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1.

Η ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΕΕ ΓΙΑ ΤΟ 2010
Οι βιοεπιστήµες και η βιοτεχνολογία1 αποτελούν ένα ταχέως εξελισσόµενο τοµέα µε
άµεση ή δυνητική σηµασία για τις ευρωπαϊκές επιχειρήσεις και τους ευρωπαίους
φορείς χάραξης πολιτικής. ∆ιαδραµατίζουν ένα όλο και µεγαλύτερο, αποδεκτό ρόλο
στον τοµέα της υγείας, µε την ανάπτυξη νέων τεχνικών θεραπείας και πρόληψης των
ασθενειών. Το βιοµηχανικό τοπίο της Ευρώπης µεταλλάσσεται διαρκώς µε τη
χρησιµοποίηση των βιοεπιστηµών και της βιοτεχνολογίας από πολλές βιοµηχανίες,
γεγονός που έχει ως αποτέλεσµα να ευρίσκεται ήδη στην αγορά µια µεγάλη ποικιλία
προϊόντων2.
Η "βιο-οικονοµία" συνεπώς έχει τη δυνατότητα να συµβάλει σε βασικούς στόχους
πολιτικής της ΕΕ και να βοηθήσει στην αντιµετώπιση νέων προκλήσεων σχετικών
µε την υγεία, τον ενεργειακό εφοδιασµό, την πλανητική αύξηση της θερµοκρασίας ή
τη γήρανση του πληθυσµού. Η γνώση και οι δεξιότητες που διαθέτει η Ευρώπη
επιτρέπουν την αξιοποίηση αυτού του δυναµικού τόσο στην Ευρώπη όσο και σε
παγκόσµια κλίµακα, µεταξύ άλλων και στις σχέσεις µε τις αναπτυσσόµενες χώρες.
Η βιοτεχνολογία είναι ένα σηµαντικό µέσο ενθάρρυνσης της ανάπτυξης, της
απασχόλησης και της ανταγωνιστικότητας στην ΕΕ. Η χρήση της βιοτεχνολογίας
όµως δεν είναι άµοιρη πολεµικής και η εντατικοποίησή της πρέπει να συνοδεύεται
από ευρεία κοινωνική συζήτηση σχετικά µε τους κινδύνους και τα πλεονεκτήµατα
της βιοτεχνολογίας και της ηθικο-δεοντολογικής της διάστασης.
Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο αναγνώρισαν τη σηµασία
των βιοεπιστηµών και της βιοτεχνολογίας, και η Επιτροπή έχει υποβάλει σχέδιο
δράσης προκειµένου να αντιµετωπίσει τις προκλήσεις και τις ευκαιρίες που
προσφέρονται. Η Στρατηγική για τις βιοεπιστήµες και τη βιοτεχνολογία3, που
θεσπίστηκε από την Επιτροπή το 2002, πρότεινε σχέδιο δράσης µε 30 σηµεία, στο
οποίο συµµετέχουν η Επιτροπή, τα άλλα ευρωπαϊκά όργανα και άλλοι
ενδιαφερόµενοι φορείς. Η διάρκεια της δράσης φθάνει έως το 2010.
Το πεδίο εφαρµογής της Στρατηγικής – της πρώτης του είδους της σε ολόκληρη την
ΕΕ – ήταν αρχικά πολύ ευρύ, για να καλύψει όλα τα πιθανά θέµατα σχετικών
πολιτικών και να διευκολύνει την εφαρµογή της τεχνολογίας σε µεγάλο φάσµα
διαφορετικών τοµέων. Οι δράσεις προτάθηκαν στο πλαίσιο τεσσάρων ενοτήτων:
Αξιοποίηση του υπάρχοντος δυναµικού (έρευνα, πρόσβαση σε χρηµατοδότηση, κλπ),
προαγωγή της διακυβέρνησης (κοινωνικός διάλογος, έλεγχος ηθικο-δεοντολογικών
ζητηµάτων, κλπ.), αντιµετώπιση των παγκόσµιων προκλήσεων (ενθάρρυνση της
επιστηµονικής συνεργασίας µε τις αναπτυσσόµενες χώρες, κλπ) και εξασφάλιση της
συνοχής µεταξύ όλων των εµπλεκόµενων πολιτικών.
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Σύµφωνα µε τον πλέον πρόσφατο ορισµό του ΟΟΣΑ, η βιοτεχνολογία ορίζεται ως η εφαρµογή της
επιστήµης και της τεχνολογίας στους ζώντες οργανισµούς καθώς και σε τµήµατα, προϊόντα και
πρότυπα αυτών, προκειµένου να µεταβληθούν ζώντα ή µη ζώντα υλικά για την παραγωγή γνώσεων,
αγαθών και υπηρεσιών. Βλ.: http://stats.oecd.org/glossary/index.htm
Για παράδειγµα, εµβόλια κατά της ηπατίτιδας Β, συµπυκνωµένες χυµός φρούτων ή προφυλακτήρες
αυτοκινήτων από βιοπλαστικό
COM(2002)27 της 23/01/2002
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Η εφαρµογή της Στρατηγικής ευρίσκεται αυτή τη στιγµή στη µέση, και είναι η
κατάλληλη στιγµή για να αξιολογηθεί η πρόοδος που έχει επιτευχθεί από το 2002
και να επικαιροποιηθεί η στρατηγική ώστε να φανεί υπό νέο πρίσµα µε ποιον τρόπο
θα µπορούσε να συµβάλει στις κοινοτικές πολιτικές αυτός ο ταχέως
αναπτυσσόµενος τοµέας4. Αυτός είναι ο σκοπός της παρούσας ανακοίνωσης και του
εγγράφου εργασίας των υπηρεσιών που παρατίθεται ως παράρτηµα.
Η αρχική προσέγγιση της στρατηγικής ήταν ολιστική και παραµένει έγκυρη. Οι
βιοεπιστήµες και η βιοτεχνολογία δεν µπορούν να είναι εκτός πλαισίου. Οι λοιπές
πολιτικές έχουν άµεση επίπτωση στην εξέλιξή τους, όπως για παράδειγµα η πολιτική
καινοτοµίας που θεσπίστηκε πρόσφατα από την Επιτροπή και στην οποία εδόθη
πολιτική στήριξη κατά την άτυπη σύνοδο των αρχηγών κρατών και κυβερνήσεων
που έγινε στο Lahti τον Οκτώβριο 20065.
Η ενδιάµεση ανασκόπηση θέτει τις βιοεπιστήµες και τη βιοτεχνολογία εντός αυτού
του ευρύτερου πλαισίου, αλλά επί πλέον επαναπροσδιορίζει το σχέδιο δράσης σε
ειδικά τοµεακά θέµατα και ενέργειες προτεραιότητας στους τοµείς εκείνους όπου
µπορούν να µεγιστοποιηθούν τα ενδεχόµενα οφέλη της βιοτεχνολογίας.
2.

ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ

2.1.

Η συµβολή στις πολιτικές της ΕΕ

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΩΝ ΒΙΟΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ Η
ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΟΥΣ ΣΤΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΤΗΣ ΕΕ

Οι βιοεπιστήµες και η βιοτεχνολογία έχουν αποκτήσει ουσιαστική σηµασία για
ορισµένους τοµείς της κοινοτικής οικονοµίας, και συγκεκριµένα την υγειονοµική
περίθαλψη και τα φαρµακευτικά προϊόντα, αλλά επίσης και τους τοµείς της
βιοµηχανικής µεταποίησης και της πρωτογενούς παραγωγής/βιοµηχανίας γεωργικών
προϊόντων διατροφής. Γενικά, η σύγχρονη βιοτεχνολογία συµβάλλει στη δηµιουργία
του 1,56% της ακαθάριστης προστιθέµενης αξίας της ΕΕ (ΑΠΑ, τιµές 2002), στο
οποίο θα µπορούσε να προστεθεί ο θετικός αντίκτυπος της βιοτεχνολογίας, όπως η
καλύτερη υγεία του πληθυσµού. Η πρόσφατη θέσπιση µιας φιλόδοξης ενεργειακής
πολιτικής για την Ευρώπη αναµένεται ότι θα προωθήσει τη συµβολή της
βιοτεχνολογίας και σε ένα άλλο τοµέα, τον τοµέα της εναλλακτικής ενέργειας.
Τον Μάρτιο 2007, το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο ενέκρινε ένα δεσµευτικό κατώτατο στόχο
10% για τα βιοκαύσιµα µεταφορών έως το 2020. Τα βιοκαύσιµα θεωρούνται πλεονεκτικότερα
δεδοµένου ότι είναι ανανεώσιµα, µειώνουν τις εκποµπές αερίων θερµοκηπίου και συµβάλλουν
στην ενεργειακή ασφάλεια της ΕΕ.
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Το παρόν εγχείρηµα ενδιάµεσης ανασκόπησης είχε την τύχη να ωφεληθεί από µια µοναδική µέχρι
σήµερα πηγή πληροφοριών για τη βιοτεχνολογία στην ΕΕ, την µελέτη "Bio4EU", η οποία παρουσιάζει
λεπτοµερή εικόνα των πιθανών εφαρµογών, µε συγκεκριµένα παραδείγµατα, και αξιολογεί τον
αντίκτυπο από οικονοµική, κοινωνική και περιβαλλοντική άποψη, και περιλαµβάνει συγκριτικά
στοιχεία για την κατάσταση στις τρίτες χώρες. Η µελέτη αυτή ολοκληρώθηκε τον Απρίλιο 2007. Όλα
τα στοιχεία έχουν αντληθεί από την BIO4EU, εκτός αν ορίζεται αλλιώς - http://bio4eu.jrc.es/index.html
Ανακοίνωση της Επιτροπής " Κάνοντας τη γνώση πράξη: Μια στρατηγική καινοτοµίας ευρείας βάσης για την ΕΕ",
COM(2006) 502 τελικό 13.9.2006
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Η διαδικασία παραγωγής βιοαιθανόλης βασίζεται σε µεγάλο βαθµό στην βιοτεχνολογία (µε τη
χρησιµοποίηση ενζύµων ή µικροοργανισµών προκειµένου να παραχθεί αιθανόλη από βιοµάζα,
είτε πρόκειται για καλλιέργειες είτε, ξυλεία ή βιοαποικοδοµίσηµα απορρίµµατα. Εκτιµάται ότι
η ανάπτυξη των βιοκαυσίµων θα µπορούσε να δηµιουργήσει σηµαντικό αριθµών θέσεων
απασχόλησης σε ολόκληρη την ΕΕ και να ανοίξει νέες αγορές γεωργικών προϊόντων.

Κατά δεύτερο λόγο, οι βιοεπιστήµες και η βιοτεχνολογία συµβάλλουν σηµαντικά σε
κύριους στόχους πολιτικής της ΕΕ, όπως είναι η υγεία, η οικονοµική ανάπτυξη, η
δηµιουργία θέσεων απασχόλησης, η γήρανση της κοινωνίας και η αειφόρος
ανάπτυξη. Και σε αυτή την περίπτωση υπάρχουν διαφορές µεταξύ των τριών
κυριότερων τοµέων (υγείας, βιοµηχανικής παραγωγής και µεταποίησης,
πρωτογενούς παραγωγής/βιοµηχανίας γεωργικών προϊόντων διατροφής), που
δικαιολογούν την ξεχωριστή ανάλυση.
Ο ευρωπαϊκός τοµέας ειδικευµένης βιοτεχνολογίας απασχολεί άµεσα 96.500 άτοµα, κυρίως σε
ΜΜΕ, αλλά η απασχόληση σε βιοµηχανίες που χρησιµοποιούν προϊόντα βιοτεχνολογίας είναι
πολύ υψηλότερη. Ο τοµέας χαρακτηρίζεται από υψηλής εντάσεως έρευνα µε 44% των
6
εργαζοµένων (42.500) να ασκούν καθήκοντα έρευνας και ανάπτυξης .
Προϊόντα και διεργασίες βιοτεχνολογίας χρησιµοποιούνται σε πολλές άλλες βιοµηχανίες (π.χ.
χηµικές ουσίες, υφαντουργία, χαρτοβιοµηχανία κλπ) τόσο για την παραγωγή νέων προϊόντων
όσο και ως βελτιωµένες µέθοδοι παραγωγής.

Τρίτον, αν και οι σηµερινές στατιστικές παρουσιάζουν σχετικά µέτρια στοιχεία για
τον βιοτεχνολογικό κλάδο στην Ευρωπαϊκή Ένωση, φαίνεται επίσης ότι η σηµασία
τους υποτιµάται, δεδοµένου ότι υπολογίζονται ως "βιοτεχνολογικές επιχειρήσεις"
µόνο εκείνες που ασχολούνται αποκλειστικά µε αυτό το αντικείµενο, και
αποκλείονται µεγάλα βιοµηχανικά συγκροτήµατα που χρησιµοποιούν τη
βιοτεχνολογία για να προσδώσουν προστιθέµενη αξία στις βασικές επιχειρηµατικές
δραστηριότητές τους (όπως οι βιοµηχανίες χηµικών προϊόντων ή οι
φαρµακοβιοµηχανίες).
Σύµφωνα µε τις πλέον πρόσφατες στατιστικές, το 2004 η Ευρώπη είχε 2163 επιχειρήσεις
ειδικευµένης βιοτεχνολογίας, που διέθεσαν συνολικά 7,6 δις ευρώ στην Ε&Α. Η κλασική
ευρωπαϊκή επιχείρηση µπορεί να έχει ηλικία 6-10 ετών, είναι µάλλον µικρών διαστάσεων και
7
απασχολεί 28 κατά µέσο όρο άτοµα, µε µέσες δαπάνες 3,3 εκατοµ. ευρώ στην Ε&Α . Το
µερίδιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε διπλώµατα ευρεσιτεχνίας στο χώρο της βιοτεχνολογίας
που κατατέθηκαν στο EΟ∆Ε το 2002-2004 ήταν 34,8%, σε σύγκριση µε 41,1% για τις ΗΠΑ.
Παρά την επιτυχή εκκίνηση ευρωπαϊκών επιχειρήσεων, δεν αποτελεί ακόµα σηµαντικό και
σταθερό τοµέα.

