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ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ

Ακολουθώντας τη στρατηγική της Λισαβόνας, η γεωργία και η βιομηχανία γεωργικών 
τροφίμων της ΕΕ πρέπει πλέον να στοχεύουν σε μεγαλύτερη ανταγωνιστικότητα σε 
παγκόσμια κλίμακα, μέσω καινοτομιών, αξιοποιώντας την τεχνολογική πρόοδο και με τη 
συνεχή αναβάθμιση των ποιοτικών προτύπων. Η έρευνα έχει ήδη συμβάλει σε μεγάλο βαθμό 
στην αειφόρο αγροτική ανάπτυξη και έχει υποστηρίξει τους γεωργούς και τη βιομηχανία 
γεωργικών τροφίμων ούτως ώστε να καλύπτεται η αυξανόμενη ζήτηση των πολιτών της ΕΕ 
για διαφοροποιημένα και υγιεινά προϊόντα. Μέσω της καινοτομίας, η έρευνα έχει βοηθήσει 
τη βιομηχανία γεωργικών προϊόντων να κατακτήσει κεντρική θέση στην ευρωπαϊκή και την 
παγκόσμια οικονομία.

Τώρα, περισσότερο από ποτέ άλλοτε, απαιτείται η συμβολή της έρευνας για τη διατήρηση και 
την ενίσχυση της βιώσιμης γεωργίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Προκειμένου να βοηθήσει 
τους γεωργούς να αντιμετωπίσουν τις προκλήσεις της νέας ΚΓΠ και να συμβάλλει στη 
δημιουργία αειφόρου ανάπτυξης σε μια ολοένα πιο παγκοσμιοποιημένη οικονομία, η έρευνα 
στην Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να συμβαδίζει με τις τρέχουσες διεθνείς ερευνητικές 
δραστηριότητες και τις τεχνολογικές εξελίξεις.

Στο 6ο πρόγραμμα πλαίσιο (2002-2006) η γεωργική έρευνα είχε σχεδόν περιορισθεί 
αποκλειστικά στην ποιότητα και την ασφάλεια των τροφίμων. Στο 7ο πρόγραμμα πλαίσιο 
(2007-2013), η Επιτροπή ακολουθεί πολύ ευρύτερη προσέγγιση προτείνοντας τη δημιουργία 
"μιας ευρωπαϊκής γνωσιοκεντρικής βιο-οικονομίας με σκοπό την αξιοποίηση νέων και 
αναδυόμενων προοπτικών έρευνας οι οποίες ανταποκρίνονται σε οικονομικές και κοινωνικές 
προκλήσεις". Η πρόταση αφιερώνει ένα κεφάλαιο στα "τρόφιμα, γεωργία και βιοτεχνολογία" 
(Θέμα 2). Επίσης, η γεωργική έρευνα εξετάζεται επίσης τόσο στο πλαίσιο του θέματος 5 για 
την ενέργεια όσο και στο πλαίσιο του θέματος 6 για το περιβάλλον.

Ο συντάκτης της παρούσας γνωμοδότησης επιδοκιμάζει την ευρύτερη θεώρηση της 
Επιτροπής και χαιρετίζει την απόφαση για την επέκταση του διαθέσιμου προϋπολογισμού για 
το 7ο πρόγραμμα πλαίσιο σε σύγκριση με την προηγούμενη περίοδο προγραμματισμού.

Για την εφαρμογή του 7ου προγράμματος πλαισίου, η Επιτροπή παρουσιάζει πέντε "ειδικά 
προγράμματα". Το πρώτο αφορά άμεσα ενέργειες που χρηματοδοτούνται από το Κοινό 
Κέντρο Ερευνών. Τα άλλα τέσσερα τιτλοφορούνται ως: "Συνεργασία", "Ιδέες", "Άνθρωποι" 
και "Ικανότητες". Στο παρόν έγγραφο εξετάζουμε το ειδικό πρόγραμμα "Συνεργασία".

Το ειδικό πρόγραμμα "Συνεργασία" αποσκοπεί κυρίως στο να διασφαλίσει τον ηγετικό ρόλο 
της Ευρώπης σε τομείς καίριας σημασίας μέσω της συνεργασίας μεταξύ της βιομηχανίας και 
ερευνητικών κέντρων. Θα παρασχεθεί υποστήριξη στο συνολικό φάσμα των ερευνητικών 
δραστηριοτήτων που αναπτύσσονται στο πλαίσιο της διακρατικής συνεργασίας, από 
συνεργατικά σχέδια και δίκτυα έως το συντονισμό ερευνητικών προγραμμάτων.

Το πρόγραμμα "Συνεργασία" οργανώνεται σε εννέα υποπρογράμματα τα οποία θα είναι 
λειτουργικά αυτόνομα και ταυτόχρονα παρουσιάζουν συνοχή και συνέπεια και επιτρέπουν 
κοινές, διαθεματικές προσεγγίσεις σε αντικείμενα έρευνας κοινού ενδιαφέροντος. Ο 
προτεινόμενος προϋπολογισμός για το θεματικό τομέα 2 "Τρόφιμα, Γεωργία και 
Βιοτεχνολογία" στο πρόγραμμα "Συνεργασία" ανέρχεται σε 2,45 δισεκατομμύρια ευρώ. Ο εν 
λόγω προϋπολογισμός είναι απαραίτητος με γνώμονα τις διάφορες προσεγγίσεις που 
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περιλαμβάνονται στο θεματικό αυτό τομέα "γεωργία, αλιεία, δασοκομία, κ.ά").

Ο συντάκτης της παρούσας γνωμοδότησης είναι σε γενικές γραμμές ικανοποιημένος με την 
πρόταση της Επιτροπής. Οι βασικές ιδέες που τονίζονται φαίνεται  ότι εναρμονίζονται με το 
όραμα του συντάκτη της γνωμοδότησης, ιδίως όσον αφορά την αναγνώριση της γεωργίας ως 
ενός από τους εννέα θεματικούς τομείς στους οποίους θα αναληφθεί δράση εκ μέρους της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ωστόσο, ο συντάκτης της γνωμοδότησης υποστηρίζει την άποψη ότι απαιτείται 
προσεκτικότερος συντονισμός και προτείνει, συνεπώς, αρκετές τροπολογίες που σχετίζονται 
κατά κύριο λόγο με το θεματικό τομέα 2 "Τρόφιμα, Γεωργία και Βιοτεχνολογία".

• Θα πρέπει να τονισθεί η ανάγκη να παρουσιασθεί εντονότερα ο πολυλειτουργικός 
ρόλος της γεωργίας. Η έρευνα θα πρέπει να προωθεί την εφαρμογή συστημάτων 
παραγωγής που θα μπορούν να συνδυάζουν οικονομικές, περιβαλλοντικές και 
κοινωνικές επιδόσεις.

• Επίσης, η έρευνα που σχετίζεται με τις κλιματικές αλλαγές πρέπει να περιληφθεί στις 
δραστηριότητες του θεματικού τομέα 2 δεδομένου ότι είναι σημαντικό να 
προσαρμόζεται ο γεωργικός τομέα στις κλιματικές μεταβολές.

• Θα πρέπει να υποστηριχθεί ο καλύτερος συντονισμός μεταξύ των ερευνητών της 
Ευρώπης καθώς και η καλύτερη κοινοποίηση των πορισμάτων της έρευνας.

