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Τροπολογία 1
Sophie Auconie

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη A

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Α. λαμβάνοντας υπόψη ότι ο παγκόσμιος 
πληθυσμός θα αυξηθεί από 7 
δισεκατομμύρια σε περισσότερα από 9 
δισεκατομμύρια το 2050, προκαλώντας 
αύξηση στη ζήτηση τροφίμων της τάξης 
του 70%·

Α. λαμβάνοντας υπόψη ότι ο παγκόσμιος 
πληθυσμός θα αυξηθεί από 7 
δισεκατομμύρια σε περισσότερα από 9 
δισεκατομμύρια το 2050, προκαλώντας 
αύξηση στη ζήτηση τροφίμων της τάξης 
του 70% και έντονες πιέσεις στα 
αποθέματα νερού·

Or. fr

Τροπολογία 2
Satu Hassi

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη A

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Α. λαμβάνοντας υπόψη ότι ο παγκόσμιος 
πληθυσμός θα αυξηθεί από 7 
δισεκατομμύρια σε περισσότερα από 9 
δισεκατομμύρια το 2050, προκαλώντας 
αύξηση στη ζήτηση τροφίμων της τάξης 
του 70%·

Α. λαμβάνοντας υπόψη ότι ο παγκόσμιος 
πληθυσμός προβλέπεται ότι θα αυξηθεί 
από 7 δισεκατομμύρια σε περισσότερα από 
9 δισεκατομμύρια το 2050, προκαλώντας, 
σύμφωνα με τις εκτιμήσεις, αύξηση στη 
ζήτηση τροφίμων της τάξης του 70%·

Or. en

Τροπολογία 3
Gerben-Jan Gerbrandy, Riikka Manner

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη A α (νέα)
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Αα. λαμβάνοντας υπόψη ότι, όπως 
προκύπτει από την υφιστάμενη 
οικονομική και χρηματοπιστωτική κρίση, 
η Ευρώπη χρειάζεται επειγόντως νέες 
πηγές βιώσιμης οικονομικής ανάπτυξης·

Or. en

Τροπολογία 4
Martina Anderson

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη B

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Β. λαμβάνοντας υπόψη ότι η σπάνιδα των 
παγκόσμιων φυσικών αποθεμάτων, η 
αύξηση της πίεσης που ασκείται στις 
ανανεώσιμες πρώτες ύλες και οι 
παγκόσμιες επιπτώσεις των κλιματικών 
αλλαγών επιβάλλουν μια αποδοτική χρήση 
των πόρων·

Β. λαμβάνοντας υπόψη ότι η σπάνιδα των 
παγκόσμιων φυσικών αποθεμάτων, η 
αύξηση της πίεσης που ασκείται στις 
ανανεώσιμες πρώτες ύλες, τα μη βιώσιμα 
μοντέλα κατανάλωσης και οι παγκόσμιες 
επιπτώσεις των κλιματικών αλλαγών 
επιβάλλουν μια δίκαιη και αποδοτική 
χρήση των πόρων· λαμβάνοντας υπόψη 
ότι πρέπει επίσης να δοθεί προτεραιότητα 
στην κατανόηση της συστημικής πίεσης 
και της απώλειας βιοποικιλότητας που 
οφείλεται στα αγροβιομηχανικά 
συστήματα μονοκαλλιέργειας·

Or. en

Τροπολογία 5
Satu Hassi

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη B

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Β. λαμβάνοντας υπόψη ότι η σπάνιδα των Β. λαμβάνοντας υπόψη ότι η σπάνιδα των 
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παγκόσμιων φυσικών αποθεμάτων, η 
αύξηση της πίεσης που ασκείται στις 
ανανεώσιμες πρώτες ύλες και οι 
παγκόσμιες επιπτώσεις των κλιματικών 
αλλαγών επιβάλλουν μια αποδοτική χρήση 
των πόρων·

παγκόσμιων φυσικών αποθεμάτων, η 
αύξηση της πίεσης που ασκείται στις 
ανανεώσιμες πρώτες ύλες και οι 
παγκόσμιες επιπτώσεις των κλιματικών 
αλλαγών επιβάλλουν μια αποδοτική και 
εντός εύλογων ορίων χρήση των πόρων·

