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Τροπολογία 270
Karin Kadenbach

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα I – μέρος III – σημείο 1.3 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η αποτελεσματική προαγωγή της υγείας, 
υποστηριζόμενη από μια στέρεη βάση 
τεκμηρίωσης, προλαμβάνει τις ασθένειες, 
βελτιώνει την ευεξία και είναι αποδοτική 
ως προς το κόστος. Η προαγωγή της υγείας 
και η πρόληψη ασθενειών εξαρτώνται 
επίσης από την κατανόηση των 
καθοριστικών παραγόντων για την υγεία, 
τα αποτελεσματικά εργαλεία πρόληψης, 
όπως τα εμβόλια, την αποτελεσματική 
επιτήρηση της υγείας και των ασθενειών 
και την ετοιμότητα, καθώς και τα 
αποτελεσματικά προγράμματα 
προσυμπτωματικού ελέγχου.

Η αποτελεσματική προαγωγή της υγείας, 
υποστηριζόμενη από μια στέρεη βάση 
τεκμηρίωσης, προλαμβάνει τις ασθένειες, 
βελτιώνει την ευεξία και είναι αποδοτική 
ως προς το κόστος. Η προαγωγή της υγείας 
και η πρόληψη ασθενειών εξαρτώνται 
επίσης από την κατανόηση των 
καθοριστικών παραγόντων για την υγεία, 
τα αποτελεσματικά εργαλεία πρόληψης, 
όπως τα εμβόλια, την αποτελεσματική 
επιτήρηση της υγείας και των ασθενειών 
και την ετοιμότητα, καθώς και τα 
αποτελεσματικά προγράμματα 
προσυμπτωματικού ελέγχου και την 
πρόσβαση σε έγκυρη, υψηλής ποιότητας, 
κατάλληλη και εξειδικευμένη θεραπεία.

Or. en

Τροπολογία 271
Glenis Willmott, Nessa Childers, Antonyia Parvanova

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα I – μέρος III – σημείο 1.3 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η αποτελεσματική προαγωγή της υγείας, 
υποστηριζόμενη από μια στέρεη βάση 
τεκμηρίωσης, προλαμβάνει τις ασθένειες, 
βελτιώνει την ευεξία και είναι αποδοτική 
ως προς το κόστος. Η προαγωγή της υγείας 
και η πρόληψη ασθενειών εξαρτώνται 
επίσης από την κατανόηση των 
καθοριστικών παραγόντων για την υγεία, 
τα αποτελεσματικά εργαλεία πρόληψης, 
όπως τα εμβόλια, την αποτελεσματική 

Η αποτελεσματική προαγωγή της υγείας, 
υποστηριζόμενη από μια στέρεη βάση 
τεκμηρίωσης, προλαμβάνει τις ασθένειες, 
βελτιώνει την σωματική και πνευματική 
ευεξία και είναι αποδοτική ως προς το 
κόστος. Η προαγωγή της υγείας και η 
πρόληψη ασθενειών εξαρτώνται επίσης 
από την κατανόηση των καθοριστικών 
παραγόντων και της στενής σχέσης 
μεταξύ σωματικής και ψυχικής υγείας, τα 
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επιτήρηση της υγείας και των ασθενειών 
και την ετοιμότητα, καθώς και τα 
αποτελεσματικά προγράμματα 
προσυμπτωματικού ελέγχου.

αποτελεσματικά εργαλεία πρόληψης, όπως 
τα εμβόλια, την αποτελεσματική 
επιτήρηση της υγείας και των ασθενειών 
και την ετοιμότητα, καθώς και τα 
αποτελεσματικά προγράμματα 
προσυμπτωματικού ελέγχου και έγκαιρης 
διάγνωσης.

Or. en

Τροπολογία 272
Christel Schaldemose

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα I – μέρος III – σημείο 1.3 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η αποτελεσματική προαγωγή της υγείας, 
υποστηριζόμενη από μια στέρεη βάση 
τεκμηρίωσης, προλαμβάνει τις ασθένειες, 
βελτιώνει την ευεξία και είναι αποδοτική 
ως προς το κόστος. Η προαγωγή της υγείας 
και η πρόληψη ασθενειών εξαρτώνται 
επίσης από την κατανόηση των 
καθοριστικών παραγόντων για την υγεία, 
τα αποτελεσματικά εργαλεία πρόληψης, 
όπως τα εμβόλια, την αποτελεσματική 
επιτήρηση της υγείας και των ασθενειών 
και την ετοιμότητα, καθώς και τα 
αποτελεσματικά προγράμματα 
προσυμπτωματικού ελέγχου.

Η αποτελεσματική προαγωγή της υγείας, 
υποστηριζόμενη από μια στέρεη βάση 
τεκμηρίωσης, προλαμβάνει τις ασθένειες, 
βελτιώνει την ευεξία και είναι αποδοτική 
ως προς το κόστος. Η προαγωγή της υγείας 
και η πρόληψη ασθενειών εξαρτώνται 
επίσης από την κατανόηση των 
καθοριστικών παραγόντων για την υγεία, 
συμπεριλαμβανομένης της παχυσαρκίας 
που αποτελεί μια από τις βασικές αιτίες 
πολλών χρόνιων ασθενειών, τα 
αποτελεσματικά εργαλεία πρόληψης, όπως 
τα εμβόλια, την αποτελεσματική 
επιτήρηση της υγείας και των ασθενειών 
και την ετοιμότητα, καθώς και τα 
αποτελεσματικά προγράμματα 
προσυμπτωματικού ελέγχου.

Or. da

Τροπολογία 273
Antonyia Parvanova

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα I – μέρος III – σημείο 1.3 – παράγραφος 1
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η αποτελεσματική προαγωγή της υγείας, 
υποστηριζόμενη από μια στέρεη βάση 
τεκμηρίωσης, προλαμβάνει τις ασθένειες, 
βελτιώνει την ευεξία και είναι αποδοτική 
ως προς το κόστος. Η προαγωγή της υγείας 
και η πρόληψη ασθενειών εξαρτώνται 
επίσης από την κατανόηση των 
καθοριστικών παραγόντων για την υγεία, 
τα αποτελεσματικά εργαλεία πρόληψης, 
όπως τα εμβόλια, την αποτελεσματική 
επιτήρηση της υγείας και των ασθενειών 
και την ετοιμότητα, καθώς και τα 
αποτελεσματικά προγράμματα 
προσυμπτωματικού ελέγχου.

Η αποτελεσματική προαγωγή της υγείας, 
υποστηριζόμενη από μια στέρεη βάση 
τεκμηρίωσης, προλαμβάνει τις ασθένειες, 
βελτιώνει την ευεξία και είναι αποδοτική 
ως προς το κόστος. Η προαγωγή της υγείας 
και η πρόληψη ασθενειών εξαρτώνται 
επίσης από την κατανόηση της δημόσιας 
υγείας και των σχετικών ερευνητικών 
αποτελεσμάτων,  των καθοριστικών 
παραγόντων για την υγεία, τα 
αποτελεσματικά εργαλεία πρόληψης, όπως 
τα εμβόλια, την αποτελεσματική 
επιτήρηση της υγείας και των ασθενειών 
και την ετοιμότητα, καθώς και τα 
αποτελεσματικά προγράμματα 
προσυμπτωματικού ελέγχου.

Or. en

Τροπολογία 274
Philippe Juvin

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα I – μέρος III – σημείο 1.3 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η αποτελεσματική προαγωγή της υγείας, 
υποστηριζόμενη από μια στέρεη βάση 
τεκμηρίωσης, προλαμβάνει τις ασθένειες,
βελτιώνει την ευεξία και είναι αποδοτική
ως προς το κόστος. Η προαγωγή της υγείας 
και η πρόληψη ασθενειών εξαρτώνται 
επίσης από την κατανόηση των 
καθοριστικών παραγόντων για την υγεία, 
τα αποτελεσματικά εργαλεία πρόληψης, 
όπως τα εμβόλια, την αποτελεσματική 
επιτήρηση της υγείας και των ασθενειών 
και την ετοιμότητα, καθώς και τα 
αποτελεσματικά προγράμματα 
προσυμπτωματικού ελέγχου.

Η αποτελεσματική προαγωγή της υγείας
και η ευαισθητοποίηση σχετικά με τους 
παράγοντες κινδύνου προλαμβάνουν τις 
ασθένειες, βελτιώνουν την ευεξία και είναι
αποδοτικές ως προς το κόστος. Η 
προαγωγή της υγείας και η πρόληψη 
ασθενειών εξαρτώνται επίσης από την 
κατανόηση των καθοριστικών παραγόντων 
για την υγεία, από ευρωπαϊκά δεδομένα 
που βασίζονται σε κοινούς δείκτες,
αποτελεσματικά εργαλεία πρόληψης, όπως 
τα εμβόλια, την αποτελεσματική 
επιτήρηση της υγείας και των ασθενειών 
και την ετοιμότητα, καθώς και τα 
αποτελεσματικά προγράμματα 
προσυμπτωματικού ελέγχου.
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Or. fr

Τροπολογία 275
Petru Constantin Luhan

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα I – μέρος III – σημείο 1.3 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Οι επιτυχείς προσπάθειες πρόληψης, 
διαχείρισης, αντιμετώπισης και θεραπείας 
ασθενειών, αναπηριών και μειωμένης 
λειτουργικότητας υποστηρίζονται από τη 
θεμελιώδη κατανόηση των καθοριστικών 
παραγόντων και αιτιών τους, των 
διεργασιών και επιπτώσεών τους, καθώς 
και των παραγόντων που επηρεάζουν την 
καλή υγεία και ευεξία. Η αποτελεσματική 
ανταλλαγή δεδομένων και η διασύνδεση 
των εν λόγω δεδομένων με μεγάλης 
κλίμακας μελέτες επί ομάδων πληθυσμού 
είναι επίσης ουσιαστική, όπως και η 
μεταφορά των αποτελεσμάτων της έρευνας 
σε κλινικό επίπεδο, ιδίως μέσω της 
διεξαγωγής κλινικών δοκιμών.

Οι επιτυχείς προσπάθειες πρόληψης, 
διαχείρισης, αντιμετώπισης και θεραπείας 
ασθενειών, ανεπαρκειών και μειωμένης 
λειτουργικότητας υποστηρίζονται από τη 
θεμελιώδη κατανόηση των καθοριστικών 
παραγόντων και αιτιών τους, των 
διεργασιών και επιπτώσεών τους, καθώς 
και των παραγόντων που επηρεάζουν την 
καλή υγεία και ευεξία. Η αποτελεσματική 
ανταλλαγή δεδομένων και η διασύνδεση 
των εν λόγω δεδομένων με μεγάλης 
κλίμακας μελέτες επί ομάδων πληθυσμού 
είναι επίσης ουσιαστική, όπως και η 
μεταφορά των αποτελεσμάτων της έρευνας 
σε κλινικό επίπεδο, ιδίως μέσω της 
διεξαγωγής κλινικών δοκιμών.

Or. en

Τροπολογία 276
Alda Sousa

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα I – μέρος III – σημείο 1.3 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Οι επιτυχείς προσπάθειες πρόληψης, 
διαχείρισης, αντιμετώπισης και θεραπείας 
ασθενειών, αναπηριών και μειωμένης 
λειτουργικότητας υποστηρίζονται από τη 
θεμελιώδη κατανόηση των καθοριστικών 
παραγόντων και αιτιών τους, των 
διεργασιών και επιπτώσεών τους, καθώς 

Οι επιτυχείς προσπάθειες πρόληψης, 
διαχείρισης, αντιμετώπισης και θεραπείας 
ασθενειών, αναπηριών και μειωμένης 
λειτουργικότητας υποστηρίζονται από τη 
θεμελιώδη κατανόηση των καθοριστικών 
παραγόντων και αιτιών τους, των 
διεργασιών και επιπτώσεών τους, καθώς 
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και των παραγόντων που επηρεάζουν την 
καλή υγεία και ευεξία. Η αποτελεσματική 
ανταλλαγή δεδομένων και η διασύνδεση 
των εν λόγω δεδομένων με μεγάλης 
κλίμακας μελέτες επί ομάδων πληθυσμού 
είναι επίσης ουσιαστική, όπως και η 
μεταφορά των αποτελεσμάτων της έρευνας 
σε κλινικό επίπεδο, ιδίως μέσω της 
διεξαγωγής κλινικών δοκιμών.

και των παραγόντων που επηρεάζουν την 
καλή υγεία και ευεξία. Η χρήση των 
αποτελεσμάτων της βιοϊατρικής έρευνας 
για την ανάπτυξη ιατρικής για τις 
διάφορες παθολογίες σε συνδυασμό με 
διάγνωση, θεραπεία και περίθαλψη 
προσιτή σε όλους τους πολίτες αποτελεί 
ισχυρό εργαλείο για την αύξηση της 
κάλυψης και της αποτελεσματικότητας 
της περίθαλψης και της ποιότητας ζωής 
των ασθενών. Η αποτελεσματική 
ανταλλαγή δεδομένων και η διασύνδεση 
των εν λόγω δεδομένων με μεγάλης 
κλίμακας μελέτες επί ομάδων πληθυσμού 
είναι επίσης ουσιαστική, όπως και η 
μεταφορά των αποτελεσμάτων της έρευνας 
σε κλινικό επίπεδο, ιδίως μέσω της 
διεξαγωγής κλινικών δοκιμών.

Or. pt

Τροπολογία 277
Karin Kadenbach

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα I – μέρος III – σημείο 1.3 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Οι επιτυχείς προσπάθειες πρόληψης, 
διαχείρισης, αντιμετώπισης και θεραπείας 
ασθενειών, αναπηριών και μειωμένης 
λειτουργικότητας υποστηρίζονται από τη 
θεμελιώδη κατανόηση των καθοριστικών 
παραγόντων και αιτιών τους, των 
διεργασιών και επιπτώσεών τους, καθώς 
και των παραγόντων που επηρεάζουν την 
καλή υγεία και ευεξία. Η αποτελεσματική 
ανταλλαγή δεδομένων και η διασύνδεση 
των εν λόγω δεδομένων με μεγάλης 
κλίμακας μελέτες επί ομάδων πληθυσμού 
είναι επίσης ουσιαστική, όπως και η 
μεταφορά των αποτελεσμάτων της έρευνας 
σε κλινικό επίπεδο, ιδίως μέσω της 
διεξαγωγής κλινικών δοκιμών.

Οι επιτυχείς προσπάθειες πρόληψης, 
διαχείρισης, αντιμετώπισης και θεραπείας 
ασθενειών, αναπηριών και μειωμένης 
λειτουργικότητας υποστηρίζονται από τη 
θεμελιώδη κατανόηση των καθοριστικών 
παραγόντων και αιτιών τους, των 
διεργασιών και επιπτώσεών τους, καθώς 
και των παραγόντων που επηρεάζουν την 
καλή υγεία και ευεξία. Η αποτελεσματική 
ανταλλαγή δεδομένων και η διασύνδεση 
των εν λόγω δεδομένων με μεγάλης 
κλίμακας μελέτες επί ομάδων πληθυσμού 
είναι επίσης ουσιαστική, όπως και η 
μεταφορά των αποτελεσμάτων της έρευνας 
σε κλινικό επίπεδο, ιδίως μέσω της 
διεξαγωγής κλινικών δοκιμών (π.χ. σε 
διεπιστημονικά, εξειδικευμένα σε 
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συγκεκριμένες ασθένειες κέντρα).

Or. en

Τροπολογία 278
Christel Schaldemose

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα I – μέρος III – σημείο 1.3 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Οι επιτυχείς προσπάθειες πρόληψης, 
διαχείρισης, αντιμετώπισης και θεραπείας 
ασθενειών, αναπηριών και μειωμένης 
λειτουργικότητας υποστηρίζονται από τη 
θεμελιώδη κατανόηση των καθοριστικών 
παραγόντων και αιτιών τους, των 
διεργασιών και επιπτώσεών τους, καθώς 
και των παραγόντων που επηρεάζουν την 
καλή υγεία και ευεξία. Η αποτελεσματική 
ανταλλαγή δεδομένων και η διασύνδεση 
των εν λόγω δεδομένων με μεγάλης 
κλίμακας μελέτες επί ομάδων πληθυσμού 
είναι επίσης ουσιαστική, όπως και η 
μεταφορά των αποτελεσμάτων της έρευνας 
σε κλινικό επίπεδο, ιδίως μέσω της 
διεξαγωγής κλινικών δοκιμών.

Οι επιτυχείς προσπάθειες πρόληψης, 
διαχείρισης, αντιμετώπισης και θεραπείας 
ασθενειών, αναπηριών και μειωμένης 
λειτουργικότητας υποστηρίζονται από τη 
θεμελιώδη κατανόηση των καθοριστικών 
παραγόντων και αιτιών τους, των 
διεργασιών και επιπτώσεών τους, καθώς 
και των παραγόντων που επηρεάζουν την 
καλή υγεία και ευεξία. Η αποτελεσματική 
ανταλλαγή δεδομένων, η τυποποιημένη 
επεξεργασία των δεδομένων, και η 
διασύνδεση των εν λόγω δεδομένων με 
μεγάλης κλίμακας μελέτες επί ομάδων 
πληθυσμού είναι επίσης ουσιαστική, όπως 
και η μεταφορά των αποτελεσμάτων της 
έρευνας σε κλινικό επίπεδο, ιδίως μέσω 
της διεξαγωγής κλινικών δοκιμών.

Or. da

Τροπολογία 279
Philippe Juvin

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα I – μέρος III – σημείο 1.3 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Οι επιτυχείς προσπάθειες πρόληψης,
διαχείρισης, αντιμετώπισης και θεραπείας 
ασθενειών, αναπηριών και μειωμένης 
λειτουργικότητας υποστηρίζονται από τη 

Οι επιτυχείς προσπάθειες πρόληψης, 
διαχείρισης, αντιμετώπισης και θεραπείας 
ασθενειών, αναπηριών και μειωμένης 
λειτουργικότητας υποστηρίζονται από τη 
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θεμελιώδη κατανόηση των καθοριστικών 
παραγόντων και αιτιών τους, των 
διεργασιών και επιπτώσεών τους, καθώς 
και των παραγόντων που επηρεάζουν την 
καλή υγεία και ευεξία. Η αποτελεσματική 
ανταλλαγή δεδομένων και η διασύνδεση 
των εν λόγω δεδομένων με μεγάλης 
κλίμακας μελέτες επί ομάδων πληθυσμού 
είναι επίσης ουσιαστική, όπως και η 
μεταφορά των αποτελεσμάτων της έρευνας 
σε κλινικό επίπεδο, ιδίως μέσω της 
διεξαγωγής κλινικών δοκιμών.

θεμελιώδη κατανόηση των καθοριστικών 
παραγόντων και αιτιών τους, των 
διεργασιών και επιπτώσεών τους, καθώς 
και των παραγόντων που επηρεάζουν την 
καλή υγεία και ευεξία. Η αποτελεσματική 
ανταλλαγή δεδομένων και η διασύνδεση 
των εν λόγω δεδομένων με μεγάλης 
κλίμακας μελέτες επί ομάδων πληθυσμού, 
κυρίως ευρωπαϊκές (με βάση το 
παράδειγμα της ομάδας Framingham για 
τα καρδιοαγγειακά νοσήματα) είναι 
επίσης ουσιαστική, όπως και η μεταφορά 
των αποτελεσμάτων της έρευνας σε 
κλινικό επίπεδο, ιδίως μέσω της 
διεξαγωγής πολυκεντρικών κλινικών 
δοκιμών.

Or. fr

Τροπολογία 280
Cristina Gutiérrez-Cortines, Françoise Grossetête

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα I – μέρος III – σημείο 1.3 – παράγραφος 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Πρέπει να αναπτυχθεί εξατομικευμένη 
ιατρική φροντίδα, προκειμένου να 
δημιουργηθούν νέες προληπτικές και 
θεραπευτικές στρατηγικές που να 
μπορούν να προσαρμοστούν στις 
απαιτήσεις του ασθενούς, ούτως ώστε να 
αυξηθεί η πρόληψη και η έγκαιρη 
διάγνωση των ασθενειών. Οι παράγοντες 
που επηρεάζουν τη θεραπευτική 
διαδικασία λήψης αποφάσεων πρέπει να 
εντοπιστούν, να διευκρινιστούν 
περαιτέρω και να αναπτυχθούν μέσω της 
έρευνας.

Or. en
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Τροπολογία 281
Oreste Rossi

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα I – μέρος III – σημείο 1.3 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η αυξανόμενη επιβάρυνση λόγω 
ασθενειών και αναπηρίας στο πλαίσιο του 
γηράσκοντος πληθυσμού θέτει περαιτέρω 
απαιτήσεις για τους τομείς της υγείας και 
της περίθαλψης. Προκειμένου να 
διατηρηθούν η αποτελεσματική υγεία και 
περίθαλψη για όλες τις ηλικίες, 
απαιτούνται προσπάθειες για τη βελτίωση 
της διαδικασίας λήψης αποφάσεων κατά 
την πρόληψη και θεραπεία, τον 
προσδιορισμό και τη στήριξη της διάδοσης 
των βέλτιστων πρακτικών στους τομείς της 
υγείας και της περίθαλψης, και τη στήριξη 
της ολοκληρωμένης περίθαλψης και της 
ευρείας αποδοχής των τεχνολογικών, 
οργανωτικών και κοινωνικών καινοτομιών 
οι οποίες επιτρέπουν, ιδίως στα άτομα 
μεγαλύτερης ηλικίας και στα άτομα με 
ειδικές ανάγκες, να παραμένουν ενεργά και 
ανεξάρτητα. Αυτό συμβάλλει στην αύξηση 
και παράταση της διάρκειας της 
σωματικής, κοινωνικής και ψυχικής 
ευεξίας.

Η αυξανόμενη επιβάρυνση λόγω 
ασθενειών και αναπηρίας στο πλαίσιο του 
γηράσκοντος πληθυσμού θέτει περαιτέρω 
απαιτήσεις για τους τομείς της υγείας και 
της περίθαλψης. Προκειμένου να 
διατηρηθούν η αποτελεσματική υγεία και 
περίθαλψη για όλες τις ηλικίες, 
απαιτούνται προσπάθειες για τη βελτίωση 
της διαδικασίας λήψης αποφάσεων κατά 
την πρόληψη και θεραπεία, τον 
προσδιορισμό και τη στήριξη της διάδοσης 
των βέλτιστων πρακτικών στους τομείς της 
υγείας και της περίθαλψης, και τη στήριξη 
της ολοκληρωμένης περίθαλψης και της 
ευρείας αποδοχής των τεχνολογικών, 
οργανωτικών και κοινωνικών καινοτομιών 
οι οποίες επιτρέπουν, ιδίως στα άτομα 
μεγαλύτερης ηλικίας, στα άτομα με 
χρόνιες ασθένειες και στα άτομα με 
ειδικές ανάγκες, να παραμένουν ενεργά και 
ανεξάρτητα. Αυτό συμβάλλει στην αύξηση 
και παράταση της διάρκειας της 
σωματικής, κοινωνικής και ψυχικής 
ευεξίας.

Or. en

Αιτιολόγηση

Οι χρόνιες ασθένειες αποτελούν τη μεγαλύτερη πρόκληση στην επίτευξη του στόχου της ΕΕ για 
την πρόσθεση δύο ετών υγιούς ζωής για τους πολίτες της Ευρώπης έως το 2020. Ιδιαίτερη 
αναφορά πρέπει να γίνει στη διασφάλιση ότι όλοι οι άνθρωποι με χρόνιες παθήσεις πρέπει να 
επωφεληθούν από τη βελτιωμένη λήψη αποφάσεων σχετικά με την πρόληψη και τη θεραπεία, τη 
διάδοση των βέλτιστων πρακτικών και την υιοθέτηση των τεχνολογικών και κοινωνικών 
καινοτομιών.

Τροπολογία 282
Petru Constantin Luhan
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Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα I – μέρος III – σημείο 1.3 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η αυξανόμενη επιβάρυνση λόγω 
ασθενειών και αναπηρίας στο πλαίσιο του 
γηράσκοντος πληθυσμού θέτει περαιτέρω 
απαιτήσεις για τους τομείς της υγείας και 
της περίθαλψης. Προκειμένου να 
διατηρηθούν η αποτελεσματική υγεία και 
περίθαλψη για όλες τις ηλικίες, 
απαιτούνται προσπάθειες για τη βελτίωση 
της διαδικασίας λήψης αποφάσεων κατά 
την πρόληψη και θεραπεία, τον 
προσδιορισμό και τη στήριξη της διάδοσης 
των βέλτιστων πρακτικών στους τομείς της 
υγείας και της περίθαλψης, και τη στήριξη 
της ολοκληρωμένης περίθαλψης και της 
ευρείας αποδοχής των τεχνολογικών, 
οργανωτικών και κοινωνικών καινοτομιών 
οι οποίες επιτρέπουν, ιδίως στα άτομα 
μεγαλύτερης ηλικίας και στα άτομα με 
ειδικές ανάγκες, να παραμένουν ενεργά και 
ανεξάρτητα. Αυτό συμβάλλει στην αύξηση 
και παράταση της διάρκειας της 
σωματικής, κοινωνικής και ψυχικής 
ευεξίας.

Η αυξανόμενη επιβάρυνση λόγω 
ασθενειών και αναπηρίας στο πλαίσιο του 
γηράσκοντος πληθυσμού θέτει περαιτέρω 
απαιτήσεις για τους τομείς της υγείας και 
της περίθαλψης. Προκειμένου να 
διατηρηθούν η αποτελεσματική υγεία και 
περίθαλψη για όλες τις ηλικίες, 
απαιτούνται προσπάθειες για τη βελτίωση 
της διαδικασίας λήψης αποφάσεων κατά 
την πρόληψη και θεραπεία, τον 
προσδιορισμό και τη στήριξη της διάδοσης 
των βέλτιστων πρακτικών στους τομείς της 
υγείας και της περίθαλψης, και τη στήριξη 
της ολοκληρωμένης περίθαλψης και της 
ευρείας αποδοχής των τεχνολογικών, 
οργανωτικών και κοινωνικών καινοτομιών 
οι οποίες επιτρέπουν, ιδίως στα άτομα 
μεγαλύτερης ηλικίας καθώς και στα 
άτομα που έχουν υποστεί μια αναπηρία 
κατά τη διάρκεια της ζωής τους να 
παραμένουν ενεργά και ανεξάρτητα. Αυτό 
συμβάλλει στην αύξηση και παράταση της 
διάρκειας της σωματικής, κοινωνικής και 
ψυχικής ευεξίας.

Or. en

Τροπολογία 283
Karin Kadenbach

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα I – μέρος III – σημείο 1.3 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η αυξανόμενη επιβάρυνση λόγω 
ασθενειών και αναπηρίας στο πλαίσιο του 
γηράσκοντος πληθυσμού θέτει περαιτέρω 
απαιτήσεις για τους τομείς της υγείας και 
της περίθαλψης. Προκειμένου να 

Η αυξανόμενη επιβάρυνση λόγω 
ασθενειών και αναπηρίας στο πλαίσιο του 
γηράσκοντος πληθυσμού θέτει περαιτέρω 
απαιτήσεις για τους τομείς της υγείας και 
της περίθαλψης. Προκειμένου να 
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διατηρηθούν η αποτελεσματική υγεία και 
περίθαλψη για όλες τις ηλικίες, 
απαιτούνται προσπάθειες για τη βελτίωση 
της διαδικασίας λήψης αποφάσεων κατά 
την πρόληψη και θεραπεία, τον 
προσδιορισμό και τη στήριξη της διάδοσης 
των βέλτιστων πρακτικών στους τομείς της 
υγείας και της περίθαλψης, και τη στήριξη 
της ολοκληρωμένης περίθαλψης και της 
ευρείας αποδοχής των τεχνολογικών, 
οργανωτικών και κοινωνικών καινοτομιών 
οι οποίες επιτρέπουν, ιδίως στα άτομα 
μεγαλύτερης ηλικίας και στα άτομα με 
ειδικές ανάγκες, να παραμένουν ενεργά και 
ανεξάρτητα. Αυτό συμβάλλει στην αύξηση 
και παράταση της διάρκειας της 
σωματικής, κοινωνικής και ψυχικής 
ευεξίας.

διατηρηθούν η αποτελεσματική υγεία και 
περίθαλψη για όλα τα άτομα, ανεξάρτητα 
από την ηλικία, το φύλο και τα 
οικονομικά τους μέσα,  απαιτούνται 
προσπάθειες για τη βελτίωση της 
διαδικασίας λήψης αποφάσεων κατά την 
πρόληψη και θεραπεία, τον προσδιορισμό 
και τη στήριξη της διάδοσης των 
βέλτιστων πρακτικών στους τομείς της 
υγείας και της περίθαλψης, και τη στήριξη 
της ολοκληρωμένης περίθαλψης 
(ενδεχομένως κατά περίπτωση σε 
εξειδικευμένα κέντρα) και της ευρείας 
αποδοχής των τεχνολογικών, οργανωτικών 
και κοινωνικών καινοτομιών οι οποίες 
επιτρέπουν, ιδίως στα άτομα μεγαλύτερης 
ηλικίας, στα άτομα με ειδικές ανάγκες και 
στους ασθενείς να παραμένουν ενεργοί και 
ανεξάρτητοι. Αυτό συμβάλλει στην 
αύξηση και παράταση της διάρκειας της 
σωματικής, κοινωνικής και ψυχικής 
ευεξίας και της ποιότητας ζωής.

Or. en

Τροπολογία 284
Glenis Willmott, Nessa Childers, Antonyia Parvanova

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα I – μέρος III – σημείο 1.3 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η αυξανόμενη επιβάρυνση λόγω 
ασθενειών και αναπηρίας στο πλαίσιο του 
γηράσκοντος πληθυσμού θέτει περαιτέρω 
απαιτήσεις για τους τομείς της υγείας και 
της περίθαλψης. Προκειμένου να 
διατηρηθούν η αποτελεσματική υγεία και 
περίθαλψη για όλες τις ηλικίες, 
απαιτούνται προσπάθειες για τη βελτίωση 
της διαδικασίας λήψης αποφάσεων κατά 
την πρόληψη και θεραπεία, τον 
προσδιορισμό και τη στήριξη της διάδοσης 
των βέλτιστων πρακτικών στους τομείς της 
υγείας και της περίθαλψης, και τη στήριξη 

Η αυξανόμενη επιβάρυνση λόγω 
ασθενειών και αναπηρίας στο πλαίσιο του 
γηράσκοντος πληθυσμού θέτει περαιτέρω 
απαιτήσεις για τους τομείς της υγείας και 
της περίθαλψης. Προκειμένου να 
διατηρηθούν η αποτελεσματική υγεία και 
περίθαλψη για όλες τις ηλικίες, 
απαιτούνται προσπάθειες για τη βελτίωση 
της διαδικασίας λήψης αποφάσεων κατά 
την πρόληψη και θεραπεία, τον 
προσδιορισμό και τη στήριξη της διάδοσης 
των βέλτιστων πρακτικών στους τομείς της 
υγείας και της περίθαλψης, και τη στήριξη 
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της ολοκληρωμένης περίθαλψης και της 
ευρείας αποδοχής των τεχνολογικών, 
οργανωτικών και κοινωνικών καινοτομιών 
οι οποίες επιτρέπουν, ιδίως στα άτομα 
μεγαλύτερης ηλικίας και στα άτομα με 
ειδικές ανάγκες, να παραμένουν ενεργά και 
ανεξάρτητα. Αυτό συμβάλλει στην αύξηση 
και παράταση της διάρκειας της 
σωματικής, κοινωνικής και ψυχικής 
ευεξίας.

της ολοκληρωμένης περίθαλψης και της 
ευρείας αποδοχής των τεχνολογικών, 
οργανωτικών και κοινωνικών καινοτομιών 
οι οποίες επιτρέπουν, ιδίως στα άτομα 
μεγαλύτερης ηλικίας, στα άτομα με 
χρόνιες ασθένειες και στα άτομα με 
ειδικές ανάγκες, να παραμένουν ενεργά και 
ανεξάρτητα. Αυτό συμβάλλει στην αύξηση 
και παράταση της διάρκειας της 
σωματικής, κοινωνικής και ψυχικής 
ευεξίας.

Or. en

Τροπολογία 285
Christa Klaß

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα I – μέρος III – σημείο 1.3 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η αυξανόμενη επιβάρυνση λόγω 
ασθενειών και αναπηρίας στο πλαίσιο του 
γηράσκοντος πληθυσμού θέτει περαιτέρω 
απαιτήσεις για τους τομείς της υγείας και 
της περίθαλψης. Προκειμένου να 
διατηρηθούν η αποτελεσματική υγεία και 
περίθαλψη για όλες τις ηλικίες, 
απαιτούνται προσπάθειες για τη βελτίωση 
της διαδικασίας λήψης αποφάσεων κατά 
την πρόληψη και θεραπεία, τον 
προσδιορισμό και τη στήριξη της διάδοσης 
των βέλτιστων πρακτικών στους τομείς της 
υγείας και της περίθαλψης, και τη στήριξη 
της ολοκληρωμένης περίθαλψης και της 
ευρείας αποδοχής των τεχνολογικών, 
οργανωτικών και κοινωνικών καινοτομιών 
οι οποίες επιτρέπουν, ιδίως στα άτομα 
μεγαλύτερης ηλικίας και στα άτομα με 
ειδικές ανάγκες, να παραμένουν ενεργά και 
ανεξάρτητα. Αυτό συμβάλλει στην αύξηση 
και παράταση της διάρκειας της 
σωματικής, κοινωνικής και ψυχικής 
ευεξίας.

Η αυξανόμενη επιβάρυνση λόγω 
ασθενειών και αναπηρίας στο πλαίσιο του 
γηράσκοντος πληθυσμού θέτει περαιτέρω 
απαιτήσεις για τους τομείς της υγείας και 
της περίθαλψης. Προκειμένου να 
διατηρηθούν η αποτελεσματική υγεία και 
περίθαλψη για όλες τις ηλικίες, 
απαιτούνται προσπάθειες για τη βελτίωση 
της διαδικασίας λήψης αποφάσεων κατά 
την πρόληψη και θεραπεία, τον 
προσδιορισμό και τη στήριξη της διάδοσης 
των βέλτιστων πρακτικών στους τομείς της 
υγείας και της περίθαλψης, και τη στήριξη 
της ολοκληρωμένης περίθαλψης και της 
ευρείας αποδοχής των τεχνολογικών, 
οργανωτικών και κοινωνικών καινοτομιών 
οι οποίες επιτρέπουν, ιδίως στα άτομα 
μεγαλύτερης ηλικίας, στα άτομα με 
χρόνιες ασθένειες και στα άτομα με 
ειδικές ανάγκες, να παραμένουν ενεργά και 
ανεξάρτητα. Αυτό συμβάλλει στην αύξηση 
και παράταση της διάρκειας της 
σωματικής, κοινωνικής και ψυχικής 
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ευεξίας.

Or. en

Τροπολογία 286
Antonyia Parvanova

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα I – μέρος III – σημείο 1.3 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η αυξανόμενη επιβάρυνση λόγω 
ασθενειών και αναπηρίας στο πλαίσιο του 
γηράσκοντος πληθυσμού θέτει περαιτέρω 
απαιτήσεις για τους τομείς της υγείας και 
της περίθαλψης. Προκειμένου να 
διατηρηθούν η αποτελεσματική υγεία και 
περίθαλψη για όλες τις ηλικίες, 
απαιτούνται προσπάθειες για τη βελτίωση 
της διαδικασίας λήψης αποφάσεων κατά 
την πρόληψη και θεραπεία, τον 
προσδιορισμό και τη στήριξη της διάδοσης 
των βέλτιστων πρακτικών στους τομείς της 
υγείας και της περίθαλψης, και τη στήριξη 
της ολοκληρωμένης περίθαλψης και της 
ευρείας αποδοχής των τεχνολογικών, 
οργανωτικών και κοινωνικών καινοτομιών 
οι οποίες επιτρέπουν, ιδίως στα άτομα 
μεγαλύτερης ηλικίας και στα άτομα με 
ειδικές ανάγκες, να παραμένουν ενεργά και 
ανεξάρτητα. Αυτό συμβάλλει στην αύξηση 
και παράταση της διάρκειας της 
σωματικής, κοινωνικής και ψυχικής 
ευεξίας.

Η αυξανόμενη επιβάρυνση λόγω 
ασθενειών και αναπηρίας στο πλαίσιο του 
γηράσκοντος πληθυσμού θέτει περαιτέρω 
απαιτήσεις για τους τομείς της υγείας και 
της περίθαλψης. Προκειμένου να 
διατηρηθούν η αποτελεσματική υγεία και 
περίθαλψη για όλες τις ηλικίες, 
απαιτούνται προσπάθειες για τη βελτίωση 
της διαδικασίας λήψης αποφάσεων κατά 
την πρόληψη και θεραπεία, τον 
προσδιορισμό και τη στήριξη της διάδοσης 
των βέλτιστων πρακτικών στους τομείς της 
υγείας και της περίθαλψης, τη 
χειραφέτηση των πολιτών και των 
ασθενών μέσω της ενημέρωσης για την 
υγεία, και τη στήριξη της ολοκληρωμένης 
περίθαλψης και της ευρείας αποδοχής των 
τεχνολογικών, οργανωτικών και 
κοινωνικών καινοτομιών οι οποίες 
επιτρέπουν, ιδίως στα άτομα μεγαλύτερης 
ηλικίας και στα άτομα με ειδικές ανάγκες, 
να παραμένουν ενεργά και ανεξάρτητα. 
Αυτό συμβάλλει στην αύξηση και 
παράταση της διάρκειας της σωματικής, 
κοινωνικής και ψυχικής ευεξίας.

Or. en

Τροπολογία 287
Philippe Juvin



AM\906357EL.doc 15/99 PE492.613v01-00

EL

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα I – μέρος III – σημείο 1.3 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η αυξανόμενη επιβάρυνση λόγω 
ασθενειών και αναπηρίας στο πλαίσιο του 
γηράσκοντος πληθυσμού θέτει περαιτέρω 
απαιτήσεις για τους τομείς της υγείας και 
της περίθαλψης. Προκειμένου να 
διατηρηθούν η αποτελεσματική υγεία και 
περίθαλψη για όλες τις ηλικίες, 
απαιτούνται προσπάθειες για τη βελτίωση 
της διαδικασίας λήψης αποφάσεων κατά 
την πρόληψη και θεραπεία, τον 
προσδιορισμό και τη στήριξη της διάδοσης 
των βέλτιστων πρακτικών στους τομείς της 
υγείας και της περίθαλψης, και τη στήριξη 
της ολοκληρωμένης περίθαλψης και της 
ευρείας αποδοχής των τεχνολογικών, 
οργανωτικών και κοινωνικών καινοτομιών 
οι οποίες επιτρέπουν, ιδίως στα άτομα 
μεγαλύτερης ηλικίας και στα άτομα με 
ειδικές ανάγκες, να παραμένουν ενεργά και 
ανεξάρτητα. Αυτό συμβάλλει στην αύξηση 
και παράταση της διάρκειας της 
σωματικής, κοινωνικής και ψυχικής 
ευεξίας.