2.2.

Ιατροφαρµακευτική βιοτεχνολογία
Αυτός είναι ο κύριος τοµέας δραστηριότητας των επιχειρήσεων ειδικευµένης
βιοτεχνολογίας, και περιλαµβάνει πολλές εφαρµογές µε σηµαντική οικονοµική
σηµασία και σηµασία για τη δηµόσια υγεία. Οι σύγχρονες εφαρµογές της
βιοτεχνολογίας στην ανθρώπινη υγεία αντιπροσωπεύουν το 5% της ακαθάριστης
προστιθέµενης αξίας του φαρµακευτικού τοµέα (τιµές 2002) και περίπου το 0,04%
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Η βιοτεχνολογία στην Ευρώπη: Συγκριτική µελέτη 2006, Critical I, 2006.
Critical I, 2006.
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της ακαθάριστης προστιθέµενης αξίας της ΕΕ25, αλλά οι έµµεσες επιπτώσεις
αυξάνουν τα στοιχεία αυτά. Τα βασιζόµενα στη βιοτεχνολογία προϊόντα
χρησιµοποιούνται κυρίως για θεραπευτικούς σκοπούς (βιοφαρµακευτικά προϊόντα8),
αλλά και για διαγνωστικούς και προληπτικούς σκοπούς (π.χ. εµβόλια9).
Η βιοτεχνολογία χρησιµοποιείται επίσης και ως τεχνολογία µεταποίησης όταν το
τελικό προϊόν δεν είναι βιολογικό αλλά χηµικό, και ως εκ τούτου γίνεται ευρέως
χρήση της στον φαρµακευτικό τοµέα. Στο πλαίσιο των σηµερινών προκλήσεων,
όπως οι συνέπειες της γήρανσης του πληθυσµού ή η καταπολέµηση των πανδηµιών
(π.χ. της γρίπης των πουλερικών), οι βιοεπιστήµες και η βιοτεχνολογία έχουν
προφανώς µεγάλη σηµασία. Το ίδιο ισχύει και για την υπεύθυνη και αποτελεσµατική
χρήση της γονιδιωµατικής τεχνολογίας (µεταξύ άλλων και του γενετικού ελέγχου)
προς το συµφέρον της υγείας του ανθρώπου.
Πολλές είναι οι µελλοντικές υποσχόµενες εφαρµογές, µεταξύ των οποίων οι
λεγόµενες "προηγµένες θεραπείες", όπως η µηχανική ιστών, οι γονιδιακές και οι
κυτταρικές θεραπείες, και η "νανοϊατρική"10. Μερικές από αυτές δηµιουργούν
µεγάλες προσδοκίες αλλά αποτελούν ταυτόχρονα το αντικείµενο µεγάλης πολεµικής,
όπως είναι, για παράδειγµα η χρησιµοποίηση των εµβρυικών βλαστικών κυττάρων.
Η ανθρώπινη ινσουλίνη ήταν το πρώτο πραγµατικό προϊόν βιοτεχνολογίας και σταδιακά
αντικατέστησε την ινσουλίνη που προέρχεται από βοοειδή και χοιροειδή. Σήµερα είναι η πλέον
προσιτή µορφή ινσουλίνης σε ολόκληρο τον κόσµο και καλύπτει το 70% της παγκόσµιας
αγοράς ινσουλίνης. Εκτός από φάρµακα, η βιοτεχνολογία έχει επίσης καταστήσει δυνατή την
ανάπτυξη δοκιµών για τη διάγνωση οξέων καρδιαγγειακών νοσηµάτων σε νοσοκοµειακές
µονάδες έκτακτων περιστατικών, για την ανίχνευση κληρονοµικών ασθενειών (γενετικοί
έλεγχοι) ή λοιµώδεις νόσους όπως ο ιός HIV/AIDS.

Ενέργειες που θα µπορούσαν να στηρίξουν την ανάπτυξη της βιοτεχνολογίας στον
τοµέα της υγείας, ειδικότερα βοηθώντας τις ΜΜΕ και ενισχύοντας την έρευνα θα
πρέπει να θεωρηθούν ως ιδιαίτερη προτεραιότητα για την Ευρωπαϊκή Ένωση, και να
λάβουν υπόψη όλες τις οικονοµικές, ηθικο-δεοντολογικές και άλλες διαστάσεις.
2.3.

Βιοµηχανική βιοτεχνολογία
Η βιοµηχανική βιοτεχνολογία χρησιµοποιείται ήδη σε µεγάλο φάσµα προϊόντων και
διεργασιών, συχνά άγνωστων στο ευρύ κοινό. Η βιοµηχανική βιοτεχνολογία κερδίζει
έδαφος εξ αιτίας των εντεινόµενων ανησυχιών για το περιβάλλον και τον ενεργειακό
εφοδιασµό, δεδοµένου ότι αντιπροσωπεύει µια εναλλακτική λύση στις χηµικές
διεργασίες και τα ορυκτά καύσιµα και υπόσχεται οικονοµικά και περιβαλλοντικά
οφέλη. Η βιοµηχανική βιοτεχνολογία συµβάλλει στο 0,46% περίπου της
ακαθάριστης προστιθέµενης αξίας του τοµέα µεταποίησης, και στο 0,08% της
ακαθάριστης προστιθέµενης αξίας της ΕΕ (εξαιρουµένων του τοµέα µεταποίησης
τροφίµων και των χηµικών προϊόντων) – χρήση µέχρις στιγµής περιορισµένη.
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Τα βιοφαρµακευτικά προϊόντα αντιπροσώπευαν, το 2005, το 9% της αγοράς φαρµακευτικών
προϊόντων της ΕΕ (€ 11 δις).
Τα ανασυνδυαζόµενα εµβόλια αντιπροσωπεύουν περίπου 20% των διαθέσιµων εµβολίων.
Εφαρµογή της νανοτεχνολογίας στην θεραπεία και τη διάγνωση ασθενειών, καθώς και την
παρακολούθηση
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Η µετάβαση από την χηµική στη βιοτεχνολογική µέθοδο για την παραγωγή µιας εκτεταµένης
11
κατηγορίας αντιβιοτικών κατέδειξε µείωση της χρησιµοποίησης ηλεκτρικής ενέργειας κατά
37%, διαλυτών κατά 100% περίπου, καθώς και µείωση των λυµάτων κατά 90%. Και άλλες
βιοµηχανικές εφαρµογές, όπως τα βιοαποικοδοµήσιµα πλαστικά και οι συσκευασίες, θα
µπορούσαν να παράγουν παρόµοια πλεονεκτήµατα.