• Θα πρέπει να τονισθεί ότι είναι ανάγκη να ακολουθεί η Επιτροπή συνεπή στάση 
συνδέοντας συγκεκριμένες δραστηριότητες με την επιλεγείσα προσέγγιση. 
Αναφερόμενη στην προσέγγιση του θεματικού τομέα 2 στη συμβολή της έρευνας 
στην ΚΓΠ, στην κοινοτική πολιτική για την υγεία των ζώων, στη δασοκομική 
στρατηγική της ΕΕ και στην Κοινή Αλιευτική Πολιτική, είναι επίσης απαραίτητο να 
συμπεριλάβει η Επιτροπή συγκεκριμένες δραστηριότητες.

• Τέλος, ο συντάκτης της παρούσας γνωμοδότησης πιστεύει ότι πρέπει να δοθεί 
ιδιαίτερη προσοχή στον αποτελεσματικό συντονισμό δεδομένου ότι είναι πιθανό να 
επικαλύπτει ο θεματικός τομέας των τροφίμων, της γεωργίας και της βιοτεχνολογίας 
άλλους θεματικούς τομείς. Τέλος, ενθαρρύνει κοινές διαθεματικές προσεγγίσεις και 
ζητεί να αναπτύσσεται διαθεματική συνεργασία.

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ

Η Επιτροπή Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου 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 Επιτροπή Τροπολογίες του Κοινοβουλίου
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Τροπολογία 1
Παράρτημα Ι, Θεματικοί τομείς, 2. Τρόφιμα, γεωργία και βιοτεχνολογία, Στόχος, 

παράγραφος 1

Δημιουργία μιας Ευρωπαϊκής
Γνωσιοκεντρικής Βιοοικονομίας, 
συσπειρώνοντας την επιστημονική 
κοινότητα, τη βιομηχανία και τα άλλα 
ενδιαφερόμενα μέρη με σκοπό την 
αξιοποίηση νέων και αναδυόμενων 
προοπτικών έρευνας, οι οποίες 
ανταποκρίνονται στις ακόλουθες κοινωνικές 
και οικονομικές προκλήσεις: την 
αυξανόμενη ζήτηση για ασφαλέστερα, 
υγιεινότερα και καλύτερης ποιότητας 
τρόφιμα, λαμβάνοντας υπόψη την καλή 
διαβίωση των ζώων και το αγροτικό 
περιβάλλον· την αειφόρο παραγωγή και 
χρήση ανανεώσιμων βιοπόρων· τον
αυξανόμενο κίνδυνο επιζωοτιών και 
ζωοανθρωπονόσων και διαταραχών που 
οφείλονται στη διατροφή· τις απειλές κατά 
της αειφορίας και της ασφάλειας της 
γεωργικής και αλιευτικής παραγωγής που 
οφείλονται ιδίως στην αλλαγή του 
κλίματος.

Δημιουργία μιας Ευρωπαϊκής
Γνωσιοκεντρικής Βιοοικονομίας, 
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, περιβαλλοντικές και 
οικονομικές προκλήσεις: την αυξανόμενη 
ζήτηση για ασφαλέστερα, υγιεινότερα και 
καλύτερης ποιότητας τρόφιμα, λαμβάνοντας 
υπόψη τον πολυλειτουργικό ρόλο της 
γεωργίας, την καλή διαβίωση των ζώων και 
το αγροτικό περιβάλλον· την αειφόρο 
παραγωγή και χρήση ανανεώσιμων 
βιοπόρων· τον αυξανόμενο κίνδυνο 
επιζωοτιών και ζωοανθρωπονόσων και 
διαταραχών που οφείλονται στη διατροφή· 
καθώς και περαιτέρω προσπάθειες για την 
εξάλειψη ασθενειών που σχετίζονται με 
ζωοτροφές· τις απειλές κατά της αειφορίας 
και της ασφάλειας της γεωργικής και 
αλιευτικής παραγωγής καθώς και της 
διατήρησης και της προσαρμογής της 
διατροφικής αλυσίδας που οφείλονται ιδίως 
σε αλλαγές παγκόσμιας κλίμακας όπως η 
αλλαγή του κλίματος και το κόστος 
ενέργειας.

Αιτιολόγηση

Η έρευνα θα πρέπει να προωθεί την εφαρμογή συστημάτων παραγωγής που μπορούν να 
συνδυάζουν οικονομικές, περιβαλλοντικές και κοινωνικές επιδόσεις. Θα πρέπει να προβάλλεται 
εντονότερα ο πολυλειτουργικός ρόλος της γεωργίας.

Η αειφόρος ανάπτυξη βασίζεται σε τρεις πυλώνες: στις κοινωνικές, τις περιβαλλοντικές και τις 
οικονομικές προκλήσεις.

Οι συνέπειες των ζωοτροφών καθώς και οι προκαλούμενες από αυτές ασθένειες, όπως είναι η 
ΣΕΒ, εξακολουθούν να αποτελούν σημαντικό τομέα της γεωργικής έρευνας.

Είναι σημαντικό να γίνει έρευνα όσον αφορά τα αποτελέσματα των παγκόσμιων αλλαγών 
(ιδίως της αλλαγής του κλίματος) στη διατροφική αλυσίδα.
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Τροπολογία 2
Παράρτημα Ι, Θεματικοί τομείς, 2. Τρόφιμα, γεωργία και βιοτεχνολογία, Προσέγγιση, 

παράγραφος 1

Ο εν λόγω θεματικός τομέας θα ενισχύσει τη 
βάση των γνώσεων, θα προσφέρει 
καινοτομίες και θα παράσχει πολιτική 
υποστήριξη στη δημιουργία και την 
ανάπτυξη της Ευρωπαϊκής Γνωσιοκεντρικής 
Βιοοικονομίας (ΕΓB). Η έρευνα θα 
εστιαστεί στην αειφόρο διαχείριση, στην 
παραγωγή και χρήση βιολογικών πόρων, 
ιδίως μέσω των βιοεπιστημών και της 
βιοτεχνολογίας και της σύγκλισης με άλλες 
τεχνολογίες, ούτως ώστε να παρασχεθούν 
νέα, αποδοτικά από οικολογική άποψη και 
ανταγωνιστικά προϊόντα στους τομείς της 
γεωργίας, της αλιείας, της 
υδατοκαλλιέργειας, των τροφίμων, της 
υγείας, της δασικής βιομηχανίας και στους 
συναφείς τομείς στην Ευρώπη. Η έρευνα θα 
συμβάλει σημαντικά στην εφαρμογή και 
διαμόρφωση των πολιτικών και των 
κανονιστικών ρυθμίσεων της ΕΕ και 
ειδικότερα θα αφορά ή θα υποστηρίζει: την 
Κοινή Γεωργική Πολιτική· τα γεωργικά και 
εμπορικά ζητήματα· το ρυθμιστικό πλαίσιο 
για την ασφάλεια των τροφίμων· την 
Κοινοτική Πολιτική για την Υγεία των 
Ζώων· τον έλεγχο των ασθενειών και τα 
πρότυπα σωστής διαβίωσης των ζώων· το 
περιβάλλον και τη βιοποικιλότητα· τη 
Δασοκομική Στρατηγική της ΕΕ· και την 
Κοινή Αλιευτική Πολιτική που αποσκοπεί 
να διασφαλίσει την αειφόρο ανάπτυξη της 
αλιείας και της υδατοκαλλιέργειας. Η 
έρευνα θα επιδιώξει επίσης να αναπτύξει 
νέους και υφιστάμενους δείκτες για την 
υποστήριξη της ανάλυσης, της ανάπτυξης 
και της παρακολούθησης των εν λόγω 
πολιτικών.