Η αυξανόμενη επιβάρυνση λόγω 
ασθενειών και αναπηρίας στο πλαίσιο του 
γηράσκοντος πληθυσμού θέτει περαιτέρω 
απαιτήσεις για τους τομείς της υγείας και 
της περίθαλψης. Προκειμένου να 
διατηρηθούν η αποτελεσματική υγεία και 
περίθαλψη για όλες τις ηλικίες, 
απαιτούνται προσπάθειες για τη βελτίωση 
της διαδικασίας λήψης αποφάσεων κατά 
την πρόληψη, τη θεραπεία και τη 
διάγνωση, τον προσδιορισμό και τη 
στήριξη της διάδοσης των βέλτιστων 
πρακτικών στους τομείς της υγείας και της 
περίθαλψης, και τη στήριξη της 
ολοκληρωμένης περίθαλψης και της 
ευρείας αποδοχής των τεχνολογικών, 
οργανωτικών και κοινωνικών καινοτομιών 
οι οποίες επιτρέπουν, ιδίως στα άτομα 
μεγαλύτερης ηλικίας και στα άτομα με 
ειδικές ανάγκες, να παραμένουν ενεργά και 
ανεξάρτητα. Αυτό συμβάλλει στην αύξηση 
και παράταση της διάρκειας της 
σωματικής, κοινωνικής και ψυχικής 
ευεξίας.

Or. fr

Τροπολογία 288
Oreste Rossi

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα I – μέρος III – σημείο 1.3 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Όλες αυτές οι δραστηριότητες θα 
αναληφθούν με τέτοιο τρόπο ώστε να 
παρέχουν στήριξη καθ’ όλη τη διάρκεια 
του κύκλου έρευνας και καινοτομίας, 
ενισχύοντας την ανταγωνιστικότητα των 
βιομηχανιών που είναι εγκατεστημένες 

Όλες αυτές οι δραστηριότητες θα 
αναληφθούν με τέτοιο τρόπο ώστε να 
παρέχουν στήριξη καθ’ όλη τη διάρκεια 
του κύκλου έρευνας και καινοτομίας, 
ενισχύοντας την ανταγωνιστικότητα των 
βιομηχανιών που είναι εγκατεστημένες 
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στην Ευρώπη και την ανάπτυξη νέων 
ευκαιριών στην αγορά.

στην Ευρώπη και την ανάπτυξη νέων 
ευκαιριών στην αγορά. Έμφαση θα δοθεί 
επίσης στη συμμετοχή όλων των 
ενδιαφερομένων μερών –
συμπεριλαμβανομένων των ασθενών και 
των οργανώσεων ασθενών – προκειμένου 
να αναπτυχθεί ένα πρόγραμμα έρευνας 
και καινοτομίας, που θα εμπλέκει ενεργά 
τους πολίτες και θα εκφράζει τις ανάγκες 
και τις προσδοκίες τους.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η χρηματοδοτούμενη από την ΕΕ έρευνα πρέπει να αντικατοπτρίζει τις ανάγκες και τις 
προσδοκίες των πολιτών και να παρέχει βοήθεια στους ίδιους τους ασθενείς. Με την 
τεχνογνωσία, τις ενδείξεις και τις ιδέες τους, οι οργανώσεις των ασθενών βρίσκονται σε 
ιδανική θέση για να βοηθήσουν τον καθορισμό της ατζέντας στον τομέα της έρευνας, να 
οικοδομήσουν ουσιαστικές σχέσεις με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς και να εκφράσουν με 
ενιαία φωνή τους ασθενείς.

Τροπολογία 289
Christa Klaß

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα I – μέρος III – σημείο 1.3 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Όλες αυτές οι δραστηριότητες θα 
αναληφθούν με τέτοιο τρόπο ώστε να 
παρέχουν στήριξη καθ’ όλη τη διάρκεια 
του κύκλου έρευνας και καινοτομίας, 
ενισχύοντας την ανταγωνιστικότητα των 
βιομηχανιών που είναι εγκατεστημένες 
στην Ευρώπη και την ανάπτυξη νέων 
ευκαιριών στην αγορά.

Όλες αυτές οι δραστηριότητες θα 
αναληφθούν με τέτοιο τρόπο ώστε να 
παρέχουν στήριξη καθ’ όλη τη διάρκεια 
του κύκλου έρευνας και καινοτομίας, 
ενισχύοντας την ανταγωνιστικότητα των 
βιομηχανιών που είναι εγκατεστημένες 
στην Ευρώπη και την ανάπτυξη νέων 
ευκαιριών στην αγορά. Για το σκοπό αυτό, 
μια ευρεία βάση έρευνας είναι υψίστης 
σημασίας για την επίτευξη υψηλού 
επιπέδου ανταγωνιστικότητας και 
μελλοντικής καινοτομίας στην 
Ευρωπαϊκή Ένωση·

Or. en
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Τροπολογία 290
Philippe Juvin

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα I – μέρος III – σημείο 1.3 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Όλες αυτές οι δραστηριότητες θα 
αναληφθούν με τέτοιο τρόπο ώστε να 
παρέχουν στήριξη καθ’ όλη τη διάρκεια 
του κύκλου έρευνας και καινοτομίας, 
ενισχύοντας την ανταγωνιστικότητα των 
βιομηχανιών που είναι εγκατεστημένες 
στην Ευρώπη και την ανάπτυξη νέων 
ευκαιριών στην αγορά.

Όλες αυτές οι δραστηριότητες θα 
αναληφθούν με τέτοιο τρόπο ώστε να 
παρέχουν στήριξη καθ’ όλη τη διάρκεια 
του κύκλου έρευνας και καινοτομίας, 
ενισχύοντας την ανάπτυξη νέων 
ευκαιριών στην αγορά και την
ανταγωνιστικότητα των βιομηχανιών που 
είναι εγκατεστημένες στην Ευρώπη και
υποστηρίζοντας τις ΜΜΕ.

Or. fr

Τροπολογία 291
Vittorio Prodi

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα I – μέρος III – σημείο 1.3 – παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Στις ειδικές δραστηριότητες 
συγκαταλέγονται: η κατανόηση των 
καθοριστικών παραγόντων που 
επηρεάζουν την υγεία
(συμπεριλαμβανομένων των παραγόντων 
που σχετίζονται με το περιβάλλον και το 
κλίμα), η βελτίωση της προαγωγής της 
υγείας και της πρόληψης ασθενειών, η 
κατανόηση των ασθενειών και η βελτίωση 
της διάγνωσης, η ανάπτυξη αποδοτικών ως 
προς το κόστος προγραμμάτων 
προσυμπτωματικού ελέγχου και η 
βελτίωση της εκτίμησης της προδιάθεσης 
σε κάποια ασθένεια, η βελτίωση της 
επιτήρησης και της ετοιμότητας, η 
ανάπτυξη καλύτερων προληπτικών 

Στις ειδικές δραστηριότητες 
συγκαταλέγονται: η κατανόηση των 
καθοριστικών παραγόντων που 
επηρεάζουν την υγεία
(συμπεριλαμβανομένων των παραγόντων 
που σχετίζονται με το περιβάλλον και το 
κλίμα), η βελτίωση της προαγωγής της 
υγείας και της πρόληψης ασθενειών,  η 
κατανόηση της εξέλιξης των ανθρώπινων
ασθενειών και της τοξικότητας, η 
βελτίωση της διάγνωσης και η κατανόηση 
των βιολογικών δεικτών και των τρόπων 
δράσης τους, η ανάπτυξη αποδοτικών ως 
προς το κόστος προγραμμάτων 
προσυμπτωματικού ελέγχου και η 
βελτίωση της εκτίμησης της προδιάθεσης 
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εμβολίων, η χρήση φαρμάκων in-silico για 
τη βελτίωση της διαχείρισης και της 
πρόβλεψης ασθενειών, η θεραπεία 
ασθενειών, η μεταφορά γνώσεων στην 
κλινική πράξη και οι κλιμακούμενες 
δράσεις καινοτομίας, η καλύτερη χρήση 
των δεδομένων για την υγεία, η ενεργός 
γήρανση, η ανεξάρτητη και 
υποβοηθούμενη διαβίωση, η ενδυνάμωση 
του ατόμου για αυτοδιαχείριση της υγείας 
του, η προαγωγή της ολοκληρωμένης 
περίθαλψης, η βελτίωση των 
επιστημονικών εργαλείων και μεθόδων για 
τη στήριξη της χάραξης πολιτικής και των 
ρυθμιστικών αναγκών, η βελτιστοποίηση 
της αποδοτικότητας και της 
αποτελεσματικότητας των συστημάτων 
υγειονομικής περίθαλψης, η μείωση των 
ανισοτήτων με λήψη τεκμηριωμένων 
αποφάσεων και η διάδοση των βέλτιστων 
πρακτικών, καθώς και οι καινοτόμες 
τεχνολογίες και προσεγγίσεις.

σε κάποια ασθένεια, η βελτίωση της 
επιτήρησης και της ετοιμότητας, η 
ανάπτυξη καλύτερων προληπτικών 
εμβολίων, η χρήση φαρμάκων in-silico για 
τη βελτίωση της διαχείρισης και της 
πρόβλεψης ασθενειών, η θεραπεία 
ασθενειών, η μεταφορά γνώσεων στην 
κλινική πράξη και οι κλιμακούμενες 
δράσεις καινοτομίας, η καλύτερη χρήση 
των δεδομένων για την υγεία, η ενεργός 
γήρανση, η ανεξάρτητη και 
υποβοηθούμενη διαβίωση, η ενδυνάμωση 
του ατόμου για αυτοδιαχείριση της υγείας 
του, η προαγωγή της ολοκληρωμένης 
περίθαλψης, η βελτίωση των 
επιστημονικών εργαλείων και μεθόδων
που σχετίζονται με την κατανόηση της 
ανθρώπινης υγείας και της ασθένειας για 
τη στήριξη της χάραξης πολιτικής και των 
ρυθμιστικών αναγκών· η βελτιστοποίηση 
της αποδοτικότητας και της 
αποτελεσματικότητας των συστημάτων 
υγειονομικής περίθαλψης, η μείωση των 
ανισοτήτων με λήψη τεκμηριωμένων 
αποφάσεων και η διάδοση των βέλτιστων 
πρακτικών, καθώς και οι καινοτόμες 
τεχνολογίες και προσεγγίσεις.

Or. en

Τροπολογία 292
Petru Constantin Luhan

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα I – μέρος III – σημείο 1.3 – παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Στις ειδικές δραστηριότητες 
συγκαταλέγονται: η κατανόηση των 
καθοριστικών παραγόντων που 
επηρεάζουν την υγεία 
(συμπεριλαμβανομένων των παραγόντων 
που σχετίζονται με το περιβάλλον και το 
κλίμα), η βελτίωση της προαγωγής της 
υγείας και της πρόληψης ασθενειών, η 

Στις ειδικές δραστηριότητες 
συγκαταλέγονται: η κατανόηση των 
καθοριστικών παραγόντων που 
επηρεάζουν την υγεία 
(συμπεριλαμβανομένων των παραγόντων 
που σχετίζονται με το περιβάλλον, την 
κοινωνία και το κλίμα), η βελτίωση της 
προαγωγής της υγείας και της πρόληψης 
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κατανόηση των ασθενειών και η βελτίωση 
της διάγνωσης, η ανάπτυξη αποδοτικών ως 
προς το κόστος προγραμμάτων 
προσυμπτωματικού ελέγχου και η 
βελτίωση της εκτίμησης της προδιάθεσης 
σε κάποια ασθένεια, η βελτίωση της 
επιτήρησης και της ετοιμότητας, η 
ανάπτυξη καλύτερων προληπτικών 
εμβολίων, η χρήση φαρμάκων in-silico για 
τη βελτίωση της διαχείρισης και της 
πρόβλεψης ασθενειών, η θεραπεία 
ασθενειών, η μεταφορά γνώσεων στην 
κλινική πράξη και οι κλιμακούμενες 
δράσεις καινοτομίας, η καλύτερη χρήση 
των δεδομένων για την υγεία, η ενεργός 
γήρανση, η ανεξάρτητη και 
υποβοηθούμενη διαβίωση, η ενδυνάμωση 
του ατόμου για αυτοδιαχείριση της υγείας 
του, η προαγωγή της ολοκληρωμένης 
περίθαλψης, η βελτίωση των 
επιστημονικών εργαλείων και μεθόδων για 
τη στήριξη της χάραξης πολιτικής και των 
ρυθμιστικών αναγκών, η βελτιστοποίηση 
της αποδοτικότητας και της 
αποτελεσματικότητας των συστημάτων 
υγειονομικής περίθαλψης, η μείωση των 
ανισοτήτων με λήψη τεκμηριωμένων 
αποφάσεων και η διάδοση των βέλτιστων 
πρακτικών, καθώς και οι καινοτόμες 
τεχνολογίες και προσεγγίσεις.

ασθενειών, η κατανόηση των ασθενειών 
και η βελτίωση της διάγνωσης, η ανάπτυξη 
αποδοτικών ως προς το κόστος 
προγραμμάτων προσυμπτωματικού 
ελέγχου και η βελτίωση της εκτίμησης της 
προδιάθεσης σε κάποια ασθένεια, η 
βελτίωση της επιτήρησης και της 
ετοιμότητας, η ανάπτυξη καλύτερων 
προληπτικών εμβολίων, η χρήση 
φαρμάκων in-silico για τη βελτίωση της 
διαχείρισης και της πρόβλεψης ασθενειών, 
η θεραπεία ασθενειών, η μεταφορά 
γνώσεων στην κλινική πράξη και οι 
κλιμακούμενες δράσεις καινοτομίας, η 
καλύτερη χρήση των δεδομένων για την 
υγεία, η κατανόηση των ανισοτήτων ως 
προς τον τύπο, την καταλληλότητα και 
την ποιότητα της υγειονομικής 
περίθαλψης και της διαθέσιμης 
θεραπείας για άτομα με αναπηρίες, 
συμπεριλαμβανομένων των συνεπειών για 
τα άτομα αυτά (π.χ. απώλεια της 
ανεξαρτησίας)· η διατήρηση μιας 
ενεργούς ζωής κατά τη γήρανση, η 
ανεξάρτητη και υποβοηθούμενη διαβίωση, 
για τους ηλικιωμένους και τα άτομα με 
αναπηρίες, ιδίως εκείνων που απαιτούν 
υψηλό επίπεδο υποστήριξης, η 
ενδυνάμωση του ατόμου για 
αυτοδιαχείριση της υγείας του, η 
προαγωγή της ολοκληρωμένης 
περίθαλψης· η βελτίωση των 
επιστημονικών εργαλείων και μεθόδων για 
τη στήριξη της χάραξης πολιτικής και των 
ρυθμιστικών αναγκών· η βελτιστοποίηση 
της αποδοτικότητας και της 
αποτελεσματικότητας των συστημάτων 
υγειονομικής περίθαλψης, η μείωση των 
ανισοτήτων με λήψη τεκμηριωμένων 
αποφάσεων και η διάδοση των βέλτιστων 
πρακτικών, καθώς και οι καινοτόμες 
τεχνολογίες και προσεγγίσεις
συμπεριλαμβανομένων των μελετών 
σχετικά με τα ευρωπαϊκά συστήματα 
κοινωνικής πρόνοιας και την 
αποτελεσματικότητά τους όσον αφορά 
την ικανοποίηση των διαφόρων αναγκών 
των ατόμων με αναπηρία, 
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συμπεριλαμβανομένης της συμμετοχής 
και παραμονής τους στην απασχόληση.

Or. en

Τροπολογία 293
Alda Sousa

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα I – μέρος III – σημείο 1.3 – παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Στις ειδικές δραστηριότητες 
συγκαταλέγονται: η κατανόηση των 
καθοριστικών παραγόντων που 
επηρεάζουν την υγεία
(συμπεριλαμβανομένων των παραγόντων 
που σχετίζονται με το περιβάλλον και το
κλίμα), η βελτίωση της προαγωγής της 
υγείας και της πρόληψης ασθενειών, η 
κατανόηση των ασθενειών και η βελτίωση 
της διάγνωσης, η ανάπτυξη αποδοτικών ως 
προς το κόστος προγραμμάτων 
προσυμπτωματικού ελέγχου και η 
βελτίωση της εκτίμησης της προδιάθεσης 
σε κάποια ασθένεια, η βελτίωση της 
επιτήρησης και της ετοιμότητας, η 
ανάπτυξη καλύτερων προληπτικών 
εμβολίων, η χρήση φαρμάκων in-silico για 
τη βελτίωση της διαχείρισης και της 
πρόβλεψης ασθενειών, η θεραπεία
ασθενειών, η μεταφορά γνώσεων στην 
κλινική πράξη και οι κλιμακούμενες 
δράσεις καινοτομίας, η καλύτερη χρήση 
των δεδομένων για την υγεία, η ενεργός
γήρανση, η ανεξάρτητη και 
υποβοηθούμενη διαβίωση, η ενδυνάμωση 
του ατόμου για αυτοδιαχείριση της υγείας 
του, η προαγωγή της ολοκληρωμένης 
περίθαλψης, η βελτίωση των 
επιστημονικών εργαλείων και μεθόδων για 
τη στήριξη της χάραξης πολιτικής και των 
ρυθμιστικών αναγκών, η βελτιστοποίηση 
της αποδοτικότητας και της 
αποτελεσματικότητας των συστημάτων 

Στις ειδικές δραστηριότητες 
συγκαταλέγονται: η κατανόηση των 
καθοριστικών παραγόντων που 
επηρεάζουν την υγεία
(συμπεριλαμβανομένων των παραγόντων 
που σχετίζονται με το περιβάλλον, το 
κλίμα, την φτώχεια και το φύλο), η 
βελτίωση της προαγωγής της υγείας και 
της πρόληψης ασθενειών, η κατανόηση 
των ασθενειών και η βελτίωση της 
διάγνωσης, η ανάπτυξη αποδοτικών ως 
προς το κόστος προγραμμάτων 
προσυμπτωματικού ελέγχου και η 
βελτίωση της εκτίμησης της προδιάθεσης 
σε κάποια ασθένεια, η βελτίωση της 
επιτήρησης και της ετοιμότητας, η 
ανάπτυξη καλύτερων προληπτικών 
εμβολίων, η χρήση φαρμάκων in-silico για 
τη βελτίωση της διαχείρισης και της 
πρόβλεψης ασθενειών, η βελτίωση της 
θεραπείας των ασθενειών, εστιάζοντας 
στην πρόσβαση όλων στη διάγνωση, τη 
θεραπεία και την περίθαλψη, η ταχύτερη 
και αποτελεσματικότερη μεταφορά 
γνώσεων στην κλινική πράξη και οι 
κλιμακούμενες δράσεις καινοτομίας, η 
καλύτερη χρήση των δεδομένων για την 
υγεία, η υγιής γήρανση, η ανεξάρτητη και 
υποβοηθούμενη διαβίωση, η βελτίωση της 
πρόσβασης στην παρηγορητικής αγωγή 
και οι όροι υπό τους οποίους παρέχεται, η
ενδυνάμωση του ατόμου για 
αυτοδιαχείριση της υγείας του, η 
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υγειονομικής περίθαλψης, η μείωση των 
ανισοτήτων με λήψη τεκμηριωμένων 
αποφάσεων και η διάδοση των βέλτιστων 
πρακτικών, καθώς και οι καινοτόμες 
τεχνολογίες και προσεγγίσεις.

προαγωγή της ολοκληρωμένης 
περίθαλψης, η βελτίωση των 
επιστημονικών εργαλείων και μεθόδων για 
τη στήριξη της χάραξης πολιτικής και των 
ρυθμιστικών αναγκών, η βελτιστοποίηση 
της αποδοτικότητας και της 
αποτελεσματικότητας των συστημάτων 
υγειονομικής περίθαλψης, η μείωση των 
ανισοτήτων με λήψη τεκμηριωμένων 
αποφάσεων και η διάδοση των βέλτιστων 
πρακτικών, καθώς και οι καινοτόμες 
τεχνολογίες και προσεγγίσεις.

Or. pt

Τροπολογία 294
Karin Kadenbach

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα I – μέρος III – σημείο 1.3 – παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Στις ειδικές δραστηριότητες 
συγκαταλέγονται: η κατανόηση των 
καθοριστικών παραγόντων που 
επηρεάζουν την υγεία 
(συμπεριλαμβανομένων των παραγόντων 
που σχετίζονται με το περιβάλλον και το 
κλίμα), η βελτίωση της προαγωγής της 
υγείας και της πρόληψης ασθενειών, η 
κατανόηση των ασθενειών και η βελτίωση 
της διάγνωσης, η ανάπτυξη αποδοτικών ως 
προς το κόστος προγραμμάτων 
προσυμπτωματικού ελέγχου και η 
βελτίωση της εκτίμησης της προδιάθεσης 
σε κάποια ασθένεια, η βελτίωση της 
επιτήρησης και της ετοιμότητας, η 
ανάπτυξη καλύτερων προληπτικών 
εμβολίων, η χρήση φαρμάκων in-silico για 
τη βελτίωση της διαχείρισης και της 
πρόβλεψης ασθενειών, η θεραπεία 
ασθενειών, η μεταφορά γνώσεων στην 
κλινική πράξη και οι κλιμακούμενες 
δράσεις καινοτομίας, η καλύτερη χρήση 
των δεδομένων για την υγεία, η ενεργός 

Στις ειδικές δραστηριότητες 
συγκαταλέγονται: η κατανόηση των 
καθοριστικών παραγόντων που 
επηρεάζουν την υγεία 
(συμπεριλαμβανομένων των παραγόντων 
που σχετίζονται με το περιβάλλον και το 
κλίμα), η βελτίωση της προαγωγής της 
υγείας και της πρόληψης ασθενειών, η 
κατανόηση των ασθενειών και η βελτίωση 
της διάγνωσης, η ανάπτυξη και η 
βελτίωση της πρόσβασης σε 
αποτελεσματικά και εξειδικευμένα 
προγράμματα προσυμπτωματικού ελέγχου 
και η βελτίωση της εκτίμησης της 
προδιάθεσης σε κάποια ασθένεια, η 
ανάπτυξη θεραπειών για ασθένειες για τις 
οποίες δεν λαμβάνεται επαρκής μέριμνα, 
η βελτίωση της επιτήρησης και της 
ετοιμότητας, η ανάπτυξη καλύτερων 
προληπτικών εμβολίων, η χρήση 
φαρμάκων in-silico για τη βελτίωση της 
διαχείρισης και της πρόβλεψης ασθενειών,  
η θεραπεία ασθενειών, η μεταφορά 
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γήρανση, η ανεξάρτητη και 
υποβοηθούμενη διαβίωση, η ενδυνάμωση 
του ατόμου για αυτοδιαχείριση της υγείας 
του, η προαγωγή της ολοκληρωμένης 
περίθαλψης, η βελτίωση των 
επιστημονικών εργαλείων και μεθόδων για 
τη στήριξη της χάραξης πολιτικής και των 
ρυθμιστικών αναγκών, η βελτιστοποίηση 
της αποδοτικότητας και της 
αποτελεσματικότητας των συστημάτων 
υγειονομικής περίθαλψης, η μείωση των 
ανισοτήτων με λήψη τεκμηριωμένων 
αποφάσεων και η διάδοση των βέλτιστων 
πρακτικών, καθώς και οι καινοτόμες 
τεχνολογίες και προσεγγίσεις.

γνώσεων στην κλινική πράξη και οι 
κλιμακούμενες δράσεις καινοτομίας, η 
καλύτερη χρήση των δεδομένων για την 
υγεία, η ενεργός γήρανση, η ανεξάρτητη 
και υποβοηθούμενη διαβίωση, η 
ενδυνάμωση του ατόμου για 
αυτοδιαχείριση της υγείας του, η 
προαγωγή της ολοκληρωμένης περίθαλψης 
συμπεριλαμβανομένης της θεραπείας και 
της περίθαλψης που παρέχεται σε 
διεπιστημονικά, εξειδικευμένα σε 
συγκεκριμένες ασθένειες κέντρα· η 
βελτίωση των επιστημονικών εργαλείων 
και μεθόδων για τη στήριξη της χάραξης 
πολιτικής και των ρυθμιστικών αναγκών, η 
βελτιστοποίηση της αποδοτικότητας και 
της αποτελεσματικότητας των συστημάτων 
υγειονομικής περίθαλψης, η μείωση των 
ανισοτήτων με λήψη τεκμηριωμένων 
αποφάσεων και η διάδοση των βέλτιστων 
πρακτικών (π.χ. για την πιο 
αποτελεσματική παροχή φροντίδας κατά 
την εκτίμηση των ασθενών), καθώς και οι 
καινοτόμες τεχνολογίες και προσεγγίσεις.

Or. en

Τροπολογία 295
Christel Schaldemose

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα I – μέρος III – σημείο 1.3 – παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Στις ειδικές δραστηριότητες 
συγκαταλέγονται: η κατανόηση των 
καθοριστικών παραγόντων που 
επηρεάζουν την υγεία 
(συμπεριλαμβανομένων των παραγόντων 
που σχετίζονται με το περιβάλλον και το 
κλίμα), η βελτίωση της προαγωγής της 
υγείας και της πρόληψης ασθενειών, η 
κατανόηση των ασθενειών και η βελτίωση 
της διάγνωσης, η ανάπτυξη αποδοτικών ως 
προς το κόστος προγραμμάτων 

Στις ειδικές δραστηριότητες 
συγκαταλέγονται: η κατανόηση των 
καθοριστικών παραγόντων που 
επηρεάζουν την υγεία 
(συμπεριλαμβανομένων των παραγόντων 
που σχετίζονται με το περιβάλλον και το 
κλίμα και των ουσιών που διαταράσσουν 
τις ενδοκρινικές λειτουργίες), η βελτίωση 
της προαγωγής της υγείας και της 
πρόληψης ασθενειών, η κατανόηση των 
ασθενειών και η βελτίωση της διάγνωσης, 
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προσυμπτωματικού ελέγχου και η 
βελτίωση της εκτίμησης της προδιάθεσης 
σε κάποια ασθένεια, η βελτίωση της 
επιτήρησης και της ετοιμότητας, η 
ανάπτυξη καλύτερων προληπτικών 
εμβολίων, η χρήση φαρμάκων in-silico για 
τη βελτίωση της διαχείρισης και της 
πρόβλεψης ασθενειών, η θεραπεία 
ασθενειών, η μεταφορά γνώσεων στην 
κλινική πράξη και οι κλιμακούμενες 
δράσεις καινοτομίας, η καλύτερη χρήση 
των δεδομένων για την υγεία, η ενεργός 
γήρανση, η ανεξάρτητη και 
υποβοηθούμενη διαβίωση, η ενδυνάμωση 
του ατόμου για αυτοδιαχείριση της υγείας 
του, η προαγωγή της ολοκληρωμένης 
περίθαλψης, η βελτίωση των 
επιστημονικών εργαλείων και μεθόδων για 
τη στήριξη της χάραξης πολιτικής και των 
ρυθμιστικών αναγκών, η βελτιστοποίηση 
της αποδοτικότητας και της 
αποτελεσματικότητας των συστημάτων 
υγειονομικής περίθαλψης, η μείωση των 
ανισοτήτων με λήψη τεκμηριωμένων 
αποφάσεων και η διάδοση των βέλτιστων 
πρακτικών, καθώς και οι καινοτόμες 
τεχνολογίες και προσεγγίσεις.

η ανάπτυξη αποδοτικών ως προς το κόστος 
προγραμμάτων προσυμπτωματικού 
ελέγχου και η βελτίωση της εκτίμησης της 
προδιάθεσης σε κάποια ασθένεια, η 
βελτίωση της επιτήρησης και της 
ετοιμότητας, η ανάπτυξη καλύτερων 
προληπτικών εμβολίων, η χρήση 
φαρμάκων in-silico για τη βελτίωση της 
διαχείρισης και της πρόβλεψης ασθενειών, 
η θεραπεία ασθενειών,  η μεταφορά 
γνώσεων στην κλινική πράξη και οι 
κλιμακούμενες δράσεις καινοτομίας 
συμπεριλαμβανομένων των 
ψυχοκοινωνικών πτυχών· η καλύτερη 
χρήση των δεδομένων για την υγεία, οι 
τυποποιημένες τεχνικές ανάλυσης 
δεδομένων, η διατήρηση μιας ενεργούς 
ζωής κατά τη γήρανση, η ανεξάρτητη και 
υποβοηθούμενη διαβίωση, η ενδυνάμωση 
του ατόμου για αυτοδιαχείριση της υγείας 
του, η προαγωγή της ολοκληρωμένης 
περίθαλψης, η βελτίωση των 
επιστημονικών εργαλείων και μεθόδων για 
τη στήριξη της χάραξης πολιτικής και των 
ρυθμιστικών αναγκών, η βελτιστοποίηση 
της αποδοτικότητας και της 
αποτελεσματικότητας των συστημάτων 
υγειονομικής περίθαλψης, η μείωση των 
διαφορών  και των ανισοτήτων σε θέματα 
υγείας με λήψη τεκμηριωμένων 
αποφάσεων και η διάδοση των βέλτιστων 
πρακτικών, καθώς και οι καινοτόμες 
τεχνολογίες και προσεγγίσεις. Οι 
δραστηριότητες θα αξιοποιούν πλήρως 
τις ευκαιρίες που παρουσιάζονται για μια 
πραγματική διεπιστημονική προσέγγιση, 
συνδυάζοντας τη γνώση από το σύνολο 
των προκλήσεων και των άλλων πυλώνων 
για την εξασφάλιση βιώσιμων λύσεων 
στον τομέα. Η ενεργός συμμετοχή εκ 
μέρους των φορέων παροχής 
υγειονομικής περίθαλψης πρέπει να 
ενθαρρυνθεί ώστε να εξασφαλιστεί η 
ταχεία αφομοίωση και εφαρμογή των 
αποτελεσμάτων.

Or. en
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Τροπολογία 296
Peter Liese

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα I – μέρος III – σημείο 1.3 – παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Στις ειδικές δραστηριότητες 
συγκαταλέγονται: η κατανόηση των 
καθοριστικών παραγόντων που 
επηρεάζουν την υγεία 
(συμπεριλαμβανομένων των παραγόντων 
που σχετίζονται με το περιβάλλον και το 
κλίμα), η βελτίωση της προαγωγής της 
υγείας και της πρόληψης ασθενειών, η 
κατανόηση των ασθενειών και η βελτίωση 
της διάγνωσης, η ανάπτυξη αποδοτικών ως 
προς το κόστος προγραμμάτων 
προσυμπτωματικού ελέγχου και η 
βελτίωση της εκτίμησης της προδιάθεσης 
σε κάποια ασθένεια, η βελτίωση της 
επιτήρησης και της ετοιμότητας, η 
ανάπτυξη καλύτερων προληπτικών 
εμβολίων, η χρήση φαρμάκων in-silico για 
τη βελτίωση της διαχείρισης και της 
πρόβλεψης ασθενειών, η θεραπεία 
ασθενειών, η μεταφορά γνώσεων στην 
κλινική πράξη και οι κλιμακούμενες 
δράσεις καινοτομίας, η καλύτερη χρήση 
των δεδομένων για την υγεία, η ενεργός 
γήρανση, η ανεξάρτητη και 
υποβοηθούμενη διαβίωση, η ενδυνάμωση 
του ατόμου για αυτοδιαχείριση της υγείας 
του, η προαγωγή της ολοκληρωμένης 
περίθαλψης, η βελτίωση των 
επιστημονικών εργαλείων και μεθόδων για 
τη στήριξη της χάραξης πολιτικής και των
ρυθμιστικών αναγκών, η βελτιστοποίηση 
της αποδοτικότητας και της 
αποτελεσματικότητας των συστημάτων 
υγειονομικής περίθαλψης, η μείωση των 
ανισοτήτων με λήψη τεκμηριωμένων 
αποφάσεων και η διάδοση των βέλτιστων 
πρακτικών, καθώς και οι καινοτόμες 
τεχνολογίες και προσεγγίσεις.

Στις ειδικές δραστηριότητες 
συγκαταλέγονται: η κατανόηση των 
καθοριστικών παραγόντων που 
επηρεάζουν την υγεία 
(συμπεριλαμβανομένων των παραγόντων 
που σχετίζονται με το περιβάλλον και το 
κλίμα), η βελτίωση της προαγωγής της 
υγείας και της πρόληψης ασθενειών, η 
κατανόηση των ασθενειών και η βελτίωση 
της διάγνωσης, η ανάπτυξη αποδοτικών ως 
προς το κόστος προγραμμάτων 
προσυμπτωματικού ελέγχου και η 
βελτίωση της εκτίμησης της προδιάθεσης 
σε κάποια ασθένεια, η βελτίωση της 
επιτήρησης και της ετοιμότητας, η 
ανάπτυξη καλύτερων προληπτικών 
εμβολίων, η χρήση φαρμάκων in-silico για 
τη βελτίωση της διαχείρισης και της 
πρόβλεψης ασθενειών, η θεραπεία 
ασθενειών, η μεταφορά γνώσεων στην 
κλινική πράξη και οι κλιμακούμενες 
δράσεις καινοτομίας, η καλύτερη χρήση 
των δεδομένων για την υγεία, η ενεργός 
γήρανση, η ανεξάρτητη και 
υποβοηθούμενη διαβίωση, η 
αντιμετώπιση των διαταραχών που 
αφορούν τη στειρότητα, η ενδυνάμωση 
του ατόμου για αυτοδιαχείριση της υγείας 
του, η προαγωγή της ολοκληρωμένης 
περίθαλψης, η βελτίωση των 
επιστημονικών εργαλείων και μεθόδων για 
τη στήριξη της χάραξης πολιτικής και των 
ρυθμιστικών αναγκών, η βελτιστοποίηση 
της αποδοτικότητας και της 
αποτελεσματικότητας των συστημάτων 
υγειονομικής περίθαλψης, η μείωση των 
ανισοτήτων με λήψη τεκμηριωμένων 
αποφάσεων και η διάδοση των βέλτιστων 
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πρακτικών, καθώς και οι καινοτόμες 
τεχνολογίες και προσεγγίσεις.

Or. en

Τροπολογία 297
Antonyia Parvanova

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα I – μέρος III – σημείο 1.3 – παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Στις ειδικές δραστηριότητες 
συγκαταλέγονται: η κατανόηση των 
καθοριστικών παραγόντων που 
επηρεάζουν την υγεία 
(συμπεριλαμβανομένων των παραγόντων 
που σχετίζονται με το περιβάλλον και το 
κλίμα), η βελτίωση της προαγωγής της 
υγείας και της πρόληψης ασθενειών, η 
κατανόηση των ασθενειών και η βελτίωση 
της διάγνωσης, η ανάπτυξη αποδοτικών ως 
προς το κόστος προγραμμάτων 
προσυμπτωματικού ελέγχου και η 
βελτίωση της εκτίμησης της προδιάθεσης 
σε κάποια ασθένεια, η βελτίωση της 
επιτήρησης και της ετοιμότητας, η 
ανάπτυξη καλύτερων προληπτικών 
εμβολίων, η χρήση φαρμάκων in-silico για 
τη βελτίωση της διαχείρισης και της 
πρόβλεψης ασθενειών, η θεραπεία 
ασθενειών, η μεταφορά γνώσεων στην 
κλινική πράξη και οι κλιμακούμενες 
δράσεις καινοτομίας, η καλύτερη χρήση 
των δεδομένων για την υγεία, η ενεργός 
γήρανση, η ανεξάρτητη και 
υποβοηθούμενη διαβίωση, η ενδυνάμωση 
του ατόμου για αυτοδιαχείριση της υγείας 
του, η προαγωγή της ολοκληρωμένης 
περίθαλψης, η βελτίωση των 
επιστημονικών εργαλείων και μεθόδων για 
τη στήριξη της χάραξης πολιτικής και των 
ρυθμιστικών αναγκών, η βελτιστοποίηση 
της αποδοτικότητας και της 
αποτελεσματικότητας των συστημάτων 

Στις ειδικές δραστηριότητες 
συγκαταλέγονται: η κατανόηση των
καθοριστικών παραγόντων που 
επηρεάζουν την υγεία 
(συμπεριλαμβανομένων των παραγόντων 
που σχετίζονται με τη συμπεριφορά, το 
περιβάλλον και το κλίμα), η κατανόηση 
της απόκτησης γνώσεων επί  θεμάτων 
που αφορούν την υγεία και η υποστήριξη  
σχετικών προγραμμάτων για τους 
ευρωπαίους πολίτες για βελτίωση αυτών 
των γνώσεων, η βελτίωση της υγείας  και 
η προώθηση υγιούς τρόπου ζωής και η 
πρόληψη των ασθενειών·  η κατανόηση 
των ασθενειών και η βελτίωση της 
διάγνωσης, η ανάπτυξη αποδοτικών ως 
προς το κόστος προγραμμάτων 
προσυμπτωματικού ελέγχου και η 
βελτίωση της εκτίμησης της προδιάθεσης 
σε κάποια ασθένεια, η βελτίωση της 
επιτήρησης και της ετοιμότητας, η 
ανάπτυξη καλύτερων προληπτικών 
εμβολίων, η χρήση φαρμάκων in-silico για 
τη βελτίωση της διαχείρισης και της 
πρόβλεψης ασθενειών, η θεραπεία 
ασθενειών, η μεταφορά γνώσεων στην 
κλινική πράξη και οι κλιμακούμενες 
δράσεις καινοτομίας, η καλύτερη χρήση 
των δεδομένων για την υγεία, η ενεργός 
γήρανση, η ανεξάρτητη και 
υποβοηθούμενη διαβίωση, η ενδυνάμωση 
του ατόμου για αυτοδιαχείριση της υγείας 
του, η προαγωγή της ολοκληρωμένης 
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υγειονομικής περίθαλψης, η μείωση των 
ανισοτήτων με λήψη τεκμηριωμένων 
αποφάσεων και η διάδοση των βέλτιστων 
πρακτικών, καθώς και οι καινοτόμες 
τεχνολογίες και προσεγγίσεις.

