των ΜΜΕ.

Η διεύρυνση (αύξηση της έκτασης κατά 
25% και του πληθυσμού κατά 20%) και η 
οικονομική ανάπτυξη της ΕΕ θέτουν νέες 
προκλήσεις ασφάλειας, οικονομικής 
απόδοσης και αειφορίας για τη μεταφορά 
ανθρώπων και αγαθών. Οι μεταφορές επίσης 
συνδέονται άμεσα με άλλους σημαντικούς 
τομείς άσκησης πολιτικής όπως το εμπόριο, 
ο ανταγωνισμός, η απασχόληση, το 
περιβάλλον, η συνοχή, η ενέργεια, η 
ασφάλεια και η εσωτερική αγορά. Η 
διαχείριση του τομέα ζήτησης στις 
μεταφορές είναι ουσιώδες στοιχείο ως 
προς τον υλικοτεχνικό και χωροταξικό
σχεδιασμό. Οι επενδύσεις της βιομηχανίας 
μεταφορών της ΕΕ στην έρευνα και την 
τεχνολογική ανάπτυξη αποτελούν βασική 
προϋπόθεση για τη δημιουργία και τη 
διατήρηση τεχνολογικού ανταγωνιστικού 
πλεονεκτήματος στις παγκόσμιες αγορές. Η 
ανάληψη δράσης σε ευρωπαϊκή κλίμακα θα 
προωθήσει επίσης την αναδιάρθρωση της 
βιομηχανίας, καθώς και την ολοκλήρωση 
της αλυσίδας εφοδιασμού, ιδίως στο επίπεδο 
των ΜΜΕ.

Τροπολογία 51
Παράρτημα Ι, Μέρος Ι, Τμήμα "Θεματικοί τομείς", σημείο 7 "Μεταφορές 

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

Οι στρατηγικές ερευνητικές κατευθύνσεις Οι στρατηγικές ερευνητικές κατευθύνσεις 
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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 οδικές
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.

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 
πλωτές 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. Επιπλέον, η ανάπτυξη 
τεχνολογιών υποστήριξης του συστήματος 
Galileo και των εφαρμογών του είναι 
απαραίτητη για την υλοποίηση των 
ευρωπαϊκών πολιτικών.

Τροπολογία 52
Παράρτημα Ι, Μέρος Ι, Τμήμα "Θεματικοί τομείς", σημείο 7 "Μεταφορές 

(συμπεριλαμβανομένης της αεροναυτικής)", υποσημείο "Αιτιολογικό", παράγραφος 4

Τα θεματικά αντικείμενα και οι 
δραστηριότητες που παρατίθενται κατωτέρω 
έχουν ουσιαστική σημασία για τη 
βιομηχανία, και παράλληλα 
ανταποκρίνονται στις ανάγκες των 
υπευθύνων χάραξης πολιτικής με 
ολοκληρωμένο τρόπο, καλύπτοντας 

Τα θεματικά αντικείμενα και οι 
δραστηριότητες που παρατίθενται κατωτέρω 
έχουν ουσιαστική σημασία για τη 
βιομηχανία, και παράλληλα 
ανταποκρίνονται στις ανάγκες των 
υπευθύνων χάραξης πολιτικής με 
ολοκληρωμένο τρόπο, καλύπτοντας 
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οικονομικές, κοινωνικές και 
περιβαλλοντικές πτυχές της πολιτικής 
μεταφορών. Επιπλέον, θα υποστηριχθούν 
δραστηριότητες που ανταποκρίνονται σε 
υφιστάμενες και νέες πολιτικές ανάγκες, για 
παράδειγμα στις ανάγκες που δημιουργούν 
οι εξελίξεις της ναυτιλιακής πολιτικής.

οικονομικές, κοινωνικές και 
περιβαλλοντικές πτυχές της πολιτικής 
μεταφορών. Επιπλέον, θα υποστηριχθούν 
δραστηριότητες που ανταποκρίνονται σε 
υφιστάμενες και νέες πολιτικές ανάγκες, για 
παράδειγμα στις ανάγκες που δημιουργούν 
οι εξελίξεις της ναυτιλιακής πολιτικής ή η 
εφαρμογή του Ευρωπαϊκού Ενιαίου 
Ουρανού.