Ο εν λόγω θεματικός τομέας θα ενισχύσει τη 
βάση των γνώσεων, θα προσφέρει 
καινοτομίες και θα παράσχει πολιτική 
υποστήριξη στη δημιουργία και την 
ανάπτυξη της Ευρωπαϊκής Γνωσιοκεντρικής 
Βιοοικονομίας (ΕΓB). Η έρευνα θα 
εστιαστεί στην αειφόρο διαχείριση, στην 
παραγωγή και χρήση βιολογικών πόρων, 
μεταξύ άλλων, μέσω των βιοεπιστημών και 
της βιοτεχνολογίας και της σύγκλισης με 
άλλες τεχνολογίες, ούτως ώστε να 
παρασχεθούν νέα, αποδοτικά από 
οικολογική άποψη και ανταγωνιστικά 
προϊόντα στους τομείς της γεωργίας, της 
αλιείας, της υδατοκαλλιέργειας, των 
τροφίμων, της υγείας, της δασικής 
βιομηχανίας και στους συναφείς τομείς στην 
Ευρώπη. Η έρευνα θα συμβάλει σημαντικά 
στην εφαρμογή και διαμόρφωση των 
πολιτικών και των κανονιστικών ρυθμίσεων 
της ΕΕ και ειδικότερα θα αφορά ή θα 
υποστηρίζει: την Κοινή Γεωργική Πολιτική· 
τα γεωργικά και εμπορικά ζητήματα· το 
ρυθμιστικό πλαίσιο για την ασφάλεια των 
τροφίμων· την Κοινοτική Πολιτική για την 
Υγεία των Ζώων· τον έλεγχο των ασθενειών 
και τα πρότυπα σωστής διαβίωσης των ζώων
·την αγροτική ανάπτυξη· το περιβάλλον και 
τη βιοποικιλότητα· τη Δασοκομική 
Στρατηγική της ΕΕ· και την Κοινή 
Αλιευτική Πολιτική που αποσκοπεί να 
διασφαλίσει την αειφόρο ανάπτυξη της 
αλιείας και της υδατοκαλλιέργειας. Η 
έρευνα θα επιδιώξει επίσης να αναπτύξει 
νέους και υφιστάμενους δείκτες για την 
υποστήριξη της ανάλυσης, της ανάπτυξης 
και της παρακολούθησης των εν λόγω 
πολιτικών.

Αιτιολόγηση

Για τη διεξαγωγή συνεκτικής έρευνας στο γεωργικό τομέα είναι σημαντικό να προβλεφθεί 
ευρεία προσέγγιση του θεματικού τομέα των τροφίμων της γεωργίας και της βιοτεχνολογίας και 
να μην περιορίζεται σε μεμονωμένες μεθόδους. Ο θεματικός τομέας της βιοτεχνολογίας θα 
εξετασθεί λεπτομερώς σε άλλο σημείο του κεφαλαίου αυτού.
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Η έρευνα και η ανταλλαγή καινοτόμων πρωτοβουλιών είναι καθοριστικής σπουδαιότητα στο 
πλαίσιο της στρατηγικής διάστασης της αγροτικής ανάπτυξης.

Τροπολογία 3
Παράρτημα Ι, Θεματικοί τομείς, 2. Τρόφιμα, γεωργία και βιοτεχνολογία, Προσέγγιση, 

παράγραφος 2

Ο κλάδος των γεωργικών προϊόντων 
διατροφής ο οποίος κατά 90% απαρτίζεται 
από ΜΜΕ, θα επωφεληθεί ιδιαιτέρως από 
ορισμένες ερευνητικές δραστηριότητες, στις 
οποίες συμπεριλαμβάνονται οι 
στοχοθετημένες δραστηριότητες διάδοσης 
και μεταφοράς τεχνολογίας, ιδίως όσον 
αφορά την ενσωμάτωση και την αξιοποίηση 
προηγμένων και αποδοτικών από 
οικολογική άποψη τεχνολογιών, 
μεθοδολογιών και διεργασιών, και ανάπτυξη 
προτύπων. Οι νεοσύστατες επιχειρήσεις 
υψηλής τεχνολογίας στους τομείς της 
βιοτεχνολογίας, της νανοτεχνολογίας και 
των τεχνολογιών των πληροφοριών και των 
επικοινωνιών αναμένεται να συμβάλουν 
σημαντικά στους τομείς της γενετικής 
βελτίωσης των φυτών, της βελτίωσης των 
καλλιεργειών και της φυτικής προστασίας, 
των προηγμένων τεχνολογιών ανίχνευσης 
και παρακολούθησης για τη διασφάλιση της 
ασφάλειας και της ποιότητας των τροφίμων, 
και στις νέες βιομηχανικές βιοδιεργασίες.

Ο κλάδος των γεωργικών προϊόντων 
διατροφής ο οποίος κατά 90% απαρτίζεται 
από ΜΜΕ, θα επωφεληθεί ιδιαιτέρως από 
ορισμένες ερευνητικές δραστηριότητες, στις 
οποίες συμπεριλαμβάνονται οι 
στοχοθετημένες δραστηριότητες διάδοσης 
και μεταφοράς τεχνολογίας, ιδίως όσον 
αφορά την ενσωμάτωση και την αξιοποίηση 
προηγμένων και αποδοτικών από 
οικολογική άποψη τεχνολογιών, 
μεθοδολογιών και διεργασιών, και ανάπτυξη 
προτύπων. Οι νεοσύστατες επιχειρήσεις 
υψηλής τεχνολογίας στους τομείς της 
βιοτεχνολογίας, της νανοτεχνολογίας και 
των τεχνολογιών των πληροφοριών και των 
επικοινωνιών, της ρομποτικής και της 
δορυφορικής τεχνολογίας αναμένεται να 
συμβάλουν σημαντικά στους τομείς της 
γενετικής βελτίωσης των φυτών, της 
βελτίωσης των καλλιεργειών και της 
φυτικής προστασίας, των προηγμένων 
τεχνολογιών ανίχνευσης και 
παρακολούθησης για τη διασφάλιση της 
ασφάλειας και της ποιότητας των τροφίμων, 
και στις νέες βιομηχανικές βιοδιεργασίες. Οι 
επιχειρήσεις αυτές μπορούν να 
αποτελέσουν αποφασιστικό παράγοντα για 
την ανάπτυξη των ευρωπαϊκών αγροτικών 
περιοχών, ιδίως εάν οργανωθούν σε δίκτυα 
ανταλλαγής γνώσεων και καινοτόμων
εμπειριών σε επίπεδο αγροτικής 
ανάπτυξης.

Αιτιολόγηση

Η ρομποτική και η δορυφορική τεχνολογία συνιστούν χρήσιμα εργαλεία τόσο στις διαδικασίες 
παραγωγής όσο και στις διαδικασίες παρακολούθησης.