περίθαλψης, η βελτίωση των 
επιστημονικών εργαλείων και μεθόδων για 
τη στήριξη της χάραξης πολιτικής και των 
ρυθμιστικών αναγκών, η βελτιστοποίηση 
της αποδοτικότητας και της 
αποτελεσματικότητας των συστημάτων 
υγειονομικής περίθαλψης, η μείωση των 
ανισοτήτων με λήψη τεκμηριωμένων 
αποφάσεων και η διάδοση των βέλτιστων 
πρακτικών, καθώς και οι καινοτόμες 
τεχνολογίες και προσεγγίσεις.

Or. en

Τροπολογία 298
Peter Liese

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα I – μέρος III – σημείο 1.3 – παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Στις ειδικές δραστηριότητες 
συγκαταλέγονται: η κατανόηση των 
καθοριστικών παραγόντων που 
επηρεάζουν την υγεία 
(συμπεριλαμβανομένων των παραγόντων 
που σχετίζονται με το περιβάλλον και το 
κλίμα), η βελτίωση της προαγωγής της 
υγείας και της πρόληψης ασθενειών, η 
κατανόηση των ασθενειών και η βελτίωση 
της διάγνωσης, η ανάπτυξη αποδοτικών ως 
προς το κόστος προγραμμάτων 
προσυμπτωματικού ελέγχου και η 
βελτίωση της εκτίμησης της προδιάθεσης 
σε κάποια ασθένεια, η βελτίωση της 
επιτήρησης και της ετοιμότητας, η 
ανάπτυξη καλύτερων προληπτικών 
εμβολίων, η χρήση φαρμάκων in-silico για 
τη βελτίωση της διαχείρισης και της 
πρόβλεψης ασθενειών, η θεραπεία 
ασθενειών, η μεταφορά γνώσεων στην 
κλινική πράξη και οι κλιμακούμενες 
δράσεις καινοτομίας, η καλύτερη χρήση 
των δεδομένων για την υγεία, η ενεργός 
γήρανση, η ανεξάρτητη και 

Στις ειδικές δραστηριότητες 
συγκαταλέγονται: η κατανόηση των 
καθοριστικών παραγόντων που 
επηρεάζουν την υγεία 
(συμπεριλαμβανομένων των παραγόντων 
που σχετίζονται με το περιβάλλον και το 
κλίμα), η βελτίωση της προαγωγής της 
υγείας και της πρόληψης ασθενειών,  η 
κατανόηση των ασθενειών και η βελτίωση 
της διάγνωσης, ιδιαίτερα η συνδεόμενη με 
πιθανή θεραπεία ή πρόληψη, η ανάπτυξη 
αποδοτικών ως προς το κόστος 
προγραμμάτων προσυμπτωματικού 
ελέγχου και η βελτίωση της εκτίμησης της 
προδιάθεσης σε κάποια ασθένεια, η 
βελτίωση της επιτήρησης και της 
ετοιμότητας, η ανάπτυξη καλύτερων 
προληπτικών εμβολίων, η χρήση 
φαρμάκων in-silico για τη βελτίωση της 
διαχείρισης και της πρόβλεψης ασθενειών, 
η θεραπεία ασθενειών, η μεταφορά 
γνώσεων στην κλινική πράξη και οι 
κλιμακούμενες δράσεις καινοτομίας, η 
καλύτερη χρήση των δεδομένων για την 
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υποβοηθούμενη διαβίωση, η ενδυνάμωση 
του ατόμου για αυτοδιαχείριση της υγείας 
του, η προαγωγή της ολοκληρωμένης 
περίθαλψης, η βελτίωση των 
επιστημονικών εργαλείων και μεθόδων για 
τη στήριξη της χάραξης πολιτικής και των 
ρυθμιστικών αναγκών, η βελτιστοποίηση 
της αποδοτικότητας και της 
αποτελεσματικότητας των συστημάτων 
υγειονομικής περίθαλψης, η μείωση των 
ανισοτήτων με λήψη τεκμηριωμένων 
αποφάσεων και η διάδοση των βέλτιστων 
πρακτικών, καθώς και οι καινοτόμες 
τεχνολογίες και προσεγγίσεις.

υγεία, η ενεργός γήρανση, η ανεξάρτητη 
και υποβοηθούμενη διαβίωση, η 
ενδυνάμωση του ατόμου για 
αυτοδιαχείριση της υγείας του, η 
προαγωγή της ολοκληρωμένης 
περίθαλψης, η βελτίωση των 
επιστημονικών εργαλείων και μεθόδων για 
τη στήριξη της χάραξης πολιτικής και των 
ρυθμιστικών αναγκών, η βελτιστοποίηση 
της αποδοτικότητας και της 
αποτελεσματικότητας των συστημάτων 
υγειονομικής περίθαλψης, η μείωση των 
ανισοτήτων με λήψη τεκμηριωμένων 
αποφάσεων και η διάδοση των βέλτιστων 
πρακτικών, καθώς και οι καινοτόμες 
τεχνολογίες και προσεγγίσεις.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η μεμονωμένη έρευνα για τη διάγνωση δεν είναι χρήσιμη εάν  δεν απευθύνεται επίσης σε μια 
ευρύτερη έννοια θεραπείας.

Τροπολογία 299
Rolandas Paksas

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα I – μέρος III – σημείο 1.3 – παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Στις ειδικές δραστηριότητες 
συγκαταλέγονται: η κατανόηση των 
καθοριστικών παραγόντων που 
επηρεάζουν την υγεία 
(συμπεριλαμβανομένων των παραγόντων 
που σχετίζονται με το περιβάλλον και το 
κλίμα), η βελτίωση της προαγωγής της 
υγείας και της πρόληψης ασθενειών, η 
κατανόηση των ασθενειών και η βελτίωση 
της διάγνωσης, η ανάπτυξη αποδοτικών ως 
προς το κόστος προγραμμάτων 
προσυμπτωματικού ελέγχου και η 
βελτίωση της εκτίμησης της προδιάθεσης 
σε κάποια ασθένεια, η βελτίωση της 

Στις ειδικές δραστηριότητες 
συγκαταλέγονται: η κατανόηση των 
καθοριστικών παραγόντων που 
επηρεάζουν την υγεία 
(συμπεριλαμβανομένων των παραγόντων 
που σχετίζονται με το περιβάλλον και το
κλίμα), η βελτίωση της προαγωγής της 
υγείας και της πρόληψης ασθενειών, η 
κατανόηση των ασθενειών και η βελτίωση 
της διάγνωσης, η ανάπτυξη αποδοτικών ως 
προς το κόστος προγραμμάτων 
προσυμπτωματικού ελέγχου και η 
βελτίωση της εκτίμησης της προδιάθεσης 
σε κάποια ασθένεια, η βελτίωση της 
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επιτήρησης και της ετοιμότητας, η 
ανάπτυξη καλύτερων προληπτικών 
εμβολίων, η χρήση φαρμάκων in-silico για 
τη βελτίωση της διαχείρισης και της 
πρόβλεψης ασθενειών, η θεραπεία 
ασθενειών, η μεταφορά γνώσεων στην 
κλινική πράξη και οι κλιμακούμενες 
δράσεις καινοτομίας, η καλύτερη χρήση 
των δεδομένων για την υγεία, η ενεργός 
γήρανση, η ανεξάρτητη και 
υποβοηθούμενη διαβίωση, η ενδυνάμωση 
του ατόμου για αυτοδιαχείριση της υγείας 
του, η προαγωγή της ολοκληρωμένης 
περίθαλψης, η βελτίωση των 
επιστημονικών εργαλείων και μεθόδων για 
τη στήριξη της χάραξης πολιτικής και των 
ρυθμιστικών αναγκών, η βελτιστοποίηση 
της αποδοτικότητας και της 
αποτελεσματικότητας των συστημάτων 
υγειονομικής περίθαλψης, η μείωση των 
ανισοτήτων με λήψη τεκμηριωμένων 
αποφάσεων και η διάδοση των βέλτιστων 
πρακτικών, καθώς και οι καινοτόμες 
τεχνολογίες και προσεγγίσεις.

επιτήρησης και της ετοιμότητας, η 
ανάπτυξη καλύτερων προληπτικών 
εμβολίων, η χρήση φαρμάκων in-silico για 
τη βελτίωση της διαχείρισης και της 
πρόβλεψης ασθενειών, η θεραπεία 
ασθενειών, η μεταφορά γνώσεων στην 
κλινική πράξη και οι κλιμακούμενες 
δράσεις καινοτομίας, η καλύτερη χρήση 
των δεδομένων για την υγεία, η 
κατανόηση των ανισοτήτων όσον αφορά 
τον τύπο, την καταλληλότητα και την 
ποιότητα της υγειονομικής περίθαλψης 
και της διαθέσιμης θεραπείας σε άτομα 
με αναπηρία, συμπεριλαμβανομένων των 
συνεπειών για τα άτομα αυτά (π.χ. 
απώλεια της ανεξαρτησίας), η έρευνα 
σχετικά με πολιτικές και πρακτικές για τη 
συμμετοχή του χρήστη στην παροχή 
υγειονομικής περίθαλψης, η διατήρηση 
μιας ενεργούς ζωής κατά τη γήρανση, η 
ανεξάρτητη και υποβοηθούμενη διαβίωση, 
η ενδυνάμωση του ατόμου για 
αυτοδιαχείριση της υγείας του, η 
προαγωγή της ολοκληρωμένης 
περίθαλψης, η βελτίωση των 
επιστημονικών εργαλείων και μεθόδων για 
τη στήριξη της χάραξης πολιτικής και των 
ρυθμιστικών αναγκών, η βελτιστοποίηση 
της αποδοτικότητας και της 
αποτελεσματικότητας των συστημάτων 
υγειονομικής περίθαλψης, η μείωση των 
ανισοτήτων με λήψη τεκμηριωμένων 
αποφάσεων και η διάδοση των βέλτιστων 
πρακτικών, καθώς και οι καινοτόμες 
τεχνολογίες και προσεγγίσεις.

Or. en

Τροπολογία 300
Richard Seeber, Judith A. Merkies

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα I – μέρος III – σημείο 1.3 – παράγραφος 5 α (νέα)



AM\906357EL.doc 29/99 PE492.613v01-00

EL

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Όσον αφορά την αντιμετώπιση των 
μελλοντικών προκλήσεων στον τομέα των 
υδάτινων πόρων της Ευρώπης, θα πρέπει 
να διατεθεί κατάλληλη χρηματοδότηση 
της Ένωσης για δραστηριότητες έρευνας 
και καινοτομίας στον τομέα της 
καινοτομίας των υδάτων. Για το σκοπό 
αυτό μέρος του συνολικού 
προϋπολογισμού του Ορίζοντα 2020 
(κατά τη διάρκεια 2014-2020) θα διατεθεί 
για αυτή την κοινωνική πρόκληση. 

Or. en

Τροπολογία 301
Cristian Silviu Buşoi

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα I – μέρος III – παράγραφος 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 προστασία και ασφάλεια, 
βιώσιμη γεωργία, έρευνα στον τομέα της 
θάλασσας και της ναυτιλίας, και 
βιοοικονομία

Or. en

Αιτιολόγηση

Διόρθωση της τροπολογία 31 ώστε να αντανακλά εν μέρει τις παρατηρήσεις της Επιτροπής στο 
πεδίο της έρευνας όσον αφορά τη θαλάσσια και ναυτιλιακή έρευνα.

Τροπολογία 302
Vittorio Prodi

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα I – μέρος III – σημείο 2.1 – εισαγωγική παράγραφος 
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Ο ειδικός στόχος συνίσταται στην 
εξασφάλιση επαρκούς εφοδιασμού 
ασφαλών και υψηλής ποιότητας τροφίμων 
και άλλων προϊόντων βιολογικής 
προέλευσης, αναπτύσσοντας παραγωγικά 
και αποδοτικά ως προς τη χρήση πόρων 
συστήματα πρωτογενούς παραγωγής, 
προωθώντας τις σχετικές υπηρεσίες 
οικοσυστήματος, παράλληλα με 
ανταγωνιστικές αλυσίδες εφοδιασμού 
χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του 
άνθρακα. Με αυτό τον τρόπο επιταχύνεται 
η μετάβαση σε μια βιώσιμη ευρωπαϊκή 
βιοοικονομία.

Ο ειδικός στόχος συνίσταται στην 
εξασφάλιση επαρκούς εφοδιασμού 
ασφαλών και υψηλής ποιότητας τροφίμων 
και άλλων προϊόντων βιολογικής 
προέλευσης, αναπτύσσοντας παραγωγικά 
και αποδοτικά ως προς τη χρήση πόρων 
συστήματα πρωτογενούς παραγωγής, τα 
οποία να σέβονται τη βιοποικιλότητα, 
προωθώντας τις σχετικές υπηρεσίες 
οικοσυστήματος, παράλληλα με 
ανταγωνιστικές αλυσίδες εφοδιασμού 
χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του 
άνθρακα. Με αυτό τον τρόπο επιταχύνεται 
η μετάβαση σε μια βιώσιμη ευρωπαϊκή 
βιοοικονομία.

Or. en

Τροπολογία 303
Christel Schaldemose

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα I – μέρος III – σημείο 2.1 – εισαγωγική παράγραφος 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Ο ειδικός στόχος συνίσταται στην 
εξασφάλιση επαρκούς εφοδιασμού 
ασφαλών και υψηλής ποιότητας τροφίμων 
και άλλων προϊόντων βιολογικής 
προέλευσης, αναπτύσσοντας παραγωγικά 
και αποδοτικά ως προς τη χρήση πόρων 
συστήματα πρωτογενούς παραγωγής, 
προωθώντας τις σχετικές υπηρεσίες 
οικοσυστήματος, παράλληλα με 
ανταγωνιστικές αλυσίδες εφοδιασμού 
χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του 
άνθρακα. Με αυτό τον τρόπο επιταχύνεται 
η μετάβαση σε μια βιώσιμη ευρωπαϊκή 
βιοοικονομία.

Ο ειδικός στόχος συνίσταται στην 
εξασφάλιση επαρκούς εφοδιασμού 
ασφαλών και υψηλής ποιότητας  υγιεινών 
τροφίμων και άλλων προϊόντων βιολογικής 
προέλευσης, αναπτύσσοντας παραγωγικά 
και αποδοτικά ως προς τη χρήση πόρων 
συστήματα πρωτογενούς παραγωγής και 
επεξεργασίας τροφίμων, προωθώντας τις 
σχετικές υπηρεσίες οικοσυστήματος, 
παράλληλα με ανταγωνιστικές αλυσίδες 
εφοδιασμού χαμηλών εκπομπών διοξειδίου 
του άνθρακα. Με αυτό τον τρόπο 
επιταχύνεται η μετάβαση σε μια βιώσιμη 
ευρωπαϊκή βιοοικονομία.

Or. en
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Τροπολογία 304
Elena Oana Antonescu

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα I – μέρος III – σημείο 2.1 – εισαγωγική παράγραφος 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Ο ειδικός στόχος συνίσταται στην 
εξασφάλιση επαρκούς εφοδιασμού 
ασφαλών και υψηλής ποιότητας τροφίμων 
και άλλων προϊόντων βιολογικής 
προέλευσης, αναπτύσσοντας παραγωγικά 
και αποδοτικά ως προς τη χρήση πόρων 
συστήματα πρωτογενούς παραγωγής, 
προωθώντας τις σχετικές υπηρεσίες 
οικοσυστήματος, παράλληλα με 
ανταγωνιστικές αλυσίδες εφοδιασμού 
χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του 
άνθρακα. Με αυτό τον τρόπο επιταχύνεται 
η μετάβαση σε μια βιώσιμη ευρωπαϊκή 
βιοοικονομία.

Ο ειδικός στόχος συνίσταται στην 
εξασφάλιση επαρκούς εφοδιασμού 
ασφαλών και υψηλής ποιότητας τροφίμων 
και άλλων προϊόντων βιολογικής 
προέλευσης, αποφεύγοντας την υπερ-
εκμετάλλευση των οικοσυστημάτων που 
παρατηρείται σήμερα, αναπτύσσοντας 
παραγωγικά και αποδοτικά ως προς τη 
χρήση πόρων συστήματα πρωτογενούς 
παραγωγής, προωθώντας τις σχετικές 
υπηρεσίες οικοσυστήματος, παράλληλα με 
ανταγωνιστικές αλυσίδες εφοδιασμού 
χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του 
άνθρακα. Με αυτό τον τρόπο επιταχύνεται 
η μετάβαση σε μια βιώσιμη ευρωπαϊκή 
βιοοικονομία.

Or. ro

Τροπολογία 305
Frédérique Ries

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα I – μέρος III – σημείο 2.1 – εισαγωγική παράγραφος 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Ο ειδικός στόχος συνίσταται στην 
εξασφάλιση επαρκούς εφοδιασμού 
ασφαλών και υψηλής ποιότητας τροφίμων 
και άλλων προϊόντων βιολογικής 
προέλευσης, αναπτύσσοντας παραγωγικά 
και αποδοτικά ως προς τη χρήση πόρων 
συστήματα πρωτογενούς παραγωγής,
προωθώντας τις σχετικές υπηρεσίες 
οικοσυστήματος, παράλληλα με 

Ο ειδικός στόχος συνίσταται στην 
εξασφάλιση επαρκούς εφοδιασμού 
ασφαλών και υψηλής ποιότητας τροφίμων 
και άλλων προϊόντων βιολογικής 
προέλευσης, αναπτύσσοντας παραγωγικά 
και αποδοτικά, ως προς τη χρήση πόρων,
συστήματα πρωτογενούς παραγωγής και 
επιτυγχάνοντας τη σύγκλιση ποσοτικών 
και ποιοτικών προσεγγίσεων, παράλληλα 
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ανταγωνιστικές αλυσίδες εφοδιασμού 
χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του 
άνθρακα. Με αυτό τον τρόπο 
επιταχύνεται η μετάβαση σε μια βιώσιμη 
ευρωπαϊκή βιοοικονομία.

με ανταγωνιστικές αλυσίδες εφοδιασμού 
χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του 
άνθρακα.

Or. fr

Τροπολογία 306
Vittorio Prodi

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα I – μέρος III – σημείο 2.1 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τις επόμενες δεκαετίες, η Ευρώπη θα 
αντιμετωπίσει την αυξανόμενη πρόκληση 
των περιορισμένων και πεπερασμένων 
φυσικών πόρων, τις επιπτώσεις της 
αλλαγής του κλίματος, ιδίως στα 
συστήματα πρωτογενούς παραγωγής 
(γεωργία, δασοκομία, αλιεία και 
υδατοκαλλιέργεια) και την ανάγκη 
διασφάλισης βιώσιμου, ασφαλούς και 
προστατευόμενου εφοδιασμού σε τρόφιμα 
για τον ευρωπαϊκό και τον αυξανόμενο 
παγκόσμιο πληθυσμό. Εκτιμάται ότι θα 
απαιτηθεί αύξηση 70% της προσφοράς 
τροφίμων παγκοσμίως προκειμένου να 
τραφούν τα 9 δισεκατομμύρια του 
παγκόσμιου πληθυσμού έως το 2050. Η 
γεωργία είναι υπεύθυνη για το 10% 
περίπου των εκπομπών αερίων του 
θερμοκηπίου στην Ένωση, παρόλο που 
μειώνονται στην Ευρώπη, ενώ οι 
παγκόσμιες εκπομπές από τη γεωργία 
προβλέπεται να αυξηθούν έως και 20% 
έως το 2030. Επιπλέον, η Ευρώπη θα 
πρέπει να εξασφαλίσει επαρκή εφοδιασμό 
πρώτων υλών, ενέργειας και βιομηχανικών 
προϊόντων, υπό συνθήκες μείωσης των 
ορυκτών πόρων άνθρακα (η παραγωγή 
πετρελαίου και υγροποιημένου φυσικού 
αερίου αναμένεται να μειωθεί κατά 
περίπου 60% έως το 2050), διατηρώντας 

Τις επόμενες δεκαετίες, η Ευρώπη θα 
αντιμετωπίσει την αυξανόμενη πρόκληση 
των περιορισμένων και πεπερασμένων 
φυσικών πόρων, τις επιπτώσεις της 
αλλαγής του κλίματος, ιδίως στα 
συστήματα πρωτογενούς παραγωγής 
(γεωργία, δασοκομία, αλιεία και 
υδατοκαλλιέργεια) και την ανάγκη 
διασφάλισης βιώσιμου, ασφαλούς και 
προστατευόμενου εφοδιασμού σε τρόφιμα 
για τον ευρωπαϊκό και τον αυξανόμενο 
παγκόσμιο πληθυσμό. Εκτιμάται ότι θα 
απαιτηθεί αύξηση 70% της προσφοράς 
τροφίμων παγκοσμίως προκειμένου να 
τραφούν τα 9 δισεκατομμύρια του 
παγκόσμιου πληθυσμού έως το 2050. Η 
γεωργία είναι υπεύθυνη για το 10% 
περίπου των εκπομπών αερίων του 
θερμοκηπίου στην Ένωση, παρόλο που 
μειώνονται στην Ευρώπη, ενώ οι 
παγκόσμιες εκπομπές από τη γεωργία 
προβλέπεται να αυξηθούν έως και 20% 
έως το 2030. Επιπλέον, η Ευρώπη θα 
πρέπει να εξασφαλίσει επαρκή εφοδιασμό 
πρώτων υλών, ενέργειας και βιομηχανικών
προϊόντων, υπό συνθήκες μείωσης των 
ορυκτών πόρων άνθρακα (η παραγωγή 
πετρελαίου και υγροποιημένου φυσικού 
αερίου αναμένεται να μειωθεί κατά 
περίπου 60% έως το 2050), διατηρώντας 
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παράλληλα την ανταγωνιστικότητά της. Τα 
βιολογικής προέλευσης απόβλητα 
(εκτιμάται ότι ανέρχονται στα 138 
εκατομμύρια τόνους ετησίως στην Ένωση, 
εκ των οποίων το 40% καταλήγει σε χώρο 
υγειονομικής ταφής) αποτελούν τεράστιο 
πρόβλημα και κοστίζουν, παρά το υψηλό 
δυναμικό προστιθέμενης αξίας τους. 
Παραδείγματος χάριν, υπολογίζεται ότι το 
30% του συνόλου των τροφίμων που 
παράγονται στις ανεπτυγμένες χώρες 
καταλήγουν στα απορρίμματα. 
Απαιτούνται σημαντικές αλλαγές για τη 
μείωση του εν λόγω ποσοστού κατά 50% 
στην Ένωση έως το 2030. Επιπλέον, τα 
εθνικά σύνορα δεν παρεμποδίζουν την 
εξάπλωση των ζωικών και φυτικών 
παρασίτων και ασθενειών, 
συμπεριλαμβανομένων των ζωονόσων, και 
των παθογόνων μικροοργανισμών που 
βρίσκονται στα τρόφιμα. Ενώ απαιτούνται 
αποτελεσματικά εθνικά μέτρα πρόληψης, η 
δράση σε επίπεδο Ένωσης είναι 
ουσιαστική για τον τελικό έλεγχο και την 
αποτελεσματική λειτουργία της ενιαίας 
αγοράς. Η πρόκληση είναι πολύπλοκη, 
επηρεάζει ένα ευρύ φάσμα 
διασυνδεδεμένων τομέων και απαιτεί μια 
πληθώρα προσεγγίσεων.

παράλληλα την ανταγωνιστικότητά της. Τα 
βιολογικής προέλευσης απόβλητα 
(εκτιμάται ότι ανέρχονται στα 138 
εκατομμύρια τόνους ετησίως στην Ένωση, 
εκ των οποίων το 40% καταλήγει σε χώρο 
υγειονομικής ταφής) αποτελούν τεράστιο 
πρόβλημα και κοστίζουν, παρά το υψηλό 
δυναμικό προστιθέμενης αξίας τους. 
Παραδείγματος χάριν, υπολογίζεται ότι το 
30% του συνόλου των τροφίμων που 
παράγονται στις ανεπτυγμένες χώρες 
καταλήγουν στα απορρίμματα. 
Απαιτούνται σημαντικές αλλαγές για τη 
μείωση του εν λόγω ποσοστού κατά 50% 
στην Ένωση έως το 2030. Επιπλέον, τα 
εθνικά σύνορα δεν παρεμποδίζουν την 
εξάπλωση των ζωικών και φυτικών 
παρασίτων και ασθενειών, 
συμπεριλαμβανομένων των ζωονόσων, και 
των παθογόνων μικροοργανισμών που 
βρίσκονται στα τρόφιμα. Ενώ απαιτούνται 
αποτελεσματικά εθνικά μέτρα 
παρακολούθησης της γης, εδαφικής 
μέριμνας και πρόληψης, η δράση σε 
επίπεδο Ένωσης είναι ουσιαστική για τον 
τελικό έλεγχο και την αποτελεσματική 
λειτουργία της ενιαίας αγοράς. Η 
πρόκληση είναι πολύπλοκη, επηρεάζει ένα 
ευρύ φάσμα διασυνδεδεμένων τομέων και 
απαιτεί μια πληθώρα προσεγγίσεων.

Or. en

Τροπολογία 307
Frédérique Ries

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα I – μέρος III – σημείο 2.1 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τις επόμενες δεκαετίες, η Ευρώπη θα 
αντιμετωπίσει την αυξανόμενη πρόκληση 
των περιορισμένων και πεπερασμένων 
φυσικών πόρων, τις επιπτώσεις της 
αλλαγής του κλίματος, ιδίως στα 

Τις επόμενες δεκαετίες, η Ευρώπη θα 
αντιμετωπίσει την αυξανόμενη πρόκληση 
των περιορισμένων και πεπερασμένων 
φυσικών πόρων, τις επιπτώσεις της 
αλλαγής του κλίματος, ιδίως στα 
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συστήματα πρωτογενούς παραγωγής 
(γεωργία, δασοκομία, αλιεία και 
υδατοκαλλιέργεια) και την ανάγκη 
διασφάλισης βιώσιμου, ασφαλούς και 
προστατευόμενου εφοδιασμού σε τρόφιμα 
για τον ευρωπαϊκό και τον αυξανόμενο 
παγκόσμιο πληθυσμό. Εκτιμάται ότι θα 
απαιτηθεί αύξηση 70% της προσφοράς 
τροφίμων παγκοσμίως προκειμένου να 
τραφούν τα 9 δισεκατομμύρια του 
παγκόσμιου πληθυσμού έως το 2050. Η 
γεωργία είναι υπεύθυνη για το 10% 
περίπου των εκπομπών αερίων του 
θερμοκηπίου στην Ένωση, παρόλο που 
μειώνονται στην Ευρώπη, ενώ οι 
παγκόσμιες εκπομπές από τη γεωργία 
προβλέπεται να αυξηθούν έως και 20% 
έως το 2030. Επιπλέον, η Ευρώπη θα 
πρέπει να εξασφαλίσει επαρκή εφοδιασμό 
πρώτων υλών, ενέργειας και βιομηχανικών 
προϊόντων, υπό συνθήκες μείωσης των 
ορυκτών πόρων άνθρακα (η παραγωγή 
πετρελαίου και υγροποιημένου φυσικού 
αερίου αναμένεται να μειωθεί κατά 
περίπου 60% έως το 2050), διατηρώντας 
παράλληλα την ανταγωνιστικότητά της. Τα 
βιολογικής προέλευσης απόβλητα 
(εκτιμάται ότι ανέρχονται στα 138 
εκατομμύρια τόνους ετησίως στην Ένωση, 
εκ των οποίων το 40% καταλήγει σε χώρο 
υγειονομικής ταφής) αποτελούν τεράστιο 
πρόβλημα και κοστίζουν, παρά το υψηλό 
δυναμικό προστιθέμενης αξίας τους. 
Παραδείγματος χάριν, υπολογίζεται ότι το 
30% του συνόλου των τροφίμων που 
παράγονται στις ανεπτυγμένες χώρες 
καταλήγουν στα απορρίμματα. 
Απαιτούνται σημαντικές αλλαγές για τη 
μείωση του εν λόγω ποσοστού κατά 50% 
στην Ένωση έως το 2030. Επιπλέον, τα 
εθνικά σύνορα δεν παρεμποδίζουν την 
εξάπλωση των ζωικών και φυτικών 
παρασίτων και ασθενειών, 
συμπεριλαμβανομένων των ζωονόσων, και 
των παθογόνων μικροοργανισμών που 
βρίσκονται στα τρόφιμα. Ενώ απαιτούνται 
αποτελεσματικά εθνικά μέτρα πρόληψης, η 
δράση σε επίπεδο Ένωσης είναι 

συστήματα πρωτογενούς παραγωγής 
(γεωργία, δασοκομία, αλιεία και 
υδατοκαλλιέργεια) και την ανάγκη 
διασφάλισης βιώσιμου, ασφαλούς και 
προστατευόμενου εφοδιασμού σε τρόφιμα 
για τον ευρωπαϊκό και τον αυξανόμενο 
παγκόσμιο πληθυσμό. Εκτιμάται ότι θα 
απαιτηθεί αύξηση 70% της προσφοράς 
τροφίμων παγκοσμίως προκειμένου να 
τραφούν τα 9 δισεκατομμύρια του 
παγκόσμιου πληθυσμού έως το 2050. Ο 
επιτακτικός χαρακτήρας των 
επισιτιστικών αυτών αναγκών δεν 
δικαιολογεί τη σημερινή ανισορροπία 
μεταξύ των, συχνά πλεονασματικών, 
εθνικών παραγωγών και της σταθερής 
αύξησης των εισαγωγών τροφίμων ούτε 
μπορεί να θεωρηθεί αιτία για την 
αυξανόμενη περιπλοκότητα του 
επισιτιστικού δικτύου.  Για τον λόγο αυτό 
είναι σημαντικό να ελέγχει καλύτερα η 
Ευρωπαϊκή Ένωση τα κυκλώματα 
εφοδιασμού λαμβάνοντας υπόψη κατά 
προτεραιότητα τον κύκλο των εποχών, 
την προέλευση των προϊόντων και την 
εξασφάλιση της ιχνηλασιμότητάς τους· Η 
γεωργία είναι υπεύθυνη για το 10% 
περίπου των εκπομπών αερίων του 
θερμοκηπίου στην Ένωση, παρόλο που 
μειώνονται στην Ευρώπη, ενώ οι 
παγκόσμιες εκπομπές από τη γεωργία 
προβλέπεται να αυξηθούν έως και 20% 
έως το 2030. Επιπλέον, η Ευρώπη θα 
πρέπει να εξασφαλίσει επαρκή εφοδιασμό 
πρώτων υλών, ενέργειας και βιομηχανικών 
προϊόντων, υπό συνθήκες μείωσης των 
ορυκτών πόρων άνθρακα (η παραγωγή 
πετρελαίου και υγροποιημένου φυσικού 
αερίου αναμένεται να μειωθεί κατά 
περίπου 60% έως το 2050), διατηρώντας 
παράλληλα την ανταγωνιστικότητά της. Τα 
βιολογικής προέλευσης απόβλητα 
(εκτιμάται ότι ανέρχονται στα 138 
εκατομμύρια τόνους ετησίως στην Ένωση, 
εκ των οποίων το 40% καταλήγει σε χώρο 
υγειονομικής ταφής) αποτελούν τεράστιο 
πρόβλημα και κοστίζουν, παρά το υψηλό 
δυναμικό προστιθέμενης αξίας τους. 
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ουσιαστική για τον τελικό έλεγχο και την 
αποτελεσματική λειτουργία της ενιαίας 
αγοράς. Η πρόκληση είναι πολύπλοκη, 
επηρεάζει ένα ευρύ φάσμα 
διασυνδεδεμένων τομέων και απαιτεί μια 
πληθώρα προσεγγίσεων.

Παραδείγματος χάριν, υπολογίζεται ότι το 
30% του συνόλου των τροφίμων που 
παράγονται στις ανεπτυγμένες χώρες 
καταλήγουν στα απορρίμματα. 
Απαιτούνται σημαντικές αλλαγές για τη 
μείωση του εν λόγω ποσοστού κατά 50% 
στην Ένωση έως το 2030. Επιπλέον, τα 
εθνικά σύνορα δεν παρεμποδίζουν την 
εξάπλωση των ζωικών και φυτικών 
παρασίτων και ασθενειών, 
συμπεριλαμβανομένων των ζωονόσων, και 
των παθογόνων μικροοργανισμών που 
βρίσκονται στα τρόφιμα. Ενώ απαιτούνται 
αποτελεσματικά εθνικά μέτρα πρόληψης, η 
δράση σε επίπεδο Ένωσης είναι 
ουσιαστική για τον τελικό έλεγχο και την 
αποτελεσματική λειτουργία της ενιαίας 
αγοράς. Η πρόκληση είναι πολύπλοκη, 
επηρεάζει ένα ευρύ φάσμα 
διασυνδεδεμένων τομέων και απαιτεί μια 
πληθώρα προσεγγίσεων.

Or. fr

Αιτιολόγηση

Η καλύτερη ιχνηλασιμότητα των τροφίμων αποτελεί βασικό στόχο της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
προκειμένου να εντοπίζεται ευχερέστερα η προέλευση των τροφικών δηλητηριάσεων και να 
αποφεύγονται οι καθυστερήσεις στον εντοπισμό της πηγής της μόλυνσης. Το παράδειγμα της 
υγειονομικής κρίσης λόγω του «Escherichia coli» τον Ιούνιο του 2011 στη Γερμανία είναι 
ιδιαίτερα εύγλωττο.

Τροπολογία 308
Vittorio Prodi

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα I – μέρος III – σημείο 2.1 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Χρειάζονται ολοένα και περισσότεροι 
βιολογικοί πόροι για να καλυφθεί η ζήτηση 
της αγοράς για εφοδιασμό με ασφαλή και 
υγιεινά τρόφιμα, βιοϋλικά, βιοκαύσιμα και 
βιολογικά προϊόντα, τα οποία εκτείνονται 
από τα καταναλωτικά προϊόντα στις 

Χρειάζονται ολοένα και περισσότεροι 
βιολογικοί πόροι για να καλυφθεί η ζήτηση 
της αγοράς για εφοδιασμό με ασφαλή και 
υγιεινά τρόφιμα, βιοϋλικά, βιοκαύσιμα και 
βιολογικά προϊόντα, τα οποία εκτείνονται 
από τα καταναλωτικά προϊόντα στις 
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χημικές ουσίες χύδην. Ωστόσο, οι 
δυνατότητες των χερσαίων και υδάτινων 
οικοσυστημάτων που απαιτούνται για την 
παραγωγή τους είναι περιορισμένες, παρά 
το γεγονός ότι υπάρχουν ανταγωνιστικές 
διεκδικήσεις για τη χρήση τους, και συχνά 
δεν υπόκεινται σε βέλτιστη διαχείριση, 
όπως δείχνει για παράδειγμα η σοβαρή 
μείωση της περιεκτικότητας του εδάφους 
σε άνθρακα και της γονιμότητας. Υπάρχει 
πλημμελής αξιοποίηση του πεδίου 
προώθησης υπηρεσιών οικοσυστήματος με 
βάση γεωργικές εκτάσεις, δάση, θαλάσσια 
και γλυκά ύδατα, ενσωματώνοντας τους 
αγρονομικούς και περιβαλλοντικούς 
στόχους στη βιώσιμη παραγωγή.

χημικές ουσίες χύδην. Ωστόσο, οι 
δυνατότητες των χερσαίων και υδάτινων 
οικοσυστημάτων που απαιτούνται για την 
παραγωγή τους είναι περιορισμένες, παρά 
το γεγονός ότι υπάρχουν ανταγωνιστικές 
διεκδικήσεις για τη χρήση τους, και συχνά 
δεν υπόκεινται σε βέλτιστη διαχείριση, 
όπως δείχνει για παράδειγμα η σοβαρή 
μείωση της περιεκτικότητας του εδάφους 
σε άνθρακα και της γονιμότητας. Υπάρχει 
πλημμελής αξιοποίηση του πεδίου 
προώθησης της ανθεκτικότητας και των 
υπηρεσιών οικοσυστήματος με βάση 
γεωργικές εκτάσεις, δάση, θαλάσσια και 
γλυκά ύδατα, ενσωματώνοντας τους 
αγρονομικούς και περιβαλλοντικούς 
στόχους στη βιώσιμη παραγωγή.

Or. en

Τροπολογία 309
Yves Cochet, Jill Evans

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα I – μέρος III – σημείο 2.1 – παράγραφος 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η δημιουργία αλυσίδων εφοδιασμού 
χαμηλής παραγωγής αποβλήτων, η οποία 
θα είναι σε θέση να εξασφαλίζει τον 
εφοδιασμό σε τρόφιμα στο πλαίσιο της 
κλιματικής αλλαγής και της αύξησης του 
πληθυσμού μπορεί να εκτείνεται από τη 
βελτίωση των συστημάτων διαχείρισης 
που θα ελαχιστοποιούν τις εισροές σε 
επίπεδο εδάφους/θάλασσας και σε 
ολόκληρη την αλυσίδα εφοδιασμού. Η 
συλλογική γνώση των αγροτών όσον 
αφορά τους φυσικούς πόρους, οι 
οικολογικές διεργασίες και η ποιότητα 
των προϊόντων, μπορεί να 
χρησιμοποιηθούν ως βάση για την 
ελαχιστοποίηση της εξάρτησης από 
εξωτερικές εισροές. Μικρότερες 
αγροτροφικές αλυσίδες που βασίζονται 
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στην εμπιστοσύνη των καταναλωτών και 
μεγαλύτερη εγγύτητα προς τους 
παραγωγούς αποτελούν τη βάση για μια 
αλυσίδα χαμηλής παραγωγής αποβλήτων 
με ταυτόχρονη αντιμετώπιση των 
αναγκών των καταναλωτών για τρόφιμα 
υψηλής ποιότητας, λαμβάνοντας υπόψη 
την καλή διαβίωση των ζώων.

Or. en

Τροπολογία 310
Cristina Gutiérrez-Cortines

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα I – μέρος III – σημείο 2.1 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Το δυναμικό των βιολογικών πόρων και 
οικοσυστημάτων θα μπορούσε να 
χρησιμοποιηθεί με έναν περισσότερο 
βιώσιμο, αποδοτικό και ολοκληρωμένο 
τρόπο. Για παράδειγμα, θα μπορούσε να 
αξιοποιηθεί καλύτερα το δυναμικό της 
βιομάζας από τα δάση και των ροών 
αποβλήτων που προέρχονται από τη 
γεωργία, το υδάτινο περιβάλλον, τη 
βιομηχανία, αλλά και από αστικά 
απορρίμματα.