Or. en

Τροπολογία 6
Satu Hassi

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη B α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Βα. λαμβάνοντας υπόψη ότι, ως επί το 
πλείστον, ήδη γίνεται υπερεντατική 
χρήση των εδαφικών και θαλάσσιων 
πόρων στο πλαίσιο γεωργικών, 
αλιευτικών ή δασοκομικών 
δραστηριοτήτων·

Or. en

Τροπολογία 7
Martina Anderson

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Γ

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι μια καινοτόμος 
και αποτελεσματική προσέγγιση θα 
εξασφαλίσει όχι μόνο μεγαλύτερη 
βιωσιμότητα αλλά και τη στήριξη της 
αγροτικής ανάπτυξης, τη δυνητική μείωση 
των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου, 
μεγαλύτερη βιωσιμότητα του παραγωγικού 
κύκλου αλλά και τη διάδοση της 
βιομηχανικής καινοτομίας στο σύνολο της 
αξιακής αλυσίδας·

Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι μια καινοτόμος 
και αποτελεσματική προσέγγιση μπορεί να 
συμβάλλει όχι μόνο σε μεγαλύτερη 
βιωσιμότητα αλλά και στη στήριξη της 
αγροτικής ανάπτυξης, στη δυνητική 
μείωση των εκπομπών αερίων του 
θερμοκηπίου, σε μεγαλύτερη βιωσιμότητα 
του παραγωγικού κύκλου αλλά και στη
διάδοση της βιομηχανικής καινοτομίας στο 
σύνολο της αξιακής αλυσίδας· περαιτέρω 
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συνεισφορά θα πραγματοποιηθεί μέσω 
της διευκόλυνσης νέων καταναλωτικών 
προτύπων, καθώς και μέσω της 
επανατοποθέτησης και της 
επανασύνδεσης των προτύπων 
παραγωγής με τα πρότυπα κατανάλωσης 
κατά τρόπο που μειώνει την εξάρτηση 
του εφοδιασμού από εξωτερικούς πόρους·

Or. en

Τροπολογία 8
Satu Hassi

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Γ

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι μια καινοτόμος 
και αποτελεσματική προσέγγιση θα 
εξασφαλίσει όχι μόνο μεγαλύτερη 
βιωσιμότητα αλλά και τη στήριξη της 
αγροτικής ανάπτυξης, τη δυνητική μείωση 
των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου, 
μεγαλύτερη βιωσιμότητα του παραγωγικού 
κύκλου αλλά και τη διάδοση της 
βιομηχανικής καινοτομίας στο σύνολο της 
αξιακής αλυσίδας·

Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι μια καινοτόμος 
και αποτελεσματική προσέγγιση με τις 
κατάλληλες εγγυήσεις θα εξασφαλίσει όχι 
μόνο μεγαλύτερη βιωσιμότητα αλλά και τη 
στήριξη της αγροτικής ανάπτυξης, τη 
δυνητική μείωση των εκπομπών αερίων 
του θερμοκηπίου, μεγαλύτερη 
βιωσιμότητα του παραγωγικού κύκλου 
αλλά και τη διάδοση της βιομηχανικής 
καινοτομίας στο σύνολο της αξιακής 
αλυσίδας·

Or. en

Τροπολογία 9
Riikka Manner

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Γ

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι μια καινοτόμος 
και αποτελεσματική προσέγγιση θα 
εξασφαλίσει όχι μόνο μεγαλύτερη 

Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι μια 
μακροπρόθεσμη, καινοτόμος και 
αποτελεσματική προσέγγιση θα 
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βιωσιμότητα αλλά και τη στήριξη της 
αγροτικής ανάπτυξης, τη δυνητική μείωση 
των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου, 
μεγαλύτερη βιωσιμότητα του παραγωγικού 
κύκλου αλλά και τη διάδοση της 
βιομηχανικής καινοτομίας στο σύνολο της 
αξιακής αλυσίδας·

