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ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ

Η συντάκτρια εκφράζει την ικανοποίησή της για τη δημιουργία του προγράμματος 
‘Ορίζοντας 2020’από την Επιτροπή επειδή είναι πεπεισμένη ότι αυτό θα βοηθήσει την 
Ευρωπαϊκή Ένωση να αντιμετωπίσει αποτελεσματικά την κρίση του χρέους και να 
αποκαταστήσει την ανάπτυξη ενισχύοντας την ανταγωνιστικότητά της.

Το πρόγραμμα ‘Ορίζοντας 2020’ θα συνδυάσει για πρώτη φορά σε ενιαίο πρόγραμμα τη 
χρηματοδότηση υπέρ της έρευνας και της καινοτομίας στην ΕΕ. Το πρόγραμμα ‘Ορίζοντας 
2020’ στοχεύει στη χρήση των επιστημονικών επιτευγμάτων σε προϊόντα και υπηρεσίες 
καινοτομίας, που θα δημιουργήσουν επιχειρηματικές ευκαιρίες και θα βελτιώσουν τη ζωή 
των πολιτών. Αποσκοπεί στη μείωση της γραφειοκρατίας με την απλοποίηση των κανόνων 
και των διαδικασιών υποβολής αιτήσεων ώστε να προσελκύουν περισσότερους επιστήμονες 
και καινοτόμες επιχειρήσεις.

Το πρόγραμμα ‘Ορίζοντας 2020’ θα τεθεί σε ισχύ τον Ιανουάριο 2014 με προϋπολογισμό 
ύψους 87,74 δισ ευρώ για την χρονική περίοδο μέχρι το 2020. Χωρίζεται σε τρία βασικά 
μέρη: 1. Επιστήμη αριστείας, 2. Βιομηχανική υπεροχή, 3. Κοινωνιακές προκλήσεις. Η 
συντάκτρια θεωρεί ότι η Επιτροπή Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου θα πρέπει να 
επικεντρώσει τις περισσότερες προσπάθειές της στο τρίτο μέρος, το οποίο αφορά ειδικότερα 
τα θέματα που συνδέονται με τη γεωργία. Το τρίτο μέρος χωρίζεται σε έξι τομείς:

(α) Υγεία, δημογραφική αλλαγή και ευημερία (9,07 δισ ευρώ)·

(β) Επισιτιστική ασφάλεια, βιώσιμη γεωργία, έρευνα στον τομέα της θάλασσας και της 
ναυτιλίας, και βιοοικονομία·(4,69 δισ ευρώ)·

(γ) Ασφαλής, καθαρή και αποδοτική ενέργεια (6,53 δισ ευρώ)·

(δ) Έξυπνες, οικολογικές και ενοποιημένες μεταφορές (7,69 δισ ευρώ)·

(ε) Δράση για το κλίμα, απόδοση πόρων και πρώτες ύλες (4,31 δισ ευρώ)·

(στ) Καινοτόμες και ασφαλείς κοινωνίες χωρίς αποκλεισμούς (4,31 δισ ευρώ).

Στον τομέα της επισιτιστικής ασφάλειας και της βιώσιμης γεωργίας, η συντάκτρια τονίζει την 
ανάγκη της ενεργού συνεργασίας γεωργών κι επιστημόνων, ιδίως για την εξέταση των 
ερευνητικών προτεραιοτήτων, έτσι ώστε να μπορούν να χρησιμοποιηθούν στην πράξη τα νέα 
επιστημονικά επιτεύγματα. Είναι επίσης σημαντικό να συμμετάσχουν και μη κυβερνητικές 
οργανώσεις στις συζητήσεις αυτές.

Η συντάκτρια εκφράζει την ικανοποίησή της για το γεγονός ότι, σε σύγκριση με το έβδομο 
πρόγραμμα πλαίσιο, έχει αυξηθεί σημαντικά ο προϋπολογισμός για την έρευνα που συνδέεται 
με γεωργικά θέματα.

Η συντάκτρια επιθυμεί, στο πλαίσιο της αυξανόμενης ζήτησης για τρόφιμα στην Ευρώπη και 
τον κόσμο, να επιστήσει ιδιαίτερα την προσοχή στην ανάγκη να τονωθεί η έρευνα γύρω από 
τη μείωση της σπατάλης που γίνεται στα τρόφιμα. Είναι πολύ σημαντικό να γίνεται συνετή 
χρήση των φυσικών πόρων με πολύ μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα.
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Στη διάρκεια της ανταλλαγής απόψεων που διεξήχθη στην Επιτροπή Γεωργίας και 
Ανάπτυξης της Υπαίθρου για το πρόγραμμα ‘Ορίζοντας 2020’, δηλώθηκε ότι υπάρχει ανάγκη 
να μειωθεί η γραφειοκρατία όσον αφορά τις διαδικασίες υποβολής αιτήσεων. Η συντάκτρια 
θεωρεί ότι, στην πρόταση αυτή, η Επιτροπή έχει προβεί σε ουσιαστική μείωση της 
γραφειοκρατίας και έχει καταστήσει ευκολότερη τη διαδικασία για την υποβολή αιτήσεων.

Σε γενικές γραμμές, η συντάκτρια πιστεύει ότι η πρόταση αυτή είναι ισορροπημένη και 
καλοσχεδιασμένη. Η συντάκτρια καλεί τους συναδέλφους βουλευτές να προσεγγίσουν με 
έξυπνο τρόπο το θέμα αυτό για την επανεξέταση της πρότασης και ευελπιστεί ότι το 
πρόγραμμα θα τεθεί σε ισχύ την 1η Ιανουαρίου 2014, έτσι ώστε με το νέο έτος η πρόταση 
αυτή θα βοηθήσει τους επιστήμονες να προβούν σε νέα τεχνολογικά επιτεύγματα που θα 
αυξήσουν τη γενική ανταγωνιστικότητα της Ευρώπης.

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:

Τροπολογία 1

Πρόταση απόφασης
Αιτιολογική σκέψη 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(2) Το πρόγραμμα Ορίζοντας 2020 
επιδιώκει τρεις στόχους, ήτοι την 
ανάπτυξη επιστήμης αριστείας («Επιστήμη 
αριστείας»), τη δημιουργία βιομηχανικής 
υπεροχής («Βιομηχανική υπεροχή») και 
την αντιμετώπιση των κοινωνιακών 
προκλήσεων («Κοινωνιακές προκλήσεις»). 
Οι εν λόγω προτεραιότητες πρέπει να 
υλοποιηθούν μέσω τριών ειδικών 
προγραμμάτων που αποτελούνται από τρία 
μέρη που αφορούν έμμεσες δράσεις και
ένα μέρος που αφορά τις άμεσες δράσεις 
του Κοινού Κέντρου Ερευνών (ΚΚΕρ).

(2) Το πρόγραμμα Ορίζοντας 2020 
επιδιώκει τρεις στόχους, ήτοι την 
ανάπτυξη επιστήμης αριστείας («Επιστήμη 
αριστείας»), τη δημιουργία βιομηχανικής 
και γεωργικής υπεροχής («Βιομηχανική 
και γεωργική υπεροχή») και την 
αντιμετώπιση των κοινωνιακών 
προκλήσεων («Κοινωνιακές προκλήσεις»). 
Οι εν λόγω προτεραιότητες πρέπει να 
υλοποιηθούν μέσω τριών ειδικών 
προγραμμάτων που αποτελούνται από τρία 
μέρη που αφορούν έμμεσες δράσεις και 
ένα μέρος που αφορά τις άμεσες δράσεις 
του Κοινού Κέντρου Ερευνών (ΚΚΕρ).

Αιτιολόγηση

Ο στόχος επίτευξης βιομηχανικής υπεροχής έχει καθοριστεί χωρίς να γίνεται μνεία στη 
γεωργία, μολονότι πάνω από 4,5 δισεκατομμύρια ευρώ έχουν προορισθεί στον προϋπολογισμό 
του προγράμματος για έρευνα και καινοτομία στον γεωργικό τομέα.
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Τροπολογία 2

Πρόταση απόφασης
Αιτιολογική σκέψη 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(5) Υφίσταται ανάγκη κρίσιμης σημασίας 
να ενισχυθεί και να επεκταθεί η αριστεία 
της επιστημονικής βάσης της Ένωσης και 
να εξασφαλιστεί η διάθεση έρευνας και 
ταλέντων διεθνών προδιαγραφών 
προκειμένου να εξασφαλιστεί η 
μακροπρόθεσμη ανταγωνιστικότητα και 
ευημερία της Ευρώπης. Το μέρος Ι
«Επιστήμη αριστείας» πρέπει να στηρίζει 
τις δραστηριότητες του Ευρωπαϊκού 
Συμβουλίου Έρευνας στους τομείς της 
έρευνας αιχμής, των μελλοντικών και 
αναδυόμενων τεχνολογιών, των δράσεων 
Μαρία Κιουρί και των ευρωπαϊκών
ερευνητικών υποδομών. Οι εν λόγω 
δραστηριότητες πρέπει να στοχεύουν στη 
μακροπρόθεσμη αύξηση των ικανοτήτων, 
εστιάζοντας κυρίως στη επόμενη γενιά της 
επιστήμης, των συστημάτων και των 
ερευνητών και στη στήριξη των 
ανερχόμενων ταλέντων από όλη την 
Ένωση και από τις συνδεδεμένες χώρες. Οι 
δραστηριότητες της Ένωσης για την 
στήριξη της αριστείας στην επιστήμη 
πρέπει να συμβάλλουν στην παγιοποίηση 
του Ευρωπαϊκού Χώρου Έρευνας και να 
καταστήσουν το επιστημονικό σύστημα 
της Ένωσης ανταγωνιστικότερο και 
ελκυστικότερο σε παγκόσμια κλίμακα.