Το δυναμικό των βιολογικών πόρων και 
οικοσυστημάτων θα μπορούσε να 
χρησιμοποιηθεί με έναν περισσότερο 
βιώσιμο, αποδοτικό και ολοκληρωμένο 
τρόπο. Για παράδειγμα, θα μπορούσε να 
αξιοποιηθεί καλύτερα το δυναμικό της 
βιομάζας από τις γεωργικές 
εκμεταλλεύσεις, τα δάση και των ροών 
αποβλήτων που προέρχονται από τη 
γεωργία, το υδάτινο περιβάλλον, τη 
βιομηχανία, αλλά και από αστικά 
απορρίμματα.

Or. en

Αιτιολόγηση

Θα πρέπει να καταστεί σαφές ότι η γεωργία από μόνη της έχει τεράστιες δυνατότητες για τη 
βιώσιμη παραγωγή και χρήση της βιομάζας, μέσω αποκλειστικών καλλιεργειών, της ανάπτυξης 
φυτών με ενσωματωμένα χαρακτηριστικά και τη διαδοχική χρήση των καλλιεργειών.

Τροπολογία 311
Yves Cochet, Jill Evans
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Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα I – μέρος III – σημείο 2.2 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Μια πλήρως λειτουργική ευρωπαϊκή 
βιοοικονομία – που περιλαμβάνει τη 
βιώσιμη παραγωγή ανανεώσιμων πόρων 
του χερσαίου και υδάτινου περιβάλλοντος 
και τη μετατροπή τους σε τρόφιμα, 
προϊόντα βιολογικής προέλευσης και 
βιοενέργεια, καθώς και σχετικά δημόσια 
αγαθά - θα δημιουργήσει υψηλή
ευρωπαϊκή προστιθέμενη αξία. Εάν 
αποτελέσει αντικείμενο βιώσιμης 
διαχείρισης μπορεί να μειώσει το 
περιβαλλοντικό αποτύπωμα της 
πρωτογενούς παραγωγής και της αλυσίδας 
εφοδιασμού συνολικά. Μπορεί να αυξήσει 
την ανταγωνιστικότητά τους και να 
παράσχει θέσεις εργασίας και 
επιχειρηματικές ευκαιρίες για αγροτική και 
παράκτια ανάπτυξη. Οι προκλήσεις της 
επισιτιστικής ασφάλειας, της βιώσιμης 
γεωργίας και οι προκλήσεις που 
σχετίζονται με τη συνολική βιοοικονομία 
έχουν ευρωπαϊκό και παγκόσμιο 
χαρακτήρα. Οι δράσεις σε επίπεδο Ένωσης 
είναι αναγκαίες προκειμένου να φέρουν σε 
επαφή συσπειρώσεις ώστε να επιτευχθεί το 
αναγκαίο εύρος και κρίσιμη μάζα για να 
συμπληρωθούν οι προσπάθειες που 
καταβάλλονται από ένα μεμονωμένο 
κράτος μέλος ή από ομάδες κρατών μελών. 
Μια πολυπαραγοντική προσέγγιση 
διασφαλίζει τις αναγκαίες γόνιμες 
αλληλεπιδράσεις μεταξύ ερευνητών, 
επιχειρήσεων, γεωργών/παραγωγών, 
συμβούλων και τελικών χρηστών. Το 
ενωσιακό επίπεδο είναι επίσης αναγκαίο 
για να διασφαλιστούν η συνοχή στην 
αντιμετώπιση της εν λόγω πρόκλησης 
διατομεακά και με ισχυρούς δεσμούς με τις 
σχετικές πολιτικές της Ένωσης. Ο 
συντονισμός της έρευνας και της 
καινοτομίας σε επίπεδο ΕΕ θα ενθαρρύνει 
τις απαιτούμενες αλλαγές και θα 
συμβάλλει στην επίσπευσή τους σε 

Μια πλήρως λειτουργική ευρωπαϊκή 
βιοοικονομία – που περιλαμβάνει τη 
βιώσιμη παραγωγή ανανεώσιμων πόρων 
του χερσαίου και υδάτινου περιβάλλοντος 
και τη μετατροπή τους σε τρόφιμα, 
προϊόντα βιολογικής προέλευσης και 
βιοενέργεια, καθώς και σχετικά δημόσια 
αγαθά - θα δημιουργήσει υψηλή 
ευρωπαϊκή προστιθέμενη αξία. Εάν 
αποτελέσει αντικείμενο βιώσιμης 
διαχείρισης μπορεί να μειώσει το 
περιβαλλοντικό αποτύπωμα της 
πρωτογενούς παραγωγής και της αλυσίδας 
εφοδιασμού συνολικά. Μπορεί να αυξήσει 
την ανταγωνιστικότητά τους και να 
παράσχει θέσεις εργασίας και 
επιχειρηματικές ευκαιρίες για αγροτική και 
παράκτια ανάπτυξη. Παράλληλα με τις 
λειτουργίες που είναι προσανατολισμένες 
προς την αγορά, η βιοοικονομία 
συμβάλλει επίσης στην διατήρηση της 
λειτουργίας ενός ευρέως φάσματος  
δημοσίων αγαθών που χρειάζονται 
προστασία: γεωργικές και δασικές 
εκτάσεις, γεωργική και δασική 
βιοποικιλότητα, ποιότητα και 
διαθεσιμότητα των υδάτων, 
λειτουργικότητα του εδάφους, 
σταθερότητα του κλίματος, ποιότητα του 
αέρα, ανθεκτικότητα σε πλημμύρες και 
πυρκαγιές. Οι προκλήσεις της 
επισιτιστικής ασφάλειας, της βιώσιμης 
γεωργίας και οι προκλήσεις που 
σχετίζονται με τη συνολική βιοοικονομία 
έχουν ευρωπαϊκό και παγκόσμιο 
χαρακτήρα. Οι δράσεις σε επίπεδο Ένωσης 
είναι αναγκαίες προκειμένου να φέρουν σε 
επαφή συσπειρώσεις ώστε να επιτευχθεί το 
αναγκαίο εύρος και κρίσιμη μάζα για να 
συμπληρωθούν οι προσπάθειες που 
καταβάλλονται από ένα μεμονωμένο 
κράτος μέλος ή από ομάδες κρατών μελών. 
Μια πολυπαραγοντική προσέγγιση 
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ολόκληρη την Ένωση. διασφαλίζει τις αναγκαίες γόνιμες 
αλληλεπιδράσεις μεταξύ ερευνητών, 
επιχειρήσεων, γεωργών/παραγωγών, 
συμβούλων, καταναλωτών και τελικών 
χρηστών. Το ενωσιακό επίπεδο είναι 
επίσης αναγκαίο για να διασφαλιστούν η 
συνοχή στην αντιμετώπιση της εν λόγω 
πρόκλησης διατομεακά και με ισχυρούς 
δεσμούς με τις σχετικές πολιτικές της 
Ένωσης. Ο συντονισμός της έρευνας και 
της καινοτομίας σε επίπεδο ΕΕ θα 
ενθαρρύνει τις απαιτούμενες αλλαγές και 
θα συμβάλλει στην επίσπευσή τους σε 
ολόκληρη την Ένωση.

Or. en

Τροπολογία 312
Vittorio Prodi

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα I – μέρος III – σημείο 2.2 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Μια πλήρως λειτουργική ευρωπαϊκή 
βιοοικονομία – που περιλαμβάνει τη 
βιώσιμη παραγωγή ανανεώσιμων πόρων 
του χερσαίου και υδάτινου περιβάλλοντος 
και τη μετατροπή τους σε τρόφιμα, 
προϊόντα βιολογικής προέλευσης και 
βιοενέργεια, καθώς και σχετικά δημόσια 
αγαθά - θα δημιουργήσει υψηλή 
ευρωπαϊκή προστιθέμενη αξία. Εάν 
αποτελέσει αντικείμενο βιώσιμης 
διαχείρισης μπορεί να μειώσει το 
περιβαλλοντικό αποτύπωμα της 
πρωτογενούς παραγωγής και της αλυσίδας 
εφοδιασμού συνολικά. Μπορεί να αυξήσει 
την ανταγωνιστικότητά τους και να 
παράσχει θέσεις εργασίας και 
επιχειρηματικές ευκαιρίες για αγροτική και 
παράκτια ανάπτυξη. Οι προκλήσεις της 
επισιτιστικής ασφάλειας, της βιώσιμης 
γεωργίας και οι προκλήσεις που 
σχετίζονται με τη συνολική βιοοικονομία 

Μια πλήρως λειτουργική ευρωπαϊκή 
βιοοικονομία – που περιλαμβάνει τη 
βιώσιμη παραγωγή ανανεώσιμων πόρων 
του χερσαίου και υδάτινου περιβάλλοντος 
και τη μετατροπή τους σε τρόφιμα, 
προϊόντα βιολογικής προέλευσης και 
βιοενέργεια, καθώς και σχετικά δημόσια 
αγαθά - θα δημιουργήσει υψηλή 
ευρωπαϊκή προστιθέμενη αξία. Εάν 
αποτελέσει αντικείμενο βιώσιμης 
διαχείρισης μπορεί να μειώσει το 
περιβαλλοντικό αποτύπωμα της 
πρωτογενούς παραγωγής και της αλυσίδας 
εφοδιασμού συνολικά. Μπορεί να αυξήσει 
την ανταγωνιστικότητά τους και να 
παράσχει θέσεις εργασίας και 
επιχειρηματικές ευκαιρίες για αγροτική και 
παράκτια ανάπτυξη. Οι προκλήσεις της 
επισιτιστικής ασφάλειας, της βιώσιμης 
γεωργίας και οι προκλήσεις που 
σχετίζονται με τη συνολική βιοοικονομία 
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έχουν ευρωπαϊκό και παγκόσμιο 
χαρακτήρα. Οι δράσεις σε επίπεδο Ένωσης
είναι αναγκαίες προκειμένου να φέρουν σε 
επαφή συσπειρώσεις ώστε να επιτευχθεί το 
αναγκαίο εύρος και κρίσιμη μάζα για να 
συμπληρωθούν οι προσπάθειες που 
καταβάλλονται από ένα μεμονωμένο 
κράτος μέλος ή από ομάδες κρατών μελών. 
Μια πολυπαραγοντική προσέγγιση 
διασφαλίζει τις αναγκαίες γόνιμες 
αλληλεπιδράσεις μεταξύ ερευνητών, 
επιχειρήσεων, γεωργών/παραγωγών, 
συμβούλων και τελικών χρηστών. Το 
ενωσιακό επίπεδο είναι επίσης αναγκαίο 
για να διασφαλιστούν η συνοχή στην 
αντιμετώπιση της εν λόγω πρόκλησης 
διατομεακά και με ισχυρούς δεσμούς με τις 
σχετικές πολιτικές της Ένωσης. Ο 
συντονισμός της έρευνας και της 
καινοτομίας σε επίπεδο ΕΕ θα ενθαρρύνει 
τις απαιτούμενες αλλαγές και θα 
συμβάλλει στην επίσπευσή τους σε 
ολόκληρη την Ένωση.

έχουν ευρωπαϊκό και παγκόσμιο 
χαρακτήρα. Οι δράσεις σε επίπεδο Ένωσης 
είναι αναγκαίες προκειμένου να φέρουν σε 
επαφή συσπειρώσεις ώστε να επιτευχθεί το 
αναγκαίο εύρος και κρίσιμη μάζα για να 
συμπληρωθούν οι προσπάθειες που 
καταβάλλονται από ένα μεμονωμένο 
κράτος μέλος ή από ομάδες κρατών μελών. 
Μια διαφανής πολυπαραγοντική 
προσέγγιση διασφαλίζει τις αναγκαίες 
γόνιμες αλληλεπιδράσεις μεταξύ 
ερευνητών, επιχειρήσεων, 
γεωργών/παραγωγών, συμβούλων και 
τελικών χρηστών. Το ενωσιακό επίπεδο 
είναι επίσης αναγκαίο για να 
διασφαλιστούν η συνοχή στην 
αντιμετώπιση της εν λόγω πρόκλησης 
διατομεακά και με ισχυρούς δεσμούς με τις 
σχετικές πολιτικές της Ένωσης. Ο 
συντονισμός της έρευνας και της 
καινοτομίας σε επίπεδο ΕΕ θα ενθαρρύνει 
τις απαιτούμενες αλλαγές και θα 
συμβάλλει στην επίσπευσή τους σε 
ολόκληρη την Ένωση.

Or. en

Τροπολογία 313
Cristina Gutiérrez-Cortines

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα I – μέρος III – σημείο 2.2 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Μια πλήρως λειτουργική ευρωπαϊκή 
βιοοικονομία – που περιλαμβάνει τη 
βιώσιμη παραγωγή ανανεώσιμων πόρων 
του χερσαίου και υδάτινου περιβάλλοντος 
και τη μετατροπή τους σε τρόφιμα, 
προϊόντα βιολογικής προέλευσης και 
βιοενέργεια, καθώς και σχετικά δημόσια 
αγαθά - θα δημιουργήσει υψηλή 
ευρωπαϊκή προστιθέμενη αξία. Εάν 
αποτελέσει αντικείμενο βιώσιμης 
διαχείρισης μπορεί να μειώσει το 

Μια πλήρως λειτουργική ευρωπαϊκή 
βιοοικονομία – που περιλαμβάνει τη 
βιώσιμη παραγωγή ανανεώσιμων πόρων 
του χερσαίου και υδάτινου περιβάλλοντος 
και τη μετατροπή τους σε τρόφιμα, 
ζωοτροφές, προϊόντα βιολογικής 
προέλευσης και βιοενέργεια, καθώς και 
σχετικά δημόσια αγαθά - θα δημιουργήσει 
υψηλή ευρωπαϊκή προστιθέμενη αξία. Εάν 
αποτελέσει αντικείμενο βιώσιμης 
διαχείρισης μπορεί να μειώσει το 
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περιβαλλοντικό αποτύπωμα της 
πρωτογενούς παραγωγής και της αλυσίδας 
εφοδιασμού συνολικά. Μπορεί να αυξήσει 
την ανταγωνιστικότητά τους και να 
παράσχει θέσεις εργασίας και 
επιχειρηματικές ευκαιρίες για αγροτική και 
παράκτια ανάπτυξη. Οι προκλήσεις της 
επισιτιστικής ασφάλειας, της βιώσιμης 
γεωργίας και οι προκλήσεις που 
σχετίζονται με τη συνολική βιοοικονομία 
έχουν ευρωπαϊκό και παγκόσμιο 
χαρακτήρα. Οι δράσεις σε επίπεδο Ένωσης 
είναι αναγκαίες προκειμένου να φέρουν σε 
επαφή συσπειρώσεις ώστε να επιτευχθεί το 
αναγκαίο εύρος και κρίσιμη μάζα για να 
συμπληρωθούν οι προσπάθειες που 
καταβάλλονται από ένα μεμονωμένο 
κράτος μέλος ή από ομάδες κρατών μελών. 
Μια πολυπαραγοντική προσέγγιση 
διασφαλίζει τις αναγκαίες γόνιμες 
αλληλεπιδράσεις μεταξύ ερευνητών, 
επιχειρήσεων, γεωργών/παραγωγών, 
συμβούλων και τελικών χρηστών. Το 
ενωσιακό επίπεδο είναι επίσης αναγκαίο 
για να διασφαλιστούν η συνοχή στην 
αντιμετώπιση της εν λόγω πρόκλησης 
διατομεακά και με ισχυρούς δεσμούς με τις 
σχετικές πολιτικές της Ένωσης. Ο 
συντονισμός της έρευνας και της 
καινοτομίας σε επίπεδο ΕΕ θα ενθαρρύνει 
τις απαιτούμενες αλλαγές και θα 
συμβάλλει στην επίσπευσή τους σε 
ολόκληρη την Ένωση.

περιβαλλοντικό αποτύπωμα της 
πρωτογενούς παραγωγής και της αλυσίδας 
εφοδιασμού συνολικά. Μπορεί να αυξήσει 
την ανταγωνιστικότητά τους και να 
παράσχει θέσεις εργασίας και 
επιχειρηματικές ευκαιρίες για αγροτική και 
παράκτια ανάπτυξη. Οι προκλήσεις της 
επισιτιστικής ασφάλειας, της βιώσιμης 
γεωργίας και οι προκλήσεις που 
σχετίζονται με τη συνολική βιοοικονομία 
έχουν ευρωπαϊκό και παγκόσμιο 
χαρακτήρα. Οι δράσεις σε επίπεδο Ένωσης 
είναι αναγκαίες προκειμένου να φέρουν σε 
επαφή συσπειρώσεις ώστε να επιτευχθεί το 
αναγκαίο εύρος και κρίσιμη μάζα για να 
συμπληρωθούν οι προσπάθειες που 
καταβάλλονται από ένα μεμονωμένο 
κράτος μέλος ή από ομάδες κρατών μελών. 
Μια πολυπαραγοντική προσέγγιση 
διασφαλίζει τις αναγκαίες γόνιμες 
αλληλεπιδράσεις μεταξύ ερευνητών, 
επιχειρήσεων, γεωργών/παραγωγών, 
συμβούλων και τελικών χρηστών. Το 
ενωσιακό επίπεδο είναι επίσης αναγκαίο 
για να διασφαλιστούν η συνοχή στην 
αντιμετώπιση της εν λόγω πρόκλησης 
διατομεακά και με ισχυρούς δεσμούς με τις 
σχετικές πολιτικές της Ένωσης. Ο 
συντονισμός της έρευνας και της 
καινοτομίας σε επίπεδο ΕΕ θα ενθαρρύνει 
τις απαιτούμενες αλλαγές και θα 
συμβάλλει στην επίσπευσή τους σε 
ολόκληρη την Ένωση.

Or. en

Τροπολογία 314
Vittorio Prodi

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα I – μέρος III – σημείο 2.2 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η έρευνα και η καινοτομία θα 
αλληλεπιδρούν με ένα ευρύ φάσμα 

Η έρευνα και η καινοτομία θα 
αλληλεπιδρούν με ένα ευρύ φάσμα 
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πολιτικών της Ένωσης και σχετικών 
στόχων, συμπεριλαμβανομένων της 
Κοινής Γεωργικής Πολιτικής (ιδίως της 
Πολιτικής Αγροτικής Ανάπτυξης) και των 
ευρωπαϊκών συμπράξεων καινοτομίας 
«Γεωργική παραγωγικότητα και 
βιωσιμότητα», της Κοινής Αλιευτικής 
Πολιτικής, της Ολοκληρωμένης 
Θαλάσσιας Πολιτικής, του Ευρωπαϊκού 
Προγράμματος για την Αλλαγή του 
Κλίματος, της οδηγίας πλαισίου για τα 
ύδατα, της οδηγίας πλαισίου για τη 
θαλάσσια στρατηγική, του σχεδίου δράσης 
για τη δασοκομία, της θεματικής 
στρατηγικής για το έδαφος, της 
στρατηγικής για τη βιοποικιλότητα της 
Ένωσης το 2020, του Στρατηγικού Σχεδίου 
Ενεργειακών Τεχνολογιών, της πολιτικής 
για την καινοτομία και της βιομηχανικής 
πολιτικής της Ένωσης, της εξωτερικής 
πολιτικής και της πολιτικής αναπτυξιακής 
βοήθειας, των στρατηγικών για την υγεία 
των φυτών, των στρατηγικών για την υγεία 
των ζώων και την ευημερία και 
κανονιστικών πλαισίων για την προστασία 
του περιβάλλοντος, της υγείας και της 
ασφάλειας, την προώθηση της αποδοτικής 
χρήσης των πόρων και της δράσης για το 
κλίμα, και τη μείωση των αποβλήτων. Η 
καλύτερη ενσωμάτωση της έρευνας και 
της καινοτομίας στον τομέα της 
βιοοικονομίας στις σχετικές πολιτικές της 
ΕΕ θα βελτιώσει σημαντικά την 
ευρωπαϊκή προστιθέμενη αξία τους, θα 
παράσχει αποτελέσματα μόχλευσης, θα 
αυξήσει τη σημασία για την κοινωνία και 
θα συμβάλλει στην περαιτέρω ανάπτυξη 
της βιώσιμης διαχείρισης γαιών, θαλασσών 
και ωκεανών, και αγορών βιοοικονομίας.

πολιτικών της Ένωσης και σχετικών 
στόχων, συμπεριλαμβανομένων της 
Κοινής Γεωργικής Πολιτικής (ιδίως της 
Πολιτικής Αγροτικής Ανάπτυξης) και των 
ευρωπαϊκών συμπράξεων καινοτομίας 
«Γεωργική παραγωγικότητα και 
βιωσιμότητα», της Κοινής Αλιευτικής 
Πολιτικής, της Ολοκληρωμένης 
Θαλάσσιας Πολιτικής, του Ευρωπαϊκού 
Προγράμματος για την Αλλαγή του 
Κλίματος, της οδηγίας πλαισιο για τα 
ύδατα, της οδηγίας πλαισιο για τη 
θαλάσσια στρατηγική, της οδηγίας 
πλαίσιο για τα απόβλητα, του σχεδίου 
δράσης για τη δασοκομία, της θεματικής 
στρατηγικής για το έδαφος, της 
στρατηγικής για τη βιοποικιλότητα της 
Ένωσης το 2020, του Στρατηγικού Σχεδίου 
Ενεργειακών Τεχνολογιών, της πολιτικής 
για την καινοτομία και της βιομηχανικής 
πολιτικής της Ένωσης, της εξωτερικής 
πολιτικής και της πολιτικής αναπτυξιακής 
βοήθειας, των στρατηγικών για την υγεία 
των φυτών, των στρατηγικών για την υγεία 
των ζώων και την ευημερία και 
κανονιστικών πλαισίων για την προστασία 
του περιβάλλοντος, της υγείας και της 
ασφάλειας, την προώθηση της αποδοτικής 
χρήσης των πόρων και της δράσης για το 
κλίμα, και τη μείωση των αποβλήτων. Η 
καλύτερη ενσωμάτωση της έρευνας και 
της καινοτομίας στον τομέα της
βιοοικονομίας στις σχετικές πολιτικές της 
ΕΕ θα βελτιώσει σημαντικά την 
ευρωπαϊκή προστιθέμενη αξία τους, θα 
παράσχει αποτελέσματα μόχλευσης, θα 
αυξήσει τη σημασία για την κοινωνία και 
θα συμβάλλει στην περαιτέρω ανάπτυξη 
της βιώσιμης διαχείρισης γαιών, θαλασσών 
και ωκεανών, και αγορών βιοοικονομίας.

Or. en

Τροπολογία 315
Yves Cochet, Jill Evans
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Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα I – μέρος III – σημείο 2.2 – παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Οι δράσεις με βάση τις προκλήσεις οι 
οποίες εστιάζουν σε κοινωνικά και 
οικονομικά οφέλη και ο εκσυγχρονισμός 
των συνδεόμενων με τη βιοοικονομία 
τομέων και αγορών θα υποστηριχθούν 
μέσω διεπιστημονικής έρευνας, 
δημιουργώντας καινοτομία και οδηγώντας 
στην ανάπτυξη νέων πρακτικών, 
προϊόντων και διαδικασιών. Θα επιδιώξουν 
επίσης μια ευρεία προσέγγιση της 
καινοτομίας η οποία εκτείνεται από την 
τεχνολογική, μη τεχνολογική, οργανωτική, 
οικονομική και κοινωνική καινοτομία έως, 
παραδείγματος χάριν, νεωτεριστικά 
επιχειρηματικά μοντέλα, εμπορικά σήματα 
και υπηρεσίες.

Οι δράσεις με βάση τις προκλήσεις οι 
οποίες εστιάζουν σε κοινωνικά, 
περιβαλλοντικά και οικονομικά οφέλη και 
ο εκσυγχρονισμός των συνδεόμενων με τη 
βιοοικονομία τομέων, των συμμετεχόντων 
φορέων και αγορών θα υποστηριχθούν 
μέσω διεπιστημονικής έρευνας, 
δημιουργώντας καινοτομία και οδηγώντας 
στην ανάπτυξη νέων πρακτικών, βιώσιμων 
προϊόντων και διαδικασιών. Θα επιδιώξουν 
επίσης μια ευρεία προσέγγιση της 
καινοτομίας η οποία εκτείνεται από την 
τεχνολογική, μη τεχνολογική, οργανωτική, 
οικονομική και κοινωνική καινοτομία έως, 
παραδείγματος χάριν, νεωτεριστικά 
επιχειρηματικά μοντέλα, εμπορικά σήματα 
και υπηρεσίες. Πρέπει να αναγνωριστεί 
πλήρως η δυνατότητα των αγροτών και 
των μικρομεσαίων επιχειρήσεων να 
συμβάλουν στην καινοτομία στον εν λόγω 
τομέα. Η προσέγγιση υπέρ της 
βιοοικονομίας θα λαμβάνει υπόψη τη 
σημασία των γνώσεων σε τοπικό επίπεδο  
ενισχύοντας τις τοπικές δυνατότητες  και 
αποδεχόμενη συγχρόνως την 
διαφοροποίηση και την ποικιλομορφία.

Or. en

Τροπολογία 316
Yves Cochet, Jill Evans

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα I – μέρος III – σημείο 2.3 – στοιχείο α – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Σκοπός είναι ο εφοδιασμός με επαρκείς 
ποσότητες τροφίμων, ζωοτροφών, 
βιομάζας και άλλων πρώτων υλών, με 
ταυτόχρονη διασφάλιση των φυσικών 

Σκοπός είναι ο εφοδιασμός με επαρκείς 
ποσότητες τροφίμων, ζωοτροφών, 
βιομάζας και άλλων πρώτων υλών, με 
ταυτόχρονη διασφάλιση των φυσικών 
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πόρων και ενίσχυση των υπηρεσιών 
οικοσυστήματος, συμπεριλαμβανομένης 
της αντιμετώπισης της αλλαγής του 
κλίματος και του μετριασμού της. Οι 
δραστηριότητες θα επικεντρωθούν σε πιο 
βιώσιμα και παραγωγικά συστήματα 
γεωργίας και δασοκομίας τα οποία είναι 
αφενός αποδοτικά ως προς τη χρήση 
πόρων (συμπεριλαμβανομένων των 
χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του 
άνθρακα) και ανθεκτικά, ενώ συγχρόνως 
αναπτύσσουν υπηρεσίες, έννοιες και 
πολιτικές για ευημερούσα διαβίωση στις 
αγροτικές περιοχές.

πόρων συμπεριλαμβανομένης της 
βιοποικιλότητας, σε ευρωπαϊκή και 
παγκόσμια προοπτική και ενίσχυση των 
υπηρεσιών οικοσυστήματος, 
συμπεριλαμβανομένης της αλλαγής του 
κλίματος και του μετριασμού της. Οι 
δραστηριότητες θα επικεντρωθούν σε πιο 
βιώσιμα, ανθεκτικά και παραγωγικά 
συστήματα γεωργίας και δασοκομίας τα 
οποία είναι αφενός αποδοτικά ως προς τη 
χρήση πόρων (συμπεριλαμβανομένων των 
χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του 
άνθρακα, των χαμηλών εξωτερικών 
εισροών και της βιολογικής γεωργίας), 
προστατεύουν τους φυσικούς πόρους, 
είναι  ποικίλα, ευπροσάρμοστα σε ένα 
μεταβαλλόμενο περιβάλλον και ανθεκτικά, 
ενώ συγχρόνως αναπτύσσουν υπηρεσίες, 
έννοιες και πολιτικές για διάφορα 
συστήματα διατροφής και για 
ευημερούσα διαβίωση στις αγροτικές 
περιοχές.

Or. en

Τροπολογία 317
Vittorio Prodi

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα I – μέρος III – σημείο 2.3 – στοιχείο α – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Σκοπός είναι ο εφοδιασμός με επαρκείς 
ποσότητες τροφίμων, ζωοτροφών, 
βιομάζας και άλλων πρώτων υλών, με 
ταυτόχρονη διασφάλιση των φυσικών 
πόρων και ενίσχυση των υπηρεσιών 
οικοσυστήματος, συμπεριλαμβανομένης 
της αντιμετώπισης της αλλαγής του 
κλίματος και του μετριασμού της. Οι 
δραστηριότητες θα επικεντρωθούν σε πιο 
βιώσιμα και παραγωγικά συστήματα 
γεωργίας και δασοκομίας τα οποία είναι 
αφενός αποδοτικά ως προς τη χρήση 
πόρων (συμπεριλαμβανομένων των 

Σκοπός είναι ο εφοδιασμός με επαρκείς 
ποσότητες τροφίμων, ζωοτροφών, 
βιομάζας και άλλων πρώτων υλών, με 
ταυτόχρονη διασφάλιση των φυσικών 
πόρων και ενίσχυση των υπηρεσιών 
οικοσυστήματος, η προστασία του 
εδάφους και των υδάτινων πόρων με 
ταυτόχρονη αντιμετώπιση των 
προκλήσεων για την προσαρμογή στην 
αλλαγή του κλίματος και τον μετριασμό 
των συνεπειών της. Οι δραστηριότητες θα 
επικεντρωθούν σε πιο βιώσιμα και 
παραγωγικά συστήματα γεωργίας και 
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χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του 
άνθρακα) και ανθεκτικά, ενώ συγχρόνως 
αναπτύσσουν υπηρεσίες, έννοιες και 
πολιτικές για ευημερούσα διαβίωση στις 
αγροτικές περιοχές.

δασοκομίας τα οποία είναι αφενός 
αποδοτικά ως προς τη χρήση πόρων
(συμπεριλαμβανομένων των χαμηλών 
εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα) και 
ανθεκτικά, ενώ συγχρόνως αναπτύσσουν 
υπηρεσίες, έννοιες και πολιτικές για 
ευημερούσα διαβίωση στις αγροτικές 
περιοχές.

Or. en

Τροπολογία 318
Corinne Lepage

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα I – μέρος III – σημείο 2.3 – στοιχείο α – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Σκοπός είναι ο εφοδιασμός με επαρκείς 
ποσότητες τροφίμων, ζωοτροφών, 
βιομάζας και άλλων πρώτων υλών, με 
ταυτόχρονη διασφάλιση των φυσικών 
πόρων και ενίσχυση των υπηρεσιών 
οικοσυστήματος, συμπεριλαμβανομένης 
της αντιμετώπισης της αλλαγής του 
κλίματος και του μετριασμού της. Οι 
δραστηριότητες θα επικεντρωθούν σε πιο 
βιώσιμα και παραγωγικά συστήματα 
γεωργίας και δασοκομίας τα οποία είναι 
αφενός αποδοτικά ως προς τη χρήση 
πόρων (συμπεριλαμβανομένων των 
χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του 
άνθρακα) και ανθεκτικά, ενώ συγχρόνως 
αναπτύσσουν υπηρεσίες, έννοιες και 
πολιτικές για ευημερούσα διαβίωση στις 
αγροτικές περιοχές.

Σκοπός είναι ο εφοδιασμός με επαρκείς 
ποσότητες τροφίμων, ζωοτροφών, 
βιομάζας και άλλων πρώτων υλών, με 
ταυτόχρονη διασφάλιση των φυσικών 
πόρων σε παγκόσμιο επίπεδο και ενίσχυση 
των υπηρεσιών οικοσυστήματος, 
συμπεριλαμβανομένης της προστασίας 
της βιοποικιλότητας και των φυσικών 
οικοτόπων και  της αντιμετώπισης της 
αλλαγής του κλίματος και του μετριασμού 
της. Οι δραστηριότητες θα υιοθετήσουν 
συστημικές προσεγγίσεις και θα 
επικεντρωθούν σε πιο βιώσιμα και 
παραγωγικά συστήματα γεωργίας και 
δασοκομίας, συμπεριλαμβανομένης της 
βιολογικής παραγωγής,  τα οποία είναι 
αφενός αποδοτικά ως προς τη χρήση 
πόρων (συμπεριλαμβανομένων των 
χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του 
άνθρακα και των χαμηλών εισροών) και 
ανθεκτικά, ενώ συγχρόνως αναπτύσσουν 
υπηρεσίες, έννοιες και πολιτικές που 
στοχεύουν στην διασφάλιση της 
ποικιλομορφίας των συστημάτων 
παραγωγής τροφίμων και στην 
ευημερούσα διαβίωση στις αγροτικές 
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περιοχές.

Or. en

Τροπολογία 319
Glenis Willmott

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα I – μέρος III – σημείο 2.3 – στοιχείο β – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Σκοπός είναι η ανταπόκριση στις 
απαιτήσεις των πολιτών για ασφαλή, 
υγιεινά και προσιτά τρόφιμα, και να 
καταστεί η μεταποίηση και διανομή 
τροφίμων και ζωοτροφών περισσότερο 
βιώσιμη και ο τομέας των τροφίμων 
περισσότερο ανταγωνιστικός. Οι 
δραστηριότητες θα επικεντρώνονται στα 
υγιεινά και ασφαλή τρόφιμα για όλους,
στις επιλογές των καταναλωτών βάσει 
αντικειμενικής ενημέρωσης, και στις 
ανταγωνιστικές μεθόδους μεταποίησης 
τροφίμων που χρησιμοποιούν λιγότερους 
πόρους και παράγουν λιγότερα 
υποπροϊόντα, απόβλητα και αέρια του 
θερμοκηπίου.

Σκοπός είναι η ανταπόκριση στις 
απαιτήσεις των πολιτών για ασφαλή, 
υγιεινά και προσιτά τρόφιμα, και να 
καταστεί η μεταποίηση και διανομή 
τροφίμων και ζωοτροφών περισσότερο 
βιώσιμη και ο τομέας των τροφίμων 
περισσότερο ανταγωνιστικός. Οι 
δραστηριότητες θα επικεντρώνονται στα 
υγιεινά και ασφαλή τρόφιμα για όλους, την 
καλύτερη ενημέρωση των καταναλωτών 
όσον αφορά τα τρόφιμα  και στις 
ανταγωνιστικές μεθόδους μεταποίησης 
τροφίμων που χρησιμοποιούν λιγότερους 
πόρους και παράγουν λιγότερα 
υποπροϊόντα, απόβλητα και αέρια του 
θερμοκηπίου.

Or. en

Τροπολογία 320
Oreste Rossi

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα I – μέρος III – σημείο 2.3 – στοιχείο β – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Σκοπός είναι η ανταπόκριση στις 
απαιτήσεις των πολιτών για ασφαλή, 
υγιεινά και προσιτά τρόφιμα, και να 
καταστεί η μεταποίηση και διανομή 
τροφίμων και ζωοτροφών περισσότερο 

Σκοπός είναι η ανταπόκριση στις 
απαιτήσεις των πολιτών για ασφαλή, 
υγιεινά και προσιτά τρόφιμα ποιότητας, 
και να καταστεί η μεταποίηση και διανομή 
τροφίμων και ζωοτροφών περισσότερο 
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βιώσιμη και ο τομέας των τροφίμων 
περισσότερο ανταγωνιστικός. Οι 
δραστηριότητες θα επικεντρώνονται στα 
υγιεινά και ασφαλή τρόφιμα για όλους, 
στις επιλογές των καταναλωτών βάσει 
αντικειμενικής ενημέρωσης, και στις 
ανταγωνιστικές μεθόδους μεταποίησης 
τροφίμων που χρησιμοποιούν λιγότερους 
πόρους και παράγουν λιγότερα 
υποπροϊόντα, απόβλητα και αέρια του 
θερμοκηπίου.

βιώσιμη και ο τομέας των τροφίμων 
περισσότερο ανταγωνιστικός. Οι 
δραστηριότητες θα επικεντρώνονται στα 
υγιεινά και ασφαλή τρόφιμα ποιότητας για 
όλους, στις επιλογές των καταναλωτών 
βάσει αντικειμενικής ενημέρωσης, και στις 
ανταγωνιστικές μεθόδους μεταποίησης 
τροφίμων που χρησιμοποιούν λιγότερους 
πόρους και παράγουν λιγότερα 
υποπροϊόντα, απόβλητα και αέρια του 
θερμοκηπίου.

Or. it

Τροπολογία 321
Yves Cochet, Jill Evans

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα I – μέρος III – σημείο 2.3 – στοιχείο β – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Σκοπός είναι η ανταπόκριση στις 
απαιτήσεις των πολιτών για ασφαλή, 
υγιεινά και προσιτά τρόφιμα, και να 
καταστεί η μεταποίηση και διανομή 
τροφίμων και ζωοτροφών περισσότερο 
βιώσιμη και ο τομέας των τροφίμων 
περισσότερο ανταγωνιστικός. Οι 
δραστηριότητες θα επικεντρώνονται στα 
υγιεινά και ασφαλή τρόφιμα για όλους, 
στις επιλογές των καταναλωτών βάσει 
αντικειμενικής ενημέρωσης, και στις 
ανταγωνιστικές μεθόδους μεταποίησης 
τροφίμων που χρησιμοποιούν λιγότερους 
πόρους και παράγουν λιγότερα 
υποπροϊόντα, απόβλητα και αέρια του 
θερμοκηπίου.

Σκοπός είναι η ανταπόκριση στις 
απαιτήσεις των πολιτών για ασφαλή, 
υγιεινά και προσιτά τρόφιμα, και να 
καταστεί η μεταποίηση και διανομή καθώς 
και η κατανάλωση τροφίμων και 
ζωοτροφών περισσότερο βιώσιμη και ο 
τομέας των τροφίμων περισσότερο 
ανταγωνιστικός. Οι δραστηριότητες θα 
επικεντρώνονται σε μια ευρεία ποικιλία 
υγιεινών, αυθεντικών, υψηλής ποιότητας 
και ασφαλών τροφίμων για όλους, στις 
επιλογές των καταναλωτών βάσει 
αντικειμενικής ενημέρωσης, και στις 
ανταγωνιστικές μεθόδους μεταποίησης 
τροφίμων που χρησιμοποιούν λιγότερους 
πόρους και πρόσθετα, παράγουν λιγότερα 
υποπροϊόντα, απόβλητα και αέρια του 
θερμοκηπίου.

Or. en
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Τροπολογία 322
Vittorio Prodi

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα I – μέρος III – σημείο 2.3 – στοιχείο β – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Σκοπός είναι η ανταπόκριση στις 
απαιτήσεις των πολιτών για ασφαλή, 
υγιεινά και προσιτά τρόφιμα, και να 
καταστεί η μεταποίηση και διανομή 
τροφίμων και ζωοτροφών περισσότερο 
βιώσιμη και ο τομέας των τροφίμων 
περισσότερο ανταγωνιστικός. Οι 
δραστηριότητες θα επικεντρώνονται στα 
υγιεινά και ασφαλή τρόφιμα για όλους, 
στις επιλογές των καταναλωτών βάσει 
αντικειμενικής ενημέρωσης, και στις 
ανταγωνιστικές μεθόδους μεταποίησης 
τροφίμων που χρησιμοποιούν λιγότερους 
πόρους και παράγουν λιγότερα 
υποπροϊόντα, απόβλητα και αέρια του 
θερμοκηπίου.