Η ανάπτυξη των διεργασιών βιοτεχνολογίας και η χρησιµοποίησή τους από τη
βιοµηχανία δεν γίνεται κατά τον βέλτιστο τρόπο. Εκτός από την υποχρηµατοδότηση,
που συχνά προβάλλεται από τη βιοµηχανία, η µεταφορά τεχνολογίας φαίνεται ότι
είναι ανεπαρκής. Σε συνδυασµό µε πολιτικές της ΕΕ για την καινοτοµία, αυτό θα
πρέπει να αποτελέσει προτεραιότητα για τη Στρατηγική, και να προβλεφθούν
δράσεις στήριξης της έρευνας και ενθάρρυνσης της εφαρµογής νέων τεχνολογιών.
2.4.

Βιοτεχνολογία πρωτογενούς παραγωγής και παραγωγής γεωργικών προϊόντων
διατροφής
Υπάρχουν πολλές σύγχρονες εφαρµογές βιοτεχνολογίας στον τοµέα πρωτογενούς
παραγωγής και παραγωγής γεωργικών προϊόντων διατροφής, οι οποίες είναι
λιγότερο εµφανείς αλλά έχουν σοβαρή σηµασία για την οικονοµία, το περιβάλλον
και τη δηµόσια υγεία. Η σύγχρονη βιοτεχνολογία χρησιµοποιείται κυρίως στους
τοµείς εισροών, δηλ. αναπαραγωγής, διάγνωσης, ευγενών χηµικών ουσιών
(πρόσθετα ζωοτροφών) και παραγωγής ενζύµων. Γενικά, η σύγχρονη βιοτεχνολογία
χρησιµοποιείται για το 1,31-1,57% της ακαθάριστης προστιθέµενης αξίας που
προκύπτει από τον τοµέα πρωτογενούς παραγωγής και τον τοµέα παραγωγής
γεωργικών προϊόντων διατροφής.
∆ιαγνωστικές µέθοδοι και κτηνιατρικά προϊόντα που βασίζονται στη βιοτεχνολογία,
κυρίως εµβόλια, παίζουν ρόλο στον έλεγχο και την παρακολούθηση µερικών από τις
πλέον σηµαντικές ασθένειες ζώων, ζωονόσους και θέµατα σχετικά µε την ασφάλεια
των τροφίµων.
Η ανάπτυξη βιοτεχνολογικών µεθόδων για την παρακολούθηση της σπογγώδους
εγκεφαλοπάθειας των βοοειδών στην ΕΕ επέτρεψε τη διενέργεια δοκιµών σε πολύ περισσότερα
δείγµατα, καθιστώντας δυνατό να επιτευχθεί το επίπεδο παρακολούθησης που απαιτείται από
την κοινοτική νοµοθεσία και συµβάλλοντας στην προστασία των καταναλωτών και την
επανέναρξη των συναλλαγών. ∆ιαγνωστικές µέθοδοι που βασίζονται στη βιοτεχνολογία
χρησιµοποιούνται επίσης για την έγκαιρη ανίχνευση της σαλµονέλας.

Εκτός από τις εφαρµογές αυτές, η βιοτεχνολογία χρησιµοποιείται επίσης
προκειµένου να επιλεγούν ή να βελτιωθούν συγκεκριµένα χαρακτηριστικά ενός
οργανισµού. Το πλέον γνωστό παράδειγµα είναι τα γενετικώς τροποποιηµένα φυτά.
Πρόσφατα εγκρίθηκαν περίπου 12 προϊόντα στο πλαίσιο της κοινοτικής νοµοθεσίας,
γεγονός που απαιτεί αυστηρές διαδικασίες αξιολόγησης κινδύνου, και άλλα 40
περίπου ευρίσκονται υπό εξέταση, µεταξύ των οποίων και µερικά που προορίζονται
για καλλιέργεια. Η τεχνολογία γενετικής τροποποίησης αναµένεται ότι στο µέλλον
θα έχει µεγαλύτερη εφαρµογή στον τοµέα των βιοµηχανικών διεργασιών. Για
παράδειγµα, τοµείς όπως η παραγωγή βιοκαυσίµων ή χάρτου θα επιδείξουν
ενδιαφέρον για φυτά µε µεγαλύτερη απόδοση.
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Κεφαλοσπορίνη
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Είναι απολύτως αναγκαίο να αξιολογηθούν τα πλεονεκτήµατα και οι κίνδυνοι της
χρησιµοποίησης γενετικώς τροποποιηµένων οργανισµών (ΓΤΟ) σε όλους τους
τοµείς, λαµβάνοντας υπόψη τις επιπτώσεις τους στο περιβάλλον και την υγεία καθώς
και την αποδοχή τους από την κοινωνία της ΕΕ. Εντούτοις, η έγκριση των ΓΤΟ θα
πρέπει να εξακολουθήσει να στηρίζεται σε ανάλυση κινδύνου κατά περίπτωση. Σε
ορισµένες περιπτώσεις, θα πρέπει να αναπτυχθούν περαιτέρω τα µέτρα διαχείρισης
κινδύνου ώστε να προληφθεί η µόλυνση της αλυσίδας τροφίµων/ζωοτροφών από
προϊόντα που έχουν σχεδιαστεί αποκλειστικά για βιοµηχανική χρήση (π.χ. όταν
καλλιέργειες χρησιµοποιούνται για την παραγωγή φαρµακευτικών ουσιών).
3.