(5) Υφίσταται ανάγκη κρίσιμης σημασίας 
να ενισχυθεί και να επεκταθεί η αριστεία 
της επιστημονικής βάσης της Ένωσης και 
να εξασφαλιστεί η διάθεση έρευνας και 
ταλέντων διεθνών προδιαγραφών 
προκειμένου να εξασφαλιστεί η 
μακροπρόθεσμη ανταγωνιστικότητα και
ευημερία της Ευρώπης. Το μέρος Ι
«Επιστήμη αριστείας» πρέπει να στηρίζει 
τις δραστηριότητες του Ευρωπαϊκού 
Συμβουλίου Έρευνας στους τομείς της 
έρευνας αιχμής, των μελλοντικών και 
αναδυόμενων τεχνολογιών, των δράσεων 
Μαρία Κιουρί και των ερευνητικών 
υποδομών των κρατών μελών που 
σχηματίζουν από κοινού ένα ευρωπαϊκό 
δίκτυο επιστημονικών υποδομών. Οι εν 
λόγω δραστηριότητες πρέπει να στοχεύουν 
στη μακροπρόθεσμη αύξηση των 
ικανοτήτων, εστιάζοντας κυρίως στη 
επόμενη γενιά της επιστήμης, των 
συστημάτων και των ερευνητών και στη 
στήριξη των ανερχόμενων ταλέντων από 
όλη την Ένωση και από τις συνδεδεμένες 
χώρες. Οι δραστηριότητες της Ένωσης για 
την στήριξη της αριστείας στην επιστήμη 
πρέπει να συμβάλλουν στην παγιοποίηση 
του Ευρωπαϊκού Χώρου Έρευνας και να 
καταστήσουν το επιστημονικό σύστημα 
της Ένωσης ανταγωνιστικότερο και 
ελκυστικότερο σε παγκόσμια κλίμακα.

Τροπολογία 3

Πρόταση απόφασης
Αιτιολογική σκέψη 13
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(13) Οι άμεσες δράσεις του Κοινού 
Κέντρου Ερευνών πρέπει να υλοποιούνται 
με ευελιξία, αποτελεσματικότητα και 
διαφάνεια, λαμβάνοντας υπ’ όψιν τις 
σχετικές ανάγκες του χρήστη του ΚΚΕρ 
και των πολιτικών της Ένωσης, τηρώντας 
παράλληλα το στόχο της προστασίας των 
οικονομικών συμφερόντων της Ένωσης.
Αυτές οι ερευνητικές δράσεις πρέπει να 
προσαρμόζονται, όπου απαιτείται, στις εν 
λόγω ανάγκες και στις επιστημονικές και 
τεχνολογικές εξελίξεις και να αποσκοπούν 
στην επίτευξη επιστημονικής αριστείας.

(13) Οι άμεσες δράσεις του Κοινού 
Κέντρου Ερευνών πρέπει να υλοποιούνται 
με ευελιξία, αποτελεσματικότητα και 
διαφάνεια, λαμβάνοντας υπ’ όψιν τις 
σχετικές ανάγκες του χρήστη των 
πολιτικών της Ένωσης και του ΚΚΕρ, 
τηρώντας παράλληλα το στόχο της 
προστασίας των οικονομικών 
συμφερόντων της Ένωσης. Αυτές οι 
ερευνητικές δράσεις πρέπει να 
προσαρμόζονται, όπου απαιτείται, στις εν 
λόγω ανάγκες και στις επιστημονικές και 
τεχνολογικές εξελίξεις και να αποσκοπούν 
στην επίτευξη επιστημονικής αριστείας.

Αιτιολόγηση

Λανθασμένη διάταξη. Στο προτεινόμενο κείμενο, οι πολιτικές του Κοινού Κέντρου Ερευνών 
προηγούνται των πολιτικών αρμοδιοτήτων της Ένωσης.

Τροπολογία 4

Πρόταση απόφασης
Αιτιολογική σκέψη 14

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(14) Το Κοινό Κέντρο Ερευνών πρέπει να 
συνεχίσει να αποδίδει πρόσθετους πόρους 
μέσω ανταγωνιστικών δραστηριοτήτων, 
στις οποίες περιλαμβάνονται η συμμετοχή 
σε έμμεσες δράσεις του προγράμματος 
Ορίζοντας 2020, σε εργασίες για 
λογαριασμό τρίτων και, σε μικρότερο 
βαθμό, σε αξιοποίηση της πνευματικής 
ιδιοκτησίας.

(14) Το Κοινό Κέντρο Ερευνών πρέπει να 
συνεχίσει να αποδίδει πρόσθετους πόρους 
μέσω ανταγωνιστικών δραστηριοτήτων, 
στις οποίες περιλαμβάνονται εργασίες για 
λογαριασμό τρίτων και, σε μικρότερο 
βαθμό, σε αξιοποίηση της πνευματικής 
ιδιοκτησίας.

Αιτιολόγηση

Η πρόταση δημιουργεί προνομιακή θέση για το Κοινό Κέντρο Ερευνών σε σχέση με άλλα 
επιστημονικά κέντρα της ΕΕ. Το Κοινό Κέντρο Ερευνών θα έπρεπε να έχει ίδιο προϋπολογισμό 
χωρίς να πρέπει να υποβάλλει αίτηση για χρηματοδότηση της έρευνάς του από άλλα κονδύλια 
στο πλαίσιο του προγράμματος «Ορίζοντας 2020».
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Τροπολογία 5

Πρόταση απόφασης
Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1 – στοιχείο δ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

δ) ενίσχυση των ευρωπαϊκών ερευνητικών 
υποδομών (συμπεριλαμβανομένων των 
ηλ-υποδομών)·

δ) ενίσχυση των ερευνητικών υποδομών
των κρατών μελών που σχηματίζουν ένα 
ευρωπαϊκό δίκτυο επιστημονικών 
υποδομών, συμπεριλαμβανομένης της ηλ-
υποδομής.

Τροπολογία 6

Πρόταση απόφασης
Άρθρο 3 – παράγραφος 2 – εδάφιο 1 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Το μέρος ΙΙ «Βιομηχανική υπεροχή» 
ενισχύει τη βιομηχανική υπεροχή και την 
ανταγωνιστικότητα σύμφωνα με την 
προτεραιότητα «Βιομηχανική υπεροχή» 
που καθορίζεται στο άρθρο 5 παράγραφος 
2 στοιχείο β) του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 
ΧΧ/2012 [Ορίζοντας 2020] επιδιώκοντας 
την επίτευξη των εξής ειδικών στόχων:

Το μέρος ΙΙ «Βιομηχανική και γεωργική
υπεροχή» ενισχύει τη βιομηχανική και 
γεωργική υπεροχή και την 
ανταγωνιστικότητα σύμφωνα με την 
προτεραιότητα «Βιομηχανική και 
γεωργική υπεροχή» που καθορίζεται στο 
άρθρο 5 παράγραφος 2 στοιχείο β) του 
κανονισμού (ΕΕ) αριθ. ΧΧ/2012 
[Ορίζοντας 2020] επιδιώκοντας την 
επίτευξη των εξής ειδικών στόχων:

Αιτιολόγηση

Σύμφωνα με την τροπολογία στο άρθρο 1.

Τροπολογία 7

Πρόταση απόφασης
Άρθρο 3 – παράγραφος 3 – εδάφιο 1 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) εξασφάλιση επαρκών ποσοτήτων 
ασφαλών και υψηλής ποιότητας τροφίμων 
και άλλων βιοτεχνολογικών προϊόντων, 
μέσω της ανάπτυξης παραγωγικών και 

β) εξασφάλιση επαρκών ποσοτήτων 
ασφαλών και υψηλής ποιότητας τροφίμων 
και άλλων βιοτεχνολογικών προϊόντων, 
μέσω της ανάπτυξης παραγωγικών και 
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αποτελεσματικών ως προς τη χρήση των 
πόρων συστημάτων πρωτογενούς 
παραγωγής, ενίσχυσης των υπηρεσιών που 
σχετίζονται με το οικοσύστημα, 
παράλληλα με ανταγωνιστικές βιομηχανίες 
χαμηλών εκπομπών άνθρακα·

αποτελεσματικών ως προς τη χρήση των 
πόρων συστημάτων πρωτογενούς 
παραγωγής (περιλαμβανομένης της 
αποτελεσματικής χρήσεως θρεπτικών 
ουσιών, ενέργειας, άνθρακα, ύδατος και 
του εδάφους), της μετατροπής των 
γεωργικών βιολογικών αποβλήτων σε 
πόρο αξιοποιήσιμο στον μέγιστο βαθμό 
του δυναμικού του, της μείωσης της 
σπατάλης τροφίμων σε όλη την αλυσίδα 
εφοδιασμού τροφίμων από την 
πρωτογενή παραγωγή έως το στάδιο της 
τελικής καταναλώσεως, και της
ενίσχυσης των υπηρεσιών που σχετίζονται 
με το οικοσύστημα, παράλληλα με 
ανταγωνιστικές βιομηχανίες χαμηλών 
εκπομπών άνθρακα·

Τροπολογία 8

Πρόταση απόφασης
Άρθρο 3 – παράγραφος 5 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Το ειδικό πρόγραμμα αξιολογείται σε 
συνάρτηση με τα αποτελέσματα και τις 
επιπτώσεις όπως αυτά μετρώνται βάσει 
δεικτών επιδόσεων, που περιλαμβάνουν, 
όπου απαιτείται, δημοσιεύσεις σε υψηλού 
αντίκτυπου περιοδικά, κυκλοφορία των 
ερευνητών, πρόσβαση σε ερευνητικές 
υποδομές, επενδύσεις μέσω δανείων και 
κεφαλαίων υψηλού κινδύνου, ΜΜΕ που 
εισάγουν νέες καινοτομίες στις αντίστοιχες 
επιχειρήσεις ή στην αγορά, αναφορές των 
συναφών ερευνητικών δραστηριοτήτων σε 
έγγραφα πολιτικής καθώς και 
συγκεκριμένες επιπτώσεις σε πολιτικές.