Σκοπός είναι η ανταπόκριση στις 
απαιτήσεις των πολιτών για ασφαλή, 
υγιεινά και προσιτά τρόφιμα, και να 
καταστεί η μεταποίηση και διανομή 
τροφίμων και ζωοτροφών περισσότερο 
βιώσιμη και ο τομέας των τροφίμων 
περισσότερο ανταγωνιστικός με 
ταυτόχρονη διατήρηση της ευρωπαϊκής 
βιοποικιλότητας. Οι δραστηριότητες θα 
επικεντρώνονται στα υγιεινά και ασφαλή 
τρόφιμα για όλους, στις επιλογές των 
καταναλωτών βάσει αντικειμενικής 
ενημέρωσης, και στις ανταγωνιστικές 
μεθόδους μεταποίησης τροφίμων που 
χρησιμοποιούν λιγότερους πόρους και 
παράγουν λιγότερα υποπροϊόντα, 
απόβλητα και αέρια του θερμοκηπίου.

Or. en

Τροπολογία 323
Yves Cochet, Jill Evans

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα I – μέρος III – σημείο 2.3 – στοιχείο γ – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Σκοπός είναι να αξιοποιηθούν με βιώσιμο 
τρόπο οι υδάτινοι έμβιοι πόροι για τη 
μεγιστοποίηση των κοινωνικών και 
οικονομικών οφελών/κερδών από τους 
ωκεανούς και τις θάλασσες της Ευρώπης. 
Οι δραστηριότητες θα επικεντρωθούν στη 
βέλτιστη συμβολή στην επισιτιστική 
ασφάλεια με την ανάπτυξη βιώσιμης και 
φιλικής προς το περιβάλλον αλιείας και 
ανταγωνιστικής ευρωπαϊκής 

Σκοπός είναι να αξιοποιηθούν με βιώσιμο 
τρόπο οι υδάτινοι έμβιοι πόροι για τη 
μεγιστοποίηση των κοινωνικών και 
οικονομικών οφελών/κερδών από τους 
ωκεανούς και τις θάλασσες της Ευρώπης
προστατεύοντας συγχρόνως τη 
βιοποικιλότητα και τις υπηρεσίες 
οικοσυστημάτων. Οι δραστηριότητες θα 
επικεντρωθούν στη βέλτιστη συμβολή 
στην επισιτιστική ασφάλεια με την 
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υδατοκαλλιέργειας στο πλαίσιο της 
παγκόσμιας οικονομίας και στην ενίσχυση
της θαλάσσιας καινοτομίας μέσω της
βιοτεχνολογίας για να τονωθεί η έξυπνη 
«γαλάζια» ανάπτυξη.

ανάπτυξη βιώσιμης και φιλικής προς το 
περιβάλλον αλιείας και ανταγωνιστικής 
ευρωπαϊκής υδατοκαλλιέργειας στο 
πλαίσιο της παγκόσμιας οικονομίας. Οι 
περιβαλλοντικές ανησυχίες σχετικά με τη 
χρήση της βιοτεχνολογίας σε ανοικτά 
θαλάσσια οικοσυστήματα πρέπει να 
λαμβάνονται προσεκτικά υπόψη.

Or. en

Τροπολογία 324
Vittorio Prodi

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα I – μέρος III – σημείο 2.3 – στοιχείο γ – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Σκοπός είναι να αξιοποιηθούν με βιώσιμο 
τρόπο οι υδάτινοι έμβιοι πόροι για τη 
μεγιστοποίηση των κοινωνικών και 
οικονομικών οφελών/κερδών από τους 
ωκεανούς και τις θάλασσες της Ευρώπης. 
Οι δραστηριότητες θα επικεντρωθούν στη 
βέλτιστη συμβολή στην επισιτιστική 
ασφάλεια με την ανάπτυξη βιώσιμης και 
φιλικής προς το περιβάλλον αλιείας και 
ανταγωνιστικής ευρωπαϊκής 
υδατοκαλλιέργειας στο πλαίσιο της 
παγκόσμιας οικονομίας και στην ενίσχυση 
της θαλάσσιας καινοτομίας μέσω της 
βιοτεχνολογίας για να τονωθεί η έξυπνη 
«γαλάζια» ανάπτυξη.

Σκοπός είναι να διατηρηθούν βιώσιμα 
επίπεδα κατανάλωσης των υδάτινων 
έμβιων πόρων, μεγιστοποιώντας τα 
κοινωνικά και οικονομικά οφέλη/κέρδη 
από τους ωκεανούς και τις θάλασσες της 
Ευρώπης. Οι δραστηριότητες θα 
επικεντρωθούν στη βέλτιστη συμβολή 
στην επισιτιστική ασφάλεια με την 
ανάπτυξη βιώσιμης και φιλικής προς το 
περιβάλλον αλιείας και ανταγωνιστικής 
ευρωπαϊκής υδατοκαλλιέργειας στο 
πλαίσιο της παγκόσμιας οικονομίας και 
στην ενίσχυση της θαλάσσιας καινοτομίας 
μέσω της βιοτεχνολογίας για να τονωθεί η 
έξυπνη «γαλάζια» ανάπτυξη.

Or. en

Τροπολογία 325
Corinne Lepage

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα I – μέρος III – σημείο 2.3 – στοιχείο γ – παράγραφος 1
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Σκοπός είναι να αξιοποιηθούν με βιώσιμο 
τρόπο οι υδάτινοι έμβιοι πόροι για τη 
μεγιστοποίηση των κοινωνικών και 
οικονομικών οφελών/κερδών από τους 
ωκεανούς και τις θάλασσες της Ευρώπης. 
Οι δραστηριότητες θα επικεντρωθούν στη 
βέλτιστη συμβολή στην επισιτιστική 
ασφάλεια με την ανάπτυξη βιώσιμης και 
φιλικής προς το περιβάλλον αλιείας και 
ανταγωνιστικής ευρωπαϊκής 
υδατοκαλλιέργειας στο πλαίσιο της 
παγκόσμιας οικονομίας και στην ενίσχυση 
της θαλάσσιας καινοτομίας μέσω της 
βιοτεχνολογίας για να τονωθεί η έξυπνη 
«γαλάζια» ανάπτυξη.

Σκοπός είναι να αξιοποιηθούν με βιώσιμο 
τρόπο οι υδάτινοι έμβιοι πόροι για τη 
μεγιστοποίηση των κοινωνικών και 
οικονομικών οφελών/κερδών από τους 
ωκεανούς και τις θάλασσες της Ευρώπης. 
Οι δραστηριότητες θα επικεντρωθούν στη 
βέλτιστη συμβολή στην επισιτιστική 
ασφάλεια με την ανάπτυξη βιώσιμης και 
φιλικής προς το περιβάλλον αλιείας και 
ανταγωνιστικής ευρωπαϊκής 
υδατοκαλλιέργειας στο πλαίσιο της 
παγκόσμιας οικονομίας και στην ενίσχυση 
της θαλάσσιας καινοτομίας μέσω της 
βιοτεχνολογίας για να τονωθεί η έξυπνη 
«γαλάζια» ανάπτυξη. Η αρχή της 
προφύλαξης καθώς και οι ανησυχίες της 
κοινωνίας των πολιτών σχετικά με τη 
χρήση και τη διάδοση της βιοτεχνολογίας 
σε ανοικτά θαλάσσια οικοσυστήματα 
πρέπει να λαμβάνονται υπόψη.

Or. en

Τροπολογία 326
Frédérique Ries

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα I – μέρος III – σημείο 2.3 – στοιχείο γ α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ α) Ένας άλλος στόχος είναι η 
καταπολέμηση της ομογενοποίησης των 
ειδών που υπάρχουν στις εσωτερικές 
θαλάσσιες λεκάνες και τους ποταμούς 
που έχουν κάθε άλλο παρά αμελητέο 
αντίκτυπο στη λειτουργία των 
οικοσυστημάτων, ιδίως λόγω της 
αυξανόμενης ανθεκτικότητας στα 
διαταραχές.

Or. fr
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Αιτιολόγηση

Θα πρέπει να αγωνιστούμε κατά του φαινομένου της ομογενοποίησης των υδάτων και των 
ποταμών. Τις τελευταίες δεκαετίες στην ΕΕ και μόνο έχουν εισαχθεί περισσότερα από 4000 είδη 
ιχθύων σε ποτάμια στα οποία ουδέποτε υπήρχαν στο παρελθόν.

Τροπολογία 327
Yves Cochet, Jill Evans

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα I – μέρος III – σημείο 2.3 – στοιχείο δ – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Σκοπός είναι η προώθηση βιώσιμων και 
ανταγωνιστικών ευρωπαϊκών βιομηχανιών 
βιολογικής βάσης, χαμηλών εκπομπών 
διοξειδίου του άνθρακα και αποδοτικών 
ως προς τη χρήση των πόρων. Οι 
δραστηριότητες θα επικεντρωθούν στην 
προώθηση της βιοοικονομίας με τη 
μετατροπή των συμβατικών βιομηχανικών 
διεργασιών και προϊόντων σε διεργασίες 
και προϊόντα βιολογικής προέλευσης και 
αποδοτικά από ενεργειακή άποψη, στην 
ανάπτυξη ολοκληρωμένων 
βιοδιυλιστηρίων με χρήση βιομάζας από 
την πρωτογενή παραγωγή, βιολογικών 
αποβλήτων και βιομηχανικών 
υποπροϊόντων βιολογικής προέλευσης, και 
στο άνοιγμα νέων αγορών με στήριξη της 
τυποποίησης, των κανονιστικών 
δραστηριοτήτων και των δραστηριοτήτων
επίδειξης/δοκιμής υπό πραγματικές 
συνθήκες και άλλων δραστηριοτήτων, 
ενώ θα λαμβάνονται υπόψη οι επιπτώσεις 
της βιοοικονομίας στη χρήση γης και στις 
αλλαγές της χρήσης γης.

Σκοπός είναι η προώθηση βασισμένων σε 
ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και 
ενεργειακή αποδοτικότητα, αποδοτικών 
ως προς τη χρήση των πόρων, βιώσιμων 
και ανταγωνιστικών ευρωπαϊκών 
βιομηχανιών βιολογικής βάσης. Οι 
δραστηριότητες θα επικεντρωθούν στην 
προώθηση της βιοοικονομίας με τη 
μετατροπή των συμβατικών βιομηχανικών 
διεργασιών και προϊόντων σε διεργασίες 
και προϊόντα βιολογικής προέλευσης και 
αποδοτικά από ενεργειακή άποψη, στην 
ανάπτυξη ολοκληρωμένων 
βιοδιυλιστηρίων με χρήση βιομάζας από 
την πρωτογενή παραγωγή, βιολογικών 
αποβλήτων και βιομηχανικών 
υποπροϊόντων βιολογικής προέλευσης, και 
στο άνοιγμα νέων αγορών με στήριξη όπου 
είναι απαραίτητο της τυποποίησης, αλλά 
επίσης και μέσω κανονιστικών 
δραστηριοτήτων και δραστηριοτήτων
επίδειξης και άλλων, ενώ θα λαμβάνονται 
υπόψη οι περιβαλλοντικές και 
κοινωνικοοικονομικές επιπτώσεις της 
βιοοικονομίας στη χρήση γης και στις 
αλλαγές της χρήσης γης.

Or. en
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Τροπολογία 328
Cristina Gutiérrez-Cortines

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα I – μέρος III – σημείο 2.3 – στοιχείο δ – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Σκοπός είναι η προώθηση βιώσιμων και 
ανταγωνιστικών ευρωπαϊκών βιομηχανιών 
βιολογικής βάσης, χαμηλών εκπομπών 
διοξειδίου του άνθρακα και αποδοτικών ως 
προς τη χρήση των πόρων. Οι 
δραστηριότητες θα επικεντρωθούν στην 
προώθηση της βιοοικονομίας με τη 
μετατροπή των συμβατικών βιομηχανικών 
διεργασιών και προϊόντων σε διεργασίες 
και προϊόντα βιολογικής προέλευσης και 
αποδοτικά από ενεργειακή άποψη, στην 
ανάπτυξη ολοκληρωμένων 
βιοδιυλιστηρίων με χρήση βιομάζας από 
την πρωτογενή παραγωγή, βιολογικών 
αποβλήτων και βιομηχανικών 
υποπροϊόντων βιολογικής προέλευσης, και 
στο άνοιγμα νέων αγορών με στήριξη της 
τυποποίησης, των κανονιστικών 
δραστηριοτήτων και των δραστηριοτήτων 
επίδειξης/δοκιμής υπό πραγματικές 
συνθήκες και άλλων δραστηριοτήτων, ενώ 
θα λαμβάνονται υπόψη οι επιπτώσεις της 
βιοοικονομίας στη χρήση γης και στις 
αλλαγές της χρήσης γης.

Σκοπός είναι η προώθηση βιώσιμων και 
ανταγωνιστικών ευρωπαϊκών βιομηχανιών 
βιολογικής βάσης, χαμηλών εκπομπών 
διοξειδίου του άνθρακα και αποδοτικών ως 
προς τη χρήση των πόρων. Οι 
δραστηριότητες θα επικεντρωθούν στην 
προώθηση της βιοοικονομίας με τη 
μετατροπή των συμβατικών βιομηχανικών 
διεργασιών και προϊόντων σε διεργασίες 
και προϊόντα βιολογικής προέλευσης και 
αποδοτικά από ενεργειακή άποψη, στην 
ανάπτυξη ολοκληρωμένων 
βιοδιυλιστηρίων, που θα παράγουν και θα 
χρησιμοποιούν βιομάζα από την 
πρωτογενή παραγωγή, βιολογικών 
αποβλήτων και βιομηχανικών 
υποπροϊόντων βιολογικής προέλευσης, και 
στο άνοιγμα νέων αγορών με στήριξη της 
τυποποίησης, των κανονιστικών 
δραστηριοτήτων και των δραστηριοτήτων 
επίδειξης/δοκιμής υπό πραγματικές 
συνθήκες και άλλων δραστηριοτήτων, ενώ 
θα λαμβάνονται υπόψη οι επιπτώσεις της 
βιοοικονομίας στη χρήση γης και στις 
αλλαγές της χρήσης γης.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η ανάπτυξη ολοκληρωμένων βιοδιυλιστηρίων δεν πρέπει να περιορίζεται στη χρήση.

Τροπολογία 329
Corinne Lepage

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα I – μέρος III – σημείο 2.3 – στοιχείο δ – παράγραφος 1
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Σκοπός είναι η προώθηση βιώσιμων και 
ανταγωνιστικών ευρωπαϊκών βιομηχανιών 
βιολογικής βάσης, χαμηλών εκπομπών 
διοξειδίου του άνθρακα και αποδοτικών ως 
προς τη χρήση των πόρων. Οι 
δραστηριότητες θα επικεντρωθούν στην 
προώθηση της βιοοικονομίας με τη 
μετατροπή των συμβατικών βιομηχανικών 
διεργασιών και προϊόντων σε διεργασίες 
και προϊόντα βιολογικής προέλευσης και 
αποδοτικά από ενεργειακή άποψη, στην 
ανάπτυξη ολοκληρωμένων 
βιοδιυλιστηρίων με χρήση βιομάζας από 
την πρωτογενή παραγωγή, βιολογικών 
αποβλήτων και βιομηχανικών 
υποπροϊόντων βιολογικής προέλευσης, και 
στο άνοιγμα νέων αγορών με στήριξη της 
τυποποίησης, των κανονιστικών 
δραστηριοτήτων και των δραστηριοτήτων 
επίδειξης/δοκιμής υπό πραγματικές 
συνθήκες και άλλων δραστηριοτήτων, ενώ 
θα λαμβάνονται υπόψη οι επιπτώσεις της 
βιοοικονομίας στη χρήση γης και στις 
αλλαγές της χρήσης γης.

Σκοπός είναι η προώθηση βιώσιμων και 
ανταγωνιστικών ευρωπαϊκών βιομηχανιών 
βιολογικής βάσης, χαμηλών εκπομπών 
διοξειδίου του άνθρακα και αποδοτικών ως 
προς τη χρήση των πόρων. Οι 
δραστηριότητες θα επικεντρωθούν στην 
προώθηση της βιοοικονομίας με τη 
μετατροπή των συμβατικών βιομηχανικών 
διεργασιών και προϊόντων σε διεργασίες 
και προϊόντα βιολογικής προέλευσης και 
αποδοτικά από ενεργειακή άποψη, στην 
ανάπτυξη ολοκληρωμένων 
βιοδιυλιστηρίων με χρήση βιομάζας από 
την πρωτογενή παραγωγή, βιολογικών 
αποβλήτων και βιομηχανικών 
υποπροϊόντων βιολογικής προέλευσης, και 
στο άνοιγμα νέων αγορών με στήριξη της 
τυποποίησης, των κανονιστικών
δραστηριοτήτων και των δραστηριοτήτων 
επίδειξης/δοκιμής υπό πραγματικές 
συνθήκες και άλλων δραστηριοτήτων, ενώ 
θα λαμβάνονται υπόψη οι επιπτώσεις της 
βιοοικονομίας στη χρήση γης και στις 
αλλαγές της χρήσης γης, καθώς και οι 
απόψεις και οι προβληματισμοί της 
κοινωνίας των πολιτών.

Or. en

Τροπολογία 330
Oreste Rossi

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα I – μέρος III – σημείο 3.1 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η Ένωση σκοπεύει να μειώσει τις 
εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου κατά 
20% σε σύγκριση με τα επίπεδα του 1990 
έως το 2020, με περαιτέρω μείωση κατά 
80-95% έως το 2050. Επιπλέον, οι 
ανανεώσιμες πηγές ενέργειας πρέπει να 

Η Ένωση σκοπεύει να μειώσει τις 
εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου κατά 
20% σε σύγκριση με τα επίπεδα του 1990 
έως το 2020. Επιπλέον, οι ανανεώσιμες 
πηγές ενέργειας πρέπει να καλύπτουν το 
20% της τελικής κατανάλωσης ενέργειας 
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καλύπτουν το 20% της τελικής 
κατανάλωσης ενέργειας το 2020, σε 
συνδυασμό με τον στόχο ενεργειακής 
απόδοσης 20%. Η επίτευξη των εν λόγω 
στόχων θα απαιτήσει αναμόρφωση του 
ενεργειακού συστήματος με συνδυασμό 
χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του 
άνθρακα, ενεργειακής ασφάλειας και 
προσιτών τιμών, ενώ συγχρόνως ενισχύει 
την οικονομική ανταγωνιστικότητα της 
Ευρώπης. Η Ευρώπη αυτή τη στιγμή 
απέχει πόρρω από τον εν λόγω συνολικό 
στόχο. Το 80% του ευρωπαϊκού 
ενεργειακού συστήματος εξακολουθεί να 
βασίζεται στα ορυκτά καύσιμα, και ο 
τομέας παράγει το 80% όλων των 
εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου της 
Ένωσης. Κάθε χρόνο το 2,5% του 
ακαθάριστου εγχώριου προϊόντος (ΑΕΠ) 
της Ένωσης δαπανάται στις εισαγωγές 
ενέργειας και αυτό ενδέχεται να αυξηθεί. 
Η τάση αυτή θα οδηγήσει σε πλήρη 
εξάρτηση από τις εισαγωγές πετρελαίου 
και φυσικού αερίου έως το 2050. Ενόψει 
της αστάθειας των τιμών της ενέργειας 
στην παγκόσμια αγορά, σε συνδυασμό με 
ανησυχίες για την ασφάλεια του 
εφοδιασμού, οι βιομηχανίες και οι 
καταναλωτές της Ευρώπης δαπανούν 
ολοένα και μεγαλύτερο μερίδιο του 
εισοδήματός τους στην ενέργεια.

το 2020, σε συνδυασμό με τον στόχο 
ενεργειακής απόδοσης 20%. Η επίτευξη 
των εν λόγω στόχων θα απαιτήσει 
αναμόρφωση του ενεργειακού συστήματος 
με συνδυασμό χαμηλών εκπομπών 
διοξειδίου του άνθρακα, ενεργειακής 
ασφάλειας και προσιτών τιμών, ενώ 
συγχρόνως ενισχύει την οικονομική 
ανταγωνιστικότητα της Ευρώπης. Η
μεταρρύθμιση αυτή καθίσταται αναγκαία 
δεδομένου ότι, ενόψει της αστάθειας των 
τιμών της ενέργειας στην παγκόσμια αγορά
(σε συνδυασμό με ανησυχίες για την 
ασφάλεια του εφοδιασμού), της αύξησης 
της φορολογικής επιβάρυνσης στις πηγές 
ενέργειας και του υψηλού κόστους που 
ενέχει η προσαρμογή των 
περιβαλλοντικών πολιτικών της ΕΕ, οι 
βιομηχανίες και οι καταναλωτές της 
Ευρώπης δαπανούν ολοένα και 
μεγαλύτερο μερίδιο του εισοδήματός τους 
στην ενέργεια.

Or. it

Τροπολογία 331
Yves Cochet, Jill Evans

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα I – μέρος III – σημείο 3.1 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η Ένωση σκοπεύει να μειώσει τις 
εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου κατά 
20% σε σύγκριση με τα επίπεδα του 1990 
έως το 2020, με περαιτέρω μείωση κατά 

Η Ένωση σκοπεύει να μειώσει τις 
εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου κατά 
20% σε σύγκριση με τα επίπεδα του 1990 
έως το 2020, με περαιτέρω μείωση κατά 
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80-95% έως το 2050. Επιπλέον, οι 
ανανεώσιμες πηγές ενέργειας πρέπει να 
καλύπτουν το 20% της τελικής 
κατανάλωσης ενέργειας το 2020, σε 
συνδυασμό με τον στόχο ενεργειακής 
απόδοσης 20%. Η επίτευξη των εν λόγω 
στόχων θα απαιτήσει αναμόρφωση του 
ενεργειακού συστήματος με συνδυασμό 
χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του 
άνθρακα, ενεργειακής ασφάλειας και 
προσιτών τιμών, ενώ συγχρόνως ενισχύει 
την οικονομική ανταγωνιστικότητα της 
Ευρώπης. Η Ευρώπη αυτή τη στιγμή 
απέχει πόρρω από τον εν λόγω συνολικό 
στόχο. Το 80% του ευρωπαϊκού 
ενεργειακού συστήματος εξακολουθεί να 
βασίζεται στα ορυκτά καύσιμα, και ο 
τομέας παράγει το 80% όλων των 
εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου της 
Ένωσης. Κάθε χρόνο το 2,5% του 
ακαθάριστου εγχώριου προϊόντος (ΑΕΠ) 
της Ένωσης δαπανάται στις εισαγωγές 
ενέργειας και αυτό ενδέχεται να αυξηθεί. 
Η τάση αυτή θα οδηγήσει σε πλήρη 
εξάρτηση από τις εισαγωγές πετρελαίου 
και φυσικού αερίου έως το 2050. Ενόψει 
της αστάθειας των τιμών της ενέργειας 
στην παγκόσμια αγορά, σε συνδυασμό με 
ανησυχίες για την ασφάλεια του 
εφοδιασμού, οι βιομηχανίες και οι 
καταναλωτές της Ευρώπης δαπανούν 
ολοένα και μεγαλύτερο μερίδιο του 
εισοδήματός τους στην ενέργεια.

80-95% έως το 2050. Επιπλέον, οι 
ανανεώσιμες πηγές ενέργειας πρέπει να 
καλύπτουν το 20% της τελικής 
κατανάλωσης ενέργειας το 2020, σε 
συνδυασμό με τον στόχο ενεργειακής 
απόδοσης 20%. Έως το 2050 πρέπει να 
επιτευχθεί μείωση των εκπομπών αερίων 
θερμοκηπίου κατά 80-95%. Όλα τα 
σενάρια απεξάρτησης από τον άνθρακα 
στον οδικό χάρτη ενέργειας 2050 δείχνουν 
ότι οι τεχνολογίες ανανεώσιμων πηγών 
ενέργειας έως τα μέσα του αιώνα θα 
αποτελούν το μεγαλύτερο μέρος των 
τεχνολογιών ενεργειακού εφοδιασμού και 
ότι η τελική χρήση της ενέργειας θα 
διαδραματίσει κρίσιμο ρόλο για την
επίτευξη των στόχων. Επομένως, είναι 
σκόπιμο το 80% του προϋπολογισμού στο 
πλαίσιο αυτής της πρόκλησης να 
κατευθυνθεί προς την έρευνα και την 
καινοτομία σε ανανεώσιμες πηγές 
ενέργειας και την ενεργειακή απόδοση 
κατά την τελική χρήση . Η επίτευξη των
εν λόγω στόχων θα απαιτήσει 
αναμόρφωση του ενεργειακού συστήματος 
με συνδυασμό χαμηλών εκπομπών 
διοξειδίου του άνθρακα, ενεργειακής 
ασφάλειας και προσιτών τιμών, ενώ 
συγχρόνως ενισχύει την οικονομική 
ανταγωνιστικότητα της Ευρώπης. Η 
Ευρώπη αυτή τη στιγμή απέχει πόρρω από 
τον εν λόγω συνολικό στόχο. Το 80% του 
ευρωπαϊκού ενεργειακού συστήματος 
εξακολουθεί να βασίζεται στα ορυκτά 
καύσιμα, και ο τομέας παράγει το 80% 
όλων των εκπομπών αερίων του 
θερμοκηπίου της Ένωσης. Κάθε χρόνο το 
2,5% του ακαθάριστου εγχώριου 
προϊόντος (ΑΕΠ) της Ένωσης δαπανάται 
στις εισαγωγές ενέργειας και αυτό 
ενδέχεται να αυξηθεί. Η τάση αυτή θα 
οδηγήσει σε πλήρη εξάρτηση από τις 
εισαγωγές πετρελαίου και φυσικού αερίου 
έως το 2050. Ενόψει της αστάθειας των 
τιμών της ενέργειας στην παγκόσμια 
αγορά, σε συνδυασμό με ανησυχίες για την 
ασφάλεια του εφοδιασμού, οι βιομηχανίες 
και οι καταναλωτές της Ευρώπης 
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δαπανούν ολοένα και μεγαλύτερο μερίδιο 
του εισοδήματός τους στην ενέργεια.

Or. en

Τροπολογία 332
Julie Girling

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα I – μέρος III – σημείο 3.1 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η Ένωση σκοπεύει να μειώσει τις 
εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου κατά 
20% σε σύγκριση με τα επίπεδα του 1990 
έως το 2020, με περαιτέρω μείωση κατά 
80-95% έως το 2050. Επιπλέον, οι 
ανανεώσιμες πηγές ενέργειας πρέπει να 
καλύπτουν το 20% της τελικής 
κατανάλωσης ενέργειας το 2020, σε 
συνδυασμό με τον στόχο ενεργειακής 
απόδοσης 20%. Η επίτευξη των εν λόγω 
στόχων θα απαιτήσει αναμόρφωση του 
ενεργειακού συστήματος με συνδυασμό 
χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του 
άνθρακα, ενεργειακής ασφάλειας και 
προσιτών τιμών, ενώ συγχρόνως ενισχύει 
την οικονομική ανταγωνιστικότητα της 
Ευρώπης. Η Ευρώπη αυτή τη στιγμή 
απέχει πόρρω από τον εν λόγω συνολικό 
στόχο. Το 80% του ευρωπαϊκού 
ενεργειακού συστήματος εξακολουθεί να 
βασίζεται στα ορυκτά καύσιμα, και ο 
τομέας παράγει το 80% όλων των 
εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου της 
Ένωσης. Κάθε χρόνο το 2,5% του 
ακαθάριστου εγχώριου προϊόντος (ΑΕΠ) 
της Ένωσης δαπανάται στις εισαγωγές 
ενέργειας και αυτό ενδέχεται να αυξηθεί. 
Η τάση αυτή θα οδηγήσει σε πλήρη 
εξάρτηση από τις εισαγωγές πετρελαίου 
και φυσικού αερίου έως το 2050. Ενόψει 
της αστάθειας των τιμών της ενέργειας 
στην παγκόσμια αγορά, σε συνδυασμό με 
ανησυχίες για την ασφάλεια του 

Η Ένωση σκοπεύει να μειώσει τις 
εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου κατά 
20% σε σύγκριση με τα επίπεδα του 1990 
έως το 2020, με μια ενδεχόμενη περαιτέρω 
μείωση κατά 80-95% έως το 2050. 
Επιπλέον, οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας 
πρέπει να καλύπτουν το 20% της τελικής 
κατανάλωσης ενέργειας το 2020, σε 
συνδυασμό με τον στόχο ενεργειακής 
απόδοσης 20%. Η επίτευξη των εν λόγω 
στόχων θα απαιτήσει αναμόρφωση του 
ενεργειακού συστήματος με συνδυασμό 
χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του 
άνθρακα, ενεργειακής ασφάλειας και 
προσιτών τιμών, ενώ συγχρόνως ενισχύει 
την οικονομική ανταγωνιστικότητα της 
Ευρώπης. Η Ευρώπη αυτή τη στιγμή 
απέχει πόρρω από τον εν λόγω συνολικό 
στόχο. Το 80% του ευρωπαϊκού 
ενεργειακού συστήματος εξακολουθεί να 
βασίζεται στα ορυκτά καύσιμα, και ο 
τομέας παράγει το 80% όλων των 
εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου της 
Ένωσης. Κάθε χρόνο το 2,5% του 
ακαθάριστου εγχώριου προϊόντος (ΑΕΠ) 
της Ένωσης δαπανάται στις εισαγωγές 
ενέργειας και αυτό ενδέχεται να αυξηθεί. 
Η τάση αυτή θα οδηγήσει σε πλήρη 
εξάρτηση από τις εισαγωγές πετρελαίου 
και φυσικού αερίου έως το 2050, εκτός 
εάν αναπτυχθούν νέες πηγές στην ΕΕ με 
βιώσιμο τρόπο. Ενόψει της αστάθειας των 
τιμών της ενέργειας στην παγκόσμια 
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εφοδιασμού, οι βιομηχανίες και οι 
καταναλωτές της Ευρώπης δαπανούν 
ολοένα και μεγαλύτερο μερίδιο του 
εισοδήματός τους στην ενέργεια.

αγορά, σε συνδυασμό με ανησυχίες για την 
ασφάλεια του εφοδιασμού, οι βιομηχανίες 
και οι καταναλωτές της Ευρώπης 
δαπανούν ολοένα και μεγαλύτερο μερίδιο 
του εισοδήματός τους στην ενέργεια.

Or. en

Αιτιολόγηση

Ο τελικός στόχος της μείωσης των αερίων του θερμοκηπίου έως το 2050 δεν έχει ακόμη 
αποφασιστεί. Οι στόχοι 80-95% είναι επιθυμητοί αλλά όχι απαραίτητα εφικτοί. Υπάρχουν 
επίσης νέες πηγές φυσικού αερίου και πετρελαίου στην Ευρώπη και εξετάζεται επί του παρόντος 
εάν μπορούν να εξαχθούν με βιώσιμο τρόπο.  Αυτό θα πρέπει να λαμβάνεται υπόψη στον 
Ορίζοντα 2020.

Τροπολογία 333
Oreste Rossi

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα I – μέρος III – σημείο 3.1 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Ο χάρτης πορείας για τη μετάβαση σε μια 
ανταγωνιστική οικονομία χαμηλών 
εκπομπών διοξειδίου άνθρακα το 2050 
καταδεικνύει ότι η στοχευμένη μείωση 
των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου 
πρέπει να επιτευχθεί σε μεγάλο βαθμό 
εντός της επικράτειας της Ένωσης. Αυτό 
συνεπάγεται μείωση των εκπομπών CO2 
πάνω από 90% έως το 2050 στον τομέα 
της ενέργειας, πάνω από 80% στη 
βιομηχανία, τουλάχιστον 60% στις 
μεταφορές και περίπου 90% στον τομέα 
της κατοικίας και στις υπηρεσίες.

διαγράφεται

Or. it

Αιτιολόγηση

Ο ορίζοντας του προγράμματος περιορίζεται, ήδη με την ονομασία του, έως το 2020. Είναι, ως 
εκ τούτου, περιττό να γίνονται αναφορές σε σενάρια που αφορούν τις επόμενες δεκαετίες.
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Τροπολογία 334
Julie Girling

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα I – μέρος III – σημείο 3.1 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Ο χάρτης πορείας για τη μετάβαση σε μια 
ανταγωνιστική οικονομία χαμηλών 
εκπομπών διοξειδίου άνθρακα το 2050 
καταδεικνύει ότι η στοχευμένη μείωση 
των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου 
πρέπει να επιτευχθεί σε μεγάλο βαθμό 
εντός της επικράτειας της Ένωσης. Αυτό 
συνεπάγεται μείωση των εκπομπών CO2 
πάνω από 90% έως το 2050 στον τομέα της 
ενέργειας, πάνω από 80% στη βιομηχανία, 
τουλάχιστον 60% στις μεταφορές και 
περίπου 90% στον τομέα της κατοικίας και 
στις υπηρεσίες.

Ο χάρτης πορείας για τη μετάβαση σε μια 
ανταγωνιστική οικονομία χαμηλών 
εκπομπών διοξειδίου άνθρακα το 2050, 
όπως συντάχθηκε από την Ευρωπαϊκή 
Επιτροπή, θεωρεί ότι η στοχευμένη 
μείωση των εκπομπών αερίων του 
θερμοκηπίου πρέπει να επιτευχθεί σε 
μεγάλο βαθμό εντός της επικράτειας της 
Ένωσης ενόψει της έλλειψης συμφωνίας 
σε παγκόσμιο επίπεδο επί του θέματος. 
Αυτό συνεπάγεται μείωση των εκπομπών 
CO2 πάνω από 90% έως το 2050 στον 
τομέα της ενέργειας, πάνω από 80% στη 
βιομηχανία, 60% στις μεταφορές και 90% 
στον τομέα της κατοικίας και στις 
υπηρεσίες.

Or. en

Αιτιολόγηση

Ο τελικός στόχος μείωσης των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου έως το 2050 δεν έχει ακόμη 
αποφασιστεί. Οι στόχοι 80-95% είναι επιθυμητοί, αλλά δεν είναι απαραίτητα εφικτοί.

Τροπολογία 335
Oreste Rossi

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα I – μέρος III – σημείο 3.1 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Για την επίτευξη των εν λόγω μειώσεων 
πρέπει να γίνουν σημαντικές επενδύσεις 
στην έρευνα, την ανάπτυξη, την επίδειξη 
και την ανάπτυξη στην αγορά αποδοτικών, 
ασφαλών και αξιόπιστων ενεργειακών 
τεχνολογιών και υπηρεσιών χαμηλών 

Για την επίτευξη των εν λόγω μειώσεων 
πρέπει να γίνουν σημαντικές επενδύσεις 
στην έρευνα, την ανάπτυξη, την επίδειξη 
και την ανάπτυξη στην αγορά αποδοτικών, 
ασφαλών και αξιόπιστων ενεργειακών 
τεχνολογιών και υπηρεσιών χαμηλών 
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εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα. Τα 
ανωτέρω πρέπει να συμβαδίζουν με μη 
τεχνολογικές λύσεις τόσο από πλευράς 
προσφοράς όσο και από πλευράς ζήτησης. 
Όλα αυτά πρέπει να αποτελούν μέρος μιας 
ολοκληρωμένης πολιτικής για χαμηλές 
εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα, 
συμπεριλαμβανομένης της γνώσης κύριων 
τεχνολογιών ευρείας εφαρμογής, ιδίως 
λύσεων ΤΠΕ και προηγμένης κατασκευής, 
προηγμένης μεταποίησης και προηγμένων 
υλικών. Σκοπός είναι η παραγωγή 
αποδοτικών ενεργειακών τεχνολογιών και
υπηρεσιών που μπορούν να αξιοποιηθούν 
ευρέως από την αγορά της ΕΕ και τις 
διεθνείς αγορές, και η καθιέρωση μιας 
έξυπνης διαχείρισης από πλευράς ζήτησης 
με βάση μια ανοικτή και διαφανή αγορά 
εμπορίας ενέργειας και ευφυή συστήματα 
διαχείρισης της ενεργειακής απόδοσης.

εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα σε 
προσιτές τιμές. Τα ανωτέρω πρέπει να 
συμβαδίζουν με μη τεχνολογικές λύσεις 
τόσο από πλευράς προσφοράς όσο και από 
πλευράς ζήτησης. Όλα αυτά πρέπει να 
αποτελούν μέρος μιας ολοκληρωμένης 
πολιτικής για χαμηλές εκπομπές διοξειδίου 
του άνθρακα, συμπεριλαμβανομένης της 
γνώσης κύριων τεχνολογιών ευρείας 
εφαρμογής, ιδίως λύσεων ΤΠΕ και 
προηγμένης κατασκευής, προηγμένης 
μεταποίησης και προηγμένων υλικών. 
Σκοπός είναι η παραγωγή αποδοτικών 
ενεργειακών τεχνολογιών και υπηρεσιών 
που μπορούν να αξιοποιηθούν ευρέως από 
την αγορά της ΕΕ και τις διεθνείς αγορές, 
και η καθιέρωση μιας έξυπνης διαχείρισης 
από πλευράς ζήτησης με βάση μια ανοικτή 
και διαφανή αγορά εμπορίας ενέργειας και 
ευφυή συστήματα διαχείρισης της 
ενεργειακής απόδοσης.

Or. it

Τροπολογία 336
Oreste Rossi

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα I – μέρος III – σημείο 3.1 – παράγραφος 3 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η ευρωπαϊκή προστιθέμενη αξία του 
σχεδίου SET εξασφαλίζεται, σε μια 
προοπτική βελτιστοποίησης των πόρων, 
με την έγκριση χωριστού κονδυλίου του 
προϋπολογισμού για κάθε τεχνολογία που 
περιλαμβάνεται στο εν λόγω σχέδιο. 