Οι ευρωπαϊκές αγροτικές περιοχές που αντιμετωπίζουν γενικά κοινωνικοοικονομικά
προβλήματα, είναι αυτές που χρειάζονται περισσότερο τις καινοτόμες επιχειρήσεις για να
συγκλίνουν με τα ευρωπαϊκά επίπεδα ανάπτυξης και ανταγωνιστικότητας.
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Τροπολογία 4
Παράρτημα Ι, Θεματικοί τομείς, 2. Τρόφιμα, γεωργία και βιοτεχνολογία, Προσέγγιση, 

παράγραφος 3

Ορισμένες Ευρωπαϊκές Τεχνολογικές 
Πλατφόρμες, οι οποίες καλύπτουν τους 
τομείς της γονιδιωματικής των φυτών και 
της βιοτεχνολογίας, της δασοκομίας και των 
δασικών βιομηχανιών, της υγείας των ζώων 
σε παγκόσμια κλίμακα, της εκτροφής 
αγροτικών ζώων, των τροφίμων, της 
υδατοκαλλιέργειας και της βιομηχανικής 
βιοτεχνολογίας, θα συμβάλουν στον 
καθορισμό κοινών ερευνητικών 
προτεραιοτήτων για τον εν λόγω θεματικό 
τομέα, προσδιορίζοντας τις πιθανές 
μελλοντικές πρωτοβουλίες μεγάλης 
κλίμακας, όπως τα έργα επίδειξης για την 
παραγωγή βασικών χημικών ουσιών από 
βιομάζα (δημιουργία χημικών ουσιών από 
φυτικά κυτταρικά τοιχώματα, βιοκαύσιμα, 
βιοπολυμερή) και θα συνδράμουν ώστε να 
διασφαλιστεί η ευρεία συμμετοχή και 
ενσωμάτωση όλων των άμεσα 
ενδιαφερόμενων μερών. Όπου ενδείκνυται 
θα συνεχιστούν οι δράσεις για να ενισχυθεί 
ο συντονισμός των εθνικών ερευνητικών 
προγραμμάτων, σε στενό συντονισμό με τα 
έργα ERA-Net, τις Τεχνολογικές 
Πλατφόρμες και άλλους σχετικούς φορείς, 
όπως η Μόνιμη Επιτροπή Γεωργικής 
Έρευνας (ΜΕΓΕ) ή οιοσδήποτε μελλοντικός 
ευρωπαϊκός φορέας για τον συντονισμό της 
θαλάσσιας έρευνας.

Ορισμένες Ευρωπαϊκές Τεχνολογικές 
Πλατφόρμες, οι οποίες καλύπτουν τους 
τομείς της γονιδιωματικής των φυτών και 
της βιοτεχνολογίας, της δασοκομίας και του 
δασικού τομέα, της υγείας των ζώων σε 
παγκόσμια κλίμακα, της εκτροφής 
αγροτικών ζώων, των τροφίμων, της 
υδατοκαλλιέργειας και της βιομηχανικής 
βιοτεχνολογίας, θα συμβάλουν στον 
καθορισμό κοινών ερευνητικών 
προτεραιοτήτων για τον εν λόγω θεματικό 
τομέα, προσδιορίζοντας τις πιθανές 
μελλοντικές πρωτοβουλίες μεγάλης 
κλίμακας, όπως τα έργα επίδειξης για την 
παραγωγή βασικών χημικών ουσιών από 
βιομάζα (δημιουργία χημικών ουσιών από 
φυτικά κυτταρικά τοιχώματα, βιοκαύσιμα, 
βιοπολυμερή) και θα συνδράμουν ώστε να 
διασφαλιστεί η ευρεία συμμετοχή και 
ενσωμάτωση όλων των άμεσα 
ενδιαφερόμενων μερών. Ζήτημα 
καθοριστικής σπουδαιότητας στο πλαίσιο 
αυτό είναι η καλύτερη διάδοση 
πορισμάτων της εφαρμοσμένης έρευνας 
στο γεωργικό τομέα. Όπου ενδείκνυται θα 
συνεχιστούν οι δράσεις για να ενισχυθεί ο 
συντονισμός των εθνικών ερευνητικών 
προγραμμάτων, σε στενό συντονισμό με τα 
έργα ERA-Net, τις Τεχνολογικές 
Πλατφόρμες και άλλους σχετικούς φορείς, 
όπως η Μόνιμη Επιτροπή Γεωργικής 
Έρευνας (ΜΕΓΕ) ή οιοσδήποτε μελλοντικός 
ευρωπαϊκός φορέας για τον συντονισμό της 
θαλάσσιας έρευνας. Προκειμένου να 
καλυφθούν τα επικοινωνιακά κενά και να 
βελτιωθεί η συνεργασία στο πλαίσιο της 
ευρωπαϊκής γεωργικής έρευνας, θα πρέπει 
να υποστηριχθεί επίσης η ανάπτυξη και η 
επέκταση πλατφορμών του διαδικτύου.
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Αιτιολόγηση

Θα πρέπει να συντονίζονται καλύτερα τα πορίσματα της έρευνας με τη βελτίωση του διαλόγου 
μεταξύ των ερευνητικών υπηρεσιών καθώς και επίσης μεταξύ ερευνητών, χρηστών και 
καταναλωτών.

Συχνά δεν επιτυγχάνονται διασυνοριακές επαφές. Προκειμένου να βελτιωθεί η συνεργασία σε 
επίπεδο ΕΕ και να αξιοποιηθούν καλύτερα οι συνέργιες, μια κοινή πλατφόρμα του διαδικτύου 
συνιστά ενδεδειγμένο μέσο για τη δημιουργία επαφών.

Ο δασικός τομέας περικλείει και την ευρωπαϊκή χαρτοβιομηχανία και ξυλουργία.

Τροπολογία 5
Παράρτημα Ι, Θεματικοί τομείς, 2. Τρόφιμα, γεωργία και βιοτεχνολογία, Δραστηριότητες, 

παράγραφος 1, 2η παύλα

- Ενίσχυση της αειφορίας και της 
ανταγωνιστικότητας με παράλληλη μείωση 
των περιβαλλοντικών επιπτώσεων στους 
τομείς της γεωργίας, της δασοκομίας, της 
αλιείας και της υδατοκαλλιέργειας, μέσω 
της ανάπτυξης νέων τεχνολογιών, 
εξοπλισμού, συστημάτων 
παρακολούθησης, νέων φυτών και 
συστημάτων παραγωγής, βελτίωση της 
επιστημονικής και τεχνικής βάσης της 
διαχείρισης της αλιείας, βελτίωση της 
κατανόησης της διάδρασης μεταξύ 
διαφόρων συστημάτων (γεωργία και 
δασοκομία· αλιεία και υδατοκαλλιέργεια) 
μέσω μιας συνολικής προσέγγισης του 
οικοσυστήματος. Όσον αφορά τους 
βιολογικούς πόρους του εδάφους, θα δοθεί 
ιδιαίτερη έμφαση στα βιολογικά συστήματα 
παραγωγής χαμηλών εισροών, στη βελτίωση 
της διαχείρισης των πόρων, σε νέες 
ζωοτροφές και σε νέα φυτά (καλλιέργειες 
και δέντρα) με βελτίωση της σύνθεσης, της 
αντοχής στις πιέσεις, της αποδοτικής χρήσης 
των θρεπτικών ουσιών, και στην φυτική 
αρχιτεκτονική δομή. Οι εν λόγω εργασίες θα 
συμπληρωθούν με την έρευνα στον τομέα 
της βιοασφάλειας, της συνύπαρξης και της 
ιχνηλασιμότητας νέων φυτικών συστημάτων 
και προϊόντων. Η υγεία των φυτών θα
βελτιωθεί μέσω της καλύτερης κατανόησης 
της οικολογίας, της βιολογίας των 
παρασίτων, των ασθενειών και άλλων 