ΟΙ

∆ΙΑΦΟΡΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΤΗΣ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ Η ΑΝΤΙΛΗΨΗ ΤΗΣ
ΚΟΙΝΗΣ ΓΝΩΜΗΣ

Η διακυβέρνηση ήταν βασικό θέµα στην αρχική χάραξη της Στρατηγικής. Πρόσφατη
πείρα από την εφαρµογή τοµεακών νοµοθεσιών επιβεβαίωσε ότι ο βαθµός
χρησιµοποίησης της βιοτεχνολογίας εξαρτάται από την ανάπτυξη ειδικών
εφαρµογών αλλά και από τη στήριξη που έχει από την κοινή γνώµη. Γενικά, όλοι οι
τοµείς της βιοτεχνολογίας τυγχάνουν στο σύνολό τους µεγάλης στήριξης από την
κοινή γνώµη, µε εξαίρεση τα γενετικώς τροποποιηµένα τρόφιµα, όπου η κοινή
γνώµη διχάζεται, ενώ η εφαρµογή της νοµοθεσίας στον τοµέα αυτό αποδείχτηκε
δυσχερής.
Το Ευρωβαρόµετρο 200512 δείχνει αυξηµένη αισιοδοξία σχετικά µε τη βιοτεχνολογία σε

σχέση µε το 1999, µετά από µια περίοδο ύφεσης (το 52% των ερωτηθέντων απάντησαν
ότι θα βελτιώσει τη ζωή τους), καθώς και γενικότερη στήριξη πολλών από τις
εφαρµογές της βιοτεχνολογίας (όπως η γονιδιακή θεραπεία, τα βιοκαύσιµα ή οι
βιοπλαστικές ύλες). ∆είχνει επίσης ότι οι γνώσεις σχετικά µε τη βιοτεχνολογία και τη
γενετική, αν και αυξάνονται, εντούτοις παραµένουν περιορισµένες.
Το 58% των ερωτηθέντων όµως αντιτίθενται στα γενετικώς τροποποιηµένα τρόφιµα, σε
αντίθεση µε το 48% που τάσσεται υπέρ αυτών. Το Ευρωβαρόµετρο επιβεβαίωσε επίσης ότι
υπάρχουν σοβαρές διαφορές ως προς τα επίπεδα αποδοχής στα διάφορα κράτη µέλη. Πρέπει
να σηµειωθεί ότι το 50% ή περισσότεροι απάντησαν ότι θα αγόραζαν γενετικώς
τροποποιηµένα τρόφιµα αν αυτό αποτελούσε υγιεινότερη λύση και τα τρόφιµα περιείχαν
λιγότερα κατάλοιπα παρασιτοκτόνων ή ήσαν περιβαλλοντικά φιλικότερα.

Παρά το γεγονός ότι η ΕΕ έχει ένα εντελώς νέο νοµοθετικό πλαίσιο βασιζόµενο σε
επιστηµονικά δεδοµένα, και µάλιστα ένα από τα αυστηρότερα στον κόσµο, οι
αρνητικές αντιλήψεις του κοινού για τα γενετικώς τροποποιηµένα τρόφιµα επηρέασε
τις θέσεις που λαµβάνουν τα κράτη µέλη όταν έρχονται αντιµέτωπα µε κατά
περίπτωση αποφάσεις σχετικά µε τη διάθεση ενός προϊόντος στην αγορά. Σε καµία
από τις πρόσφατες περιπτώσεις δεν υπήρξε συναίνεση. Το ζήτηµα της λήψης
αποφάσεων σε επίπεδο ΕΕ σχετικά µε τους ΓΤΟ υπήρξε επίσης το θέµα έκθεσης της
ειδικής οµάδας του Παγκόσµιου Οργανισµού Εµπορίου στο τέλος του 200613.
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http://www.ec.europa.eu/research/press/2006/pdf/pr1906_eb_64_3_final_report-may2006_en.pdf
Ευρωπαϊκές Κοινότητες – Μέτρα για την έγκριση και τη διάθεση βιοτεχνολογικών προϊόντων στην
αγορά - http://www.wto.org/english/tratop_e/dispu_e/meet_21nov06_e.htm
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Τα προβλήµατα εφαρµογής και τήρησης της νοµοθεσίας που ανέκυψαν οφείλονται
εν µέρει στο γεγονός ότι το ισχύον νοµικό πλαίσιο είναι πρόσφατο: η εφαρµογή των
µεταβατικών διατάξεων µεταξύ της "παλαιάς" και της "νέας" νοµοθεσίας οδήγησε
σε δισταγµούς εκ µέρους των κρατών µελών. Αν και οι ΓΤΟ αποτελούν µικρό µόνο
µέρος της βιοτεχνολογίας, το κοινό συχνά θεωρεί αυτούς ως την κύρια εφαρµογή.
Θα πρέπει να αντιµετωπιστεί η γεφύρωση του χάσµατος µεταξύ των αντιλήψεων της
κοινής γνώµης και του συµφωνηµένου νοµοθετικού πλαισίου για τους ΓΤΟ.
4.

Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ∆Ο 2002-2006
Το έγγραφο εργασίας της Επιτροπής που παρατίθεται ως παράρτηµα περιλαµβάνει
λεπτοµερή έκθεση της εφαρµογής του σχεδίου δράσης. Έχει εκπονηθεί βάσει της
συµβολής των υπηρεσιών της Επιτροπής, των αρχών των κρατών µελών και των
ενδιαφεροµένων φορέων. Συµπληρώνεται από συνοπτικό πίνακα των κυριότερων
επιτευγµάτων κατά την εκτέλεση των 30 δράσεων.
Τα κυριότερα συµπεράσµατα αυτού του εγχειρήµατος ανασκόπησης είναι τα εξής:
– Η Στρατηγική υπήρξε επιτυχής και παραµένει έγκυρη. Ο κατάλογος των
επιτευγµάτων, όπως ερευνητικές δραστηριότητες και περιφερειακή συγκέντρωση
συστάδων, υπογραµµίζει σαφώς τον ρόλο που έχει διαδραµατίσει η Στρατηγική
όσον αφορά την ενσωµάτωση της "βιοτεχνολογικής διάστασης" σε άλλους τοµείς
πολιτικής καθώς και στην παρότρυνση εθνικών σχεδίων βιοτεχνολογίας.
Απόδειξη της επιτυχίας αποτελεί η θερµή υποστήριξη της Στρατηγικής από τους
ενδιαφερόµενους φορείς,
– Μερικές δράσεις έχουν ήδη ολοκληρωθεί. Πρόκειται κυρίως για αυτές που έχουν
σχέση µε τη θέσπιση του νέου νοµικού πλαισίου για τους ΓΤΟ, το οποίο έχει
αναµορφωθεί σηµαντικά σε σχέση µε το 2002,
– Μερικές άλλες δράσεις στερούνται αντικειµένου, κυρίως λόγω έλλειψης
ενδιαφέροντος του κοινού στο οποίο απευθύνονταν (π.χ. η δράση για τη
δηµιουργία δικτύων διευθυντικών στελεχών βιοτεχνολογικών επιχειρήσεων),
– Υπάρχουν σοβαροί λόγοι να συνεχιστούν οι περισσότερες δράσεις,
εξασφαλίζοντας τη συνοχή µε άλλες οριζόντιες πρωτοβουλίες (π.χ. εκπαίδευση,
δικαιώµατα πνευµατικής ιδιοκτησίας, κλπ) και σύµφωνα µε τις διεθνείς
δεσµεύσεις της ΕΕ (π.χ. συµβολή στις πολυµερείς συµφωνίες για το περιβάλλον),
– Μερικές δράσεις πρέπει να επαναπροσδιοριστούν και να αποκτήσουν νέα
προτεραιότητα λόγω της σηµασίας τους και του ειδικού βιοτεχνολογικού
χαρακτήρα τους.