Or. it

Τροπολογία 337
Oreste Rossi
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Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα I – μέρος III – σημείο 3.3 – στοιχείο β – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Οι δραστηριότητες θα επικεντρωθούν στην 
έρευνα, ανάπτυξη και επίδειξη πλήρους 
κλίμακας καινοτόμων ανανεώσιμων πηγών 
ενέργειας και τεχνολογιών δέσμευσης και 
αποθήκευσης διοξειδίου του άνθρακα, 
παρέχοντας μεγαλύτερης κλίμακας,
χαμηλότερου κόστους και ασφαλείς για το 
περιβάλλον τεχνολογίες με υψηλότερη 
απόδοση μετατροπής και υψηλότερη 
διαθεσιμότητα για διαφορετικά 
περιβάλλοντα αγοράς και λειτουργίας.

Οι δραστηριότητες θα επικεντρωθούν στην 
έρευνα, ανάπτυξη και επίδειξη πλήρους 
κλίμακας καινοτόμων ανανεώσιμων πηγών 
ενέργειας, παρέχοντας μεγαλύτερης 
κλίμακας, προσιτού κόστους και ασφαλείς 
για το περιβάλλον τεχνολογίες με 
υψηλότερη απόδοση μετατροπής και 
υψηλότερη διαθεσιμότητα για διαφορετικά 
περιβάλλοντα αγοράς και λειτουργίας.

Or. it

Τροπολογία 338
Yves Cochet, Jill Evans

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα I – μέρος III – σημείο 3.3 – στοιχείο β – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Οι δραστηριότητες θα επικεντρωθούν στην 
έρευνα, ανάπτυξη και επίδειξη πλήρους 
κλίμακας καινοτόμων ανανεώσιμων 
πηγών ενέργειας και τεχνολογιών 
δέσμευσης και αποθήκευσης διοξειδίου 
του άνθρακα, παρέχοντας μεγαλύτερης 
κλίμακας, χαμηλότερου κόστους και
ασφαλείς για το περιβάλλον τεχνολογίες 
με υψηλότερη απόδοση μετατροπής και 
υψηλότερη διαθεσιμότητα για διαφορετικά 
περιβάλλοντα αγοράς και λειτουργίας.

Οι δραστηριότητες θα επικεντρωθούν στην 
έρευνα, ανάπτυξη και επίδειξη 
ανανεώσιμων πηγών ενέργειας  που 
προσφέρουν πιο αποδοτικές, χαμηλού 
κόστους, περιβαλλοντικά ασφαλείς 
τεχνολογίες με υψηλότερη απόδοση 
μετατροπής και υψηλότερη διαθεσιμότητα 
για διαφορετικά περιβάλλοντα αγοράς και 
λειτουργίας.

Or. en

Τροπολογία 339
Θεόδωρος Σκυλακάκης
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Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα I – μέρος III – σημείο 3.3 – στοιχείο β – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Οι δραστηριότητες θα επικεντρωθούν στην 
έρευνα, ανάπτυξη και επίδειξη πλήρους 
κλίμακας καινοτόμων ανανεώσιμων πηγών 
ενέργειας και τεχνολογιών δέσμευσης και 
αποθήκευσης διοξειδίου του άνθρακα, 
παρέχοντας μεγαλύτερης κλίμακας, 
χαμηλότερου κόστους και ασφαλείς για το 
περιβάλλον τεχνολογίες με υψηλότερη 
απόδοση μετατροπής και υψηλότερη 
διαθεσιμότητα για διαφορετικά 
περιβάλλοντα αγοράς και λειτουργίας.

Οι δραστηριότητες θα επικεντρωθούν στην 
έρευνα, ανάπτυξη και επίδειξη πλήρους 
κλίμακας καινοτόμων ανανεώσιμων πηγών 
ενέργειας και τεχνολογιών δέσμευσης και 
αποθήκευσης διοξειδίου του άνθρακα, 
παρέχοντας μεγαλύτερης κλίμακας, 
χαμηλότερου κόστους και ασφαλείς για το 
περιβάλλον τεχνολογίες με υψηλότερη 
απόδοση μετατροπής και υψηλότερη 
διαθεσιμότητα για διαφορετικά 
περιβάλλοντα αγοράς και λειτουργίας. Οι 
δραστηριότητες θα επικεντρωθούν 
επίσης στην έρευνα και την ανάπτυξη 
ανανεώσιμων τεχνολογιών αποθήκευσης 
ενέργειας.

Or. en

Τροπολογία 340
Oreste Rossi

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα I – μέρος III – σημείο 3.3 – στοιχείο γ – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Οι δραστηριότητες θα επικεντρωθούν στην 
έρευνα, ανάπτυξη και επίδειξη πλήρους 
κλίμακας τεχνολογιών και αξιακών 
αλυσίδων, προκειμένου η βιοενέργεια να 
καταστεί πιο ανταγωνιστική και βιώσιμη, 
να μειωθεί ο χρόνος διάθεσης στην αγορά 
του υδρογόνου και των κυψελών καυσίμου 
και να προταθούν νέες επιλογές με 
μακροπρόθεσμο δυναμικό έως το στάδιο 
της ωριμότητας.

Οι δραστηριότητες θα επικεντρωθούν στην 
έρευνα, ανάπτυξη και επίδειξη πλήρους 
κλίμακας τεχνολογιών και αξιακών 
αλυσίδων, προκειμένου η βιοενέργεια να 
καταστεί πιο ανταγωνιστική και βιώσιμη, 
να μειωθεί ο χρόνος διάθεσης στην αγορά 
του βιομεθανίου, του υδρογόνου και των 
κυψελών καυσίμου και να προταθούν νέες 
επιλογές με μακροπρόθεσμο δυναμικό έως 
το στάδιο της ωριμότητας.

Or. it
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Τροπολογία 341
Daciana Octavia Sârbu

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα I – μέρος III – σημείο 3.3 – στοιχείο δ – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

δ) Ενιαίο, έξυπνο ευρωπαϊκό δίκτυο 
ηλεκτρικής ενέργειας

δ) Ενιαίο, έξυπνο ευρωπαϊκό δίκτυο 
ηλεκτρικής ενέργειας που επιτρέπει την 
πλήρη ενσωμάτωση των ανανεώσιμων 
πηγών ενέργειας στο ενεργειακό μίγμα

Or. en

Τροπολογία 342
Corinne Lepage

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα I – μέρος III – σημείο 3.3 – στοιχείο ε – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Οι δραστηριότητες θα επικεντρωθούν στην 
πολυεπιστημονική έρευνα για ενεργειακές 
τεχνολογίες (συμπεριλαμβάνονται οι 
οραματικές δράσεις) και στην κοινή 
υλοποίηση πανευρωπαϊκών ερευνητικών 
προγραμμάτων και εγκαταστάσεων 
παγκόσμιας κλάσης.

Οι δραστηριότητες θα επικεντρωθούν στην 
πολυεπιστημονική έρευνα για ενεργειακές 
τεχνολογίες (συμπεριλαμβάνονται οι 
οραματικές δράσεις) και στον αντίκτυπο 
των συσκευών, εγκαταστάσεων και νέων 
τεχνολογικών εξελίξεων στο θαλάσσιο 
περιβάλλον καθώς και στην κοινή 
υλοποίηση πανευρωπαϊκών ερευνητικών 
προγραμμάτων και εγκαταστάσεων 
παγκόσμιας κλάσης.

Or. en

Τροπολογία 343
Yves Cochet, Jill Evans

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα I – μέρος III – σημείο 3.3 – στοιχείο ζ – παράγραφος 1
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Οι δραστηριότητες θα επικεντρωθούν στην 
εφαρμοσμένη καινοτομία για τη 
διευκόλυνση της πρόσληψης από την 
αγορά των ενεργειακών τεχνολογιών και 
υπηρεσιών, για την αντιμετώπιση μη 
τεχνολογικών φραγμών και για την 
επιτάχυνση της αποδοτικής ως προς το 
κόστος υλοποίησης των ενεργειακών 
πολιτικών της Ένωσης.

Οι δραστηριότητες θα επικεντρωθούν στην 
εφαρμοσμένη καινοτομία για τη 
διευκόλυνση της πρόσληψης από την 
αγορά των ενεργειακών τεχνολογιών και 
υπηρεσιών, για την αντιμετώπιση μη 
τεχνολογικών φραγμών και για την 
επιτάχυνση της αποδοτικής ως προς το 
κόστος υλοποίησης των ενεργειακών 
πολιτικών της Ένωσης. Στο πλαίσιο αυτό, 
το Πρόγραμμα Ευφυής Ενέργεια για την 
Ευρώπη που εφαρμόστηκε με πλήρη 
επιτυχία σε όλο το πρόγραμμα 
ανταγωνιστικότητας και καινοτομίας θα 
συνεχιστεί με φιλόδοξη δημοσιονομική 
επιχορήγηση στο πλαίσιο του τρέχοντος 
προγράμματος Ορίζων 2020.

Or. en

Τροπολογία 344
Kartika Tamara Liotard

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα I – μέρος III – σημείο 4.1 – εισαγωγική παράγραφος 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Ο ειδικός στόχος συνίσταται στην επίτευξη 
ενός ευρωπαϊκού συστήματος μεταφορών 
που είναι αποδοτικό ως προς τη χρήση 
πόρων, φιλικό προς το περιβάλλον, 
ασφαλές και απρόσκοπτο προς όφελος των 
πολιτών, της οικονομίας και της κοινωνίας.

Ο ειδικός στόχος συνίσταται στην επίτευξη 
ενός ευρωπαϊκού συστήματος μεταφορών 
που είναι αποδοτικό ως προς τη χρήση 
πόρων, φιλικό προς το περιβάλλον, 
ασφαλές, οικονομικά προσιτό και 
απρόσκοπτο προς όφελος των πολιτών, της 
οικονομίας και της κοινωνίας.

Or. en

Τροπολογία 345
Kartika Tamara Liotard
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Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα I – μέρος III – σημείο 4.1 – παράγραφος 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Το σύστημα μεταφορών πρέπει να 
περιλαμβάνει τη φιλοσοφία που αφορά 
την «υγιή γήρανση και ανεξάρτητη 
διαβίωση» και ως εκ τούτου να είναι 
προσβάσιμο και επωφελές προς όλους 
ανεξάρτητα από την ηλικία, το φύλο και 
την αναπηρία.

Or. en

Τροπολογία 346
Oreste Rossi

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα I – μέρος III – σημείο 4.3 – στοιχείο α – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Επίκεντρο των δραστηριοτήτων θα είναι η 
μείωση της κατανάλωσης πόρων και των 
εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου και η 
βελτίωση της απόδοσης των οχημάτων, η 
επιτάχυνση της ανάπτυξης και της 
εξάπλωσης ηλεκτρικών οχημάτων νέας 
γενιάς και άλλων οχημάτων χαμηλών ή 
μηδενικών εκπομπών, μεταξύ άλλων μέσω 
σημαντικών επιτευγμάτων όσον αφορά 
τους κινητήρες, τις μπαταρίες και τις 
υποδομές, η διερεύνηση και η 
εκμετάλλευση του δυναμικού των 
εναλλακτικών καυσίμων και των 
καινοτόμων και αποδοτικότερων 
συστημάτων πρόωσης 
συμπεριλαμβανομένης της υποδομής 
καυσίμων, η βελτιστοποίηση της χρήσης 
υποδομών μέσω ευφυών συστημάτων 
μεταφορών και έξυπνου εξοπλισμού, και η 
αύξηση χρήσης της διαχείρισης της 
ζήτησης και των δημόσιων συγκοινωνιών 
και των μη μηχανοκίνητων τρόπων 
μεταφοράς, ιδίως στις αστικές περιοχές.

Επίκεντρο των δραστηριοτήτων θα είναι η 
μείωση της κατανάλωσης πόρων και των 
εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου και η 
βελτίωση της απόδοσης των οχημάτων, η 
επιτάχυνση της ανάπτυξης και της 
εξάπλωσης ηλεκτρικών οχημάτων νέας 
γενιάς και άλλων οχημάτων χαμηλών ή 
μηδενικών εκπομπών σε προσιτές 
αγοραίες τιμές, μεταξύ άλλων μέσω 
σημαντικών επιτευγμάτων όσον αφορά 
τους κινητήρες, τις μπαταρίες και τις 
υποδομές, η διερεύνηση και η 
εκμετάλλευση του δυναμικού των 
εναλλακτικών καυσίμων και των 
καινοτόμων και αποδοτικότερων 
συστημάτων πρόωσης 
συμπεριλαμβανομένης της υποδομής 
καυσίμων, η βελτιστοποίηση της χρήσης 
υποδομών μέσω ευφυών συστημάτων 
μεταφορών και έξυπνου εξοπλισμού, και η 
αύξηση χρήσης της διαχείρισης της 
ζήτησης και των δημόσιων συγκοινωνιών 
και των μη μηχανοκίνητων τρόπων 
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μεταφοράς, ιδίως στις αστικές περιοχές.

Or. it

Τροπολογία 347
Oreste Rossi

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα I – μέρος III – σημείο 4.3 – στοιχείο α – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Επίκεντρο των δραστηριοτήτων θα είναι η 
μείωση της κατανάλωσης πόρων και των 
εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου και η 
βελτίωση της απόδοσης των οχημάτων, η 
επιτάχυνση της ανάπτυξης και της 
εξάπλωσης ηλεκτρικών οχημάτων νέας 
γενιάς και άλλων οχημάτων χαμηλών ή 
μηδενικών εκπομπών, μεταξύ άλλων μέσω 
σημαντικών επιτευγμάτων όσον αφορά 
τους κινητήρες, τις μπαταρίες και τις 
υποδομές, η διερεύνηση και η 
εκμετάλλευση του δυναμικού των 
εναλλακτικών καυσίμων και των 
καινοτόμων και αποδοτικότερων 
συστημάτων πρόωσης 
συμπεριλαμβανομένης της υποδομής 
καυσίμων, η βελτιστοποίηση της χρήσης 
υποδομών μέσω ευφυών συστημάτων 
μεταφορών και έξυπνου εξοπλισμού, και η 
αύξηση χρήσης της διαχείρισης της 
ζήτησης και των δημόσιων συγκοινωνιών 
και των μη μηχανοκίνητων τρόπων 
μεταφοράς, ιδίως στις αστικές περιοχές.

Επίκεντρο των δραστηριοτήτων θα είναι η 
μείωση της κατανάλωσης πόρων και των 
εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου και η 
βελτίωση της απόδοσης των οχημάτων, η 
επιτάχυνση της ανάπτυξης και της 
εξάπλωσης οχημάτων νέας γενιάς χαμηλών 
ή μηδενικών εκπομπών σε προσιτές 
αγοραίες τιμές, μεταξύ άλλων μέσω 
σημαντικών επιτευγμάτων όσον αφορά 
τους κινητήρες, τις μπαταρίες και τις 
υποδομές, η διερεύνηση και η 
εκμετάλλευση του δυναμικού των 
εναλλακτικών καυσίμων και των 
καινοτόμων και αποδοτικότερων 
συστημάτων πρόωσης 
συμπεριλαμβανομένης της υποδομής 
καυσίμων, η βελτιστοποίηση της χρήσης 
υποδομών μέσω ευφυών συστημάτων 
μεταφορών και έξυπνου εξοπλισμού, και η 
αύξηση χρήσης της διαχείρισης της 
ζήτησης και των δημόσιων συγκοινωνιών 
και των μη μηχανοκίνητων τρόπων 
μεταφοράς, ιδίως στις αστικές περιοχές.

Or. it

Τροπολογία 348
Oreste Rossi

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα I – μέρος III – σημείο 4.3 – στοιχείο γ – παράγραφος 2
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Επίκεντρο των δραστηριοτήτων είναι η 
ανάπτυξη της επόμενης γενιάς καινοτόμων 
μέσων μεταφοράς και η προετοιμασία του 
εδάφους για την επόμενη γενιά, 
επινοώντας νεωτεριστικές έννοιες και 
σχέδια, έξυπνα συστήματα ελέγχου και 
διαλειτουργικά πρότυπα, διαδικασίες 
αποδοτικής παραγωγής, μικρότερο χρόνο 
ανάπτυξης και μειωμένο κόστος σε όλο 
τον κύκλο ζωής.

Επίκεντρο των δραστηριοτήτων είναι η 
ανάπτυξη της επόμενης γενιάς καινοτόμων 
μέσων μεταφοράς και η προετοιμασία του 
εδάφους για την επόμενη γενιά, 
επινοώντας νεωτεριστικές έννοιες και 
σχέδια σε ανταγωνιστικές αγοραίες τιμές, 
έξυπνα συστήματα ελέγχου και 
διαλειτουργικά πρότυπα, διαδικασίες 
αποδοτικής παραγωγής, μικρότερο χρόνο 
ανάπτυξης και μειωμένο κόστος σε όλο 
τον κύκλο ζωής.

Or. it

Τροπολογία 349
Richard Seeber, Judith A. Merkies

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα I – μέρος III – σημείο 5 – τίτλος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5. Δράση για το κλίμα και αποδοτικότητα 
των πρώτων υλών ως πόρων

5. Δράση για το κλίμα και τα ύδατα, την 
αποδοτικότητα των πρώτων υλών ως 
πόρων

Or. en

Αιτιολόγηση

Η καινοτομία στον τομέα των υδάτων πρέπει να αποτελεί απολύτως σαφή προτεραιότητα για 
την αειφόρο ανάπτυξη στην Ευρώπη, πράγμα που γνωρίζουν οι πολίτες της ΕΕ: μια σαφής 
πλειοψηφία (68%) θεωρεί ότι τα προβλήματα που σχετίζονται με το νερό είναι σοβαρά και το 
75% του συνόλου των πολιτών στηρίζει σθεναρά τη δράση σε επίπεδο ΕΕ. Στο Ρίο+ 20 η 
Ευρώπη έθεσε το νερό ως ένα από τα κορυφαία σημεία προτεραιότητας στα οποία απαιτούνται 
σαφείς επιχειρησιακοί στόχους με τις συμφωνηθείσες προθεσμίες. Καθώς η παγκόσμια αγορά 
αυξάνεται ραγδαία οι ευκαιρίες βρίσκονται  εκεί. Συνεπώς, τα ζητήματα του νερού θα πρέπει να 
αναφέρεται ρητά ότι αποτελεί μέρος των βασικών κοινωνικών προκλήσεων στον Ορίζοντα 
2020.

Τροπολογία 350
Yves Cochet, Jill Evans
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Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα I – μέρος III – σημείο 5.1 – εισαγωγική παράγραφος 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Ο ειδικός στόχος συνίσταται στο να 
επιτευχθεί μια αποδοτική ως προς τους 
πόρους και ανθεκτική στην αλλαγή του 
κλίματος οικονομία και ένας βιώσιμος 
εφοδιασμός πρώτων υλών προκειμένου να 
καλυφθούν οι ανάγκες του αυξανόμενου 
παγκόσμιου πληθυσμού εντός των 
βιώσιμων ορίων των φυσικών πόρων του 
πλανήτη. Οι δραστηριότητες θα 
συμβάλλουν στην αύξηση της ευρωπαϊκής 
ανταγωνιστικότητας και στη βελτίωση
της ευημερίας, ενώ θα διασφαλίσουν την 
ακεραιότητα του περιβάλλοντος και τη 
βιωσιμότητα, θα διατηρήσουν τη μέση 
παγκόσμια αύξηση της θερμοκρασίας 
κάτω από τους 2° C και θα επιτρέψουν στα 
οικοσυστήματα και στην κοινωνία να 
προσαρμοστούν στην αλλαγή του 
κλίματος.

Ο ειδικός στόχος συνίσταται στο να 
επιτευχθεί μια αποδοτική ως προς τους 
πόρους και ανθεκτική στην αλλαγή του 
κλίματος οικονομία, η προστασία και η 
βιώσιμη διαχείριση των φυσικών πόρων 
και των οικοσυστημάτων, η βιώσιμη 
χρήση και εφοδιασμός πρώτων υλών, 
προκειμένου να καλυφθούν οι ανάγκες του 
αυξανόμενου παγκόσμιου πληθυσμού 
εντός των βιώσιμων ορίων των φυσικών 
πόρων του πλανήτη. Οι δραστηριότητες θα 
συμβάλλουν στην αύξηση της ευημερίας, 
ενώ θα διασφαλίσουν την ακεραιότητα του
περιβάλλοντος και τη βιωσιμότητα, θα 
διατηρήσουν τη μέση παγκόσμια αύξηση 
της θερμοκρασίας κάτω από τους 2° C και 
θα επιτρέψουν στα οικοσυστήματα και 
στην κοινωνία να προσαρμοστούν στην 
αλλαγή του κλίματος.

Or. en

Τροπολογία 351
Vittorio Prodi

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα I – μέρος III – σημείο 5.1 – εισαγωγική παράγραφος 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Ο ειδικός στόχος συνίσταται στο να 
επιτευχθεί μια αποδοτική ως προς τους 
πόρους και ανθεκτική στην αλλαγή του 
κλίματος οικονομία και ένας βιώσιμος 
εφοδιασμός πρώτων υλών προκειμένου να 
καλυφθούν οι ανάγκες του αυξανόμενου 
παγκόσμιου πληθυσμού εντός των 
βιώσιμων ορίων των φυσικών πόρων του 
πλανήτη. Οι δραστηριότητες θα 
συμβάλλουν στην αύξηση της ευρωπαϊκής 
ανταγωνιστικότητας και στη βελτίωση της 

Ο ειδικός στόχος συνίσταται στο να 
επιτευχθεί μια αποδοτική ως προς τους 
πόρους και ανθεκτική στην αλλαγή του 
κλίματος οικονομία και ένας βιώσιμος 
εφοδιασμός πρώτων υλών προκειμένου να 
καλυφθούν οι ανάγκες του αυξανόμενου 
παγκόσμιου πληθυσμού εντός των 
βιώσιμων ορίων των φυσικών πόρων του 
πλανήτη. Οι δραστηριότητες θα 
συμβάλλουν στην αύξηση της ευρωπαϊκής 
ανταγωνιστικότητας και στη βελτίωση της 
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ευημερίας, ενώ θα διασφαλίσουν την 
ακεραιότητα του περιβάλλοντος και τη 
βιωσιμότητα, θα διατηρήσουν τη μέση 
παγκόσμια αύξηση της θερμοκρασίας 
κάτω από τους 2° C και θα επιτρέψουν στα 
οικοσυστήματα και στην κοινωνία να 
προσαρμοστούν στην αλλαγή του 
κλίματος.

ευημερίας, ενώ θα διασφαλίσουν την 
ακεραιότητα του περιβάλλοντος και τη 
βιωσιμότητα, θα διατηρήσουν τη μέση 
παγκόσμια αύξηση της θερμοκρασίας 
κάτω από τους 2° C, θα επιτρέψουν στα 
οικοσυστήματα και στην κοινωνία να
προσαρμοστούν στην αλλαγή του κλίματος 
και θα προστατεύσουν την πολιτιστική 
κληρονομιά.

Or. en

Τροπολογία 352
Richard Seeber, Judith A. Merkies

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα I – μέρος III – σημείο 5.1 – εισαγωγική παράγραφος 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Ο ειδικός στόχος συνίσταται στο να 
επιτευχθεί μια αποδοτική ως προς τους 
πόρους και ανθεκτική στην αλλαγή του 
κλίματος οικονομία και ένας βιώσιμος 
εφοδιασμός πρώτων υλών προκειμένου να 
καλυφθούν οι ανάγκες του αυξανόμενου 
παγκόσμιου πληθυσμού εντός των 
βιώσιμων ορίων των φυσικών πόρων του 
πλανήτη. Οι δραστηριότητες θα 
συμβάλλουν στην αύξηση της ευρωπαϊκής 
ανταγωνιστικότητας και στη βελτίωση της 
ευημερίας, ενώ θα διασφαλίσουν την 
ακεραιότητα του περιβάλλοντος και τη 
βιωσιμότητα, θα διατηρήσουν τη μέση 
παγκόσμια αύξηση της θερμοκρασίας 
κάτω από τους 2° C και θα επιτρέψουν στα 
οικοσυστήματα και στην κοινωνία να 
προσαρμοστούν στην αλλαγή του 
κλίματος.

Ο ειδικός στόχος συνίσταται στο να 
επιτευχθεί μια αποδοτική ως προς τους 
πόρους και ανθεκτική στην αλλαγή του 
κλίματος οικονομία και ένας βιώσιμος 
εφοδιασμός πρώτων υλών και νερού,
προκειμένου να καλυφθούν οι ανάγκες του 
αυξανόμενου παγκόσμιου πληθυσμού 
εντός των βιώσιμων ορίων των φυσικών 
πόρων του πλανήτη. Οι δραστηριότητες θα 
συμβάλλουν στην αύξηση της ευρωπαϊκής 
ανταγωνιστικότητας και στη βελτίωση της 
ευημερίας, ενώ θα διασφαλίσουν την 
ακεραιότητα του περιβάλλοντος και τη 
βιωσιμότητα, θα διατηρήσουν τη μέση 
παγκόσμια αύξηση της θερμοκρασίας 
κάτω από τους 2° C και θα επιτρέψουν στα 
οικοσυστήματα και στην κοινωνία να 
προσαρμοστούν στην αλλαγή του 
κλίματος.

Or. en

Τροπολογία 353
Corinne Lepage
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Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα I – μέρος III – σημείο 5.1 – εισαγωγική παράγραφος 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Ο ειδικός στόχος συνίσταται στο να 
επιτευχθεί μια αποδοτική ως προς τους 
πόρους και ανθεκτική στην αλλαγή του 
κλίματος οικονομία και ένας βιώσιμος 
εφοδιασμός πρώτων υλών προκειμένου να 
καλυφθούν οι ανάγκες του αυξανόμενου 
παγκόσμιου πληθυσμού εντός των 
βιώσιμων ορίων των φυσικών πόρων του 
πλανήτη. Οι δραστηριότητες θα 
συμβάλλουν στην αύξηση της ευρωπαϊκής 
ανταγωνιστικότητας και στη βελτίωση της 
ευημερίας, ενώ θα διασφαλίσουν την 
ακεραιότητα του περιβάλλοντος και τη 
βιωσιμότητα, θα διατηρήσουν τη μέση 
παγκόσμια αύξηση της θερμοκρασίας 
κάτω από τους 2° C και θα επιτρέψουν στα 
οικοσυστήματα και στην κοινωνία να 
προσαρμοστούν στην αλλαγή του 
κλίματος.

Ο ειδικός στόχος συνίσταται στο να 
επιτευχθεί μια αποδοτική ως προς τους 
πόρους και ανθεκτική στην αλλαγή του 
κλίματος οικονομία και ένας βιώσιμος 
εφοδιασμός πρώτων υλών προκειμένου να 
καλυφθούν οι ανάγκες του αυξανόμενου 
παγκόσμιου πληθυσμού εντός των 
βιώσιμων ορίων των επίγειων και 
θαλασσίων φυσικών πόρων του πλανήτη. 
Οι δραστηριότητες θα συμβάλλουν στην 
αύξηση της ευρωπαϊκής 
ανταγωνιστικότητας και στη βελτίωση της 
ευημερίας, ενώ θα διασφαλίσουν την 
ακεραιότητα του περιβάλλοντος και τη 
βιωσιμότητα, θα διατηρήσουν τη μέση 
παγκόσμια αύξηση της θερμοκρασίας 
κάτω από τους 2° C και θα επιτρέψουν στα 
οικοσυστήματα και στην κοινωνία να 
προσαρμοστούν στην αλλαγή του 
κλίματος.

Or. en

Τροπολογία 354
Richard Seeber, Judith A. Merkies

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα I – μέρος III – σημείο 5.1 – παράγραφος 3 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Υπάρχει επείγουσα ανάγκη για 
ολοκληρωμένες  καινοτομίες στο υδάτινο 
σύστημα της Ευρώπης. Η Ευρώπη 
βρίσκεται αντιμέτωπη με τη γήρανση των 
σχετικών υποδομών,  τόσο όσον αφορά 
τα λύματα  όσο και τον εφοδιασμό σε 
πόσιμο ύδωρ), την αυξημένη λειψυδρία, 
υψηλότερους κινδύνους πλημμυρών στις 
πόλεις, ρύπανση των υδάτων και μια 
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αυξανόμενη και πιο συγκεκριμένη ζήτηση 
νερού για τη γεωργία, τις βιομηχανίες και 
τον αστικό πληθυσμό. Για την 
αντιμετώπιση των κοινωνικών 
προκλήσεων (εξασφάλιση προσιτού και 
καλής ποιότητας νερού για όλους, παροχή 
του κατάλληλου και καλής ποιότητας 
νερού στην κατάλληλη τιμή για τη 
βιομηχανία/γεωργία και ελαχιστοποίηση 
της ρύπανσης) απαιτείται η Ευρώπη να 
επενδύσει στη μεταστροφή πρός 
καινοτόμα συστήματα υδάτων.

Or. en

Τροπολογία 355
Cristian Silviu Buşoi

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα I – μέρος III – σημείο 5.1 – παράγραφος 3 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5α. Ενόψει των σοβαρών και έως ένα 
μεγάλο βαθμό μη αναστρέψιμων αλλαγών 
σε μεγάλες συνιστώσες του κλιματικού 
συστήματος της γης, υπάρχει ανάγκη 
εξέτασης όλων των πηγών 
υπερθέρμανσης του πλανήτη και όλων 
των επιλογών άμβλυνσης των 
επιπτώσεων του φαινομένου. Εκτός από 
την εξέταση της μείωσης των εκπομπών 
διοξειδίου του άνθρακα, στρατηγικές 
ταχείας δράσης  (π.χ. μείωση των 
υδροφθορανθράκων, της αιθάλης, του 
τροποσφαιρικού όζοντος, της 
βιοπαγίδευσης του διοξειδίου του 
άνθρακα), μπορούν να ανταποκριθούν 
ταχύτερα στην κλιματική πρόκληση σε 
λίγες δεκαετίες ή και νωρίτερα. 

Or. en

Αιτιολόγηση

Η τροπολογία αντικαθιστά την τροπολογία 29 του σχεδίου γνωμοδότησης.
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Τροπολογία 356
Vittorio Prodi

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα I – μέρος III – σημείο 5.1 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Ο βιώσιμος εφοδιασμός και η αποδοτική 
διαχείριση των πρώτων υλών, 
συμπεριλαμβανομένων της αναζήτησης, 
της εξόρυξης, της επεξεργασίας, της 
επαναχρησιμοποίησης, της ανακύκλωσης 
και της υποκατάστασής τους είναι 
θεμελιώδη για τη λειτουργία των 
σύγχρονων κοινωνιών και των οικονομιών 
τους. Ευρωπαϊκοί τομείς, όπως οι 
κατασκευές, τα χημικά προϊόντα, η 
αυτοκινητοβιομηχανία, η αεροδιαστημική, 
τα μηχανήματα και ο εξοπλισμός, οι οποίοι 
επιφέρουν συνολική προστιθέμενη αξία 
ύψους περίπου 1,3 τρισεκατομμυρίων 
ευρώ και παρέχουν απασχόληση σε 
περίπου 30 εκατομμύρια ανθρώπους, 
εξαρτώνται σε μεγάλο βαθμό από την 
πρόσβαση σε πρώτες ύλες. Ωστόσο, η 
προμήθεια πρώτων υλών στην Ένωση 
τελεί υπό συνεχή πίεση. Επιπλέον, η 
Ένωση εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από τις 
εισαγωγές πρώτων υλών στρατηγικής 
σημασίας, οι οποίες πλήττονται σε 
ανησυχητικό βαθμό από τις στρεβλώσεις 
της αγοράς. Επιπλέον, η Ένωση διαθέτει 
ακόμη πολύτιμα κοιτάσματα ορυκτών, των 
οποίων η εξερεύνηση και εξόρυξη 
περιορίζεται λόγω έλλειψης κατάλληλων 
τεχνολογιών και παρεμποδίζεται από την 
αύξηση του παγκόσμιου ανταγωνισμού. 
Δεδομένης της σημασίας των πρώτων 
υλών για την ευρωπαϊκή 
ανταγωνιστικότητα, την οικονομία και τη 
χρήση τους σε καινοτόμα προϊόντα, ο 
βιώσιμος εφοδιασμός πρώτων υλών και η 
αποδοτική διαχείρισή τους ως πόρων 
αποτελεί για την Ένωση ζωτικής σημασίας 
προτεραιότητα.

Ο βιώσιμος εφοδιασμός και η αποδοτική 
διαχείριση των πρώτων υλών, 
συμπεριλαμβανομένων της αναζήτησης, 
της εξόρυξης, της επεξεργασίας, της 
επαναχρησιμοποίησης, της ανακύκλωσης 
και της υποκατάστασής τους είναι 
θεμελιώδη για τη λειτουργία των 
σύγχρονων κοινωνιών και των οικονομιών 
τους. Ευρωπαϊκοί τομείς, όπως οι 
κατασκευές, τα χημικά προϊόντα, η 
αυτοκινητοβιομηχανία, η αεροδιαστημική, 
τα μηχανήματα και ο εξοπλισμός, οι οποίοι 
επιφέρουν συνολική προστιθέμενη αξία 
ύψους περίπου 1,3 τρισεκατομμυρίων 
ευρώ και παρέχουν απασχόληση σε 
περίπου 30 εκατομμύρια ανθρώπους, 
εξαρτώνται σε μεγάλο βαθμό από την 
πρόσβαση σε πρώτες ύλες. Ωστόσο, η 
προμήθεια πρώτων υλών στην Ένωση 
τελεί υπό συνεχή πίεση ιδιαίτερα ένα 
λάβουμε υπόψη την ανεπαρκή διαχείριση 
του κύκλου αξιοποίησης των αποβλήτων.
Επιπλέον, η Ένωση εξαρτάται σε μεγάλο 
βαθμό από τις εισαγωγές πρώτων υλών 
στρατηγικής σημασίας, οι οποίες 
πλήττονται σε ανησυχητικό βαθμό από τις 
στρεβλώσεις της αγοράς. Επιπλέον, η 
Ένωση διαθέτει ακόμη πολύτιμα 
κοιτάσματα ορυκτών, των οποίων η 
εξερεύνηση και εξόρυξη περιορίζεται λόγω 
έλλειψης κατάλληλων τεχνολογιών και 
παρεμποδίζεται από την αύξηση του 
παγκόσμιου ανταγωνισμού. Δεδομένης της 
σημασίας των πρώτων υλών για την 
ευρωπαϊκή ανταγωνιστικότητα, την 
οικονομία και τη χρήση τους σε καινοτόμα 
προϊόντα, ο βιώσιμος εφοδιασμός πρώτων 
υλών και η αποδοτική διαχείρισή τους ως 
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πόρων αποτελεί για την Ένωση ζωτικής 
σημασίας προτεραιότητα.

Or. en

Τροπολογία 357
Vittorio Prodi

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα I – μέρος III – σημείο 5.1 – παράγραφος 4 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η κλιματική αλλαγή συνιστά επίσης 
απειλή για την ευρωπαϊκή πολιτιστική 
κληρονομιά: η κατανόηση των 
προκλήσεων και η παροχή των 
κατάλληλων απαντήσεων θα είναι 
ουσιαστικής σημασίας για τη διατήρηση 
της ταυτότητας, της κοινωνικής συνοχής 
και τη μεγιστοποίηση των οικονομικών 
πλεονεκτημάτων που συνδέονται με τον 
τουρισμό.

Or. en

Τροπολογία 358
Yves Cochet, Jill Evans

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα I – μέρος III – σημείο 5.2 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η επίτευξη των στόχων της Ένωσης και 
των διεθνών στόχων όσον αφορά στις 
εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου και στις 
συγκεντρώσεις, και η αντιμετώπιση των 
επιπτώσεων της αλλαγής του κλίματος 
απαιτούν την ανάπτυξη και εξάπλωση
αποδοτικών ως προς το κόστος 
τεχνολογιών, καθώς και μέτρων 
μετριασμού και προσαρμογής. Τα 
ενωσιακά και τα παγκόσμια πλαίσια 

Η επίτευξη των στόχων της Ένωσης και 
των διεθνών στόχων όσον αφορά στις 
εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου και στις 
συγκεντρώσεις, και η αντιμετώπιση των 
επιπτώσεων της αλλαγής του κλίματος 
απαιτούν την ανάπτυξη και εξάπλωση
βιώσιμων και αποτελεσματικών μη 
τεχνολογικών και τεχνολογικών λύσεων,
καθώς και μέτρων μετριασμού και 
προσαρμογής. Τα ενωσιακά και τα 
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πολιτικής πρέπει να διασφαλίζουν την 
προστασία, την αποτίμηση και την 
κατάλληλη αποκατάσταση των 
οικοσυστημάτων και της βιοποικιλότητας 
προκειμένου να διατηρηθεί η ικανότητά 
τους να παρέχουν πόρους και υπηρεσίες 
στο μέλλον. Η έρευνα και η καινοτομία 
μπορούν να συμβάλλουν να διασφαλισθεί 
η αξιόπιστη και βιώσιμη πρόσβαση σε 
πρώτες ύλες και να εξασφαλισθεί η 
σημαντική μείωση της χρήσης και 
σπατάλης πόρων.

παγκόσμια πλαίσια πολιτικής πρέπει να 
διασφαλίζουν την προστασία, την 
αποτίμηση και την κατάλληλη 
αποκατάσταση των οικοσυστημάτων και 
της βιοποικιλότητας προκειμένου να 
διατηρηθεί η ικανότητά τους να παρέχουν 
πόρους και υπηρεσίες στο μέλλον. Η 
έρευνα και η καινοτομία μπορούν να 
συμβάλλουν να διασφαλισθεί η αξιόπιστη 
και βιώσιμη πρόσβαση σε πρώτες ύλες και 
να εξασφαλισθεί η σημαντική μείωση της 
χρήσης και σπατάλης πόρων.