- Ενίσχυση της αειφορίας και της 
ανταγωνιστικότητας με παράλληλη μείωση 
των περιβαλλοντικών επιπτώσεων στους 
τομείς της γεωργίας, της δασοκομίας, της 
αλιείας και της υδατοκαλλιέργειας, μέσω 
της διερεύνησης και περαιτέρω ανάπτυξης 
συστημάτων γεωργικής παραγωγής, της 
ανάπτυξης νέων τεχνολογιών, εξοπλισμού, 
των ερευνών σχετικά με νέα και 
βελτιωμένα συστήματα παρακολούθησης, 
της ανάπτυξης νέων φυτών και 
συστημάτων παραγωγής, βελτίωση της 
επιστημονικής και τεχνικής βάσης της 
διαχείρισης της αλιείας, βελτίωση της 
κατανόησης της διάδρασης μεταξύ 
διαφόρων συστημάτων (γεωργία και 
δασοκομία· αλιεία και υδατοκαλλιέργεια) 
μέσω μιας συνολικής προσέγγισης του 
οικοσυστήματος. Όσον αφορά τους 
βιολογικούς πόρους του εδάφους, θα δοθεί 
ιδιαίτερη έμφαση στα βιολογικά συστήματα 
παραγωγής χαμηλών εισροών, στη βελτίωση 
της διαχείρισης των πόρων, σε νέες 
ζωοτροφές και σε νέα συστήματα 
φυτοκαλλιέργειας προσαρμοσμένα στον 
τόπο καλλιέργειας με βελτίωση της 
σύνθεσης, της αντοχής στις πιέσεις, της 
αποδοτικής χρήσης των θρεπτικών ουσιών, 
και στην φυτική αρχιτεκτονική δομή. Οι εν 
λόγω εργασίες θα συμπληρωθούν με την 
έρευνα και ανάλυση κόστους – ωφελειών 
στον τομέα της βιοασφάλειας, της 
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απειλών και μέσω της υποστήριξης που θα 
παρασχεθεί για τον έλεγχο της έξαρσης 
ασθενειών και της ενίσχυσης αειφόρων 
εργαλείων και τεχνικών καταπολέμησης των 
παρασίτων. Για τους βιολογικούς πόρους 
που προέρχονται από υδάτινα περιβάλλοντα, 
θα δοθεί έμφαση στις θεμελιώδεις 
βιολογικές λειτουργίες, στα συστήματα 
παραγωγής και στις χορτονομές 
καλλιεργούμενων ειδών που είναι ασφαλή 
και φιλικά προς το περιβάλλον, και στην 
αλιευτική βιολογία, στη δυναμική της 
μεικτής αλιείας, στις διαδράσεις μεταξύ των 
αλιευτικών δραστηριοτήτων και του 
θαλάσσιου οικοσυστήματος και στα 
περιφερειακά και πολυετή συστήματα 
διαχείρισης για χρήση από τα αλιευτικά 
σκάφη.

συνύπαρξης και της ιχνηλασιμότητας νέων 
φυτικών συστημάτων και προϊόντων. Η 
υγεία των φυτών θα βελτιωθεί μέσω της 
καλύτερης κατανόησης της οικολογίας, της 
βιολογίας των παρασίτων, των ασθενειών 
και άλλων απειλών και μέσω της 
υποστήριξης που θα παρασχεθεί για τον 
έλεγχο της έξαρσης ασθενειών και της 
ενίσχυσης αειφόρων εργαλείων και τεχνικών 
καταπολέμησης των παρασίτων
συγκεκριμένα την ανάπτυξη της 
ολοκληρωμένης προστασίας, της 
βιολογικής καλλιέργειας και της χρήσης 
λιγότερο βλαβερών παρασιτοκτόνων τόσο 
για το περιβάλλον όσο και για την 
ανθρώπινη υγεία. Ειδική έμφαση πρέπει να 
δοθεί στις επιπτώσεις των κλιματικών 
αλλαγών, στη γεωγραφική κατανομή των 
παρασίτων των καλλιεργειών με τη 
δημιουργία προς το σκοπό αυτό δικτύων 
παρακολούθησης μεταξύ των περιφερειών
της ΕΕ. Για τους βιολογικούς πόρους που 
προέρχονται από υδάτινα περιβάλλοντα, θα 
δοθεί έμφαση στις θεμελιώδεις βιολογικές 
λειτουργίες, στα συστήματα παραγωγής και 
στις χορτονομές καλλιεργούμενων ειδών 
που είναι ασφαλή και φιλικά προς το 
περιβάλλον, και στην αλιευτική βιολογία, 
στη δυναμική της μεικτής αλιείας, στις 
διαδράσεις μεταξύ των αλιευτικών 
δραστηριοτήτων και του θαλάσσιου 
οικοσυστήματος και στα περιφερειακά και 
πολυετή συστήματα διαχείρισης για χρήση 
από τα αλιευτικά σκάφη.

Αιτιολόγηση

Εκτός από σημαντικά μέτρα για την ενίσχυση της αειφορίας και της ανταγωνιστικότητας, όπως 
είναι η βιοτεχνολογία, θα πρέπει επίσης να συμπεριληφθεί στο κείμενο η διερεύνηση και η 
περαιτέρω ανάπτυξη των συστημάτων γεωργικής παραγωγής.

Έχει αποδειχθεί ότι τα συστήματα παρακολούθησης που εφαρμόζονται επί του παρόντος δεν 
μπορούν να διασφαλίσουν την ασφάλεια των τροφίμων. Θα ήταν σκόπιμο να διερευνηθούν νέα 
πρότυπα σε ευρωπαϊκό επίπεδο.

Αντικείμενο της έρευνας δεν πρέπει να είναι μόνο τα ίδια τα φυτά, αλλά και τα συστήματα 
καλλιέργειας για να επιτευχθούν οι προαναφερθέντες στόχοι. Η έρευνα για τη συνύπαρξη
γενετικά μεταλλαγμένων και φυσικών φυτών πρέπει να λαμβάνει υπόψη ζητήματα οικονομικής 
αποδοτικότητας και τις επιθυμίες των καταναλωτών.
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Πρέπει να αναφερθούν τα διάφορα εργαλεία βιώσιμης διαχείρισης των αγροτικών 
καλλιεργειών. Η ολοκληρωμένη προστασία και η βιολογική παραγωγή, τομείς που μέχρι τώρα 
δεν έχουν υποβληθεί σε καμία έρευνα, είναι σημαντικά στοιχεία για την ανάπτυξη του 
πολυλειτουργικού χαρακτήρα της γεωργίας, ιδίως δε της βιολογικής αγροτικής παραγωγής. 