5.

ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΕΧΙΣΗ ΤΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ
Το πεδίο εφαρµογής της Στρατηγικής υπήρξε συνειδητά εξ αρχής ιδιαίτερα ευρύ,
προκειµένου να γίνει µια αρχική καταγραφή της κατάστασης και να επισηµανθεί
ολόκληρο το φάσµα των συναφών τοµέων πολιτικής. Τώρα που ολοκληρώθηκε αυτή
η φάση, η ενδιάµεση ανασκόπηση προσφέρει την ευκαιρία επαναπροσδιορισµού
ώστε να µεγιστοποιηθεί ο αντίκτυπος της Στρατηγικής. Αυτό σηµαίνει ότι θα
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συνεχιστούν οι δράσεις που παραµένουν έγκυρες σύµφωνα µε τον αρχικό τους
σχεδιασµό, θα ενισχυθούν οι συνέργιες µε τις οριζόντιες πολιτικές, και θα
αναθεωρηθούν οι προτεραιότητες που είναι χαρακτηριστικές του τοµέα των
βιοτεχνολογιών. Αναµένεται ότι έτσι θα βελτιωθούν τα αποτελέσµατα της
Στρατηγικής µέχρι το 2010.
Αυτές οι χαρακτηριστικές για την βιοτεχνολογία προτεραιότητες µπορούν να
οµαδοποιηθούν σε πέντε κύρια και ανεξάρτητα θέµατα:
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(1)

Προώθηση της έρευνας και της ανάπτυξης της αγοράς για τις εφαρµογές των
βιοεπιστηµών και της βιοτεχνολογίας και της γνωσιοκεντρικής βιοοικονοµίας.
Η έρευνα παραµένει προϋπόθεση για την ανάπτυξη της βιοτεχνολογίας και το
σχέδιο δράσης πρέπει να προσαρµοστεί στο νέο 7ο πρόγραµµα-πλαίσιο. Η
βασική βιοτεχνολογική έρευνα της Ευρώπης είναι προηγµένη αλλά η
Ευρώπη δεν διαπρέπει ως προς τη µετατροπή της έρευνας σε εµπορικές
εφαρµογές. Το σχέδιο δράσης θα πρέπει να επαναπροσδιοριστεί ώστε να
ενθαρρυνθεί η ανάπτυξη της αγοράς για βιοτεχνολογικά προϊόντα και να
βελτιωθεί η εφαρµογή νέων τεχνολογιών,

(2)

Να ενθαρρυνθεί η ανταγωνιστικότητα, η µεταφορά γνώσεων και καινοτοµίας
από την επιστηµονική βάση στη βιοµηχανία. Οι ειδικευµένες βιοτεχνολογικές
επιχειρήσεις της Ευρώπης είναι κυρίως ΜΜΕ µε περιορισµένους πόρους, των
οποίων η ανάπτυξη και η οικονοµική βιωσιµότητα συναντά τρία βασικά
εµπόδια: το κατακερµατισµένο σύστηµα διπλωµάτων ευρεσιτεχνίας της
Ευρώπης, την ελλιπή προσφορά επιχειρηµατικών κεφαλαίων, και αδυναµίες
στη συνεργασία µεταξύ επιστηµονικών και επιχειρηµατικών κύκλων. Η
Επιτροπή έχει επισηµάνει την έλλειψη σαφούς και συνεκτικού νοµικού
πλαισίου για την προστασία των ∆ΠΙ ως εµπόδιο στην καινοτοµία στην
Ευρώπη14, και θα προβεί στην πρόταση ενεργειών για τη δηµιουργία ενός
σύγχρονου και προσιτού πλαισίου. Εκτός αυτού, ο επαναπροσδιορισµός του
σχεδίου δράσης µπορεί να συµβάλλει στην αντιµετώπιση ορισµένων όρων
του πλαισίου σχετικών µε την ανταγωνιστικότητα που χαρακτηρίζει τον
τοµέα της βιοτεχνολογίας.

(3)

Να ενθαρρύνουν καλά ενηµερωµένες δηµόσιες συζητήσεις για τα
πλεονεκτήµατα και τους κινδύνους των βιοεπιστηµών και της βιοτεχνολογίας.
Η εφαρµογή της βιοτεχνολογίας εξαρτάται επίσης από την αποδοχή της από
την κοινωνία και την αγορά. Οι ηθικο-δεοντολογικοί προβληµατισµοί είναι
επίσης εντονότεροι εδώ απ΄ ότι σε άλλες τεχνολογίες αιχµής. Υπάρχει σαφής
ανάγκη για ενέργειες που αποβλέπουν στην όσο το δυνατόν στενότερη
συµµετοχή της κοινής γνώµης και των ενδιαφερόµενων φορέων στη
διαδικασία λήψης αποφάσεων, λαµβάνοντας υπόψη αφενός τα
πλεονεκτήµατα και τους κινδύνους των βιοεπιστηµών και της
βιοτεχνολογίας, βάσει εναρµονισµένων δεδοµένων και στατιστικών
στοιχείων, και αφετέρου των ηθικο-δεοντολογικών προβληµατισµών,

Ανακοίνωση της Επιτροπής "Μια θετικά διακείµενη προς τις καινοτοµίες και σύγχρονη Ευρώπη",
COM(2006) 589 τελικό, 12.10.2006
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(4)

Να εξασφαλιστεί βιώσιµη συµβολή της σύγχρονης βιοτεχνολογίας στη γεωργία.
Η βιοτεχνολογία στον τοµέα της πρωτογενούς παραγωγής/βιοµηχανίας
γεωργικών προϊόντων διατροφής εµφανίζει τεράστιες δυνατότητες
ανάπτυξης, ειδικότερα όσον αφορά την αντικατάσταση των χηµικών
διεργασιών και των ορυκτών καυσίµων. Ωστόσο, µερικές από τις σχετικές
τεχνολογίες είναι αναγκαίο να εξεταστούν µε ιδιαίτερη προσοχή. Το νοµικό
πλαίσιο των ΓΤΟ λαµβάνει υπόψη ενδεχόµενες µακροπρόθεσµες επιπτώσεις
στο περιβάλλον και την υγεία, την ασφάλεια της διατροφικής αλυσίδας, ενώ
σέβεται άλλες µορφές γεωργικής παραγωγής. Παρ’ όλα αυτά, σε ορισµένες
περιπτώσεις θα πρέπει να αναπτυχθούν περαιτέρω µέτρα διαχείρισης
κινδύνου για προϊόντα που προορίζονται αποκλειστικά για βιοµηχανικές
χρήσεις,