Το ειδικό πρόγραμμα αξιολογείται σε 
συνάρτηση με τα αποτελέσματα και τις 
επιπτώσεις όπως αυτά μετρώνται βάσει 
δεικτών επιδόσεων, που περιλαμβάνουν, 
όπου απαιτείται, δημοσιεύσεις σε υψηλού 
αντίκτυπου περιοδικά, κυκλοφορία των 
ερευνητών, πρόσβαση σε ερευνητικές 
υποδομές, επενδύσεις μέσω δανείων και 
κεφαλαίων υψηλού κινδύνου, ΜΜΕ που 
εισάγουν νέες καινοτομίες στις αντίστοιχες 
επιχειρήσεις ή στην αγορά, αναφορές των 
συναφών ερευνητικών δραστηριοτήτων σε 
έγγραφα πολιτικής καθώς και 
συγκεκριμένες επιπτώσεις σε πολιτικές και 
την εφαρμογή στην πράξη των 
πορισμάτων της έρευνας.
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Πρόταση απόφασης
Παράρτημα I – σημείο 1 – σημείο 1.1. – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Θα δίδεται ιδιαίτερη προσοχή στη 
διασφάλιση μιας ευρείας προσέγγισης στην 
καινοτομία, η οποία δεν θα περιορίζεται 
μόνο στην ανάπτυξη νέων προϊόντων και 
υπηρεσιών βάσει επιστημονικών και 
τεχνολογικών καινοτομιών, αλλά θα 
ενσωματώνει και πτυχές όπως η χρήση των 
υφιστάμενων τεχνολογιών σε νεωτερικές 
εφαρμογές, η συνεχής βελτίωση, καθώς 
και η μη τεχνολογική και κοινωνική 
καινοτομία. Μόνο μια ολιστική 
προσέγγιση της καινοτομίας μπορεί να 
αντιμετωπίσει ταυτόχρονα τις κοινωνιακές 
προκλήσεις και να δημιουργήσει νέες 
ανταγωνιστικές επιχειρήσεις και 
βιομηχανίες.

Θα δίδεται ιδιαίτερη προσοχή στη 
διασφάλιση μιας ευρείας προσέγγισης στην 
καινοτομία, η οποία δεν θα περιορίζεται 
μόνο στην ανάπτυξη νέων προϊόντων και 
υπηρεσιών βάσει επιστημονικών και 
τεχνολογικών καινοτομιών, αλλά θα 
ενσωματώνει και πτυχές όπως η χρήση των 
υφιστάμενων τεχνολογιών σε 
νεωτεριστικές εφαρμογές, η συνεχής 
βελτίωση, καθώς και η μη τεχνολογική και 
κοινωνική καινοτομία και η εφαρμογή 
στην πράξη. Μόνο μια ολιστική 
προσέγγιση της καινοτομίας μπορεί να 
αντιμετωπίσει ταυτόχρονα τις κοινωνιακές 
προκλήσεις και να δημιουργήσει νέες 
ανταγωνιστικές επιχειρήσεις και 
βιομηχανίες.

Τροπολογία 10

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα I – σημείο 1 – σημείο 1.2. – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Επίσης, οι κοινωνικές και ανθρωπιστικές 
επιστήμες ενσωματώνονται ως βασικό 
στοιχείο των δραστηριοτήτων που 
χρειάζονται για την αντιμετώπιση κάθε 
κοινωνιακής πρόκλησης ώστε να ενισχυθεί 
ο αντίκτυπός τους. Εδώ περιλαμβάνονται: 
η κατανόηση των καθοριστικών 
παραγόντων υγείας και η βελτιστοποίηση 
της αποτελεσματικότητας των συστημάτων 
υγείας, η στήριξη πολιτικών ενίσχυσης των 
αγροτικών περιοχών και προώθησης 
συνειδητών επιλογών των καταναλωτών, η 
αξιόπιστη λήψη αποφάσεων σχετικά με 
την ενεργειακή πολιτική και τη 
διασφάλιση ενός φιλικού προς τον 
καταναλωτή ευρωπαϊκού ηλεκτρικού 
δικτύου, η στήριξη στοιχειοθετημένης και 

Επίσης, οι κοινωνικές και ανθρωπιστικές 
επιστήμες ενσωματώνονται ως βασικό 
στοιχείο των δραστηριοτήτων που 
χρειάζονται για την αντιμετώπιση κάθε 
κοινωνιακής πρόκλησης ώστε να ενισχυθεί 
ο αντίκτυπός τους και να συνεισφέρουν σε 
λύσεις μέσω περισσότερο συμμετοχικών 
ερευνών. Εδώ περιλαμβάνονται: η 
κατανόηση των καθοριστικών παραγόντων 
υγείας και η βελτιστοποίηση της 
αποτελεσματικότητας των συστημάτων 
υγείας, η στήριξη πολιτικών ενίσχυσης των 
αγροτικών περιοχών και προώθησης 
συνειδητών επιλογών των καταναλωτών, η 
αξιόπιστη λήψη αποφάσεων σχετικά με 
την ενεργειακή πολιτική και τη 
διασφάλιση ενός φιλικού προς τον 



PE489.458v02-00 10/25 AD\908034EL.doc

EL

προβλεπτικής πολιτικής μεταφορών, η 
στήριξη στρατηγικών αντιμετώπισης της 
κλιματικής αλλαγής και μετριασμού των 
επιπτώσεών της, οι πρωτοβουλίες και τα 
μέτρα για την αποδοτικότητα των πόρων 
για τη μετάβαση προς μια πράσινη και 
βιώσιμη οικονομία.

καταναλωτή ευρωπαϊκού ηλεκτρικού 
δικτύου, η στήριξη στοιχειοθετημένης και 
προβλεπτικής πολιτικής μεταφορών, η 
στήριξη στρατηγικών αντιμετώπισης της 
κλιματικής αλλαγής και μετριασμού των 
επιπτώσεών της, οι πρωτοβουλίες και τα 
μέτρα για την αποδοτικότητα και την 
επάρκεια των πόρων για τη μετάβαση προς 
μια πράσινη και βιώσιμη οικονομία.

Τροπολογία 11

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα I – μέρος I – σημείο 2 – σημείο 2.1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Για την επιτυχή αξιοποίηση νέων βάσεων 
για τις ριζικά νέες τεχνολογίες του 
μέλλοντος είναι απαραίτητη η υποστήριξη 
ενός μεγάλου συνόλου διορατικών 
ερευνητικών προγραμμάτων έρευνας και 
τεχνολογίας συνεργασίας υψηλού κινδύνου 
σε εμβρυακή κατάσταση. Η 
δραστηριότητα αυτή η οποία δεν είναι ούτε 
επίκαιρη ούτε εθιμική, αναγνωρίζει νέες 
ιδέες, όποτε προκύψουν και από όπου και 
αν προέρχονται, εντός του ευρύτερου 
δυνατού φάσματος θεμάτων και 
επιστημονικών τομέων. Η υποβοήθηση της 
ανάπτυξης τέτοιων ευαίσθητων ιδεών 
προϋποθέτει μια ευέλικτη, τολμηρή και σε 
μεγάλο βαθμό διεπιστημονική ερευνητική 
προσέγγιση, που υπερβαίνει τα αυστηρά 
τεχνολογικά όρια. Η προσέλκυση και η 
προώθηση της συμμετοχής νέων φορέων 
υψηλού δυναμικού στην έρευνα και την 
καινοτομία, όπως νέων ερευνητών και 
ΜΜΕ υψηλής τεχνολογίας, είναι επίσης 
σημαντική για την ανάδειξη των 
επιστημονικών και βιομηχανικών ηγετών 
του μέλλοντος.

Για την επιτυχή αξιοποίηση νέων βάσεων 
για τις ριζικά νέες τεχνολογίες του 
μέλλοντος είναι απαραίτητη η υποστήριξη 
ενός μεγάλου συνόλου διορατικών 
ερευνητικών προγραμμάτων έρευνας και 
τεχνολογίας συνεργασίας υψηλού κινδύνου 
σε εμβρυακή κατάσταση. Η 
δραστηριότητα αυτή η οποία δεν είναι ούτε 
επίκαιρη ούτε εθιμική, αναγνωρίζει νέες 
ιδέες, όποτε προκύψουν και από όπου και 
αν προέρχονται, εντός του ευρύτερου 
δυνατού φάσματος θεμάτων και 
επιστημονικών τομέων. Η υποβοήθηση της 
ανάπτυξης τέτοιων ευαίσθητων ιδεών 
προϋποθέτει μια ευέλικτη, τολμηρή και σε 
μεγάλο βαθμό διεπιστημονική ερευνητική 
προσέγγιση, που υπερβαίνει τα αυστηρά 
τεχνολογικά όρια. Η προσέλκυση και η 
προώθηση της συμμετοχής νέων φορέων 
υψηλού δυναμικού στην έρευνα και την 
καινοτομία, όπως νέων ερευνητών, ΜΜΕ 
υψηλής τεχνολογίας και ερευνητριών είναι 
επίσης σημαντική για την ανάδειξη των 
επιστημονικών και βιομηχανικών ηγετών 
του μέλλοντος.