Την εποχή αυτή ζούμε μια κλιματική αλλαγή που πρέπει να ληφθεί υπόψη στο βαθμό που μπορεί 
να επηρεαστεί η γεωργική κατανομή των καλλιεργειών, για παράδειγμα με την επέκταση 
μεσογειακών καλλιεργειών σε βορειότερα εδάφη της Ευρώπης. Πρέπει να δημιουργηθεί ένα
ευρωπαϊκό δίκτυο παρακολούθησης αυτών των αλλαγών.

Τροπολογία 6
Παράρτημα Ι, Θεματικοί τομείς, 2. Τρόφιμα, γεωργία και βιοτεχνολογία, Δραστηριότητες, 

παράγραφος 1, 3η παύλα

- Βελτιστοποίηση της ζωικής παραγωγής και 
της καλής διαβίωσης των ζώων, μέσω της 
γεωργίας, της αλιείας, της 
υδατοκαλλιέργειας και, μεταξύ άλλων, μέσω 
της αξιοποίησης των γνώσεων στον τομέα 
της γενετικής, των νέων μεθόδων εκτροφής, 
της καλύτερης κατανόησης της φυσιολογίας 
και της συμπεριφοράς των ζώων και της 
καλύτερης κατανόησης και ελέγχου των 
λοιμωδών ζωικών ασθενειών, 
συμπεριλαμβανομένων των ζωονόσων. Οι 
ζωονόσοι θα αντιμετωπιστούν επίσης με την 
ανάπτυξη εργαλείων παρακολούθησης, 
πρόληψης και ελέγχου, μέσω της 
υποστηρικτικής και της εφαρμοσμένης 
έρευνας στον τομέα των εμβολίων και των 
μεθόδων διάγνωσης, μελετώντας την 
οικολογία των γνωστών και των 
νεοεμφανιζόμενων λοιμωδών παραγόντων 
και άλλων απειλών, όπου 
συμπεριλαμβάνονται οι κακόβουλες πράξεις 
και οι επιπτώσεις των διαφορετικών 
συστημάτων γεωργικής εκμετάλλευσης και 
των διαφορετικών κλιματολογικών 
συνθηκών. Θα αναπτυχθούν επίσης νέες 
γνώσεις για την ασφαλή διάθεση των 
ζωικών αποβλήτων και τη βελτίωση της 
διαχείρισης των υποπροϊόντων.

- - Βελτιστοποίηση της ζωικής παραγωγής 
και της καλής διαβίωσης των ζώων, μέσω 
της γεωργίας, της αλιείας, της 
υδατοκαλλιέργειας και, μεταξύ άλλων, μέσω 
της αξιοποίησης των γνώσεων στον τομέα 
της γενετικής, των νέων μεθόδων εκτροφής, 
της καλύτερης κατανόησης της φυσιολογίας 
και της συμπεριφοράς των ζώων και της 
καλύτερης κατανόησης και ελέγχου των 
λοιμωδών ζωικών ασθενειών, 
συμπεριλαμβανομένων των ζωονόσων, 
καθώς και ασθενειών που σχετίζονται με 
τις ζωοτροφές. Οι ζωονόσοι θα 
αντιμετωπιστούν επίσης με την ανάπτυξη 
εργαλείων παρακολούθησης, πρόληψης και 
ελέγχου, μέσω της υποστηρικτικής και της 
εφαρμοσμένης έρευνας στον τομέα των 
εμβολίων και των μεθόδων διάγνωσης, 
μελετώντας την οικολογία των γνωστών και 
των νεοεμφανιζόμενων λοιμωδών 
παραγόντων και άλλων απειλών, όπου 
συμπεριλαμβάνονται οι κακόβουλες πράξεις 
και οι επιπτώσεις των διαφορετικών 
συστημάτων γεωργικής εκμετάλλευσης και 
των διαφορετικών κλιματολογικών 
συνθηκών. Στο πλαίσιο αυτό, πρέπει να 
εξετασθεί η δυνατότητα προσαρμογής της 
γεωργίας στη μετατόπιση των κλιματικών 
ζωνών.  Θα αναπτυχθούν επίσης νέες 
γνώσεις για την ασφαλή διάθεση των 
ζωικών αποβλήτων και τη βελτίωση της 
διαχείρισης των υποπροϊόντων.
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Δεν θα πρέπει να αποκλείεται η έρευνα σχετικά με ασθένειες που σχετίζονται με ζωοτροφές, 
όπως είναι η ΣΕΒ.

Είναι σημαντικό να εξετάζονται οι συνέπειες των παγκόσμιων μεταβολών όπως είναι η 
μετάθεση των κλιματικών ζωνών και να διεξάγονται έρευνες σχετικά με μέτρα προσαρμογής 
της γεωργικής παραγωγής.

Τροπολογία 7
Παράρτημα Ι, Θεματικοί τομείς, 2. Τρόφιμα, γεωργία και βιοτεχνολογία, Δραστηριότητες, 

παράγραφος 1, 4η παύλα

- Παροχή των αναγκαίων εργαλείων στους 
υπευθύνους χάραξης πολιτικής και στους 
λοιπούς παράγοντες, ούτως ώστε να 
ενισχυθεί η εφαρμογή των σχετικών 
στρατηγικών, πολιτικών και της νομοθεσίας, 
και κυρίως να ενισχυθεί η οικοδόμηση της 
Ευρωπαϊκής Γνωσιοκεντρικής 
Βιοοικονομίας (ΕΓΒ) και οι ανάγκες της 
αγροτικής ανάπτυξης και της ανάπτυξης των 
παράκτιων περιοχών. Η Κοινή Αλιευτική 
Πολιτική θα υποστηριχθεί μέσω της 
ανάπτυξης προσαρμοστικών προσεγγίσεων 
που θα υποστηρίζουν μια συνολική 
προσέγγιση του οικοσυστήματος με σκοπό 
την αξιοποίηση των θαλασσίων πόρων. Η 
έρευνα προς όφελος όλων των πολιτικών θα 
συμπεριλαμβάνει κοινωνικοοικονομικές 
μελέτες, συγκριτικές διερευνήσεις 
διαφορετικών συστημάτων γεωργικής 
εκμετάλλευσης, αποδοτικά ως προς το 
κόστος συστήματα διαχείρισης της αλιείας, 
εκτροφή ζώων για μη βιοτροφικούς 
σκοπούς, διαδράσεις με τη δασοκομία και 
μελέτες για τη βελτίωση των βιοποριστικών 
πόρων σε αγροτικό και παράκτιο 
περιβάλλον.