Or. en

Τροπολογία 359
Oreste Rossi

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα I – μέρος III – σημείο 5.2 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Συνεπώς, το επίκεντρο των δράσεων της 
Ένωσης είναι η στήριξη των κύριων 
στόχων και πολιτικών της Ένωσης, όπου 
συμπεριλαμβάνονται: η στρατηγική
«Ευρώπη 2020», η «Ένωση Καινοτομίας», 
η πρωτοβουλία «Μια Ευρώπη που 
χρησιμοποιεί αποδοτικά τους πόρους» και 
ο αντίστοιχος χάρτης πορείας, ο «Χάρτης 
πορείας για τη μετάβαση σε μια 
ανταγωνιστική οικονομία χαμηλών 
επιπέδων ανθρακούχων εκπομπών 
το 2050», η προσαρμογή στην αλλαγή του 
κλίματος: «Προς ένα ευρωπαϊκό πλαίσιο
δράσης», η πρωτοβουλία για τις πρώτες 
ύλες, η στρατηγική για τη βιώσιμη 
ανάπτυξη της Ένωσης, η ολοκληρωμένη 
θαλάσσια πολιτική για την Ένωση, η 
οδηγία πλαίσιο για τη θαλάσσια 
στρατηγική, το σχέδιο δράσης για την 
οικολογική καινοτομία και το «Ψηφιακό 
θεματολόγιο για την Ευρώπη». Οι εν λόγω 
δράσεις θα ενισχύσουν την ικανότητα της 
κοινωνίας να καθίσταται ανθεκτικότερη 

Συνεπώς, το επίκεντρο των δράσεων της 
Ένωσης είναι η στήριξη των κύριων 
στόχων και πολιτικών της Ένωσης, όπου 
συμπεριλαμβάνονται: η στρατηγική
«Ευρώπη 2020», η «Ένωση Καινοτομίας», 
η πρωτοβουλία «Μια Ευρώπη που 
χρησιμοποιεί αποδοτικά τους πόρους» και 
ο αντίστοιχος χάρτης πορείας, η 
προσαρμογή στην αλλαγή του κλίματος:
«Προς ένα ευρωπαϊκό πλαίσιο δράσης», η 
πρωτοβουλία για τις πρώτες ύλες, η 
στρατηγική για τη βιώσιμη ανάπτυξη της 
Ένωσης, η ολοκληρωμένη θαλάσσια 
πολιτική για την Ένωση, η οδηγία πλαίσιο 
για τη θαλάσσια στρατηγική, το σχέδιο 
δράσης για την οικολογική καινοτομία και 
το «Ψηφιακό θεματολόγιο για την 
Ευρώπη». Οι εν λόγω δράσεις θα 
ενισχύσουν την ικανότητα της κοινωνίας 
να καθίσταται ανθεκτικότερη στην αλλαγή 
του περιβάλλοντος και του κλίματος και θα 
διασφαλίσουν τη διαθεσιμότητα πρώτων 
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στην αλλαγή του περιβάλλοντος και του 
κλίματος και θα διασφαλίσουν τη 
διαθεσιμότητα πρώτων υλών.

υλών.

Or. it

Τροπολογία 360
Yves Cochet, Jill Evans

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα I – μέρος III – σημείο 5.2 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Συνεπώς, το επίκεντρο των δράσεων της 
Ένωσης είναι η στήριξη των κύριων 
στόχων και πολιτικών της Ένωσης, όπου 
συμπεριλαμβάνονται: η στρατηγική 
«Ευρώπη 2020», η «Ένωση Καινοτομίας», 
η πρωτοβουλία «Μια Ευρώπη που 
χρησιμοποιεί αποδοτικά τους πόρους» και 
ο αντίστοιχος χάρτης πορείας, ο «Χάρτης 
πορείας για τη μετάβαση σε μια 
ανταγωνιστική οικονομία χαμηλών 
επιπέδων ανθρακούχων εκπομπών 
το 2050», η προσαρμογή στην αλλαγή του 
κλίματος: «Προς ένα ευρωπαϊκό πλαίσιο 
δράσης», η πρωτοβουλία για τις πρώτες 
ύλες, η στρατηγική για τη βιώσιμη 
ανάπτυξη της Ένωσης, η ολοκληρωμένη 
θαλάσσια πολιτική για την Ένωση, η 
οδηγία πλαίσιο για τη θαλάσσια 
στρατηγική, το σχέδιο δράσης για την 
οικολογική καινοτομία και το «Ψηφιακό 
θεματολόγιο για την Ευρώπη». Οι εν 
λόγω δράσεις θα ενισχύσουν την 
ικανότητα της κοινωνίας να καθίσταται 
ανθεκτικότερη στην αλλαγή του 
περιβάλλοντος και του κλίματος και θα 
διασφαλίσουν τη διαθεσιμότητα πρώτων 
υλών.

Συνεπώς, το επίκεντρο των δράσεων της 
Ένωσης είναι η στήριξη των κύριων 
στόχων και πολιτικών της Ένωσης, όπου 
συμπεριλαμβάνονται: η στρατηγική 
«Ευρώπη 2020», η «Ένωση Καινοτομίας», 
η πρωτοβουλία «Μια Ευρώπη που 
χρησιμοποιεί αποδοτικά τους πόρους» και 
ο αντίστοιχος χάρτης πορείας, ο «Χάρτης 
πορείας για τη μετάβαση σε μια 
ανταγωνιστική οικονομία χαμηλών 
επιπέδων ανθρακούχων εκπομπών 
το 2050», η προσαρμογή στην αλλαγή του 
κλίματος: «Προς ένα ευρωπαϊκό πλαίσιο 
δράσης», η πρωτοβουλία για τις πρώτες 
ύλες, η στρατηγική για τη βιώσιμη 
ανάπτυξη της Ένωσης, η ολοκληρωμένη 
θαλάσσια πολιτική για την Ένωση, η 
οδηγία πλαίσιο για τη θαλάσσια 
στρατηγική, το σχέδιο δράσης για την 
οικολογική καινοτομία και το 7ο 
Πρόγραμμα Δράσης για το Περιβάλλον. 
Οι εν λόγω δράσεις θα ενισχύσουν την 
ικανότητα της κοινωνίας να καθίσταται 
ανθεκτικότερη στην αλλαγή του 
περιβάλλοντος και του κλίματος και θα 
διασφαλίσουν τη διαθεσιμότητα πρώτων 
υλών.

Or. en
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Τροπολογία 361
Julie Girling

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα I – μέρος III – σημείο 5.2 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Δεδομένου του διακρατικού και 
παγκόσμιου χαρακτήρα του κλίματος και 
του περιβάλλοντος, της κλίμακας και της 
πολυπλοκότητάς τους, και της διεθνούς 
διάστασης της αλυσίδας εφοδιασμού 
πρώτων υλών, οι δραστηριότητες πρέπει 
να διεξάγονται σε επίπεδο Ένωσης και 
πέραν αυτής. Ο πολυεπιστημονικός 
χαρακτήρας της αναγκαίας έρευνας απαιτεί 
τη συνένωση συμπληρωματικών γνώσεων 
και πόρων προκειμένου να αντιμετωπιστεί 
αποτελεσματικά η εν λόγω πρόκληση. Η 
μείωση της χρήσης πόρων και των 
περιβαλλοντικών επιπτώσεων, και η 
παράλληλη αύξηση της 
ανταγωνιστικότητας της ΕΕ, απαιτούν 
αποφασιστική κοινωνιακή και τεχνολογική
μετάβαση σε μια οικονομία που θα 
βασίζεται στη βιώσιμη σχέση μεταξύ
φύσης και ανθρώπινης ευημερίας. Οι 
συντονισμένες δραστηριότητες έρευνας 
και καινοτομίας θα βελτιώσουν την 
κατανόηση και πρόβλεψη από πλευράς 
Ένωσης των κλιματικών και 
περιβαλλοντικών αλλαγών στο πλαίσιο 
μιας συστημικής και διατομεακής 
προοπτικής, θα μειώσουν τις αβεβαιότητες, 
θα εντοπίσουν και θα αξιολογήσουν τα 
ευάλωτα σημεία, τους κινδύνους, το 
κόστος και τις ευκαιρίες, καθώς επίσης θα 
διευρύνουν το φάσμα και θα βελτιώσουν 
την αποτελεσματικότητα των κοινωνιακών 
και πολιτικών απαντήσεων και λύσεων. Οι 
δράσεις θα επιδιώκουν επίσης να δώσουν 
τη δυνατότητα σε φορείς σε όλα τα 
επίπεδα της κοινωνίας να συμμετάσχουν 
ενεργά στην εν λόγω διαδικασία.

Δεδομένου του διακρατικού και 
παγκόσμιου χαρακτήρα του κλίματος και 
του περιβάλλοντος, της κλίμακας και της 
πολυπλοκότητάς τους, και της διεθνούς 
διάστασης της αλυσίδας εφοδιασμού 
πρώτων υλών, οι δραστηριότητες πρέπει 
να διεξάγονται σε επίπεδο Ένωσης και 
πέραν αυτής. Ο πολυεπιστημονικός 
χαρακτήρας της αναγκαίας έρευνας απαιτεί 
τη συνένωση συμπληρωματικών γνώσεων 
και πόρων προκειμένου να αντιμετωπιστεί 
αποτελεσματικά η εν λόγω πρόκληση. Η 
μείωση της χρήσης πόρων και των 
περιβαλλοντικών επιπτώσεων, και η 
παράλληλη αύξηση της 
ανταγωνιστικότητας της ΕΕ, απαιτούν μια 
αποφασιστική κοινωνική και τεχνολογική 
μετάβαση σε μια βιώσιμη οικονομία στη 
βάση αμοιβαία επωφελούς σχέσης μεταξύ
της βιοποικιλότητας και του ανθρώπινου 
πληθυσμού. Οι συντονισμένες 
δραστηριότητες έρευνας και καινοτομίας 
θα βελτιώσουν την κατανόηση και 
πρόβλεψη από πλευράς Ένωσης των 
κλιματικών και περιβαλλοντικών αλλαγών 
στο πλαίσιο μιας συστημικής και 
διατομεακής προοπτικής, θα μειώσουν τις 
αβεβαιότητες, θα εντοπίσουν και θα 
αξιολογήσουν τα ευάλωτα σημεία, τους 
κινδύνους, το κόστος και τις ευκαιρίες, 
καθώς επίσης θα διευρύνουν το φάσμα και 
θα βελτιώσουν την αποτελεσματικότητα 
των κοινωνιακών και πολιτικών 
απαντήσεων και λύσεων. Οι δράσεις θα 
επιδιώκουν επίσης να δώσουν τη 
δυνατότητα σε φορείς σε όλα τα επίπεδα 
της κοινωνίας να συμμετάσχουν ενεργά 
στην εν λόγω διαδικασία.

Or. en
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Τροπολογία 362
Yves Cochet, Jill Evans

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα I – μέρος III – σημείο 5.2 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η αντιμετώπιση της διαθεσιμότητας 
πρώτων υλών απαιτεί συντονισμένες 
προσπάθειες έρευνας και καινοτομίας σε 
πολλούς επιστημονικούς κλάδους και 
τομείς για να καταστεί δυνατή η εξεύρεση 
ασφαλών, οικονομικά εφικτών, 
περιβαλλοντικά ορθολογικών και 
κοινωνικά αποδεκτών λύσεων σε όλη την 
αξιακή αλυσίδα (αναζήτηση, εξόρυξη, 
επεξεργασία, επαναχρησιμοποίηση, 
ανακύκλωση και υποκατάσταση). Η 
καινοτομία σε αυτούς τους τομείς θα 
προσφέρει ευκαιρίες για ανάπτυξη και 
θέσεις εργασίας, καθώς και καινοτόμες 
επιλογές που αφορούν την επιστήμη, την 
τεχνολογία, την οικονομία, την πολιτική 
και τη διακυβέρνηση. Για τον λόγο αυτό, 
προετοιμάζεται μια ευρωπαϊκή σύμπραξη 
καινοτομίας για τις πρώτες ύλες.

Η αντιμετώπιση της βιώσιμης χρήσης και 
διαθεσιμότητας πρώτων υλών απαιτεί 
συντονισμένες προσπάθειες έρευνας και 
καινοτομίας σε πολλούς επιστημονικούς 
κλάδους και τομείς για να καταστεί δυνατή 
η εξεύρεση ασφαλών, οικονομικά εφικτών, 
περιβαλλοντικά ορθολογικών και 
κοινωνικά αποδεκτών λύσεων σε όλη την 
αξιακή αλυσίδα (αναζήτηση, εξόρυξη, 
σχεδιασμός, επεξεργασία, 
επαναχρησιμοποίηση, ανακύκλωση και 
υποκατάσταση). Η καινοτομία σε αυτούς 
τους τομείς θα προσφέρει ευκαιρίες για 
ανάπτυξη και θέσεις εργασίας, καθώς και
καινοτόμες επιλογές που αφορούν την 
επιστήμη, την τεχνολογία, την οικονομία, 
την πολιτική και τη διακυβέρνηση. Για τον 
λόγο αυτό, προετοιμάζεται μια ευρωπαϊκή 
σύμπραξη καινοτομίας για τις πρώτες ύλες.

Or. en

Τροπολογία 363
Yves Cochet, Jill Evans

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα I – μέρος III – σημείο 5.3 – στοιχείο α – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Σκοπός είναι η ανάπτυξη και εκτίμηση 
καινοτόμων, αποδοτικών ως προς το 
κόστος και βιώσιμων μέτρων προσαρμογής 
και μετριασμού, τα οποία στοχεύουν τα 
αέρια του θερμοκηπίου με CO2 και άνευ 
CO2, και υποστηρίζουν τόσο τεχνολογικές 

Σκοπός είναι η ανάπτυξη και εκτίμηση 
καινοτόμων, αποδοτικών ως προς το 
κόστος και βιώσιμων μέτρων προσαρμογής 
και μετριασμού, τα οποία στοχεύουν τα 
αέρια του θερμοκηπίου με CO2 και άνευ 
CO2, και υποστηρίζουν τόσο τεχνολογικές 



AM\906357EL.doc 77/99 PE492.613v01-00

EL

όσο και μη τεχνολογικές οικολογικές 
λύσεις, μέσω της παραγωγής τεκμηρίωσης 
για έγκαιρη και αποτελεσματική δράση 
βάσει αντικειμενικής ενημέρωσης, και 
δικτύωση των απαιτούμενων ικανοτήτων. 
Οι δραστηριότητες θα επικεντρώνονται 
στα εξής: βελτίωση της κατανόησης της 
αλλαγής του κλίματος και παροχή 
αξιόπιστων προβλέψεων για το κλίμα, 
εκτίμηση των επιπτώσεων, των ευάλωτων 
σημείων και ανάπτυξη καινοτόμων, 
αποδοτικών ως προς το κόστος μέτρων 
προσαρμογής και πρόληψης κινδύνου, 
στήριξη πολιτικών μετριασμού.

όσο και μη τεχνολογικές οικολογικές 
λύσεις, μέσω της παραγωγής τεκμηρίωσης 
για έγκαιρη και αποτελεσματική δράση 
βάσει αντικειμενικής ενημέρωσης, και 
δικτύωση των απαιτούμενων ικανοτήτων. 
Οι δραστηριότητες θα επικεντρώνονται 
στα εξής: βελτίωση της κατανόησης της 
αλλαγής του κλίματος και παροχή 
αξιόπιστων προβλέψεων για το κλίμα, 
εκτίμηση των επιπτώσεων, των ευάλωτων 
σημείων και ανάπτυξη καινοτόμων, 
αποδοτικών ως προς το κόστος μέτρων 
μετριασμού, προσαρμογής και πρόληψης 
κινδύνου, στήριξη πολιτικών μετριασμού.

Or. en

Τροπολογία 364
Elena Oana Antonescu

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα I – μέρος III – σημείο 5.3 – στοιχείο α – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Σκοπός είναι η ανάπτυξη και εκτίμηση 
καινοτόμων, αποδοτικών ως προς το 
κόστος και βιώσιμων μέτρων προσαρμογής 
και μετριασμού, τα οποία στοχεύουν τα 
αέρια του θερμοκηπίου με CO2 και άνευ 
CO2, και υποστηρίζουν τόσο τεχνολογικές 
όσο και μη τεχνολογικές οικολογικές 
λύσεις, μέσω της παραγωγής τεκμηρίωσης 
για έγκαιρη και αποτελεσματική δράση 
βάσει αντικειμενικής ενημέρωσης, και 
δικτύωση των απαιτούμενων ικανοτήτων. 
Οι δραστηριότητες θα επικεντρώνονται 
στα εξής: βελτίωση της κατανόησης της 
αλλαγής του κλίματος και παροχή 
αξιόπιστων προβλέψεων για το κλίμα, 
εκτίμηση των επιπτώσεων, των ευάλωτων 
σημείων και ανάπτυξη καινοτόμων, 
αποδοτικών ως προς το κόστος μέτρων 
προσαρμογής και πρόληψης κινδύνου,

Σκοπός είναι η ανάπτυξη και εκτίμηση 
καινοτόμων, αποδοτικών ως προς το 
κόστος και βιώσιμων μέτρων και 
στρατηγικών προσαρμογής και 
μετριασμού, τα οποία στοχεύουν τα αέρια 
του θερμοκηπίου με CO2 και άνευ CO2, 
και υποστηρίζουν τόσο τεχνολογικές όσο 
και μη τεχνολογικές οικολογικές λύσεις, 
μέσω της παραγωγής τεκμηρίωσης για 
έγκαιρη και αποτελεσματική δράση βάσει 
αντικειμενικής ενημέρωσης, και δικτύωση 
των απαιτούμενων ικανοτήτων. Οι 
δραστηριότητες θα επικεντρώνονται στα 
εξής: βελτίωση της κατανόησης της 
αλλαγής του κλίματος και παροχή 
αξιόπιστων προβλέψεων για το κλίμα, 
εκτίμηση των επιπτώσεων, των ευάλωτων 
σημείων και ανάπτυξη καινοτόμων, 
αποδοτικών ως προς το κόστος μέτρων 
προσαρμογής και πρόληψης κινδύνου,
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Τροπολογία 365
Corinne Lepage

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα I – μέρος III – σημείο 5.3 – στοιχείο β – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Σκοπός είναι η παροχή γνώσεων για μια 
διαχείριση των φυσικών πόρων που 
επιτυγχάνει βιώσιμη ισορροπία μεταξύ των 
περιορισμένων πόρων και των αναγκών 
της κοινωνίας και της οικονομίας. Οι 
δραστηριότητες θα επικεντρώνονται στα 
εξής: βαθύτερη κατανόηση της λειτουργίας 
των οικοσυστημάτων, των 
αλληλεπιδράσεών τους με τα κοινωνικά 
συστήματα και του ρόλου τους στη 
στήριξη της οικονομίας και της ευημερίας 
των ανθρώπων, και παροχή γνώσεων και 
εργαλείων για αποτελεσματική λήψη 
αποφάσεων και δημόσια δέσμευση.

Σκοπός είναι η παροχή γνώσεων για μια 
διαχείριση των φυσικών πόρων που 
επιτυγχάνει βιώσιμη ισορροπία μεταξύ των 
περιορισμένων πόρων και των αναγκών 
της κοινωνίας και της οικονομίας. Οι 
δραστηριότητες θα επικεντρώνονται στα 
εξής: βαθύτερη κατανόηση της λειτουργίας 
των οικοσυστημάτων, 
συμπεριλαμβανομένου του ρυθμιστικού 
ρόλου που παίζουν οι ωκεανοί και τα 
δάση για την πρόληψη της 
υπερθέρμανσης του πλανήτη, των 
αλληλεπιδράσεών τους με τα κοινωνικά 
συστήματα και του ρόλου τους στη 
στήριξη της οικονομίας και της ευημερίας 
των ανθρώπων, και παροχή γνώσεων και 
εργαλείων για αποτελεσματική λήψη 
αποφάσεων και δημόσια δέσμευση.

Or. en

Τροπολογία 366
Richard Seeber, Judith A. Merkies

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα I – μέρος III – σημείο 5.3 – στοιχείο β – παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

βα) εξασφάλιση δράσης για την βιώσιμη 
μετάβαση, διαχείριση και χρήση των 
υδάτινων πόρων και των υπηρεσιών 
νερού. 
Στόχος είναι να βελτιωθεί η  βάση 
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καινοτόμων γνώσεων  όσον αφορά (την 
μεταστροφή) σε συστήματα εφοδιασμού 
σε νερό, τον καθαρισμό του νερού, το  
κλείσιμο του κύκλου του ύδατος, της 
ενέργειας/ανάκτησης πρώτων υλών και 
της βελτίωσης της 
δέσμευσης/συμπεριφοράς  του τελικού 
χρήστη για την ανταπόκριση σε 
μελλοντικές ανάγκες.

Or. en

Τροπολογία 367
Yves Cochet, Jill Evans

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα I – μέρος III – σημείο 5.3 – στοιχείο γ – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ) Διασφάλιση του βιώσιμου εφοδιασμού 
μη ενεργειακών και μη γεωργικών πρώτων 
υλών

γ) Διασφάλιση της βιώσιμης χρήσης, 
διαχείρισης και εφοδιασμού μη 
ενεργειακών και μη γεωργικών πρώτων 
υλών

Or. en

Τροπολογία 368
Yves Cochet, Jill Evans

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα I – μέρος III – σημείο 5.3 – στοιχείο γ – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Σκοπός είναι η βελτίωση της βάσης 
γνώσεων για τις πρώτες ύλες και η 
ανάπτυξη καινοτόμων λύσεων για
αποδοτική ως προς το κόστος και φιλική 
προς το περιβάλλον εξερεύνηση, εξόρυξη, 
επεξεργασία, ανακύκλωση και ανάκτηση 
πρώτων υλών και για την υποκατάστασή 
τους από οικονομικά ελκυστικές 
εναλλακτικές λύσεις με μικρότερες 

Σκοπός είναι η βελτίωση της βάσης 
γνώσεων για τις πρώτες ύλες και η 
ανάπτυξη καινοτόμων λύσεων για μια
αποδοτική ως προς το κόστος, αποδοτική 
ως προς την αξιοποίηση των πόρων και 
φιλική προς το περιβάλλον χρήση, 
ανακύκλωση και ανάκτηση πρώτων υλών 
και για την υποκατάστασή τους από 
οικονομικά ελκυστικές εναλλακτικές 
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περιβαλλοντικές επιπτώσεις. Οι 
δραστηριότητες θα επικεντρώνονται στα 
εξής: βελτίωση της βάσης γνώσεων για τη 
διαθεσιμότητα πρώτων υλών, προώθηση 
του βιώσιμου εφοδιασμού και της 
βιώσιμης χρήσης πρώτων υλών, εξεύρεση 
εναλλακτικών λύσεων για τις καίριας 
σημασίας πρώτες ύλες, και βελτίωση της 
ευαισθητοποίησης της κοινωνίας και των 
ικανοτήτων όσον αφορά τις πρώτες ύλες.

λύσεις με μικρότερες περιβαλλοντικές 
επιπτώσεις. Οι δραστηριότητες θα 
επικεντρώνονται στα εξής: βελτίωση της 
βάσης γνώσεων για τη διαθεσιμότητα 
πρώτων υλών, προώθηση του βιώσιμου 
εφοδιασμού και της βιώσιμης χρήσης 
πρώτων υλών, προώθηση του οικολογικού 
σχεδιασμού, εξεύρεση εναλλακτικών 
λύσεων για τις καίριας σημασίας πρώτες 
ύλες, ανάπτυξη διαδικασιών και
συστημάτων κλειστής ανακύκλωσης, 
στρατηγικές και τεχνολογία υπέρ της 
ανακύκλωσης και της 
επαναχρησιμοποίησης, μέτρα ανάλογα με 
τη ζήτηση που θα επιτρέπουν στους 
πολίτες και τους καταναλωτές, τη μείωση 
της κατανάλωσης πρώτων υλών και της 
σπατάλης, και βελτίωση της 
ευαισθητοποίησης της κοινωνίας και των 
ικανοτήτων όσον αφορά τις πρώτες ύλες.

Or. en

Τροπολογία 369
Oreste Rossi

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα I – μέρος III – σημείο 5.3 – στοιχείο δ – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Σκοπός είναι να προωθηθούν όλες οι 
μορφές οικολογικής καινοτομίας που 
επιτρέπουν τη μετάβαση σε μια οικολογική 
οικονομία. Οι δραστηριότητες θα 
επικεντρώνονται στα εξής: ενίσχυση των 
τεχνολογιών, των διεργασιών, των 
υπηρεσιών και των προϊόντων οικολογικής 
καινοτομίας, και προώθηση της 
πρόσληψής τους από την αγορά και της 
μίμησής τους, με ιδιαίτερη προσοχή στις 
ΜΜΕ, στήριξη καινοτόμων πολιτικών και 
κοινωνιακών αλλαγών, μέτρηση και 
εκτίμηση της προόδου προς μια οικολογική 
οικονομία, και προώθηση της αποδοτικής 
χρήσης των πόρων μέσω ψηφιακών 

Σκοπός είναι να προωθηθούν όλες οι 
μορφές οικολογικής καινοτομίας που 
επιτρέπουν τη μετάβαση σε μια οικολογική 
οικονομία. Οι δραστηριότητες θα 
επικεντρώνονται στα εξής: ενίσχυση των 
τεχνολογιών, των διεργασιών, των 
υπηρεσιών και των προϊόντων οικολογικής 
καινοτομίας, και προώθηση της 
πρόσληψής τους από την αγορά σε 
προσιτές τιμές και της μίμησής τους, με 
ιδιαίτερη προσοχή στις ΜΜΕ, στήριξη 
καινοτόμων πολιτικών και κοινωνιακών 
αλλαγών, μέτρηση και εκτίμηση της 
προόδου προς μια οικολογική οικονομία, 
και προώθηση της αποδοτικής χρήσης των 
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συστημάτων. πόρων μέσω ψηφιακών συστημάτων.

Or. it

Τροπολογία 370
Anna Záborská

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα I – μέρος III – σημείο 6.1 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Πρώτον, εξακολουθούν να υφίστανται
σημαντικές ανισότητες στην Ένωση, τόσο 
μεταξύ χωρών όσο και στο εσωτερικό 
τους. Το 2010, ο Δείκτης Ανθρώπινης 
Ανάπτυξης, ένας συγκεντρωτικός δείκτης 
μέτρησης της προόδου στην υγεία, την 
εκπαίδευση και το εισόδημα, βαθμολογεί 
τα κράτη μέλη της Ένωσης από 0,743 έως 
0,895, αντικατοπτρίζοντας έτσι σημαντικές 
αποκλίσεις μεταξύ χωρών. Επίσης, 
εξακολουθούν να υπάρχουν σημαντικές 
ανισότητες μεταξύ των δύο φύλων: για 
παράδειγμα, η διαφορά αμοιβών μεταξύ 
των δύο φύλων στην Ένωση παραμένει 
στο 17,8% υπέρ των ανδρών. Ένας στους 
έξι πολίτες της Ένωσης σήμερα (περίπου 
80 εκατομμύρια άνθρωποι) αντιμετωπίζει 
τον κίνδυνο της φτώχειας. Τις τελευταίες 
δύο δεκαετίες η φτώχεια των νέων 
ενηλίκων και των οικογενειών με παιδιά 
έχει αυξηθεί. Το ποσοστό ανεργίας στους 
νέους είναι πάνω από 20%. 150 
εκατομμύρια Ευρωπαίοι (περίπου το 25%) 
δεν έχουν χρησιμοποιήσει ποτέ το 
Διαδίκτυο και μάλλον δεν θα αποκτήσουν 
ποτέ επαρκή ψηφιακό γραμματισμό. Η 
πολιτική απάθεια και η πόλωση στις
εκλογές έχει επίσης αυξηθεί, 
αντικατοπτρίζοντας την παραπαίουσα 
εμπιστοσύνη των πολιτών στα σημερινά 
πολιτικά συστήματα. Τα εν λόγω 
αριθμητικά στοιχεία καταδεικνύουν ότι 
ορισμένες κοινωνικές ομάδες και 
κοινότητες μένουν σταθερά εκτός της 

Πρώτον, εξακολουθούν να υφίστανται 
ανισότητες στην Ένωση, τόσο μεταξύ 
χωρών όσο και στο εσωτερικό τους. Το 
2010, ο Δείκτης Ανθρώπινης Ανάπτυξης, 
ένας συγκεντρωτικός δείκτης μέτρησης της 
προόδου στην υγεία, την εκπαίδευση και 
το εισόδημα, βαθμολογεί τα κράτη μέλη 
της Ένωσης από 0,743 έως 0,895, 
αντικατοπτρίζοντας έτσι σημαντικές 
αποκλίσεις μεταξύ χωρών. Επίσης, 
εξακολουθούν να υπάρχουν σημαντικές 
ανισότητες ευκαιριών μεταξύ ανδρών και 
γυναικών. Ένας στους έξι πολίτες της 
Ένωσης σήμερα (περίπου 80 εκατομμύρια 
άνθρωποι) αντιμετωπίζει τον κίνδυνο της 
φτώχειας. Τις τελευταίες δύο δεκαετίες η 
φτώχεια των νέων ενηλίκων και των 
οικογενειών με παιδιά έχει αυξηθεί. Το 
ποσοστό ανεργίας στους νέους είναι πάνω 
από 20%. 150 εκατομμύρια Ευρωπαίοι
(περίπου το 25%) δεν έχουν 
χρησιμοποιήσει ποτέ το Διαδίκτυο και 
πιθανόν θα παραμείνουν για πάντα 
ψηφιακά αναλφάβητοι. Η πολιτική 
απάθεια και η πόλωση στις εκλογές έχει 
επίσης αυξηθεί, αντικατοπτρίζοντας την 
παραπαίουσα εμπιστοσύνη των πολιτών 
στα σημερινά πολιτικά συστήματα. Τα εν 
λόγω αριθμητικά στοιχεία καταδεικνύουν 
ότι ορισμένες κοινωνικές ομάδες και 
κοινότητες μένουν σταθερά εκτός της 
κοινωνικής και οικονομικής ανάπτυξης 
ή/και της δημοκρατικής πολιτικής.
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κοινωνικής και οικονομικής ανάπτυξης 
ή/και της δημοκρατικής πολιτικής.

Or. en

Τροπολογία 371
Petru Constantin Luhan

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα I – μέρος III – σημείο 6.3.1 – παράγραφος 1 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Σκοπός είναι η ενίσχυση της αλληλεγγύης, 
καθώς και της κοινωνικής, οικονομικής και 
πολιτικής ένταξης και της θετικής 
διαπολιτισμικής δυναμικής εντός της 
Ευρώπης και με τους διεθνείς εταίρους, 
μέσω της επιστήμης αιχμής και της 
διεπιστημονικότητας, της τεχνολογικής 
προόδου και οργανωτικών καινοτομιών. Η 
έρευνα στον τομέα των ανθρωπιστικών 
επιστημών μπορεί να διαδραματίσει εν 
προκειμένω σημαντικό ρόλο. Η έρευνα θα 
στηρίξει τους υπευθύνους χάραξης 
πολιτικής στον σχεδιασμό πολιτικών που 
καταπολεμούν τη φτώχεια και 
προλαμβάνουν την ανάπτυξη διαφόρων 
μορφών διαιρέσεων, διακρίσεων και 
ανισοτήτων στις ευρωπαϊκές κοινωνίες, 
όπως η ανισότητα των φύλων ή το 
ψηφιακό χάσμα ή το χάσμα καινοτομίας, 
καθώς και σε σχέση με άλλες περιοχές του 
πλανήτη. Ειδικότερα, θα συμβάλλει στην 
υλοποίηση και προσαρμογή της 
στρατηγικής «Ευρώπη 2020» και στην 
ευρεία εξωτερική δράση της Ένωσης. Θα 
ληφθούν ειδικά μέτρα για την προαγωγή 
της αριστείας στις λιγότερο ανεπτυγμένες 
περιφέρειες, διευρύνοντας έτσι τη 
συμμετοχή στο πρόγραμμα πλαίσιο 
«Ορίζοντας 2020».

Σκοπός είναι η ενίσχυση της αλληλεγγύης, 
καθώς και της κοινωνικής, οικονομικής και 
πολιτικής ένταξης και της θετικής 
διαπολιτισμικής δυναμικής εντός της 
Ευρώπης και με τους διεθνείς εταίρους, 
μέσω της επιστήμης αιχμής και της 
διεπιστημονικότητας, της τεχνολογικής 
προόδου και οργανωτικών καινοτομιών. Η 
έρευνα στον τομέα των ανθρωπιστικών 
επιστημών μπορεί να διαδραματίσει εν 
προκειμένω σημαντικό ρόλο. Η έρευνα θα 
στηρίξει τους υπευθύνους χάραξης 
πολιτικής στον σχεδιασμό πολιτικών που 
καταπολεμούν τη φτώχεια και 
προλαμβάνουν την ανάπτυξη διαφόρων 
μορφών διαιρέσεων, διακρίσεων και 
ανισοτήτων στις ευρωπαϊκές κοινωνίες, 
όπως η ανισότητα των φύλων, οι 
διακρίσεις βάσει του φύλου, της 
φυλετικής ή της εθνοτικής προέλευσης, 
της θρησκείας ή των πεποιθήσεων, της 
αναπηρίας, της ηλικίας, 
συμπεριλαμβανομένων των μέτρων για 
την εξάλειψη των εμποδίων στην 
πρόσβαση για τα άτομα με αναπηρίες  ή 
το ψηφιακό χάσμα ή το χάσμα 
καινοτομίας, καθώς και σε σχέση με άλλες 
περιοχές του πλανήτη. Ειδικότερα, θα 
συμβάλλει στην υλοποίηση και 
προσαρμογή της στρατηγικής «Ευρώπη 
2020» και στην ευρεία εξωτερική δράση 
της Ένωσης. Θα ληφθούν ειδικά μέτρα για 
την προαγωγή της αριστείας στις λιγότερο 
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ανεπτυγμένες περιφέρειες, διευρύνοντας 
έτσι τη συμμετοχή στο πρόγραμμα πλαίσιο 
«Ορίζοντας 2020».

Or. en

Αιτιολόγηση

Ποσοστό μεγαλύτερο από 15% του ευρωπαϊκού πληθυσμού είναι άτομα με ειδικές ανάγκες. Η 
καταπολέμηση των διακρίσεων βάσει της αναπηρίας πρέπει να αντιμετωπιστεί σαφώς στις 
προτάσεις του Ορίζοντα 2020 (σύμφωνα με το άρθρο 21 του Ευρωπαϊκού Χάρτη Θεμελιωδών 
Δικαιωμάτων, το άρθρο 2 της Συνθήκης της ΕΕ, το άρθρο 10 της Συνθήκης για τη Λειτουργία 
της ΕΕ και τη Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία).

Τροπολογία 372
Anna Záborská

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα I – μέρος III – σημείο 6.3.1 – παράγραφος 1 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Σκοπός είναι η ενίσχυση της αλληλεγγύης, 
καθώς και της κοινωνικής, οικονομικής και 
πολιτικής ένταξης και της θετικής 
διαπολιτισμικής δυναμικής εντός της 
Ευρώπης και με τους διεθνείς εταίρους, 
μέσω της επιστήμης αιχμής και της 
διεπιστημονικότητας, της τεχνολογικής 
προόδου και οργανωτικών καινοτομιών. Η 
έρευνα στον τομέα των ανθρωπιστικών 
επιστημών μπορεί να διαδραματίσει εν 
προκειμένω σημαντικό ρόλο. Η έρευνα θα 
στηρίξει τους υπευθύνους χάραξης 
πολιτικής στον σχεδιασμό πολιτικών που 
καταπολεμούν τη φτώχεια και
προλαμβάνουν την ανάπτυξη διαφόρων 
μορφών διαιρέσεων, διακρίσεων και 
ανισοτήτων στις ευρωπαϊκές κοινωνίες,
όπως η ανισότητα των φύλων ή το 
ψηφιακό χάσμα ή το χάσμα καινοτομίας, 
καθώς και σε σχέση με άλλες περιοχές του 
πλανήτη. Ειδικότερα, θα συμβάλλει στην 
υλοποίηση και προσαρμογή της 
στρατηγικής «Ευρώπη 2020» και στην 
ευρεία εξωτερική δράση της Ένωσης. Θα 

Σκοπός είναι η ενίσχυση της αλληλεγγύης, 
καθώς και της κοινωνικής, οικονομικής και 
πολιτικής ένταξης και της θετικής 
διαπολιτισμικής δυναμικής εντός της 
Ευρώπης και με τους διεθνείς εταίρους, 
μέσω της επιστήμης αιχμής και της 
διεπιστημονικότητας, της τεχνολογικής 
προόδου και οργανωτικών καινοτομιών. Η 
έρευνα στον τομέα των ανθρωπιστικών 
επιστημών μπορεί να διαδραματίσει εν 
προκειμένω σημαντικό ρόλο. Η έρευνα θα 
στηρίξει τους υπευθύνους χάραξης 
πολιτικής στον σχεδιασμό πολιτικών που 
καταπολεμούν τη φτώχεια και τον 
κοινωνικό αποκλεισμό στις ευρωπαϊκές 
κοινωνίες, το ψηφιακό χάσμα ή το χάσμα 
καινοτομίας, καθώς και σε σχέση με άλλες 
περιοχές του πλανήτη. Ειδικότερα, θα 
συμβάλλει στην υλοποίηση και 
προσαρμογή της στρατηγικής «Ευρώπη 
2020» και στην ευρεία εξωτερική δράση 
της Ένωσης. Θα ληφθούν ειδικά μέτρα για 
την προαγωγή της αριστείας στις λιγότερο 
ανεπτυγμένες περιφέρειες, διευρύνοντας 
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ληφθούν ειδικά μέτρα για την προαγωγή 
της αριστείας στις λιγότερο ανεπτυγμένες 
περιφέρειες, διευρύνοντας έτσι τη 
συμμετοχή στο πρόγραμμα πλαίσιο
«Ορίζοντας 2020».

έτσι τη συμμετοχή στο πρόγραμμα πλαίσιο
«Ορίζοντας 2020».

Or. en

Τροπολογία 373
Petru Constantin Luhan

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα I – μέρος III – σημείο 6.3.1 – παράγραφος 1 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Σκοπός είναι να προωθηθεί η ανάπτυξη 
καινοτόμων κοινωνιών και πολιτικών στην 
Ευρώπη μέσω δέσμευσης πολιτών, 
επιχειρήσεων και χρηστών στην έρευνα 
και την καινοτομία, και η προώθηση 
συντονισμένων πολιτικών έρευνας και 
καινοτομίας στο πλαίσιο της 
παγκοσμιοποίησης. Θα παρασχεθεί 
ιδιαίτερη στήριξη στην ανάπτυξη του ΕΧΕ 
και την ανάπτυξη πλαισίου συνθηκών για 
την καινοτομία.

Σκοπός είναι να προωθηθεί η ανάπτυξη 
καινοτόμων κοινωνιών και πολιτικών στην 
Ευρώπη μέσω δέσμευσης πολιτών, 
συμπεριλαμβανομένων των ατόμων με 
αναπηρίες, επιχειρήσεων και χρηστών 
στην έρευνα και την καινοτομία, και η 
προώθηση συντονισμένων πολιτικών 
έρευνας και καινοτομίας στο πλαίσιο της 
παγκοσμιοποίησης. Θα παρασχεθεί 
ιδιαίτερη στήριξη στην ανάπτυξη του ΕΧΕ 
και την ανάπτυξη πλαισίου συνθηκών για 
την καινοτομία.