Τροπολογία 53
Παράρτημα Ι, Μέρος Ι, Τμήμα "Θεματικοί τομείς", σημείο 7 "Μεταφορές 

(συμπεριλαμβανομένης της αεροναυτικής)", υποσημείο "Δραστηριότητες", στοιχείο 
"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 ασφάλειας των πελατών: 
βελτίωση όλων των πτυχών και παραμέτρων 
ασφάλειας των εναέριων μεταφορών· 
αύξηση των επιλογών κατηγορίας 
αεροσκάφους (από αεροσκάφη ευρείας 
ατράκτου έως αεροσκάφη μικρού μεγέθους).

Αιτιολόγηση

Η κοινοτική χρηματοδότηση της έρευνας επί των εναέριων μεταφορών δικαιολογείται μόνο 
όσον αφορά τις παραμέτρους ασφάλειας των επιβατών.

Τροπολογία 54
Παράρτημα Ι, Μέρος Ι, Τμήμα "Θεματικοί τομείς", σημείο 7 "Μεταφορές 

(συμπεριλαμβανομένης της αεροναυτικής)", υποσημείο "Δραστηριότητες", στοιχείο "Επίγειες 
μεταφορές (σιδηροδρομικές, οδικές και πλωτές)", Τίτλος

• Επίγειες μεταφορές (σιδηροδρομικές, 
οδικές και πλωτές

• Αειφόροι επίγειες μεταφορές 
(σιδηροδρομικές, οδικές και πλωτές

Αιτιολόγηση

Όπως και στο 6ο ΠΠΤΑ, ο τίτλος πρέπει να περιλαμβάνει τη λέξη «αειφόροι», καθώς το άρθρο 
6 της Συνθήκης επιβάλλει να ενσωματώνεται η αειφόρος ανάπτυξη π.χ. στους τομείς έρευνας 
και μεταφορών.
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Τροπολογία 55
Παράρτημα Ι, Μέρος Ι, Τμήμα "Θεματικοί τομείς", σημείο 7 "Μεταφορές 

(συμπεριλαμβανομένης της αεροναυτικής)", υποσημείο "Δραστηριότητες", στοιχείο "Επίγειες 
μεταφορές (σιδηροδρομικές, οδικές και πλωτές)", 2η παύλα

- Υποστήριξη της εξισορρόπησης των 
μορφών μεταφοράς και της αποσυμφόρησης 
των διαδρόμων μεταφορών: ανάπτυξη 
καινοτόμων και διαλειτουργικών -
περιφερειακών και εθνικών- δικτύων, 
υποδομών και συστημάτων διατροπικών 
μεταφορών στην Ευρώπη· εσωτερίκευση 
στοιχείων κόστους· ανταλλαγή 
πληροφοριών μεταξύ οχημάτων/σκαφών και 
υποδομών μεταφορών· βελτιστοποίηση της 
μεταφορικής ικανότητας των υποδομών 
μεταφορών.

- Υποστήριξη της εξισορρόπησης των 
μορφών μεταφοράς και της αποσυμφόρησης 
των διαδρόμων μεταφορών: ανάπτυξη 
βιώσιμων, καινοτόμων και διαλειτουργικών 
-περιφερειακών και εθνικών- δικτύων, 
υποδομών και συστημάτων διατροπικών 
μεταφορών στην Ευρώπη· εσωτερίκευση 
στοιχείων κόστους· ανταλλαγή 
πληροφοριών μεταξύ οχημάτων/σκαφών και 
υποδομών μεταφορών· βελτιστοποίηση της 
μεταφορικής ικανότητας των υποδομών 
μεταφορών.

Τροπολογία 56
Παράρτημα Ι, Μέρος Ι, Τμήμα "Θεματικοί τομείς", σημείο 7 "Μεταφορές 

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

- Προαγωγή μιας αειφόρου αστικής 
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.

- Προαγωγή μιας αειφόρου αστικής 
κινητικότητας: ανάπτυξη καινοτόμων 
σχημάτων οργάνωσης των αστικών 
μετακινήσεων, τα οποία θα περιλαμβάνουν 
λιγότερα ρυπογόνα και ασφαλέστερα 
οχήματα και μη ρυπογόνα μέσα μεταφοράς, 
νέα μέσα δημόσιων ή/και συλλογικών 
συγκοινωνιών με έμφαση στην 
αποτελεσματικότητα ολόκληρης της 
αλυσίδας κυκλοφορίας 
(δημόσιες/συλλογικές συγκοινωνίες, από 
κοινού χρήση αυτοκινήτων ή χρήση με 
συνεπιβάτη, πεζοπορία, ποδηλασία), την 
πρόσβαση (συμπεριλαμβανομένων των 
αναπήρων, των παιδιών και των ενηλίκων)
και εξορθολογισμό των ιδιωτικών 
μεταφορών, διατροπικές μεταφορές, 
διαχείριση του τομέα ζήτησης, υποδομές 
επικοινωνίας, και ολοκλήρωση 
πολεοδομικού σχεδιασμού και σχεδιασμού 
μεταφορών.
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Αιτιολόγηση