(5)

Να βελτιωθεί η εφαρµογή της νοµοθεσίας και ο αντίκτυπός της στην
ανταγωνιστικότητα. Η ΕΕ έχει πιθανόν το πλέον εξελιγµένο και µερικές
φορές το αυστηρότερο νοµικό πλαίσιο βιοεπιστηµών και της βιοτεχνολογίας.
Εντούτοις, οι αυστηροί κανόνες δεν θα πρέπει να εµποδίζουν την
ανταγωνιστικότητα και την καινοτοµία.

Ο τρόπος µε τον οποίο η Επιτροπή προτίθεται να επαναπροσδιορίσει την εφαρµογή
της Στρατηγικής υπό το πρίσµα των πιο πάνω πέντε θεµάτων προτεραιότητας
εκτίθεται λεπτοµερώς στο συνηµµένο "Επαναπροσδιοριζόµενο σχέδιο δράσης για τις
βιοεπιστήµες και τη βιοτεχνολογία".
6.

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ
Η δυνατότητα της βιοτεχνολογίας να υποστηρίξει τις πολιτικές της ΕΕ είναι
πραγµατική και έχει αποδειχθεί µε πολλά παραδείγµατα στην πράξη. Κατά συνέπεια,
είναι µεγάλη η ανάγκη να συνεχιστεί η προώθηση της ανάπτυξης των βιοεπιστηµών
και της βιοτεχνολογίας στην ΕΕ, ειδικότερα µε την εντατικοποίηση της έρευνας και
την ενθάρρυνση της ανταγωνιστικότητας. Η Στρατηγική είναι το κύριο εργαλείο που
διαθέτει η ΕΕ.
Αν και η τεχνολογία υπόσχεται πολλά, είναι επίσης αναγκαία η λελογισµένη χρήση
ορισµένων εφαρµογών της, ιδίως στον τοµέα των γεωργικών προϊόντων διατροφής,
καθώς και η αυστηρή δηµόσια εξέταση και ο ρυθµιστικός έλεγχος.
Επειδή η βιοτεχνολογία εξελίσσεται ραγδαία, είναι απολύτως απαραίτητο να
διατηρήσουν οι φορείς λήψεως αποφάσεων µια ευέλικτη µελλοντοστραφή
προσέγγιση ώστε να προβλεφθούν οι εξελίξεις και να υπάρξει προσαρµογή στις νέες
προκλήσεις. Μεταξύ των πρόσφατων παραδειγµάτων θα πρέπει να αναφερθεί η
ενδεχόµενη χρήση κλωνοποιηµένων ζώων ή γόνων τους στον τοµέα γεωργικών
προϊόντων διατροφής ή η χρήση γενετικώς τροποποιηµένων κοτόπουλων για την
παραγωγή, µέσα στα αυγά τους, φαρµακευτικών ουσιών.
Το αρχικό ευρύ πεδίο εφαρµογής της Στρατηγικής προσέφερε πλήρη εικόνα. Τώρα,
ο επαναπροσδιορισµός του θα επιτρέψει αποτελεσµατική εκτέλεση, θέτοντας
επακριβέστερους στόχους και εξασφαλίζοντας µεγαλύτερη συνοχή µε τις άλλες
πολιτικές.
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Για τους λόγους αυτούς, η Επιτροπή:
– θα συνεχίσει την εφαρµογή του σχεδίου δράσης έως το 2010, δίνοντας
ταυτόχρονα µεγαλύτερη έµφαση σε µια εστιασµένη δέσµη δράσεων
προτεραιότητας ειδικών για τη βιοτεχνολογία,
– θα συµπεριλάβει τη βιοτεχνολογία στην εφαρµογή στρατηγικών καινοτοµίας,
– σε συνεργασία µε κράτη µέλη και ενδιαφερόµενους φορείς, θα βελτιώσει την
εφαρµογή της Στρατηγικής.
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Επαναπροσδιοριζόµενο σχέδιο δράσης για τις βιοεπιστήµες και τη βιοτεχνολογία
(1)

Προώθηση της έρευνας και της ανάπτυξης της αγοράς για τις εφαρµογές των
βιοεπιστηµών και της βιοτεχνολογίας και της γνωσιοκεντρικής βιοοικονοµίας –
Επαναπροσδιορισµένη δράση 315:
– Να δηµιουργηθούν νέες γνώσεις δυνάµει του 7ου προγράµµατος-πλαίσιο.
– Σε συνεργασία µε τη βιοµηχανία, τα κράτη µέλη και άλλους χρηµατοδοτικούς
φορείς, να κινητοποιηθεί δηµόσια και ιδιωτική χρηµατοδότηση για έρευνα, και να
ενισχυθεί ο συντονισµός της έρευνας.
– Μέσω εταιρικής σχέσης του δηµόσιου και του ιδιωτικού τοµέα µεταξύ
Ευρωπαϊκής Επιτροπής και της Ευρωπαϊκής Οµοσπονδίας Φαρµακευτικών
Βιοµηχανιών και Ενώσεων (EFPIA), να εφαρµοστεί η Κοινή Τεχνολογική
Πρωτοβουλία για καινοτόµα φάρµακα δυνάµει του 7ου προγράµµατος-πλαίσιο.
– Σε συνεργασία µε τη βιοµηχανία, τα κράτη µέλη και άλλους χρηµατοδοτικούς
φορείς, να αναληφθούν έργα για να χρηµατοδοτηθεί/ενθαρρυνθεί η κατασκευή
πρότυπων πολυλειτουργικών εγκαταστάσεων που θα αποδεικνύουν τις
δυνατότητες των βιοτεχνολογικών εφαρµογών και θα διευκολύνουν τη διείσδυσή
τους στην αγορά, µε την επιφύλαξη ανάλογης εκτίµησης του αντικτύπου και
σύµφωνα µε τους κοινοτικούς κανόνες στον τοµέα του ανταγωνισµού και της
εσωτερικής αγοράς.
– Σε συνεργασία µε τους ενδιαφερόµενους φορείς, να εξεταστούν σηµαντικές
πρωτοβουλίες της αγοράς στους τοµείς των οικολογικά αποτελεσµατικών
βιοτεχνολογικών προϊόντων, µε την επιφύλαξη ανάλογης εκτίµησης του
αντικτύπου και σύµφωνα µε τους κοινοτικούς κανόνες στον τοµέα του
ανταγωνισµού και της εσωτερικής αγοράς.