εξασφαλίσει όχι μόνο μεγαλύτερη 
βιωσιμότητα αλλά και τη στήριξη της 
αγροτικής και περιφερειακής ανάπτυξης, 
τη δυνητική μείωση των εκπομπών αερίων 
του θερμοκηπίου, μεγαλύτερη 
βιωσιμότητα του παραγωγικού κύκλου 
αλλά και τη διάδοση της βιομηχανικής 
καινοτομίας στο σύνολο της αξιακής 
αλυσίδας·

Or. fi

Τροπολογία 10
Elena Oana Antonescu

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Γ

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι μια καινοτόμος 
και αποτελεσματική προσέγγιση θα 
εξασφαλίσει όχι μόνο μεγαλύτερη 
βιωσιμότητα αλλά και τη στήριξη της 
αγροτικής ανάπτυξης, τη δυνητική μείωση 
των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου, 
μεγαλύτερη βιωσιμότητα του παραγωγικού 
κύκλου αλλά και τη διάδοση της 
βιομηχανικής καινοτομίας στο σύνολο της 
αξιακής αλυσίδας·

Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι μια καινοτόμος 
και αποτελεσματική προσέγγιση θα 
εξασφαλίσει όχι μόνο μεγαλύτερη 
βιωσιμότητα αλλά και τη στήριξη της 
αγροτικής ανάπτυξης και συχνά των 
ΜΜΕ, τη δυνητική μείωση των εκπομπών 
αερίων του θερμοκηπίου, μεγαλύτερη 
βιωσιμότητα του παραγωγικού κύκλου 
αλλά και τη διάδοση της βιομηχανικής 
καινοτομίας στο σύνολο της αξιακής 
αλυσίδας·

Or. en

Τροπολογία 11
Martina Anderson

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Δ

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Δ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η μετάβαση 
προς μια βιώσιμη οικονομία θα

Δ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η μετάβαση 
προς μια βιώσιμη οικονομία μπορεί να



AM\931696EL.doc 9/55 PE508.065v01-00

EL

ενδυναμώσει την ανταγωνιστικότητα του 
ευρωπαϊκού βιομηχανικού τομέα, θα
τονώσει την οικονομική ανάπτυξη και, ως 
εκ τούτου, θα ενισχύσει σημαντικά τα 
ευρωπαϊκά επίπεδα απασχόλησης·

ενδυναμώσει την ανταγωνιστικότητα του 
ευρωπαϊκού βιομηχανικού τομέα, να
τονώσει την οικονομική ανάπτυξη και, ως 
εκ τούτου, να ενισχύσει σημαντικά τα 
ευρωπαϊκά επίπεδα απασχόλησης· 
λαμβάνοντας υπόψη ότι η έμφαση στη 
βιοοικονομία, στη βιοτεχνολογία που 
βασίζεται στη γενετική τροποποίηση και 
στην παραγωγή βασικών προϊόντων από 
βιομάζα μπορεί να οδηγήσει στην εκ νέου 
βιομηχανοποίηση και τη συγκέντρωση 
της παραγωγής τροφίμων γεωργικής 
προέλευσης, γεγονός το οποίο ευνοεί 
περισσότερο τις μεγάλες επιχειρήσεις, 
υποχρεώνοντας τους μικρούς 
παραγωγούς που χρησιμοποιούν 
παραδοσιακές και μικρότερης 
σπουδαιότητας μορφές βιοτεχνολογίας να 
διακόψουν την επαγγελματική τους 
δραστηριότητα·

Or. en

Τροπολογία 12
Julie Girling

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Δ

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Δ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η μετάβαση 
προς μια βιώσιμη οικονομία θα 
ενδυναμώσει την ανταγωνιστικότητα του
ευρωπαϊκού βιομηχανικού τομέα, θα 
τονώσει την οικονομική ανάπτυξη και, ως 
εκ τούτου, θα ενισχύσει σημαντικά τα 
ευρωπαϊκά επίπεδα απασχόλησης·

Δ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η μετάβαση 
προς μια βιώσιμη οικονομία θα 
ενδυναμώσει την ανταγωνιστικότητα του 
ευρωπαϊκού βιομηχανικού και γεωργικού 
τομέα, θα τονώσει την οικονομική 
ανάπτυξη και, ως εκ τούτου, θα ενισχύσει 
σημαντικά τα ευρωπαϊκά επίπεδα 
απασχόλησης·