- Παροχή των αναγκαίων εργαλείων στους 
υπευθύνους χάραξης πολιτικής και στους 
λοιπούς παράγοντες, ούτως ώστε να 
ενισχυθεί η εφαρμογή των σχετικών 
στρατηγικών, πολιτικών και της νομοθεσίας, 
και κυρίως να ενισχυθεί η οικοδόμηση της 
Ευρωπαϊκής Γνωσιοκεντρικής 
Βιοοικονομίας (ΕΓΒ) και οι ανάγκες της 
αγροτικής ανάπτυξης και της ανάπτυξης των 
παράκτιων περιοχών, όπως η ανάπτυξη 
καινοτόμων μηχανισμών δασοκομικής 
διαχείρισης, τεχνικών πρόληψης και 
καταπολέμησης των πυρκαγιών των 
δασών και μέτρων για την καταπολέμηση 
της διάβρωσης των εδαφών και της 
ξηρασίας. Θα υποστηριχθεί η Κοινή 
Γεωργική Πολιτική, η κοινοτική πολιτική 
για την υγεία των ζώων, η δασοκομική 
στρατηγική της ΕΕ και η Κοινή Αλιευτική 
Πολιτική. Ιδιαίτερα η Κοινή Αλιευτική 
Πολιτική θα υποστηριχθεί μέσω της 
ανάπτυξης προσαρμοστικών προσεγγίσεων 
που θα υποστηρίζουν μια συνολική 
προσέγγιση του οικοσυστήματος με σκοπό 
την αξιοποίηση των θαλασσίων πόρων. Η 
έρευνα προς όφελος όλων των πολιτικών θα 
συμπεριλαμβάνει κοινωνικοοικονομικές 
μελέτες, αγροτικο-κοινωνικές έρευνες,
συγκριτικές διερευνήσεις διαφορετικών 
συστημάτων γεωργικής εκμετάλλευσης, 
αποδοτικά ως προς το κόστος συστήματα 
διαχείρισης της αλιείας, εκτροφή ζώων για 
μη βιοτροφικούς σκοπούς, διαδράσεις με τη 
δασοκομία και μελέτες για τη βελτίωση των 
βιοποριστικών πόρων σε αγροτικό και 
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παράκτιο περιβάλλον.

Αιτιολόγηση

Λαμβάνοντας υπόψη τα τραγικά γεγονότα που παρατηρήθηκαν στη νότια Ευρώπη τα τελευταία
δύο χρόνια, συγκεκριμένα την πρωτοφανή ξηρασία και τις πυρκαγιές, πρέπει να ενισχυθεί η 
έρευνα και η επιστημονική συνεργασία σε διεθνές επίπεδο όσον αφορά τη διαχείριση των 
δασών, την πρόληψη και την καταπολέμηση των πυρκαγιών και την ελαχιστοποίηση των 
επιπτώσεων της ξηρασίας και της διάβρωσης των εδαφών.

Η Επιτροπή πρέπει να ακολουθεί συνεπή στάση συνδέοντας τις συγκεκριμένες δραστηριότητες 
με την προσέγγιση που επιλέγει. Στην προσέγγιση του θεματικού τομέα 2, όταν αναφέρεται 
ειδικότερα στη συμβολή της έρευνας στην ΚΓΠ, στην κοινή πολιτική για την υγεία των ζώων, 
στη δασοκομική στρατηγική της ΕΕ και στην Κοινή Αλιευτική Πολιτική, πρέπει επίσης να 
αναφέρεται σε συγκεκριμένες δραστηριότητες και όχι μόνον στην Κοινή Αλιευτική Πολιτική.

Τροπολογία 8
Παράρτημα I, Θεματικοί τομείς, 2. Τρόφιμα, γεωργία και βιοτεχνολογία, Δραστηριότητες, 

εδάφιο "Από το πιάτο στο αγρόκτημα: τρόφιμα, υγεία και ευεξία" παράγραφος 2

– Κατανόηση των διαιτητικών παραγόντων 
και συνηθειών ως σημαντικού ελεγχόμενου
παράγοντα στην ανάπτυξη και στη μείωση 
της εμφάνισης ασθενειών και διαταραχών 
που σχετίζονται με το διαιτολόγιο. Εδώ 
συμπεριλαμβάνεται η ανάπτυξη και η 
εφαρμογής της γονιδιωματικής των 
θρεπτικών ουσιών και της συστημικής 
βιολογίας, και η μελέτη των 
αλληλεπιδράσεων μεταξύ της διατροφής και 
των φυσιολογικών και ψυχολογικών 
λειτουργιών. Η εν λόγω έρευνα μπορεί να 
οδηγήσει στην αναπαρασκευή των 
μεταποιημένων τροφών και στην ανάπτυξη 
νέων τροφίμων, διαιτητικών τροφίμων και 
τροφίμων με αξιώσεις από πλευράς 
θρεπτικής αξίας και υγείας. Η διερεύνηση 
των παραδοσιακών, τοπικών και εποχικών 
τροφίμων και διαιτολογίων θα είναι επίσης 
σημαντική προκειμένου να δοθεί έμφαση 
στις επιπτώσεις ορισμένων τροφίμων και 
διαιτολογίων στην υγεία, και για να 
αναπτυχθούν ενοποιημένες κατευθύνσεις για 
τα τρόφιμα.

– Κατανόηση των διαιτητικών παραγόντων 
και συνηθειών ως σημαντικού ελεγχόμενου 
παράγοντα στην ανάπτυξη και στη μείωση 
της εμφάνισης ασθενειών και διαταραχών 
που σχετίζονται με το διαιτολόγιο. Εδώ 
συμπεριλαμβάνεται η ανάπτυξη και η 
εφαρμογής της γονιδιωματικής των 
θρεπτικών ουσιών και της συστημικής 
βιολογίας· ιδιαίτερη σημασία πρέπει να 
αποδοθεί, στο πλαίσιο μιας σφαιρικής 
προσέγγισης στη μελέτη των 
αλληλεπιδράσεων μεταξύ της διατροφής και 
των φυσιολογικών και ψυχολογικών 
λειτουργιών. Η εν λόγω έρευνα μπορεί να 
οδηγήσει στην αναπαρασκευή των 
μεταποιημένων τροφών και στην ανάπτυξη 
νέων τροφίμων, διαιτητικών τροφίμων και 
τροφίμων με αξιώσεις από πλευράς 
θρεπτικής αξίας και υγείας. Η διερεύνηση 
των παραδοσιακών, τοπικών και εποχικών 
τροφίμων και διαιτολογίων θα είναι επίσης 
σημαντική προκειμένου να δοθεί έμφαση 
στις επιπτώσεις ορισμένων τροφίμων και 
διαιτολογίων στην υγεία, και για να 
αναπτυχθούν ενοποιημένες κατευθύνσεις για 
τα τρόφιμα.
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Η υγιεινή διατροφή δεν μπορεί να αντιμετωπιστεί απλώς ως σύνθεση αναγκαίων θρεπτικών 
ουσιών και βιταμινών αλλά αποτελεί και τμήμα του πολιτισμού. Έτσι η υγιεινή διατροφή δεν
μπορεί να επιτευχθεί μόνο με τις προσθετικές ουσίες, αλλά κυρίως με την κατανόηση και τη 
βελτίωση των διατροφικών συνηθειών.

Τροπολογία 9
Παράρτημα Ι, Θεματικοί τομείς, 2. Τρόφιμα, γεωργία και βιοτεχνολογία, Δραστηριότητες, 

παράγραφος 2, 4η παύλα

- Διασφάλιση της χημικής και
μικροβιολογικής ασφάλειας και βελτίωση 
της ποιότητας της προμήθειας τροφίμων 
στην Ευρώπη. Ο στόχος αυτός περιλαμβάνει 
την κατανόηση των σχέσεων μεταξύ της 
μικροβιακής οικολογίας και της ασφάλειας 
των τροφίμων· την ανάπτυξη μεθόδων και 
μοντέλων για τη διασφάλιση της 
ακεραιότητας της αλυσίδας εφοδιασμού
τροφίμων· τις νέες μεθόδους ανίχνευσης, και 
τις τεχνολογίες και τα εργαλεία για την 
εκτίμηση του κινδύνου, τη διαχείριση και 
την επικοινωνία, καθώς και τη βελτίωση των 
γνώσεων σχετικά με την αντίληψη του 
κινδύνου.