Τροπολογία 12
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Πρόταση απόφασης
Παράρτημα I – μέρος II – σημείο 1 – σημείο 1.4 – σημείο 1.4.1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Στόχος είναι να τεθούν οι βάσεις για να 
παραμείνει η ευρωπαϊκή βιομηχανία στην 
πρώτη γραμμή της καινοτομίας, τόσο 
μεσοπρόθεσμα όσο και μακροπρόθεσμα.
Επίσης, εμπεριέχει την ανάπτυξη 
αναδυόμενων εργαλείων, όπως συνθετική 
βιολογία, βιοπληροφορική, συστημική 
βιολογία και εκμετάλλευση της σύγκλισης 
με άλλες τεχνολογίες γενικής εφαρμογής,
όπως η νανοτεχνολογία (π.χ. 
βιονανοτεχνολογία) και οι ΤΠΕ (π.χ. 
βιοηλεκτρονική). Σε αυτά και άλλα πεδία 
αιχμής αξίζει να ληφθούν κατάλληλα 
μέτρα από την άποψη της έρευνας και 
ανάπτυξης για τη διευκόλυνση της 
αποτελεσματικής μεταβίβασης και 
υλοποίησης σε νέες εφαρμογές
(συστήματα χορήγησης φαρμάκων, 
βιοαισθητήρες, βιομικροκυκλώματα κ.λπ.).

Στόχος είναι να τεθούν οι βάσεις για να 
παραμείνει η ευρωπαϊκή βιομηχανία στην 
πρώτη γραμμή της καινοτομίας, τόσο 
μεσοπρόθεσμα όσο και μακροπρόθεσμα.
Επίσης, εμπεριέχει την ανάπτυξη 
αναδυόμενων εργαλείων, όπως συνθετική 
βιολογία, βιοπληροφορική, συστημική 
βιολογία και εκμετάλλευση της σύγκλισης 
με άλλες τεχνολογίες γενικής εφαρμογής, 
όπως η νανοτεχνολογία (π.χ. 
βιονανοτεχνολογία), οι ΤΠΕ (π.χ. 
βιοηλεκτρονική) καθώς και η 
βιοτεχνολογία φυτών και η γεωργική 
βιοτεχνολογία. Σε αυτά και άλλα πεδία 
αιχμής αξίζει να ληφθούν κατάλληλα 
μέτρα από την άποψη της έρευνας και 
ανάπτυξης για τη διευκόλυνση της 
αποτελεσματικής μεταβίβασης και 
υλοποίησης σε νέες εφαρμογές
(συστήματα χορήγησης φαρμάκων, 
βιοαισθητήρες, βιομικροκυκλώματα, 
γενετική μηχανική με βάση προϊόντα 
φυτικής προέλευσης κ.λπ.).

Τροπολογία 13

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα I – μέρος II – σημείο 1 – σημείο 1.4 – σημείο 1.4.2 – τίτλος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1.4.2. Βιομηχανικές διαδικασίες 
βασισμένες στη βιοτεχνολογία

1.4.2. Βιομηχανικές διεργασίες και 
προϊόντα με βάση τη βιοτεχνολογία

Τροπολογία 14

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα I – μέρος II – σημείο 1 – σημείο 1.5 – σημείο 1.5.3
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Αύξηση της ανταγωνιστικότητας των 
μεταποιητικών βιομηχανιών, όπως αυτές 
των χημικών, του χαρτοπολτού και χάρτου, 
του γυαλιού ή των μη σιδηρούχων 
μετάλλων και χάλυβα, με δραστική 
βελτίωση της αποδοτικότητας των πόρων 
και της ενέργειας και μείωση των 
περιβαλλοντικών επιπτώσεων αυτών των 
βιομηχανικών δραστηριοτήτων. Εστίαση 
στην ανάπτυξη και επικύρωση των 
τεχνολογιών γενικής εφαρμογής για 
καινοτόμες ουσίες, υλικά και τεχνολογικές 
λύσεις για προϊόντα χαμηλών εκπομπών 
άνθρακα και λιγότερο ενεργοβόρες 
διαδικασίες και υπηρεσίες σε ολόκληρη 
την αξιακή αλυσίδα, καθώς και στην 
υιοθέτηση τεχνολογιών παραγωγής 
εξαιρετικά χαμηλών εκπομπών άνθρακα 
και τεχνικών για την επίτευξη 
συγκεκριμένων μειώσεων της έντασης των 
εκπομπών θερμοκηπιακών αερίων.

Αύξηση της ανταγωνιστικότητας των 
μεταποιητικών βιομηχανιών, όπως αυτές 
των χημικών, του χαρτοπολτού και χάρτου, 
του γυαλιού, των κατασκευών ή των μη 
σιδηρούχων μετάλλων και χάλυβα, με 
δραστική βελτίωση της αποδοτικότητας 
των πόρων και της ενέργειας και μείωση 
των περιβαλλοντικών επιπτώσεων αυτών 
των βιομηχανικών δραστηριοτήτων. 
Εστίαση στην ανάπτυξη και επικύρωση 
των τεχνολογιών γενικής εφαρμογής για 
καινοτόμες ουσίες, υλικά και τεχνολογικές 
λύσεις για προϊόντα χαμηλών εκπομπών 
άνθρακα και λιγότερο ενεργοβόρες 
διαδικασίες και υπηρεσίες σε ολόκληρη 
την αξιακή αλυσίδα, καθώς και στην 
υιοθέτηση τεχνολογιών παραγωγής 
εξαιρετικά χαμηλών εκπομπών άνθρακα 
και τεχνικών για την επίτευξη 
συγκεκριμένων μειώσεων της έντασης των 
εκπομπών θερμοκηπιακών αερίων.

Τροπολογία 15

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα I – μέρος II – σημείο 3 – σημείο 3.1 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Το μέσο ΜΜΕ καλύπτει όλα τα πεδία της 
επιστήμης, της τεχνολογίας και της 
καινοτομίας με προσέγγιση από τη βάση 
προς την κορυφή στο πλαίσιο 
συγκεκριμένης κοινωνιακής πρόκλησης ή 
τεχνολογίας γενικής εφαρμογής έτσι ώστε 
να υπάρχει δυνατότητα χρηματοδότησης 
κάθε είδους φιλόδοξων ιδεών, κυρίως 
διατομεακών και διακλαδικών σχεδίων.

Το μέσο ΜΜΕ καλύπτει όλα τα πεδία της 
επιστήμης, της τεχνολογίας και της 
καινοτομίας, περιλαμβανομένης και της 
γεωργίας, με προσέγγιση από τη βάση 
προς την κορυφή στο πλαίσιο 
συγκεκριμένης κοινωνιακής πρόκλησης ή 
τεχνολογίας γενικής εφαρμογής έτσι ώστε 
να υπάρχει δυνατότητα χρηματοδότησης 
κάθε είδους φιλόδοξων ιδεών, κυρίως 
διατομεακών και διακλαδικών σχεδίων.

Τροπολογία 16
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Πρόταση απόφασης
Παράρτημα I – μέρος II – σημείο 3 – σημείο 3.2 – σημείο 3.2.3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Θα υποστηριχτεί καινοτομία που 
υπαγορεύεται από την αγορά με στόχο την 
ενίσχυση της ικανότητας καινοτομίας των 
επιχειρήσεων μέσω της βελτίωσης των 
όρων πλαισίωσης της καινοτομίας, καθώς 
και μέσω της αντιμετώπισης των 
συγκεκριμένων φραγμών που εμποδίζουν 
την ανάπτυξη των καινοτόμων 
επιχειρήσεων, ιδίως των ΜΜΕ και των 
επιχειρήσεων μεσαίου μεγέθους με 
δυνατότητες ταχείας ανάπτυξης. Θα 
υποστηριχτεί η εξειδικευμένη υποστήριξη 
της καινοτομίας (σχετικά με π.χ. την 
εκμετάλλευση της διανοητικής 
ιδιοκτησίας, τα δίκτυα παραγωγών, την 
υποστήριξη γραφείων μεταφοράς 
τεχνολογίας, τον στρατηγικό σχεδιασμό) 
και η αναθεώρηση των δημόσιων 
πολιτικών που σχετίζονται με την 
καινοτομία.

Θα υποστηριχτεί καινοτομία που 
υπαγορεύεται από την αγορά με στόχο την 
ενίσχυση της ικανότητας καινοτομίας των 
επιχειρήσεων μέσω της βελτίωσης των 
όρων πλαισίωσης της καινοτομίας, καθώς 
και μέσω της αντιμετώπισης των 
συγκεκριμένων φραγμών που εμποδίζουν 
την ανάπτυξη των καινοτόμων 
επιχειρήσεων, περιλαμβανομένης της 
έλλειψης συνοχής ανάμεσα στην 
τεχνολογική καινοτομία και τη νομοθεσία 
της ΕΕ, ιδίως στον τομέα της γεωργίας 
και των ΜΜΕ και των επιχειρήσεων 
μεσαίου μεγέθους με δυνατότητες ταχείας 
ανάπτυξης. Θα υποστηριχτεί η 
εξειδικευμένη υποστήριξη της καινοτομίας
(σχετικά με π.χ. την εκμετάλλευση της 
διανοητικής ιδιοκτησίας, τα δίκτυα 
παραγωγών, την υποστήριξη γραφείων 
μεταφοράς τεχνολογίας, τον στρατηγικό 
σχεδιασμό) και η αναθεώρηση των 
δημόσιων πολιτικών που σχετίζονται με 
την καινοτομία.