Or. en

Τροπολογία 13
Satu Hassi
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Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Δ

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Δ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η μετάβαση 
προς μια βιώσιμη οικονομία θα 
ενδυναμώσει την ανταγωνιστικότητα του 
ευρωπαϊκού βιομηχανικού τομέα, θα 
τονώσει την οικονομική ανάπτυξη και, ως 
εκ τούτου, θα ενισχύσει σημαντικά τα 
ευρωπαϊκά επίπεδα απασχόλησης·

Δ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η μετάβαση 
προς μια βιώσιμη οικονομία θα 
ενδυναμώσει την ανταγωνιστικότητα του 
ευρωπαϊκού βιομηχανικού τομέα, θα 
τονώσει τη βιώσιμη οικονομική 
δραστηριότητα και, ως εκ τούτου, θα 
ενισχύσει σημαντικά τα ευρωπαϊκά 
επίπεδα απασχόλησης·

Or. en

Τροπολογία 14
Elena Oana Antonescu

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Δ α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Δα. λαμβάνοντας υπόψη ότι η 
βιοοικονομία αναμένεται να βελτιώσει τα 
αποτελέσματα στον τομέα της υγείας και 
να συμβάλλει στη διατήρηση της 
βιοποικιλότητας·

Or. en

Τροπολογία 15
Judith A. Merkies, Jo Leinen, Vittorio Prodi

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Δ α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Δα. λαμβάνοντας υπόψη ότι η επιτυχία 
της ευρωπαϊκής βιοοικονομίας εξαρτάται 
από τη διαθεσιμότητα αποθεμάτων 
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τροφοδοτικών υλών που τυγχάνουν 
βιώσιμης διαχείρισης και προέρχονται 
από βιώσιμες πηγές (γεωργία, δασοκομία 
και βιοαποικοδομήσιμα απόβλητα)·

Or. en

Τροπολογία 16
Gerben-Jan Gerbrandy, Riikka Manner

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 1

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

1. χαιρετίζει την ανακοίνωση της 
Επιτροπής με τίτλο «Καινοτομία για 
βιώσιμη ανάπτυξη: μια βιοοικονομία για 
την Ευρώπη» και το σχέδιο δράσης για την 
υλοποίηση της στρατηγικής για τη 
βιοοικονομία που περιλαμβάνεται στην εν 
λόγω ανακοίνωση·

1. στηρίζει την ανακοίνωση της Επιτροπής 
με τίτλο «Καινοτομία για βιώσιμη 
ανάπτυξη: μια βιοοικονομία για την 
Ευρώπη» και το σχέδιο δράσης για την 
υλοποίηση της στρατηγικής για τη 
βιοοικονομία που περιλαμβάνεται στην εν 
λόγω ανακοίνωση·

Or. en

Τροπολογία 17
Martina Anderson

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 1 – σημείο 1 (νέο)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

1) αναγνωρίζει τις ανησυχίες της 
κοινωνίας, συμπεριλαμβανομένων 
εκείνων που αφορούν:
– τις βιοτεχνολογίες και την έλλειψη 
κριτηρίων βιωσιμότητας,
– την ασφάλεια και τη βιωσιμότητα των 
τροφίμων που παράγονται εκτός 
Ευρώπης αλλά πωλούνται στην Ευρώπη, 
– την εστίαση σε αποδοτικότερους 
τρόπους παραγωγής και μετατροπής της 
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βιομάζας σε ποικίλα βιομηχανικά 
προϊόντα και την ενδεχόμενη υπονόμευση 
των προοπτικών της βιώσιμης γεωργίας 
λόγω του φαινόμενου του αντίρροπου 
αποτελέσματος, το οποίο έχει ως 
αποτέλεσμα να ενθαρρύνονται οι 
πρακτικές εντατικής εκμετάλλευσης της 
γης και να αυξάνονται οι εκπομπές 
αερίων του θερμοκηπίου στο πλαίσιο της 
αναπτυσσόμενης παγκόσμιας αγοράς·

Or. en

Τροπολογία 18
Martina Anderson

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 2

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

2. συμφωνεί με την ιδέα ότι η μετάβαση 
στη βιοοικονομία θα πρέπει να βασίζεται 
όχι μόνο σε μια παραγωγή πόρων με 
χαμηλό περιβαλλοντικό αντίκτυπο, αλλά 
και στη βιώσιμη χρήση των πόρων αυτών 
από οικολογική, οικονομική και κοινωνική 
άποψη·