(2)

Να ενθαρρυνθεί η ανταγωνιστικότητα, η µεταφορά γνώσεων και καινοτοµίας από την
επιστηµονική βάση στη βιοµηχανία – Επαναπροσδιορισµένες δράσεις 5, 6 και 9:
– Σε συνεργασία µε τα κράτη µέλη, να αναπτυχθούν οι βέλτιστες πρακτικές για την
υπεύθυνη αδειοδότηση των γενετικών εφευρέσεων.
– Σε συνεργασία µε τα κράτη µέλη, να ενθαρρυνθεί η µεταφορά γνώσεων µε τη
βελτίωση των δεσµών µεταξύ ερευνητικών οργανισµών και βιοµηχανίας αφενός
και κινήτρων για καινοτοµία αφετέρου.
– Να παρακολουθηθεί η εφαρµογή της οδηγίας 98/44/EΚ για την έννοµη
προστασία των βιοτεχνολογικών εφευρέσεων, και να αναζητηθούν τρόποι που θα
διευκολύνουν το σύστηµα δικαιωµάτων πνευµατικής ιδιοκτησίας για τις ΜΜΕ.
– Να ενθαρρυνθούν τα κράτη µέλη να εξετάσουν ειδικούς κανόνες ή/και κίνητρα
για νέες καινοτόµους επιχειρήσεις.
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– Να ενθαρρυνθεί η χρήση των µέσων του Ευρωπαϊκού Ταµείου Επενδύσεων/της
Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων και του προγράµµατος-πλαίσιο για την
ανταγωνιστικότητα και την καινοτοµία ώστε να διευκολυνθεί η πρόσβαση στη
χρηµατοδότηση για τις επιχειρήσεις βιοτεχνολογίας.
– Σε συνεργασία µε την ΕΤΕπ, να εφαρµοστεί η χρηµατοδοτική διευκόλυνση
καταµερισµού των κινδύνων που συγχρηµατοδοτείται από το 7ο πρόγραµµαπλαίσιο και την ΕΤΕπ.
– Να παρασχεθεί στήριξη για την ανάπτυξη και ενσωµάτωση των συστάδων και
των περιφερειακών δικτύων.
(3)

Να ενθαρρύνουν δηµόσιες συζητήσεις για τα πλεονεκτήµατα και τους κινδύνους των
βιοεπιστηµών και της βιοτεχνολογίας – Επαναπροσδιορισµένες δράσεις 13, 14 και 16:
– Να ενθαρρυνθεί η ενδεχόµενη καθιέρωση θεσµοποιηµένης διεπαφής µε τους
διάφορους ενδιαφερόµενους φορείς για τα πλεονεκτήµατα και τους κινδύνους των
βιοεπιστηµών και της βιοτεχνολογίας.
– Να προταθούν τρόποι βελτίωσης της συνεργασίας µε όλους τους
ενδιαφερόµενους φορείς ώστε να εξασφαλιστούν πληροφορίες από τις
δραστηριότητες της Επιτροπής.
– Σε συνεργασία µε την Στατιστική Υπηρεσία των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, τη
βιοµηχανία, τα κράτη µέλη και τον ΟΟΣΑ, να προταθεί η καθιέρωση διεθνών
δεικτών ποσοτικού αντίκτυπου (µεταξύ άλλων κοινωνικού και οικονοµικού) και
διαρθρωµένη συλλογή δεδοµένων.
– Να προσαρµοστεί η ενέργεια στο 7ο πρόγραµµα-πλαίσιο, και να εκπονηθούν
κατευθυντήριες οδηγίες σχετικά µε ενέργειες χρηµατοδοτούµενες από την ΕΚ για
την αντιµετώπιση ηθικο-δεοντολογικών ζητηµάτων.
– Να προβλεφθεί ενδεχόµενος ηθικο-δεοντολογικός και κοινωνικο-οικονοµικός
αντίκτυπος δεοντολογικών ζητηµάτων που θα ανακύψουν.

(4)

Να εξασφαλιστεί βιώσιµη συµβολή της σύγχρονης βιοτεχνολογίας στη γεωργία –
Επαναπροσδιορισµένες δράσεις 17 και 23:
– Να αξιολογηθούν κοινοποιηµένα εθνικά και περιφερειακά µέτρα περί
συνύπαρξης, και να µελετηθούν τα ισχύοντα εθνικά συστήµατα αστικής ευθύνης.
– Να επανεκτιµηθεί µέχρι το 2008 η πιθανή ανάγκη περαιτέρω καθοδήγησης για
την συνύπαρξη σε κοινοτικό επίπεδο.
– Σε συνεργασία µε τα κράτη µέλη, να ενισχυθεί η έρευνα και να αναπτυχθούν
κατευθυντήριες γραµµές για ειδικά για καλλιέργειες µέτρα συνύπαρξης, και να
ανταλλαγούν πληροφορίες µεταξύ των κρατών µελών σχετικά µε τις βέλτιστες
πρακτικές.
– Να θεσπιστούν ειδικά για καλλιέργειες όρια επισήµανσης για τους σπόρους.
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– Να διεξαχθούν µελέτες και να στηριχθούν σχετικές ερευνητικές δραστηριότητες
για ενδεχόµενες θετικές και αρνητικές µακροπρόθεσµες επιπτώσεις των
διαθέσιµων στο εµπόριο ΓΤΟ.
– Να εξεταστούν τα πλεονεκτήµατα και οι κίνδυνοι των γενετικώς τροποποιηµένων
καλλιεργειών που χρησιµοποιούνται για βιοµηχανική µεταποίηση ή µοριακή
καλλιέργεια.
(5)

Να βελτιωθεί η εφαρµογή της νοµοθεσίας και ο αντίκτυπός της στην
ανταγωνιστικότητα – Επαναπροσδιορισµένη δράση 29:
– Να ενισχυθούν τα υφιστάµενα δίκτυα µε τα κράτη µέλη ώστε να παρακολουθείται
η εφαρµογή της Στρατηγικής, και να αντιµετωπιστούν κανονιστικά εµπόδια στην
ανταγωνιστικότητα.
– Να συνεχιστούν οι εργασίες ανάλυσης προοπτικών και η αξιολόγηση της
κανονιστικής κάλυψης των ζητηµάτων που θα προκύψουν.
– Να βελτιωθεί ο συντονισµός πολιτικών, µεταξύ άλλων και για διαθεµατικά
ζητήµατα, µε ιδιαίτερη προσοχή σε ζητήµατα που έχουν ανακύψει πρόσφατα.
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