Τροπολογία 17

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα I – μέρος III – σημείο 1 – σημείο 1.4 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Υπάρχει ανάγκη για βελτιωμένη 
κατανόηση της υγείας και της νόσου, σε 
άτομα όλων των ηλικιών, προκειμένου να 
καταστεί δυνατή η ανάπτυξη νέων και 
καλύτερων μέτρων πρόληψης, διάγνωσης 
και θεραπείας. Η διεπιστημονική, 
μεταγραφική έρευνα σχετικά με την 
παθοφυσιολογία των ασθενειών είναι 
απαραίτητη για τη βελτίωση της 
κατανόησης όλων των πτυχών των 

Υπάρχει ανάγκη για βελτιωμένη 
κατανόηση της υγείας και της νόσου, σε 
άτομα όλων των ηλικιών, προκειμένου να 
καταστεί δυνατή η ανάπτυξη νέων και 
καλύτερων μέτρων πρόληψης, διάγνωσης 
και θεραπείας. Λαμβάνοντας υπόψη τον 
σύνδεσμο μεταξύ της ανθρώπινης και της 
ζωικής υγείας, η διεπιστημονική, 
μεταγραφική έρευνα σχετικά με την 
παθοφυσιολογία των ασθενειών είναι 
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διεργασιών των νόσων, 
συμπεριλαμβανομένης μιας εκ νέου 
ταξινόμησης των φυσιολογικών 
παραλλαγών και των νόσων βάσει 
μοριακών δεδομένων και για την 
αξιολόγηση και χρήση των αποτελεσμάτων 
της έρευνας σε κλινικές εφαρμογές.

απαραίτητη για τη βελτίωση της 
κατανόησης όλων των πτυχών των 
διεργασιών των νόσων, 
συμπεριλαμβανομένης μιας εκ νέου 
ταξινόμησης των φυσιολογικών 
παραλλαγών και των νόσων βάσει 
μοριακών δεδομένων και για την 
αξιολόγηση και χρήση των αποτελεσμάτων 
της έρευνας σε κλινικές εφαρμογές.

Τροπολογία 18

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα I – μέρος III – σημείο 1 – σημείο 1.10

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η ενσωμάτωση υποδομών και δομών και 
πηγών πληροφόρησης 
(συμπεριλαμβανομένων όσων προκύπτουν 
από μελέτες κοόρτης, πρωτόκολλα, 
συλλογές δεδομένων, δείκτες, κ.λπ.) καθώς 
και η τυποποίηση, η διαλειτουργικότητα, η 
φύλαξη, η κοινή χρήση και η πρόσβαση σε 
δεδομένα θα υποστηριχθούν για την 
καταλληλότερη αξιοποίηση των 
δεδομένων αυτών. Πρέπει να δοθεί 
προσοχή στην επεξεργασία των 
δεδομένων, στη διαχείριση των γνώσεων, 
στην ανάπτυξη μοντέλων και στην 
οπτικοποίηση.

Η ενσωμάτωση υποδομών και δομών και 
πηγών πληροφόρησης 
(συμπεριλαμβανομένων όσων προκύπτουν 
από μελέτες κοόρτης, πρωτόκολλα, 
συλλογές δεδομένων, δείκτες, κ.λπ.) καθώς 
και η τυποποίηση, η διαλειτουργικότητα, η 
φύλαξη, η κοινή χρήση και η πρόσβαση σε 
δεδομένα τα οποία αφορούν τόσο 
ανθρώπους όσο και ζώα, θα 
υποστηριχθούν για την καταλληλότερη 
αξιοποίηση των δεδομένων αυτών. Πρέπει 
να δοθεί προσοχή στην επεξεργασία των 
δεδομένων, στη διαχείριση των γνώσεων, 
στην ανάπτυξη μοντέλων και στην 
οπτικοποίηση.

Τροπολογία 19

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα I – μέρος III – σημείο 2 – τίτλος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Επισιτιστική ασφάλεια, βιώσιμη 
γεωργία, έρευνα στον τομέα της θάλασσας 
και της ναυτιλίας, και βιοοικονομία

2. Επισιτιστική ασφάλεια, βιώσιμη 
γεωργία και δασοκομία, έρευνα στον 
τομέα της θάλασσας και της ναυτιλίας, και 
βιοοικονομία
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Τροπολογία 20

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα I – μέρος III – σημείο 2 – σημείο 2.1 – τίτλος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2.1. Αειφόρος γεωργία και δασοκομία 2.1. Αειφόρος και ανταγωνιστική γεωργία 
και δασοκομία

Τροπολογία 21

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα I – μέρος III – σημείο 2 – σημείο 2.1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Οι κατάλληλες γνώσεις, τα εργαλεία, οι 
υπηρεσίες και οι καινοτομίες είναι 
απαραίτητα για την υποστήριξη 
παραγωγικότερων, αποδοτικότερων ως 
προς τους πόρους και ανθεκτικότερων 
γεωργικών και δασικών συστημάτων που 
παρέχουν επαρκή τρόφιμα, ζωοτροφές, 
βιομάζα και άλλες πρώτες ύλες και 
παρέχουν υπηρεσίες οικοσυστημάτων και 
ταυτόχρονα υποστηρίζουν την ανάπτυξη 
ευνοϊκών συνθηκών ζωής των αγροτών. Η 
έρευνα και η καινοτομία θα παράσχουν 
επιλογές για την ενσωμάτωση των 
αγρονομικών και περιβαλλοντικών στόχων 
σε βιώσιμη παραγωγή ήτοι: αυξάνοντας 
την παραγωγικότητα και την 
αποδοτικότητα των πόρων της γεωργίας,
μειώνοντας τις εκπομπές θερμοκηπιακών 
αερίων της γεωργίας, μειώνοντας την 
έκπλυση των θρεπτικών ουσιών από τις 
καλλιεργήσιμες γαίες σε εδαφικά και 
υδάτινα περιβάλλοντα, περιορίζοντας την 
εξάρτηση από διεθνείς εισαγωγές φυτικής 
πρωτεΐνης στην Ευρώπη, αυξάνοντας το 
επίπεδο της βιοποικιλότητας στα 
συστήματα πρωτογενούς παραγωγής.

Οι κατάλληλες γνώσεις, η μεταφορά 
γνώσεων, τα εργαλεία, οι υπηρεσίες και οι 
καινοτομίες είναι απαραίτητα για την 
υποστήριξη παραγωγικότερων, 
αποδοτικότερων ως προς τους πόρους και 
ανθεκτικότερων γεωργικών και δασικών 
συστημάτων που παρέχουν επαρκή 
τρόφιμα, ζωοτροφές, βιομάζα και άλλες 
πρώτες ύλες και παρέχουν υπηρεσίες 
οικοσυστημάτων και ταυτόχρονα 
υποστηρίζουν την ανάπτυξη ευνοϊκών 
συνθηκών ζωής των αγροτών και 
καινοτόμων ΜΜΕ της υπαίθρου. Η έρευνα 
και η καινοτομία θα παράσχουν επιλογές 
για την ενσωμάτωση των αγρονομικών, 
κλιματικών και περιβαλλοντικών στόχων 
σε μία πιο βιώσιμη παραγωγή ήτοι: 
ενισχύοντας το γενετικό δυναμικό των 
φυτών για την καλύτερη προσαρμογή στις 
βιοτικές και αβιοτικές πιέσεις·
αυξάνοντας την παραγωγικότητα και την 
αποδοτικότητα των πόρων της γεωργίας,
μειώνοντας τη διάβρωση του εδάφους και 
τις εκπομπές θερμοκηπιακών αερίων της 
γεωργίας, ενισχύοντας την αποδοτικότητα 
της χρήσης των θρεπτικών ουσιών και του 
νερού· περιορίζοντας την εξάρτηση από 
διεθνείς εισαγωγές φυτικής πρωτεΐνης 
στην Ευρώπη, αυξάνοντας το επίπεδο της 
βιοποικιλότητας στα συστήματα 
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πρωτογενούς παραγωγής.

Αιτιολόγηση

Η γεωργική έρευνα αποτελεί επίσης μέρος της λύσεως. Τα φυτά ιδίως, μέσω του γενετικού 
δυναμικού τους και της ιδιότητάς τους να ενισχύουν την αποδοτική χρήση των θρεπτικών 
ουσιών και του νερού, συμβάλλουν θετικά στη βιώσιμη γεωργία. Αυτό θα πρέπει να 
αντιμετωπισθεί αποτελεσματικότερα και να διατυπωθεί σαφέστερα.