2. συμφωνεί με την ιδέα ότι η μετάβαση 
στη βιοοικονομία θα πρέπει να βασίζεται 
όχι μόνο σε μια παραγωγή πόρων με 
χαμηλό περιβαλλοντικό αντίκτυπο, αλλά 
και στη βιώσιμη χρήση των πόρων αυτών 
από οικολογική, οικονομική και κοινωνική 
άποψη· αναγνωρίζει, ωστόσο, ότι η 
αποδοτικότητα των πόρων δεν αρκεί για 
να αποτραπεί η μαζική αύξηση της 
ζήτησης για βιομάζα, 
συμπεριλαμβανομένης μιας απότομης 
αύξησης για βιομηχανικούς σκοπούς, και 
ότι η εν λόγω αύξηση θα έχει σοβαρές 
επιπτώσεις, μεταξύ άλλων, στις 
παγκόσμιες εκπομπές υποξειδίου του 
αζώτου και μεθανίου λόγω της 
αυξανόμενης ζήτησης για κρέας και 
βιομάζα για βιομηχανικούς και 
ενεργειακούς σκοπούς·

Or. en
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Τροπολογία 19
Satu Hassi

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 2

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

2. συμφωνεί με την ιδέα ότι η μετάβαση 
στη βιοοικονομία θα πρέπει να βασίζεται 
όχι μόνο σε μια παραγωγή πόρων με 
χαμηλό περιβαλλοντικό αντίκτυπο, αλλά 
και στη βιώσιμη χρήση των πόρων αυτών 
από οικολογική, οικονομική και κοινωνική 
άποψη·

2. συμφωνεί με την ιδέα ότι η μετάβαση 
στη βιοοικονομία θα πρέπει να βασίζεται 
όχι μόνο σε μια παραγωγή πόρων με 
χαμηλό περιβαλλοντικό αντίκτυπο, αλλά 
και στη βιώσιμη χρήση των πόρων αυτών 
από οικολογική, οικονομική και κοινωνική 
άποψη, διατηρώντας παράλληλα τη 
χρήση των βιοτικών πόρων εντός των 
ορίων της ανανέωσης του 
οικοσυστήματος·

Or. en

Τροπολογία 20
Riikka Manner

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 2

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

2. συμφωνεί με την ιδέα ότι η μετάβαση 
στη βιοοικονομία θα πρέπει να βασίζεται 
όχι μόνο σε μια παραγωγή πόρων με 
χαμηλό περιβαλλοντικό αντίκτυπο, αλλά 
και στη βιώσιμη χρήση των πόρων αυτών 
από οικολογική, οικονομική και κοινωνική 
άποψη·

2. συμφωνεί με την ιδέα ότι η μετάβαση 
στη βιοοικονομία θα πρέπει να βασίζεται 
όχι μόνο σε μια παραγωγή ανανεώσιμων 
φυσικών πόρων με χαμηλό 
περιβαλλοντικό αντίκτυπο, αλλά και στη 
βιώσιμη χρήση των πόρων αυτών από 
οικολογική, οικονομική και κοινωνική 
άποψη·

Or. fi

Τροπολογία 21
Elena Oana Antonescu
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Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 2

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

2. συμφωνεί με την ιδέα ότι η μετάβαση 
στη βιοοικονομία θα πρέπει να βασίζεται 
όχι μόνο σε μια παραγωγή πόρων με 
χαμηλό περιβαλλοντικό αντίκτυπο, αλλά 
και στη βιώσιμη χρήση των πόρων αυτών 
από οικολογική, οικονομική και κοινωνική 
άποψη·

2. συμφωνεί με την ιδέα ότι η μετάβαση 
στην έξυπνη, βιώσιμη και χωρίς 
αποκλεισμούς βιοοικονομία θα πρέπει να 
βασίζεται όχι μόνο σε μια παραγωγή 
πόρων με χαμηλό περιβαλλοντικό 
αντίκτυπο, αλλά και στη βιώσιμη χρήση 
των πόρων αυτών από οικολογική, 
οικονομική και κοινωνική άποψη·