- Διασφάλιση και βελτίωση της χημικής, 
μικροβιολογικής, της αισθητηριακής και 
της από πλευράς φυσιολογίας διατροφικής 
ποιότητας και ασφάλειας καθώς και 
βελτίωση της ποιότητας της προμήθειας 
τροφίμων στην Ευρώπη. Ο στόχος αυτός 
περιλαμβάνει την κατανόηση των σχέσεων 
μεταξύ της μικροβιακής οικολογίας και της 
ασφάλειας των τροφίμων· το σχεδιασμό 
εναρμονισμένης προσέγγισης για την 
ανταλλαγή δεδομένων για τα τρόφιμα, για 
την ιχνηλάτηση και την ανίχνευση· την 
ανάπτυξη μεθόδων και μοντέλων για τη 
διασφάλιση της ακεραιότητας της αλυσίδας 
εφοδιασμού τροφίμων· τις νέες μεθόδους 
ανίχνευσης, και τις τεχνολογίες και τα 
εργαλεία για την εκτίμηση του κινδύνου, τη 
διαχείριση και την επικοινωνία, καθώς και 
τη βελτίωση των γνώσεων σχετικά με την 
αντίληψη του κινδύνου.

Αιτιολόγηση

Μέσω της "αισθητηριακής και από πλευράς φυσιολογίας διατροφικής ποιότητας" ασκείται 
θετική επίδραση στην υγεία και στην καλή διαβίωση.

Με τη βελτίωση της επεξεργασίας δεδομένων καθώς και της ανταλλαγής τους, της ιχνηλάτησης 
και της ανίχνευσης αυξάνεται η διαφάνεια και η ανταγωνιστικότητα στον τομέα των τροφίμων. 

Τροπολογία 10
Παράρτημα I, Θεματικοί τομείς, 2. Τρόφιμα, γεωργία και βιοτεχνολογία, Δραστηριότητες, 

παράγραφος 2, 5η παύλα
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– Προστασία τόσο της ανθρώπινης υγείας 
όσο και του περιβάλλοντος μέσω της 
βελτίωσης της κατανόησης των 
περιβαλλοντικών επιπτώσεων στην αλυσίδα 
τροφίμων/ζωοτροφών. Ο στόχος αυτός 
περιλαμβάνει τη μελέτη των μολυσματικών 
προσμείξεων των τροφίμων και των 
αποτελεσμάτων τους στην υγεία, και την 
ανάπτυξη ενισχυμένων εργαλείων και 
μεθόδων για την εκτίμηση των επιπτώσεων 
της ανθρώπινης και της ζωικής τροφικής 
αλυσίδας στο περιβάλλον. Η διασφάλιση της 
ποιότητας και της ακεραιότητας της 
τροφικής αλυσίδας απαιτεί νέα μοντέλα για 
την ανάλυση της αλυσίδας προϊόντων και 
αρχές για τη συνολική διαχείριση της 
τροφικής αλυσίδας, όπου 
συμπεριλαμβάνονται οι πτυχές που αφορούν 
τον καταναλωτή.

– Προστασία τόσο της ανθρώπινης υγείας 
όσο και του περιβάλλοντος μέσω της 
βελτίωσης της κατανόησης των 
περιβαλλοντικών επιπτώσεων στην αλυσίδα 
τροφίμων/ζωοτροφών. Ο στόχος αυτός 
περιλαμβάνει τη μελέτη των μολυσματικών 
προσμείξεων των τροφίμων και των 
αποτελεσμάτων τους στην υγεία, και την 
ανάπτυξη ενισχυμένων εργαλείων και 
μεθόδων για την εκτίμηση των επιπτώσεων 
της ανθρώπινης και της ζωικής τροφικής 
αλυσίδας στο περιβάλλον. Η διασφάλιση της 
ποιότητας και της ακεραιότητας της 
τροφικής αλυσίδας απαιτεί νέα μοντέλα για 
την ανάλυση της αλυσίδας προϊόντων και 
αρχές για τη συνολική διαχείριση της 
τροφικής αλυσίδας, όπου 
συμπεριλαμβάνονται οι πτυχές που αφορούν 
τον καταναλωτή, όπως η πρόσβαση σε 
σαφή και αξιόπιστη ενημέρωση.

Τροπολογία 11
Παράρτημα I, Θεματικοί τομείς, 2. Τρόφιμα, γεωργία και βιοτεχνολογία, Διεθνής 

συνεργασία, παράγραφος 2

Επιπροσθέτως, θα διεξαχθεί πολυμερής 
συνεργασία για να αντιμετωπιστούν οι 
προκλήσεις που απαιτούν ευρείες διεθνείς 
προσπάθειες, όπως η διάσταση και η 
πολυπλοκότητα της συστημικής βιολογίας 
φυτών και μικροοργανισμών, ή για να 
αντιμετωπιστούν παγκόσμιες προκλήσεις 
και να τηρηθούν οι διεθνείς δεσμεύσεις της 
ΕΕ (ασφάλεια του εφοδιασμού και ασφάλεια 
των τροφίμων και του πόσιμου νερού, 
παγκόσμια εξάπλωση των ζωικών 
ασθενειών, δίκαιη χρήση της 
βιοποικιλότητας, αποκατάσταση των 
παγκόσμιων αλιευτικών αποθεμάτων με 
στόχο τη «μέγιστη βιώσιμη απόδοση» έως 
το 2015 και επίδραση της/επί της αλλαγής 
του κλίματος).

Επιπροσθέτως, θα διεξαχθεί πολυμερής 
συνεργασία για να αντιμετωπιστούν οι 
προκλήσεις που απαιτούν ευρείες διεθνείς 
προσπάθειες, όπως η διάσταση και η 
πολυπλοκότητα της συστημικής βιολογίας 
φυτών και μικροοργανισμών, ή για να 
αντιμετωπιστούν παγκόσμιες προκλήσεις 
και να τηρηθούν οι διεθνείς δεσμεύσεις της 
ΕΕ (ασφάλεια του εφοδιασμού και ασφάλεια 
των τροφίμων και του πόσιμου νερού, 
παγκόσμια εξάπλωση των ζωικών 
ασθενειών, δίκαιη χρήση της 
βιοποικιλότητας, αποκατάσταση των 
παγκόσμιων αλιευτικών αποθεμάτων σε
συνεργασία με τον Οργανισμός Τροφίμων 
και Γεωργίας του ΟΗΕ τη «μέγιστη 
βιώσιμη απόδοση» έως το 2015 και 
επίδραση της/επί της αλλαγής του 
κλίματος).
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Ο στόχος της αποκατάστασης των παγκοσμίων αλιευτικών πόρων μέχρι το 2015 είναι θεμιτός 
αλλά εξαιρετικά αισιόδοξος. Θα πρέπει συνεπώς να ενισχυθεί η συνεργασία και ο συντονισμός 
με τους διεθνείς φορείς όπως η FAO.
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