Τροπολογία 22

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα I – μέρος III – σημείο 2 – σημείο 2.1 – σημείο 2.1.1 – τίτλος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2.1.1. Αύξηση αποδοτικότητας παραγωγής 
και αντιμετώπιση κλιματικής αλλαγής, 
διασφαλίζοντας ταυτόχρονα βιωσιμότητα
και ανθεκτικότητα

2.1.1. Αύξηση της αποδοτικότητας της
παραγωγής, της ποιότητας και της 
ασφάλειας των τροφίμων, καθώς και της 
βιωσιμότητας και της ανθεκτικότητάς τους, 
με ταυτόχρονη αντιμετώπιση της 
κλιματικής αλλαγής και μετριασμό των 
επιπτώσεών της

Αιτιολόγηση

Ποιότητα τροφίμων και ασφάλεια όπως υγεία των φυτών, αισθητηριακά και θρεπτικά 
χαρακτηριστικά (βιταμίνες, ιχνοστοιχεία)

Τροπολογία 23

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα I – μέρος III – σημείο 2 – σημείο 2.1 – σημείο 2.1.1 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Οι δραστηριότητες θα βελτιώσουν την 
παραγωγικότητα, καθώς και την 
προσαρμοστική ικανότητα των φυτών, των 
ζώων και των συστημάτων παραγωγής για 
να αντιμετωπίσουν τις ταχύτατα 
μεταβαλλόμενες 
περιβαλλοντικές/κλιματικές συνθήκες και 
τους ολοένα και πιο σπάνιους φυσικούς 

Οι δραστηριότητες θα βελτιώσουν την 
παραγωγικότητα, καθώς και την 
προσαρμοστική ικανότητα των φυτών, των 
ζώων και των συστημάτων παραγωγής για 
να αντιμετωπίσουν τις ταχύτατα 
μεταβαλλόμενες 
περιβαλλοντικές/κλιματικές συνθήκες και 
τους ολοένα και πιο σπάνιους φυσικούς 
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πόρους. Οι απορρέουσες καινοτομίες θα 
συμβάλλουν στην μετακίνηση προς μια 
οικονομία χαμηλής κατανάλωσης 
ενέργειας, χαμηλών εκπομπών και 
χαμηλών αποβλήτων, κατά μήκος όλης της 
αλυσίδας εφοδιασμού τροφίμων και 
ζωοτροφών. Πέραν της συμβολής στην 
επισιτιστική ασφάλεια, θα δημιουργηθούν 
νέες ευκαιρίες για την χρήση βιομάζας και 
υποπροϊόντων από τη γεωργία και τη 
δασοκομία για ένα μεγάλο εύρος μη 
διατροφικών εφαρμογών.

πόρους. Οι απορρέουσες καινοτομίες και η 
μεταφορά τους σε όλους τους 
συμμετέχοντες οικονομικούς παράγοντες
θα συμβάλλουν στην μετακίνηση προς μια 
οικονομία χαμηλής κατανάλωσης 
ενέργειας, χαμηλών εκπομπών και 
χαμηλών αποβλήτων, κατά μήκος όλης της 
αλυσίδας εφοδιασμού τροφίμων και 
ζωοτροφών. Πέραν της συμβολής στην 
επισιτιστική ασφάλεια, θα δημιουργηθούν 
νέες ευκαιρίες για την χρήση βιομάζας, 
βιολογικών αποβλήτων και γεωργικών και 
δασικών καταλοίπων, καθώς και
υποπροϊόντων από τη γεωργία και τη 
δασοκομία για ένα μεγάλο εύρος μη 
διατροφικών εφαρμογών (ιδίως ενέργεια 
και χημεία).

Τροπολογία 24

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα I – μέρος III – σημείο 2 – σημείο 2.1 – σημείο 2.1.1 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Με τις διεπιστημονικές προσεγγίσεις θα 
επιχειρηθεί η βελτίωση της απόδοσης των 
φυτών, των ζώων, των μικροοργανισμών, 
διασφαλίζοντας παράλληλα την 
αποτελεσματική χρήση των πόρων (νερό, 
θρεπτικές ουσίες, ενέργεια) και την 
οικολογική ακεραιότητα των αγροτικών 
περιοχών. Θα δοθεί έμφαση σε 
ολοκληρωμένα και ποικίλα συστήματα 
παραγωγής και γεωπονικές πρακτικές, 
συμπεριλαμβανομένης της χρήσης 
τεχνολογιών ακριβείας και προσεγγίσεων 
οικολογικής εντατικοποίησης προς όφελος
τόσο της συμβατικής, όσο και της 
βιολογικής γεωργίας. Για την γενετική 
βελτίωση φυτών και ζώων ως προς τα 
χαρακτηριστικά προσαρμογής και 
παραγωγικότητας θα απαιτηθούν όλες οι
συμβατικές και σύγχρονες προσεγγίσεις
εκτροφής και η βέλτιστη χρήση των 
γενετικών πόρων. Ιδιαίτερη προσοχή θα 
δοθεί στην αγροτική διαχείριση του 

Με τις διεπιστημονικές προσεγγίσεις και 
τις διατομεακές συνέργειες θα επιχειρηθεί 
η βελτίωση της απόδοσης των φυτών, των 
ζώων, των μικροοργανισμών, 
διασφαλίζοντας παράλληλα την 
αποτελεσματική χρήση των πόρων (νερό,
έδαφος, θρεπτικές ουσίες, ενέργεια) και 
την οικολογική ακεραιότητα των 
αγροτικών περιοχών. Θα δοθεί έμφαση σε 
ολοκληρωμένα και ποικίλα συστήματα 
παραγωγής και καινοτόμες γεωπονικές 
πρακτικές, συμπεριλαμβανομένης της 
χρήσης τεχνολογιών ακριβείας και 
προσεγγίσεων οικολογικής 
εντατικοποίησης προς όφελος της κάθε 
μορφής γεωργίας. Η γενετική βελτίωση 
φυτών και ζώων ως προς τα 
χαρακτηριστικά προσαρμογής¸ 
ανθεκτικότητας και παραγωγικότητας θα
επανεξετασθεί και θα αναπτυχθεί 
λαμβάνοντας υπόψη τόσο τις συμβατικές
όσο και τις σύγχρονες τεχνικές εκτροφής 
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εδάφους για την αύξηση της γονιμότητας 
του εδάφους ως βάση για την 
παραγωγικότητα των καλλιεργειών. Θα 
προωθηθεί η υγεία των ζώων και των 
φυτών και θα αναπτυχθούν περαιτέρω τα 
ολοκληρωμένα μέτρα καταπολέμησης 
ασθενειών/παρασίτων. Θα εφαρμοστούν 
στρατηγικές για την εξάλειψη των 
ασθενειών των ζώων 
συμπεριλαμβανομένων των ζωονόσων 
καθώς και έρευνα για την αντιμικροβιακή 
αντοχή. Η μελέτη των αποτελεσμάτων των 
πρακτικών ευημερίας των ζώων θα 
συμβάλλει στην αντιμετώπιση των 
κοινωνικών ανησυχιών. Οι τομείς που 
αναφέρθηκαν παραπάνω θα υποστηριχτούν 
από πιο θεμελιώδη έρευνα για την 
αντιμετώπιση συναφών βιολογικών 
θεμάτων καθώς και για να υποστηριχτεί η 
ανάπτυξη και εφαρμογή ενωσιακών 
πολιτικών.

και θα απαιτήσει καλύτερη χρήση των 
γενετικών πόρων. Ιδιαίτερη προσοχή θα 
δοθεί στην αγροτική διαχείριση του 
εδάφους για την αύξηση της γονιμότητας 
του εδάφους ως βάση για την ζωική και 
φυτική παραγωγικότητα και τη βιώσιμη 
αύξηση της αποδοτικότητας. Θα 
προωθηθεί η υγεία των ζώων και των 
φυτών και θα αναπτυχθούν περαιτέρω τα 
ολοκληρωμένα μέτρα καταπολέμησης 
ασθενειών/παρασίτων. Θα εφαρμοστούν 
στρατηγικές για την εξάλειψη των 
ασθενειών των ζώων 
συμπεριλαμβανομένων των ζωονόσων 
καθώς και έρευνα για την αντιμικροβιακή 
αντοχή. Η μελέτη των αποτελεσμάτων των 
πρακτικών για την ευημερία των ζώων θα 
συμβάλλει στην αντιμετώπιση ανησυχιών 
τόσο υλικοτεχνικής όσο και πρακτικής 
φύσεως των εμπορικών χρηστών, καθώς 
και στην αντιμετώπιση των κοινωνικών 
ανησυχιών των πολιτών της ΕΕ. Οι τομείς 
που αναφέρθηκαν παραπάνω θα 
υποστηριχτούν από πιο θεμελιώδη έρευνα 
για την αντιμετώπιση συναφών βιολογικών 
θεμάτων καθώς και για να υποστηριχτεί η 
ανάπτυξη και εφαρμογή ενωσιακών 
πολιτικών.

Τροπολογία 25

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα I – μέρος III – σημείο 2 – σημείο 2.1 – σημείο 2.1.2 – τίτλος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2.1.2. Παροχή υπηρεσιών οικοσυστήματος 
και δημόσιων αγαθών

2.1.2. Ενίσχυση της 
πολυλειτουργικότητας της γεωργίας, 
περιλαμβάνοντας υπηρεσίες
οικοσυστήματος και δημόσια αγαθά

Αιτιολόγηση

Εισάγεται η πολυλειτουργικότητα ως συνολική προσέγγιση για τον συνδυασμό της χρήσεως της 
γεωργίας με τις υπηρεσίες οικοσυστήματος ώστε να υπάρχει συνέπεια με την ΚΑΠ και τα 
ερευνητικά προγράμματα. Ο πολυλειτουργικός ρόλος της γεωργίας πρέπει να ενισχύεται, για 
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παράδειγμα, σε επίπεδο παροχής υπηρεσιών οικοσυστήματος και δημόσιων αγαθών, αλλά 
επίσης και ανοίγοντας τον δρόμο για την καλύτερη κατανόηση των συστημάτων 
γεωργικής/δασικής διαχείρισης.