Or. en

Τροπολογία 374
Petru Constantin Luhan

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα I – μέρος III – σημείο 6.3.1 – παράγραφος 2 – στοιχείο γ 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ) η διασφάλιση της δέσμευσης της 
κοινωνίας στην έρευνα και την καινοτομία·

γ) η διασφάλιση της δέσμευσης της 
κοινωνίας, επίσης μέσω της διαβούλευσης 
της κοινωνίας των πολιτών, ιδίως τις 
οργανώσεις των ατόμων με αναπηρίες,
στην έρευνα και την καινοτομία·
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Or. en

Αιτιολόγηση

Για να υπάρξει έρευνα χρήσιμη και σημαντική για την κοινωνία, είναι ζωτικής σημασίας τα 
άτομα με αναπηρία και οι αντιπροσωπευτικές οργανώσεις τους,  να εντάσσονται πλήρως στην 
ερευνητικά έργα που χρηματοδοτούνται από τον Ορίζοντα 2020. Αυτό είναι βασικό, αν θέλουμε 
να διασφαλίσουμε ότι η ευρωπαϊκή έρευνα θα δώσει αποτελέσματα σύμφωνα με τις ανάγκες της 
κοινωνίας και των πολιτών, ιδιαίτερα των ατόμων με αναπηρίες. Σε αυτό το στάδιο, δεν γίνεται 
καμία αναφορά επί του παρόντος στη συμμετοχή ατόμων με αναπηρία στην έρευνα Ορίζοντας 
2020 και η πρόταση θα πρέπει να τροποποιηθεί αναλόγως.

Τροπολογία 375
Cristina Gutiérrez-Cortines, Françoise Grossetête

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα I – μέρος III – σημείο 6.3.1 – παράγραφος 2 – στοιχείο γ 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ) η διασφάλιση της δέσμευσης της 
κοινωνίας στην έρευνα και την καινοτομία·

γ) η διασφάλιση της δέσμευσης της 
κοινωνίας στην έρευνα και την καινοτομία·
η αύξηση της εκτίμησης της κοινωνίας 
προς την επιστήμη.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η συνειδητοποίηση της σημασίας που έχει η επιστήμη είναι σημαντικός παράγοντας για την 
κοινωνία.

Τροπολογία 376
Oreste Rossi

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα I – μέρος III – σημείο 6.3.3 – παράγραφος 2 – στοιχείο β 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) η ενίσχυση της ασφάλειας μέσω της 
διαχείρισης των συνόρων·

β) η ενίσχυση της ασφάλειας μέσω της 
διαχείρισης των συνόρων, με ιδιαίτερη 
αναφορά στην καταπολέμηση της 
παράνομης μετανάστευσης στο έδαφος 
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της ΕΕ·

Or. it

Τροπολογία 377
Yves Cochet, Jill Evans

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα I – μέρος III – σημείο 6.3.3 – παράγραφος 2 – στοιχείο δ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

δ) η αύξηση της ανθεκτικότητας της 
Ευρώπης σε κρίσεις και καταστροφές·

δ) η αύξηση της πρόληψης, της 
ανταπόκρισης και της ανθεκτικότητας σε 
κρίσεις και καταστροφές, 
συμπεριλαμβανομένων των φυσικών και 
ανθρωπογενών καταστροφών·

Or. en

Τροπολογία 378
Oreste Rossi

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα I – μέρος V – σημείο 1 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η Ευρώπη αντιμετωπίζει πολλές 
διαρθρωτικές αδυναμίες όσον αφορά στην 
ικανότητα καινοτομίας και στην ικανότητα 
παροχής νέων υπηρεσιών, προϊόντων και 
διαδικασιών. Μεταξύ των κυριότερων υπό 
εξέταση θεμάτων είναι οι σχετικά χαμηλές 
επιδόσεις της Ευρώπης στην προσέλκυση 
και συγκράτηση ταλέντων, η πλημμελής 
χρησιμοποίηση των υφιστάμενων 
πλεονεκτημάτων της έρευνας όσον αφορά 
τη δημιουργία οικονομικής και κοινωνικής 
αξίας, τα χαμηλά επίπεδα επιχειρηματικής 
δραστηριότητας, το εύρος των πόρων 
στους πόλους αριστείας που είναι 
ανεπαρκές για τον ανταγωνισμό σε 
παγκόσμιο επίπεδο, και ο υπερβολικός 

Η Ευρώπη αντιμετωπίζει πολλές 
διαρθρωτικές αδυναμίες όσον αφορά στην 
ικανότητα καινοτομίας και στην ικανότητα 
παροχής νέων υπηρεσιών, προϊόντων και 
διαδικασιών. Μεταξύ των κυριότερων υπό 
εξέταση θεμάτων είναι οι σχετικά χαμηλές 
επιδόσεις της Ευρώπης στην προσέλκυση 
και συγκράτηση ταλέντων, η απογύμνωση 
διάφορων περιοχών από τεχνικές και 
επιστημονικές δεξιότητες που 
αποτελούσαν εκ παραδόσεως ιδιαίτερο 
χαρακτηριστικό τους, η πλημμελής 
χρησιμοποίηση των υφιστάμενων 
πλεονεκτημάτων της έρευνας όσον αφορά 
τη δημιουργία οικονομικής και κοινωνικής 
αξίας, τα χαμηλά επίπεδα επιχειρηματικής 
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αριθμός φραγμών στη συνεργασία εντός 
του τριγώνου της γνώσης που συγκροτούν 
η τριτοβάθμια εκπαίδευση, η έρευνα και οι 
επιχειρήσεις σε ευρωπαϊκό επίπεδο.

δραστηριότητας, το εύρος των πόρων 
στους πόλους αριστείας που είναι 
ανεπαρκές για τον ανταγωνισμό σε 
παγκόσμιο επίπεδο, και ο υπερβολικός 
αριθμός φραγμών στη συνεργασία εντός 
του τριγώνου της γνώσης που συγκροτούν 
η τριτοβάθμια εκπαίδευση, η έρευνα και οι 
επιχειρήσεις σε ευρωπαϊκό επίπεδο.

Or. it

Τροπολογία 379
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα I – μέρος V – σημείο 2 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Το ΕΙΚΤ θα αντιμετωπίσει τα εν λόγω 
θέματα με την προώθηση διαρθρωτικών 
αλλαγών στο ευρωπαϊκό περιβάλλον 
καινοτομίας. Θα το πράξει προωθώντας 
την ενσωμάτωση της τριτοβάθμιας 
εκπαίδευσης, της έρευνας και της 
καινοτομίας υψηλότατων προτύπων, 
δημιουργώντας έτσι νέα περιβάλλοντα που 
προάγουν την καινοτομία, και προωθώντας 
και υποστηρίζοντας μια νέα γενιά 
επιχειρηματιών. Με τον τρόπο αυτό, το 
ΕΙΚΤ θα συμβάλλει πλήρως στην επίτευξη 
των στόχων της στρατηγικής Ευρώπη 
2020» και κυρίως των εμβληματικών 
πρωτοβουλιών «Ένωση Καινοτομίας» και
«Νεολαία σε κίνηση».

Το ΕΙΚΤ θα αντιμετωπίσει τα εν λόγω 
θέματα με την προώθηση διαρθρωτικών 
αλλαγών στο ευρωπαϊκό περιβάλλον 
καινοτομίας. Θα το πράξει προωθώντας 
την ενσωμάτωση της τριτοβάθμιας 
εκπαίδευσης, της έρευνας και της 
καινοτομίας υψηλότατων προτύπων,
εξαπλώνοντας έτσι τη συστέγαση 
κέντρων ΚΓΚ σε όλες τις περιοχές της 
Ευρώπης και δημιουργώντας έτσι νέα 
περιβάλλοντα που προάγουν την 
καινοτομία, καθώς και προωθώντας και 
υποστηρίζοντας μια νέα γενιά 
επιχειρηματιών. Με τον τρόπο αυτό, το 
ΕΙΚΤ θα συμβάλλει πλήρως στην επίτευξη 
των στόχων της στρατηγικής Ευρώπη 
2020» και κυρίως των εμβληματικών 
πρωτοβουλιών «Ένωση Καινοτομίας» και
«Νεολαία σε κίνηση».

Or. en

Τροπολογία 380
Oreste Rossi
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Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα I – μέρος V – σημείο 2 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Το ΕΙΚΤ, μέσω των οικείων Κοινοτήτων 
Γνώσης και Καινοτομίας (ΚΓΚ), 
λειτουργεί βάσει επιχειρηματικής λογικής.
Η ισχυρή ηγεσία αποτελεί 
προαπαιτούμενο: κάθε ΚΓΚ τελεί υπό την 
καθοδήγηση ενός Γενικού Διευθυντή. Οι 
εταίροι των ΚΓΚ εκπροσωπούνται από 
ενιαία νομικά πρόσωπα γεγονός που 
επιτρέπει μια πιο εξορθολογισμένη 
διαδικασία λήψης αποφάσεων. Οι ΚΓΚ 
πρέπει να υποβάλλουν ετήσια 
επιχειρηματικά σχέδια, 
συμπεριλαμβανομένου ενός φιλόδοξου 
χαρτοφυλακίου δραστηριοτήτων που 
εκτείνεται από την εκπαίδευση έως τη 
δημιουργία επιχειρήσεων, με σαφείς 
στόχους και παραδοτέα στοιχεία, 
επιδιώκοντας τόσο τον αντίκτυπο στην 
αγορά όσο και τον αντίκτυπο στην 
κοινωνία. Οι ισχύοντες κανόνες όσον 
αφορά τη συμμετοχή, την αξιολόγηση και 
την παρακολούθηση των ΚΓΚ επιτρέπουν 
την λήψη αποφάσεων με ταχείες 
διαδικασίες και με επιχειρηματικό πνεύμα.

Το ΕΙΚΤ, μέσω των οικείων Κοινοτήτων 
Γνώσης και Καινοτομίας (ΚΓΚ), 
λειτουργεί βάσει επιχειρηματικής λογικής.
Η ισχυρή ηγεσία αποτελεί 
προαπαιτούμενο: κάθε ΚΓΚ τελεί υπό την 
καθοδήγηση ενός Γενικού Διευθυντή. Οι 
εταίροι των ΚΓΚ εκπροσωπούνται από 
ενιαία νομικά πρόσωπα γεγονός που 
επιτρέπει μια πιο εξορθολογισμένη 
διαδικασία λήψης αποφάσεων. Οι ΚΓΚ 
πρέπει να υποβάλλουν ετήσια 
επιχειρηματικά σχέδια, 
συμπεριλαμβανομένου ενός φιλόδοξου 
χαρτοφυλακίου δραστηριοτήτων που 
εκτείνεται από την εκπαίδευση έως τη 
δημιουργία επιχειρήσεων, με σαφείς 
στόχους και παραδοτέα στοιχεία, 
επιδιώκοντας τόσο τον αντίκτυπο στην 
αγορά όσο και τον αντίκτυπο στην 
κοινωνία και με σαφή προστιθέμενη αξία, 
που καθορίζεται από μια προσέγγιση 
προσανατολισμένη στα αποτελέσματα. Οι 
ισχύοντες κανόνες όσον αφορά τη 
συμμετοχή, την αξιολόγηση και την
παρακολούθηση των ΚΓΚ επιτρέπουν την 
λήψη αποφάσεων με ταχείες διαδικασίες 
και με επιχειρηματικό πνεύμα.

Or. it

Αιτιολόγηση

Η αναφορά στην προσέγγιση που είναι προσανατολισμένη στα αποτελέσματα, που αναφέρεται 
στον τίτλο, δεν έχει αντίκρισμα στο κείμενο της παραγράφου, ενώ θα πρέπει να υπάρχει ρητή 
αναφορά στην προστιθέμενη αξία που παρέχει η προσέγγιση αυτή.

Τροπολογία 381
Oreste Rossi

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα I – μέρος V – σημείο 3 – στοιχείο β – παράγραφος 2
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η στρατηγική και οι δραστηριότητες του 
ΕΙΚΤ θα υπαγορεύονται από την εστίαση
σε κοινωνιακές προκλήσεις που είναι 
υψίστης σημασίας για το μέλλον, όπως η 
αλλαγή του κλίματος ή η βιώσιμη 
ενέργεια. Με την αντιμετώπιση των 
κύριων κοινωνιακών προκλήσεων με 
συγκεντρωτικό τρόπο, το ΕΙΚΤ θα 
προωθήσει τις διεπιστημονικές και 
πολυεπιστημονικές προσεγγίσεις και θα 
συμβάλει στην επικέντρωση των 
ερευνητικών προσπαθειών των εταίρων 
στις ΚΓΚ.

Η στρατηγική και οι δραστηριότητες του 
ΕΙΚΤ θα υπαγορεύονται από την εστίαση 
σε κοινωνιακές προκλήσεις που είναι 
υψίστης σημασίας για το μέλλον. Με την 
αντιμετώπιση των κύριων κοινωνιακών 
προκλήσεων με συγκεντρωτικό τρόπο, το 
ΕΙΚΤ θα προωθήσει τις διεπιστημονικές 
και πολυεπιστημονικές προσεγγίσεις και 
θα συμβάλει στην επικέντρωση των 
ερευνητικών προσπαθειών των εταίρων 
στις ΚΓΚ.

Or. it

Τροπολογία 382
Oreste Rossi

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα I – μέρος V – σημείο 3 – στοιχείο γ – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Το ΕΙΚΤ θα εντάξει πλήρως την 
εκπαίδευση και την κατάρτιση σε όλα τα 
στάδια της σταδιοδρομίας και θα 
εκπονήσει νέα και καινοτόμα 
προγράμματα σπουδών τα οποία θα 
αντικατοπτρίζουν την ανάγκη για νέα 
επαγγελματικά προσόντα που απορρέει 
από πολύπλοκες κοινωνιακές και 
οικονομικές προκλήσεις. Για το σκοπό 
αυτό, το ΕΙΚΤ θα διαδραματίσει καίριο 
ρόλο στην ενθάρρυνση της αναγνώρισης 
των νέων πτυχίων και διπλωμάτων στα 
κράτη μέλη.

Το ΕΙΚΤ θα εντάξει πλήρως την 
εκπαίδευση και την κατάρτιση σε όλα τα 
στάδια της σταδιοδρομίας και θα 
εκπονήσει νέα και καινοτόμα 
προγράμματα σπουδών τα οποία θα 
αντικατοπτρίζουν την ανάγκη για νέα 
επαγγελματικά προσόντα που απορρέει 
από τη διαρκή εξέλιξη της κοινωνίας, της 
οικονομίας και της αγοράς εργασίας. Για 
το σκοπό αυτό, το ΕΙΚΤ θα διαδραματίσει 
καίριο ρόλο στην ενθάρρυνση της 
αναγνώρισης των νέων πτυχίων και 
διπλωμάτων στα κράτη μέλη.

Or. it



PE492.613v01-00 90/99 AM\906357EL.doc

EL

Τροπολογία 383
Oreste Rossi

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα I – μέρος V – σημείο 3 – στοιχείο β – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Το ΕΙΚΤ θα διαδραματίσει επίσης 
ουσιαστικό ρόλο στον ακριβή ορισμό της 
έννοιας «επιχειρηματικότητα» μέσω των 
εκπαιδευτικών προγραμμάτων του, τα 
οποία προωθούν την επιχειρηματικότητα 
σε ένα πλαίσιο έντασης γνώσης, με βάση 
την καινοτόμο έρευνα και συμβάλλοντας 
σε λύσεις υψηλής κοινωνιακής σημασίας.

διαγράφεται

Or. it

Αιτιολόγηση

Είναι επικίνδυνο και παρακινδυνευμένο να θέλουμε να συνδέσουμε την έννοια της 
επιχειρηματικότητας με τα εκπαιδευτικά προγράμματα αποκλειστικά και μόνο, διότι τούτο 
σημαίνει ότι προκαθορίζουμε ποιος είναι «επιχειρηματίας» και ποιος όχι.

Τροπολογία 384
Oreste Rossi

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα I – μέρος V – σημείο 3 – στοιχείο στ – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Το ΕΙΚΤ θα συμβάλλει σημαντικά στην 
επίτευξη των στόχων του προγράμματος 
πλαισίου «Ορίζοντας 2020», ιδίως με την 
αντιμετώπιση κοινωνιακών προκλήσεων, 
δρώντας συμπληρωματικά ως προς άλλες 
πρωτοβουλίες στους εν λόγω τομείς. Θα 
δοκιμάσει νέες και απλουστευμένες 
προσεγγίσεις όσον αφορά τη 
χρηματοδότηση και τη διακυβέρνηση και, 
συνεπώς, θα διαδραματίσει πρωτοποριακό 
ρόλο στο τοπίο της ευρωπαϊκής 
καινοτομίας. Όσον αφορά τη 
χρηματοδότηση, η προσέγγιση του ΕΙΚΤ 

Το ΕΙΚΤ θα συμβάλλει σημαντικά στην 
επίτευξη των στόχων του προγράμματος 
πλαισίου «Ορίζοντας 2020», ιδίως με την 
αντιμετώπιση κοινωνιακών προκλήσεων, 
δρώντας συμπληρωματικά ως προς άλλες 
πρωτοβουλίες στους εν λόγω τομείς. Θα 
δοκιμάσει νέες και απλουστευμένες 
προσεγγίσεις όσον αφορά τη 
χρηματοδότηση και τη διακυβέρνηση και, 
συνεπώς, θα διαδραματίσει πρωτοποριακό 
ρόλο στο τοπίο της ευρωπαϊκής 
καινοτομίας. Όσον αφορά τη 
χρηματοδότηση, η προσέγγιση του ΕΙΚΤ 
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θα βασιστεί σταθερά στον ισχυρό 
αντίκτυπο της μόχλευσης, κινητοποιώντας 
τόσο δημόσια όσο και ιδιωτικά κεφάλαια. 
Επιπλέον, θα χρησιμοποιήσει εξ 
ολοκλήρου νέα μέσα για τη στοχευμένη 
στήριξη μεμονωμένων δραστηριοτήτων 
μέσω του Ιδρύματος του EIΚT.

θα βασιστεί σταθερά στον ισχυρό 
αντίκτυπο της μόχλευσης, κινητοποιώντας 
τόσο δημόσια όσο και ιδιωτικά κεφάλαια. 
Επιπλέον, θα χρησιμοποιήσει εξ 
ολοκλήρου νέα μέσα για τη στοχευμένη 
στήριξη μεμονωμένων δραστηριοτήτων.

Or. it

Τροπολογία 385
Oreste Rossi

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα I – μέρος V – σημείο 3 – στοιχείο ζ – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Μέσω των ΚΓΚ και των οικείων κέντρων 
συνεγκατάστασης – κόμβοι αριστείας που 
συνενώνουν εταίρους από την τριτοβάθμια 
εκπαίδευση, την έρευνα και τις 
επιχειρήσεις σε μια δεδομένη γεωγραφική 
περιοχή – το ΕΙΚΤ θα συνδεθεί επίσης με 
την περιφερειακή πολιτική. Ειδικότερα, θα 
εξασφαλίσει την καλύτερη σύνδεση 
μεταξύ ιδρυμάτων τριτοβάθμιας 
εκπαίδευσης, περιφερειακής καινοτομίας 
και οικονομικής ανάπτυξης, στο πλαίσιο 
των περιφερειακών και εθνικών 
στρατηγικών έξυπνης εξειδίκευσης. Με 
αυτό τον τρόπο, θα συμβάλλει στην 
επίτευξη των στόχων της πολιτικής 
συνοχής της Ένωσης.

Μέσω των ΚΓΚ και των οικείων κέντρων 
συνεγκατάστασης – κόμβοι αριστείας που 
συνενώνουν εταίρους από την τριτοβάθμια 
εκπαίδευση, την έρευνα και τις 
επιχειρήσεις σε μια δεδομένη γεωγραφική 
περιοχή – το ΕΙΚΤ θα συνδεθεί επίσης με 
την περιφερειακή πολιτική. Ειδικότερα, θα 
εξασφαλίσει την καλύτερη σύνδεση 
μεταξύ ιδρυμάτων τριτοβάθμιας 
εκπαίδευσης, αγοράς εργασίας και
περιφερειακής και τοπικής καινοτομίας 
και οικονομικής ανάπτυξης, στο πλαίσιο 
των τοπικών, περιφερειακών και εθνικών 
στρατηγικών έξυπνης εξειδίκευσης. Με 
αυτό τον τρόπο, θα συμβάλλει στην 
επίτευξη των στόχων της πολιτικής 
συνοχής της Ένωσης.

Or. it

Αιτιολόγηση

Αν η τριτοβάθμια εκπαίδευση δεν συνδεθεί και με την αγορά εργασίας, ιδίως σε περιφερειακό 
και τοπικό επίπεδο, η Ευρώπη δεν θα μπορέσει να καλύψει ένα από τα μεγαλύτερά της κενά 
από άποψη οικονομικής ανάπτυξης.
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Τροπολογία 386
Cristian Silviu Buşoi

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα II – πίνακας 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

I Επιστήμη αριστείας, με κατανομή: 27818

1. Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Έρευνας 15008
2. Μελλοντικές και νεοεμφανιζόμενες τεχνολογίες 3505

3. Δράσεις «Μαρία Κιουρί» για τις δεξιότητες, την 
κατάρτιση και την εξέλιξη της σταδιοδρομίας

6503

4. Ευρωπαϊκές υποδομές έρευνας (συμπεριλαμβανομένων 
των ηλεκτρονικών υποδομών)

2802

II Βιομηχανική υπεροχή, με κατανομή: 20280

1. Υπεροχή στις ευρείας εφαρμογής και βιομηχανικές 
τεχνολογίες*

15580 εκ των οποίων 
500 για το EIΚT

2. Πρόσβαση σε κεφάλαια κινδύνου** 4000
3. Καινοτομία στις ΜΜΕ 700

III Κοινωνιακές προκλήσεις, με κατανομή: 35888
1. Υγεία, δημογραφική αλλαγή και ευεξία· 9077 εκ των οποίων 

292 για το EIΚT

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

4694 εκ των οποίων 
150 για το EIΚT

3. Ασφαλής, καθαρή και αποδοτική ενέργεια 6537 εκ των οποίων 
210 για το EIΚT

4. Έξυπνες, οικολογικές και ενοποιημένες μεταφορές· 7690 εκ των οποίων 
247 για το EIΚT

5. Δράση για το κλίμα και αποδοτικότητα των πρώτων 
υλών ως πόρων 

3573 εκ των οποίων 
115 για το EIΚT

6. Καινοτόμες και ασφαλείς κοινωνίες χωρίς 
αποκλεισμούς

4317 εκ των οποίων 
138 για το EIΚT

Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Καινοτομίας και Τεχνολογίας (ΕΙΚΤ) 1542 + 1652***

Μη πυρηνικές άμεσες δράσεις του Κοινού Κέντρου Ερευνών 2212
ΣΥΝΟΛΟ 87740
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Τροπολογία

I Επιστήμη αριστείας, με κατανομή: 29,3%
1. Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Έρευνας 14,5%

2. Μελλοντικές και νεοεμφανιζόμενες τεχνολογίες 3,9%
3. Δράσεις «Μαρία Κιουρί» για τις δεξιότητες, την 

κατάρτιση και την εξέλιξη της σταδιοδρομίας
7,4%

4. Ευρωπαϊκές υποδομές έρευνας (συμπεριλαμβανομένων 
των ηλεκτρονικών υποδομών)

3,5%

II Βιομηχανική υπεροχή, με κατανομή: 25,2%
1. Υπεροχή στις ευρείας εφαρμογής και βιομηχανικές 

τεχνολογίες*
17,7%

2. Πρόσβαση σε κεφάλαια κινδύνου** 4,5%

3. Καινοτομία στις ΜΜΕ 3%
III Κοινωνιακές προκλήσεις, με κατανομή: 40,4%

1. Υγεία, δημογραφική αλλαγή και ευεξία· 12% 

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

5,3%

3. Ασφαλής, καθαρή και αποδοτική ενέργεια 7,7%
4. Έξυπνες, οικολογικές και ενοποιημένες μεταφορές· 8,7%

5. Δράση για το κλίμα και αποδοτικότητα των πρώτων 
υλών ως πόρων 

4,2%

6. Καινοτόμες και ασφαλείς κοινωνίες χωρίς 
αποκλεισμούς

2,5%

Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Καινοτομίας και Τεχνολογίας (ΕΙΚΤ) 3%

Μη πυρηνικές άμεσες δράσεις του Κοινού Κέντρου Ερευνών 2,1%
ΣΥΝΟΛΟ 100%

Or. en

Αιτιολόγηση

Η τροπολογία αποσκοπεί στη διασφάλιση της σημασίας κάθε γραμμή του προϋπολογισμού, 
δεδομένου ότι η συνολική χρηματοδότηση είναι αντικείμενο συμφωνίας στο πλαίσιο των 
διαπραγματεύσεων για το ΠΔΠ. [Τα ποσοστά αντικαθίσταται από τα αντίστοιχα σε εκατομμύρια 
ευρώ μόλις συμφωνηθεί η συνολική χρηματοδότηση, σύμφωνα με τον κανονισμό του 
Συμβουλίου για τη θέσπιση του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου για τα έτη 2014-2020].
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Τροπολογία 387
Oreste Rossi

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα II – πίνακας 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Επιστήμη αριστείας, με κατανομή: 27 818
1. Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Έρευνας 15 008
2. Μελλοντικές και νεοεμφανιζόμενες τεχνολογίες 3 505
3. Δράσεις «Μαρία Κιουρί» για τις δεξιότητες, την 

κατάρτιση και την εξέλιξη της σταδιοδρομίας
6 503

4. Ευρωπαϊκές υποδομές έρευνας 
(συμπεριλαμβανομένων των ψηφιακών υποδομών)

2 802

II Βιομηχανική υπεροχή, με κατανομή: 20 280
1. Υπεροχή στις ευρείας εφαρμογής και βιομηχανικές 

τεχνολογίες*
15 580 εκ των οποίων 
500 για το EIΚT

2. Πρόσβαση σε κεφάλαια κινδύνου** 4 000
3. Καινοτομία στις ΜΜΕ 700

III Κοινωνιακές προκλήσεις, με κατανομή: 35 888
1. Υγεία, δημογραφική αλλαγή και ευεξία· 9 077 εκ των οποίων 

292 για το EIΚT
2. Επισιτιστική ασφάλεια, βιώσιμη γεωργία, έρευνα 

στον τομέα της θάλασσας και της ναυτιλίας, και 
βιοοικονομία·

4 694 εκ των οποίων 
150 για το EIΚT

3. Ασφαλής, καθαρή και αποδοτική ενέργεια 6 537 εκ των οποίων 
210 για το EIΚT

4. Έξυπνες, οικολογικές και ενοποιημένες μεταφορές· 7 690 εκ των οποίων 
247 για το EIΚT

5. Δράση για το κλίμα και αποδοτικότητα των πρώτων 
υλών ως πόρων 

3 573 εκ των οποίων 
115 για το EIΚT

6. Καινοτόμες και ασφαλείς κοινωνίες χωρίς 
αποκλεισμούς

εκ των οποίων 138 για 
το EIΚT

Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Καινοτομίας και Τεχνολογίας (ΕΙΚΤ) 1 542 + 1 652***
Μη πυρηνικές δράσεις του Κοινού Κέντρου Ερευνών 2 212

ΣΥΝΟΛΟ 87 740
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Or. en

Αιτιολόγηση

Παρότι αφήνουν το συνολικό ποσό αμετάβλητο, οι προτεραιότητες που προτείνει η Επιτροπή θα 
πρέπει να αναπροσαρμοστούν. Για να επιτευχθεί ο στόχος της βιομηχανικής ηγεσίας, είναι 
στρατηγικής σημασίας η αύξηση της συμμετοχής των ΜΜΕ διευκολύνοντας την πρόσβαση στις 
πιστώσεις,  και αυξάνοντας τα ποσά που διατίθεται στις καινοτόμες ΜΜΕ. Επιπλέον, στο 
πλαίσιο του στόχου της έρευνας στις κοινωνικές προκλήσεις για την υγεία θα πρέπει να δοθεί 
μεγαλύτερη προτεραιότητα από αυτή που παρέχεται από την Επιτροπή, με αυξημένο μερίδιο του 
προϋπολογισμού.

Τροπολογία 388
Julie Girling

I Επιστήμη αριστείας, με κατανομή: 23 818
1. Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Έρευνας 10 008
2. Μελλοντικές και νεοεμφανιζόμενες τεχνολογίες 4 505
3. Δράσεις «Μαρία Κιουρί» για τις δεξιότητες, την 

κατάρτιση και την εξέλιξη της σταδιοδρομίας
6 503

4. Ευρωπαϊκές υποδομές έρευνας 
(συμπεριλαμβανομένων των ψηφιακών υποδομών)

2 802

II Βιομηχανική υπεροχή, με κατανομή: 25 280
1. Υπεροχή στις ευρείας εφαρμογής και βιομηχανικές 

τεχνολογίες*
15 580 εκ των οποίων 
500 για το EIΚT

2. Πρόσβαση σε κεφάλαια κινδύνου** 6 000
3. Καινοτομία στις ΜΜΕ 3 700

III Κοινωνιακές προκλήσεις, με κατανομή: 34 388
1. Υγεία, δημογραφική αλλαγή και ευεξία· 13 147 εκ των οποίων 

292 για το EIΚT
2. Επισιτιστική ασφάλεια, βιώσιμη γεωργία, έρευνα 

στον τομέα της θάλασσας και της ναυτιλίας, και 
βιοοικονομία·

4 694 εκ των οποίων 
150 για το EIΚT

3. Ασφαλής, καθαρή και αποδοτική ενέργεια 4 537 εκ των οποίων 
140 για το EIΚT

4. Έξυπνες, οικολογικές και ενοποιημένες μεταφορές· 6 690 εκ των οποίων 
217 για το EIΚT

5. Δράση για το κλίμα και αποδοτικότητα των πρώτων 
υλών ως πόρων 

1 003 εκ των οποίων 45
για το EIΚT

6. Καινοτόμες και ασφαλείς κοινωνίες χωρίς 
αποκλεισμούς

4 317 εκ των οποίων 
138 για το EIΚT

Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Καινοτομίας και Τεχνολογίας (ΕΙΚΤ) 1 042 + 1 482***
Μη πυρηνικές δράσεις του Κοινού Κέντρου Ερευνών 2 212

ΣΥΝΟΛΟ 87 740
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Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα II – πίνακας 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Ι. Επιστήμη αριστείας, με κατανομή: 27818

1. Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Έρευνας 15008

2. Μελλοντικές και νεοεμφανιζόμενες τεχνολογίες 3505

3. Δράσεις «Μαρία Κιουρί» για τις δεξιότητες, την κατάρτιση και την 
εξέλιξη της σταδιοδρομίας 6503

4. Ευρωπαϊκές υποδομές έρευνας (συμπεριλαμβανομένων των 
ηλεκτρονικών υποδομών) 2802

ΙΙ. Βιομηχανική υπεροχή, με κατανομή: 20280

1. Υπεροχή στις ευρείας εφαρμογής και βιομηχανικές τεχνολογίες* εκ των οποίων 500 για 
το EIΚT

2. Πρόσβαση σε κεφάλαια κινδύνου** 4000

3. Καινοτομία στις ΜΜΕ 700

ΙΙΙ. Κοινωνιακές προκλήσεις, με κατανομή: 35888

1. Υγεία, δημογραφική αλλαγή και ευεξία· εκ των οποίων 292 για 
το EIΚT

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

εκ των οποίων 150 για 
το EIΚT

3. Ασφαλής, καθαρή και αποδοτική ενέργεια εκ των οποίων 210 για 
το EIΚT

4. Έξυπνες, οικολογικές και ενοποιημένες μεταφορές· εκ των οποίων 247 για 
το EIΚT

5. Δράση για το κλίμα και αποδοτικότητα των πρώτων υλών ως 
πόρων 

εκ των οποίων 115 για 
το EIΚT

6. Καινοτόμες και ασφαλείς κοινωνίες χωρίς αποκλεισμούς εκ των οποίων 138 για 
το EIΚT

Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Καινοτομίας και Τεχνολογίας (ΕΙΚΤ) 1542 + 1652***

Μη πυρηνικές άμεσες δράσεις του Κοινού Κέντρου Ερευνών 2212

ΣΥΝΟΛΟ 87740
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Τροπολογία

Ι. Επιστήμη αριστείας, με κατανομή: 31.8%

1. Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Έρευνας 17.1%

2. Μελλοντικές και νεοεμφανιζόμενες τεχνολογίες 4%

3. Δράσεις «Μαρία Κιουρί» για τις δεξιότητες, την κατάρτιση και 
την εξέλιξη της σταδιοδρομίας 7.5%

4. Ευρωπαϊκές υποδομές έρευνας (συμπεριλαμβανομένων των 
ηλεκτρονικών υποδομών) 3.2%

ΙΙ. Βιομηχανική υπεροχή, με κατανομή: 23.3%

1. Υπεροχή στις ευρείας εφαρμογής και βιομηχανικές 
τεχνολογίες* 17.8%

2. Πρόσβαση σε κεφάλαια κινδύνου** 4.6%

3. Καινοτομία στις ΜΜΕ 0.9 %

ΙΙΙ. Κοινωνιακές προκλήσεις, με κατανομή: 41.3%

1. Υγεία, δημογραφική αλλαγή και ευεξία 10.3%

2. Επισιτιστική ασφάλεια, βιώσιμη γεωργία, έρευνα στον τομέα 
της θάλασσας και της ναυτιλίας, και βιοοικονομία 5.3%

3. Ασφαλής, καθαρή και αποδοτική ενέργεια 7.5%

4. Έξυπνες, οικολογικές και ενοποιημένες μεταφορές· 8.8%

5. Δράση για το κλίμα και αποδοτικότητα των πρώτων υλών ως 
πόρων 4.1%

6. Καινοτόμες και ασφαλείς κοινωνίες χωρίς αποκλεισμούς 5.3%

Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Καινοτομίας και Τεχνολογίας (ΕΙΚΤ) 1.2%

Μη πυρηνικές άμεσες δράσεις του Κοινού Κέντρου Ερευνών 2.5%

TOTAL Horizon 2020 Pre-ITER 100%

ITER 3.2%

TOTAL Horizon 2020 + ITER 103.2%
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Αιτιολόγηση

Οι προϋπολογισμοί για τους πυλώνες 2 και 3 δεν πρέπει να περιοριστούν. Αν το ΕΙΤ είναι ο πιο 
αποδοτικός, με προστιθέμενη αξία τρόπος για την επίτευξη των πυλώνων 2 και 3, τα ποσά αυτά 
μπορούν να μεταφερθούν σε προγράμματα ενδιάμεσης επανεξέτασης ΕΙΤ. 
€ 500 εκατ. από τον αρχικό προϋπολογισμό του ΕΙΤ προορίζεται στην: "χωρίς αποκλεισμούς 
καινοτομία" (300 εκ) για τη διεύρυνση της συμμετοχής, Μαρία Κιουρί (100εκ.), και  καινοτομία 
στις ΜΜΕ (100 εκ.). Το ITER είναι μια μοναδική εγκατάσταση για την έρευνα σε υψηλή 
θερμοκρασία, την αστροφυσική και φυσική πλάσματος, υλικά και τεχνολογία μαγνητών. Έχει 
προταθεί  ο προϋπολογισμός του H2020 να αυξηθεί ανάλογα με το μέγεθος του ITER, ώστε το 
ITER να συνεχιστεί εντός του πλαισίου.

Τροπολογία 389
Cristian Silviu Buşoi

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα ΙΙ – πίνακας – υποσημειώσεις στον πίνακα – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

*Συμπεριλαμβανομένων 8.975
εκατομμυρίων ευρώ για τις Τεχνολογίες 
των Πληροφοριών και των Επικοινωνιών
(ΤΠΕ), εκ των οποίων 1.795 εκατομμύρια 
ευρώ για τη φωτονική, τη 
μικροηλεκτρονική και τη 
νανοηλεκτρονική, 4.293 εκατομμύρια 
ευρώ για τις νανοτεχνολογίες, τα 
προηγμένα υλικά και την προηγμένη 
κατασκευή και μεταποίηση, 575 
εκατομμύρια ευρώ για τη βιοτεχνολογία 
και 1.737 εκατομμύρια ευρώ για το 
διάστημα. Κατά συνέπεια, 6.663 
εκατομμύρια ευρώ θα διατεθούν για τη 
στήριξη των κύριων τεχνολογιών ευρείας 
εφαρμογής.

*Συμπεριλαμβανομένων 57,6 % για τις 
Τεχνολογίες των Πληροφοριών και των 
Επικοινωνιών (ΤΠΕ), εκ των οποίων
11,5% για τη φωτονική, τη 
μικροηλεκτρονική και τη 
νανοηλεκτρονική, 27,6 % για τις 
νανοτεχνολογίες, τα προηγμένα υλικά και 
την προηγμένη κατασκευή και 
μεταποίηση, 3,7 % για τη βιοτεχνολογία 
και 11,1 % για το διάστημα. Κατά 
συνέπεια, 42,9 % θα διατεθούν για τη 
στήριξη των κύριων τεχνολογιών ευρείας 
εφαρμογής.
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

** Περίπου 1.131 εκατομμύρια ευρώ από 
το εν λόγω ποσό μπορούν να διατεθούν για 
την υλοποίηση έργων του Στρατηγικού 
Σχεδίου Ενεργειακών Τεχνολογιών (Σχέδιο 
SET). Περίπου το ένα τρίτο αυτού μπορεί 
να διατεθεί στις ΜΜΕ.

**Περίπου 28,3 εκατομμύρια ευρώ από το 
εν λόγω ποσό μπορούν να διατεθούν για 
την υλοποίηση έργων του Στρατηγικού 
Σχεδίου Ενεργειακών Τεχνολογιών (Σχέδιο 
SET). Περίπου το ένα τρίτο αυτού μπορεί 
να διατεθεί στις ΜΜΕ.
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

*** Το συνολικό ποσό θα διατεθεί μέσω 
κονδυλίων, όπως προβλέπεται στο άρθρο 
6 παράγραφος 3. Το δεύτερο κονδύλιο 
ύψους 1.652 εκατομμυρίων θα διατεθεί 
κατ’ αναλογία από τους προϋπολογισμούς 
για τις «Κοινωνιακές προκλήσεις» και 
την «Υπεροχή στις ευρείας εφαρμογής και 
βιομηχανικές τεχνολογίες», σε ενδεικτική 
βάση και με την επιφύλαξη της 
επανεξέτασης που προβλέπεται στο 
άρθρο 26 παράγραφος 1.

διαγράφεται
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