Είναι σημαντικό να λαμβάνεται υπόψη ολόκληρη η διατροπική αλυσίδα, ώστε να γίνει 
αποτελεσματικότερη η έρευνα γύρω από τις αστικές συγκοινωνίες. Η κυκλοφορία χωρίς 
κινητήρα, όπως η πεζοπορία και η ποδηλασία, πρέπει να αποτελέσει βασικό σημείο της περί 
συγκοινωνιών έρευνας.

Τροπολογία 57
Παράρτημα ΙΙ, Τμήμα "Συνεργασία", 2η σειρά

Τρόφιμα, γεωργία και βιοτεχνολογία (σε 
εκατ. ευρώ) 2455

Τρόφιμα, γεωργία και βιοτεχνολογία (σε 
εκατ. ευρώ) 2455·

το 50% αυτού του ποσού θα 
χρησιμοποιηθεί σε βιοτεχνολογικά σχέδια.

Τροπολογία 58
Παράρτημα ΙΙ, Τμήμα "Συνεργασία", 5η σειρά

(σε εκατ. ευρώ)

Ενέργεια 2931

(σε εκατ. ευρώ)

Ενέργεια 2931·
τουλάχιστον το 80% αυτού του ποσού θα 
διατεθεί σε δραστηριότητες που στοχεύουν 
στην ενεργειακή αποτελεσματικότητα και 
στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. 

Τροπολογία 59
Παράρτημα ΙΙ, Τμήμα "Συνεργασία"

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II: ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ
Η ενδεικτική κατανομή μεταξύ προγραμμάτων έχει ως εξής (σε εκατ. ευρώ):
Συνεργασία * 44432
Υγεία 8317
Τρόφιμα, γεωργία και βιοτεχνολογία 2455

Τεχνολογίες της πληροφορίας και της επικοινωνίας 12670
Νανοεπιστήμες, νανοτεχνολογίες, υλικά και νέες τεχνολογίες παραγωγής 4832
Ενέργεια 2931
Περιβάλλον (συμπεριλαμβανομένης της αλλαγής του κλίματος) 2535
Μεταφορές (συμπεριλαμβανομένης της αεροναυτικής) 5940
Κοινωνικοοικονομικές και ανθρωπιστικές επιστήμες 792
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Ασφάλεια και διάστημα 3960

Τροπολογία του Κοινοβουλίου
_________________________________

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II: ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

Η ενδεικτική κατανομή μεταξύ προγραμμάτων έχει ως εξής (σε εκατ. ευρώ):
Συνεργασία * 47214
Υγεία 9099
Τρόφιμα, γεωργία και βιοτεχνολογία 2455

Τεχνολογίες της πληροφορίας και της επικοινωνίας 12670
Νανοεπιστήμες, νανοτεχνολογίες, υλικά και νέες τεχνολογίες παραγωγής 4832
Ενέργεια 3931
Περιβάλλον (συμπεριλαμβανομένης της αλλαγής του κλίματος) 3535
Μεταφορές (συμπεριλαμβανομένης της αεροναυτικής) 5940
Κοινωνικοοικονομικές και ανθρωπιστικές επιστήμες 792
Ασφάλεια και διάστημα 3960

Αιτιολόγηση

Το συνολικό κονδύλιο για τη Συνεργασία αυξάνεται κατά 2.782 εκατ. ευρώ, πράγμα που 
αντιστοιχεί στην πρόταση της συντάκτριας για περικοπές στο κονδύλιο που αφορά το 
πρόγραμμα Ευρατόμ. Τόσο ο τίτλος «Ενέργεια» όσο και ο τίτλος «Περιβάλλον» έχουν αυξηθεί 
κατά 1 δισεκατομμύριο ευρώ, ο δε τίτλος «Υγεία» κατά 782 εκατ. ευρώ.