Τροπολογία 26

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα I – μέρος III – σημείο 2 – σημείο 2.1 – σημείο 2.1.2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η γεωργία και η δασοκομία είναι μοναδικά 
συστήματα που παρέχουν εμπορικά 
προϊόντα, καθώς επίσης και ευρύτερα 
κοινωνικά δημόσια αγαθά (με πολιτιστική 
και ψυχαγωγική αξίας) και σημαντικές 
οικολογικές υπηρεσίες όπως λειτουργική 
και επιτόπια βιοποικιλότητα, επικονίαση, 
ρύθμιση του νερού, τοπία, μείωση της 
διάβρωσης και παγίδευση του άνθρακα / 
μετριασμός των επιπτώσεων των 
θερμοκηπιακών αερίων. Οι ερευνητικές 
δραστηριότητες θα υποστηρίξουν τις 
παροχές αυτών των δημόσιων αγαθών και 
υπηρεσιών, μέσω της απόδοσης λύσεων 
διαχείρισης, εργαλείων υποστήριξης της 
λήψης αποφάσεων και εκτίμησης της μη 
αγοραίας αξίας τους. Ειδικά ζητήματα 
προς αντιμετώπιση είναι μεταξύ άλλων ο 
καθορισμός των αγροτικών/δασικών 
συστημάτων και των μορφών τοπίου που 
πιθανώς θα επιτύχουν τους στόχους 
αυτούς. Οι μετακινήσεις όσον αφορά την 
ενεργό διαχείριση των γεωργικών 
συστημάτων – συμπεριλαμβανομένης της 
χρήσης τεχνολογιών και της αλλαγής των 
πρακτικών – θα αυξήσουν τον μετριασμό 
των επιπτώσεων των θερμοκηπιακών 
αερίων και την ικανότητα προσαρμογής 
του γεωργικού τομέα στις δυσμενείς 
επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής.

Η γεωργία και η δασοκομία είναι μοναδικά 
συστήματα που παρέχουν εμπορικά 
προϊόντα, καθώς επίσης και ευρύτερα 
κοινωνικά δημόσια αγαθά (με πολιτιστική 
και ψυχαγωγική αξία και αισθητική του 
τοπίου) και σημαντικές οικολογικές 
υπηρεσίες όπως λειτουργική και επιτόπια 
βιοποικιλότητα, επικονίαση, ρύθμιση του 
νερού, προστασία του φυσικού τοπίου, 
μείωση της διάβρωσης και παγίδευση του 
άνθρακα / μετριασμός των επιπτώσεων 
των θερμοκηπιακών αερίων. Οι 
ερευνητικές δραστηριότητες θα 
υποστηρίξουν τις παροχές αυτών των 
δημόσιων αγαθών και υπηρεσιών, μέσω 
της απόδοσης λύσεων διαχείρισης, των
εργαλείων υποστήριξης της λήψης 
αποφάσεων και χάραξης πολιτικής, μέσω 
της ανάπτυξης δεικτών για τη 
διευκόλυνση των κατάλληλων μετρήσεων 
των αποτελεσμάτων που επιτυγχάνονται 
χάρη σε δραστηριότητες που 
αναλαμβάνουν οι ίδιοι οι γεωργοί για τον 
μετριασμό της κλιματικής αλλαγής, 
καθώς και μέσω της επιμέτρησης του 
αντικτύπου της μη αγοραίας αξίας τους. 
Πρέπει επίσης να αναπτυχθεί ένα 
σύστημα υπολογισμού της αγοραίας αξίας 
των ειδικών δημόσιων αγαθών και 
υπηρεσιών που παρέχονται από τους 
γεωργούς, δεδομένου ότι τα 
στοχοθετημένα μέτρα οικολογικού 
προσανατολισμού θα διαδραματίζουν 
ολοένα και πιο σημαντικό ρόλο στην 
γεωργική πολιτική των επόμενων χρόνων. 
Ζητήματα προς αντιμετώπιση είναι μεταξύ 
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άλλων ο καθορισμός και η ανάπτυξη των 
διαφόρων αγροτικών και δασικών 
συστημάτων και συστημάτων 
καλλιέργειας και των μορφών τοπίου που 
πιθανώς θα βελτιστοποιήσουν την παροχή 
δημόσιων αγαθών και υπηρεσιών. Θα 
πραγματοποιηθεί κοινωνικοοικονομική 
και συγκριτική αξιολόγηση των 
αγροτικών/δασικών συστημάτων και των 
επιδόσεών τους ως προς τη βιωσιμότητα.
Η αγροτική ανάπτυξη μέσω μετακινήσεων
όσον αφορά την ενεργό διαχείριση των 
γεωργικών συστημάτων –
συμπεριλαμβανομένης της χρήσης 
τεχνολογιών και της αλλαγής των 
πρακτικών, ιδιαίτερα της διαχείρισης των
θρεπτικών ουσιών του εδάφους – θα 
αυξήσουν τον μετριασμό των επιπτώσεων 
των θερμοκηπιακών αερίων και την 
ικανότητα προσαρμογής του γεωργικού 
τομέα στις δυσμενείς επιπτώσεις της 
κλιματικής αλλαγής.

Αιτιολόγηση

Η κοινωνικοοικονομική έρευνα επί των αγροτικών/δασικών συστημάτων και των επιπτώσεών 
τους για το περιβάλλον πρέπει να αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της έρευνας στις 
πολυλειτουργικές πτυχές της γεωργίας και πρέπει να προσανατολίζεται προς τη στήριξη των 
μετακινήσεων όσον αφορά την ενεργό διαχείριση των γεωργικών συστημάτων.

Τροπολογία 27

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα I – μέρος III – σημείο 2 – σημείο 2.2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Οι ανάγκες των καταναλωτών για ασφαλή, 
υγιή και οικονομικά τρόφιμα πρέπει να 
καλυφθούν, λαμβάνοντας υπόψη τις 
επιπτώσεις της συμπεριφοράς όσον αφορά 
την κατανάλωση τροφίμων και της 
παραγωγής τροφίμων και ζωοτροφών στην 
υγεία του ανθρώπου και στο συνολικό 
οικοσύστημα. Θα καλυφθούν επίσης η 
ασφάλεια τροφίμων και ζωοτροφών, η 
ανταγωνιστικότητα της ευρωπαϊκής 

Οι ανάγκες των καταναλωτών για ασφαλή, 
υγιή και οικονομικά τρόφιμα πρέπει να 
καλυφθούν, λαμβάνοντας υπόψη τις 
επιπτώσεις της συμπεριφοράς όσον αφορά 
την κατανάλωση τροφίμων και της 
παραγωγής τροφίμων και ζωοτροφών στην 
υγεία του ανθρώπου και στο συνολικό 
οικοσύστημα. Θα καλυφθούν επίσης η 
ασφάλεια τροφίμων και ζωοτροφών, η 
ανταγωνιστικότητα της ευρωπαϊκής 



AD\908034EL.doc 21/25 PE489.458v02-00

EL

βιομηχανίας γεωργικών προϊόντων 
διατροφής και η βιωσιμότητα της 
παραγωγής τροφίμων και της προμήθειας, 
καλύπτοντας όλη την αλυσίδα συμβατικών 
ή βιολογικών τροφίμων και τις συναφείς 
υπηρεσίες, από την πρωτογενή παραγωγή 
έως την κατανάλωση. Η προσέγγιση αυτή 
θα συμβάλει (α) στην επίτευξη 
επισιτιστικής ασφάλειας για όλους τους 
Ευρωπαίους και την εξάλειψη της πείνας 
στον κόσμο (β) στη μείωση της 
επιβάρυνσης που οφείλεται στις ασθενειών 
που σχετίζονται με τα τρόφιμα και τη 
διατροφή με την προώθηση της μετάβαση 
προς πιο υγιή και βιώσιμη διατροφή, μέσω 
της εκπαίδευσης των καταναλωτών και 
των καινοτομιών στη βιομηχανία 
τροφίμων (γ) στη μείωση της 
κατανάλωσης νερού και ενέργειας κατά 
την μεταποίηση, τη μεταφορά και τη 
διανομή των τροφίμων και (δ) στον 
περιορισμό των αποβλήτων των τροφίμων 
κατά 50 % έως το 2030.

βιομηχανίας γεωργικών προϊόντων 
διατροφής και η βιωσιμότητα της 
παραγωγής τροφίμων και της προμήθειας, 
καλύπτοντας όλη την αλυσίδα τροφίμων 
και τις συναφείς υπηρεσίες, για κάθε 
μορφή γεωργικής παραγωγής και 
γεωργικών προϊόντων, από την πρωτογενή 
παραγωγή έως την κατανάλωση. Η
προσέγγιση αυτή θα συμβάλει (α) στην 
επίτευξη επισιτιστικής ασφάλειας για 
όλους τους Ευρωπαίους και την εξάλειψη 
της πείνας στον κόσμο (β) στη μείωση της 
επιβάρυνσης που οφείλεται στις ασθενειών 
που σχετίζονται με τα τρόφιμα και τη 
διατροφή με την προώθηση της μετάβαση 
προς πιο υγιή και βιώσιμη διατροφή, μέσω 
της εκπαίδευσης των καταναλωτών και 
των καινοτομιών στον γεωργικό κλάδο 
δραστηριότητας και στη βιομηχανία 
τροφίμων (γ) στη μείωση της 
κατανάλωσης νερού και ενέργειας κατά 
την μεταποίηση, τη μεταφορά και τη 
διανομή των τροφίμων και (δ) στον 
περιορισμό της σπατάλης των τροφίμων 
κατά 50 % έως το 2030.

Αιτιολόγηση

Υπάρχουν διάφορες μορφές γεωργικών παραγωγών, από τη συμβατική και τη βιολογική, μέχρι 
τη βιώσιμη εντατική γεωργία. Πρέπει να περιληφθούν όλες οι μορφές γεωργικής παραγωγής και 
γεωργικών προϊόντων δεδομένου ότι όλες έχουν ως στόχο να προσφέρουν ασφαλή και υγιή 
προϊόντα. Η γεωργία και η πρωτογενής παραγωγή αποτελούν κομβικές συνιστώσες του τομέα 
των γεωργικών ειδών διατροφής και η καινοτομία στις βιομηχανίες γεωργικών εισροών μπορεί 
να συμβάλει κατά πολύ στην υγιή και βιώσιμη διατροφή, για παράδειγμα, μέσω της βελτίωσης 
των υγιεινών συστατικών για τα φυτά.

Τροπολογία 28

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα I – μέρος III – σημείο 2 – σημείο 2.2 – σημείο 2.2.3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Οι ανάγκες της βιομηχανίας τροφίμων και 
ζωοτροφών να ανταποκριθεί στις 
κοινωνικές, περιβαλλοντικές, κλιματικές 
και οικονομικές αλλαγές από το τοπικό στο 

Οι ανάγκες της βιομηχανίας τροφίμων και 
ζωοτροφών να ανταποκριθεί στις 
κοινωνικές, περιβαλλοντικές, κλιματικές 
και οικονομικές αλλαγές από το τοπικό στο 
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παγκόσμιο επίπεδο θα αντιμετωπιστούν σε 
όλα τα στάδια της αλυσίδας παραγωγής 
τροφίμων και ζωοτροφών,
συμπεριλαμβανομένου του σχεδιασμού, 
της μεταποίησης, της συσκευασίας, του 
ελέγχου των τροφίμων, της μείωσης των 
αποβλήτων, της αξιοποίησης των 
υποπροϊόντων και της ασφαλούς 
απόρριψης των ζωικών υποπροϊόντων. Θα 
δημιουργηθούν καινοτόμες και βιώσιμες 
αποδοτικές ως προς τους πόρους 
διαδικασίες, και διαφοροποιημένα, 
ασφαλή, οικονομικά και υψηλής ποιότητας 
προϊόντα. Με τον τρόπο αυτό θα ενισχυθεί 
το δυναμικό καινοτομίας της ευρωπαϊκής 
αλυσίδας διάθεσης τροφίμων, θα ενισχυθεί 
η ανταγωνιστικότητά της, θα δημιουργηθεί 
οικονομική ανάπτυξη και θέσεις 
απασχόλησης και θα μπορέσει η 
ευρωπαϊκή βιομηχανία τροφίμων να 
ανταποκριθεί στις αλλαγές. Άλλες πτυχές 
που πρέπει να εξεταστούν είναι η 
ιχνηλασιμότητα, η εφοδιαστική και οι 
υπηρεσίες, οι κοινωνικοοικονομικοί 
παράγοντες, η ανθεκτικότητα της 
επισιτιστικής αλυσίδας έναντι των 
περιβαλλοντικών και κλιματικών αλλαγών 
και ο περιορισμός του αρνητικού 
αντίκτυπου των δραστηριοτήτων της 
επισιτιστικής αλυσίδας και της 
μεταβαλλόμενης διατροφής και των 
συστημάτων παραγωγής στο περιβάλλον.

παγκόσμιο επίπεδο θα αντιμετωπιστούν σε 
όλα τα στάδια της αλυσίδας παραγωγής 
τροφίμων και ζωοτροφών,
συμπεριλαμβανομένης της γεωργικής 
παραγωγής, του σχεδιασμού, της 
μεταποίησης, της συσκευασίας, του 
ελέγχου των τροφίμων, της μείωσης των 
αποβλήτων, της αξιοποίησης των 
υποπροϊόντων και της ασφαλούς 
απόρριψης των ζωικών υποπροϊόντων. Θα 
δημιουργηθούν καινοτόμες και βιώσιμες 
αποδοτικές ως προς τους πόρους 
διαδικασίες, και διαφοροποιημένα, 
ασφαλή, οικονομικά και υψηλής ποιότητας 
προϊόντα. Με τον τρόπο αυτό θα ενισχυθεί 
το δυναμικό καινοτομίας της ευρωπαϊκής 
αλυσίδας διάθεσης τροφίμων, θα ενισχυθεί 
η ανταγωνιστικότητά της, θα δημιουργηθεί 
οικονομική ανάπτυξη και θέσεις 
απασχόλησης και θα μπορέσει η 
ευρωπαϊκή βιομηχανία τροφίμων να 
ανταποκριθεί στις αλλαγές. Άλλες πτυχές 
που πρέπει να εξεταστούν είναι η 
ιχνηλασιμότητα, η εφοδιαστική και οι 
υπηρεσίες, οι κοινωνικοοικονομικοί 
παράγοντες, η ανθεκτικότητα της 
επισιτιστικής αλυσίδας έναντι των 
περιβαλλοντικών και κλιματικών αλλαγών 
και ο περιορισμός του αρνητικού 
αντίκτυπου των δραστηριοτήτων της 
επισιτιστικής αλυσίδας και της 
μεταβαλλόμενης διατροφής και των 
συστημάτων παραγωγής στο περιβάλλον.

Αιτιολόγηση

Η γεωργική παραγωγή εντάσσεται στην αρχή της αλυσίδας παραγωγής ειδών διατροφής και 
ζωοτροφών και πρέπει, για τον λόγο αυτό, να αναφέρεται με σαφήνεια.

Τροπολογία 29

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα I – μέρος III – σημείο 2 – σημείο 2.5 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Θα χρησιμοποιηθούν η ενίσχυση και η Θα χρησιμοποιηθούν η ενίσχυση και η 
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τυποποίηση για την επιτάχυνση της 
διάθεσης στην αγορά για καινοτόμα 
προϊόντα και υπηρεσίες με βάση τη 
βιοτεχνολογία.

τυποποίηση για την επιτάχυνση της 
διάθεσης στην αγορά για καινοτόμα 
προϊόντα και υπηρεσίες με βάση τη 
βιοτεχνολογία, από τα χερσαία και 
υδάτινα συστήματα παραγωγής μέχρι τον 
τελικό καταναλωτή.

Αιτιολόγηση

Πρέπει να καταστεί σαφές ότι σε ολόκληρη την αξιακή αλυσίδα θα εφαρμοστεί τυποποίηση, από 
την πρωτογενή παραγωγή (χερσαία ή υδάτινη) έως τον τελικό καταναλωτή. Αυτός είναι ο μόνος 
τρόπος για την εξασφάλιση ότι ολόκληρη η αξιακή αλυσίδα θα εκπληρώνει κοινούς στόχους.

Τροπολογία 30

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα I – μέρος III – σημείο 2 – σημείο 2.5 – παράγραφος 7

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Θα αναληφθούν δραστηριότητες 
πρόβλεψης σε όλους τους τομείς της βιο-
οικονομίας, συμπεριλαμβανομένης της 
ανάπτυξης βάσεων δεδομένων, δεικτών, 
και μοντέλων που θα καλύπτουν 
παγκόσμιες, ενωσιακές, εθνικές και 
περιφερειακές διαστάσεις. Θα 
δημιουργηθεί ένα ευρωπαϊκό 
παρατηρητήριο για την βιο-οικονομία 
ώστε να χαρτογραφήσει και να 
παρακολουθεί τις παγκόσμιες 
δραστηριότητες έρευνας και καινοτομίας, 
να αναπτύσσει βασικούς δείκτες 
επιδόσεων και να παρακολουθεί τις 
πολιτικές καινοτομίας στην βιο-οικονομία.

Θα αναληφθούν δραστηριότητες 
πρόβλεψης σε όλους τους τομείς της βιο-
οικονομίας, συμπεριλαμβανομένης της 
ανάπτυξης βάσεων δεδομένων, δεικτών, 
και μοντέλων που θα καλύπτουν 
παγκόσμιες, ενωσιακές, εθνικές και 
περιφερειακές διαστάσεις. Θα 
δημιουργηθεί ένα ευρωπαϊκό 
παρατηρητήριο για την βιο-οικονομία, το 
οποίο θα συγκεντρώνει όλους τους 
ενδιαφερομένους από την επιστήμη, τη 
βιομηχανία και την κοινωνία των 
πολιτών, ώστε να χαρτογραφήσει και να 
παρακολουθεί τις παγκόσμιες 
δραστηριότητες έρευνας και καινοτομίας, 
να αναπτύσσει βασικούς δείκτες 
επιδόσεων και να παρακολουθεί τις 
πολιτικές καινοτομίας στην βιο-οικονομία.

Τροπολογία 31

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα I – μέρος III – σημείο 3 – σημείο 3.2 – τίτλος
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3.2. Επισιτιστική ασφάλεια, βιώσιμη 
γεωργία, έρευνα στον τομέα της θάλασσας 
και της ναυτιλίας, και βιοοικονομία

3.2. Επισιτιστική ασφάλεια, βιώσιμη 
γεωργία και δασοκομία, έρευνα στον 
τομέα της θάλασσας και της ναυτιλίας, και 
βιοοικονομία
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