Or. en

Τροπολογία 22
Martina Anderson

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 2 – σημείο 1 (νέο)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

1) αναγνωρίζει τις ανησυχίες σύμφωνα με 
τις οποίες η μετάβαση στη βιοοικονομία 
θέτει σε κίνδυνο την επισιτιστική 
κυριαρχία, την προστασία των δασών και 
της βιοποικιλότητας σε ολόκληρο τον 
κόσμο, τον σεβασμό των συστημάτων 
τοπικών γνώσεων και τα παραδοσιακά 
δικαιώματα κυριότητας·

Or. en

Τροπολογία 23
Gerben-Jan Gerbrandy, Riikka Manner

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 2 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

2α. υπογραμμίζει την επιτακτική ανάγκη 
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ανάληψης δράσης για τη στήριξη της 
καινοτομίας και των επενδύσεων σε νέες 
τεχνικές και επιχειρηματικά μοντέλα και 
για τη δημιουργία κινήτρων που θα 
αποφέρουν μακροπρόθεσμα οφέλη στην 
οικονομία· τονίζει τον κεντρικό ρόλο του 
ιδιωτικού τομέα για την επίτευξη 
βιώσιμης οικονομικής ανάπτυξης·

Or. en

Τροπολογία 24
Gerben-Jan Gerbrandy, Riikka Manner

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 3

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

3. θεωρεί ότι η βιοοικονομία μπορεί να 
συμβάλει στην επίτευξη των στόχων της 
στρατηγικής «Ευρώπη 2020», και, 
συγκεκριμένα, των πρωτοβουλιών Ένωση 
καινοτομίας και Μια Ευρώπη που 
χρησιμοποιεί αποτελεσματικά τους 
πόρους·

3. θεωρεί ότι η βιοοικονομία αποτελεί 
προϋπόθεση για την επίτευξη των στόχων 
της στρατηγικής «Ευρώπη 2020», και, 
συγκεκριμένα, των πρωτοβουλιών Ένωση 
καινοτομίας και Μια Ευρώπη που 
χρησιμοποιεί αποτελεσματικά τους 
πόρους·

Or. en

Τροπολογία 25
Judith A. Merkies

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 4

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

4. στηρίζει την πρόταση της Επιτροπής 
για τη δημιουργία επιχειρησιακής ομάδας 
και χάρτη πορείας για τις βιομηχανίες 
βιολογικής βάσης, όπου θα 
καταδεικνύεται η συμβολή των 
ανανεώσιμων πόρων και των 
βιοτεχνολογιών στη βιώσιμη ανάπτυξη·

διαγράφεται
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Or. en

Τροπολογία 26
Jolanta Emilia Hibner

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 4

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

4. στηρίζει την πρόταση της Επιτροπής για 
τη δημιουργία επιχειρησιακής ομάδας και 
χάρτη πορείας για τις βιομηχανίες 
βιολογικής βάσης, όπου θα καταδεικνύεται 
η συμβολή των ανανεώσιμων πόρων και 
των βιοτεχνολογιών στη βιώσιμη 
ανάπτυξη·

4. στηρίζει την πρόταση της Επιτροπής για 
τη δημιουργία ομάδας για την οικονομία
και χάρτη πορείας για τις βιομηχανίες 
βιολογικής βάσης, όπου θα καταδεικνύεται 
η συμβολή των ανανεώσιμων πόρων και 
των βιοτεχνολογιών στη βιώσιμη 
ανάπτυξη·

Or. pl

Τροπολογία 27
Martina Anderson

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 4

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

4. στηρίζει την πρόταση της Επιτροπής για 
τη δημιουργία επιχειρησιακής ομάδας και 
χάρτη πορείας για τις βιομηχανίες 
βιολογικής βάσης, όπου θα καταδεικνύεται 
η συμβολή των ανανεώσιμων πόρων και 
των βιοτεχνολογιών στη βιώσιμη 
ανάπτυξη·

4. στηρίζει την πρόταση της Επιτροπής για 
τη δημιουργία επιχειρησιακής ομάδας και 
χάρτη πορείας για τις βιομηχανίες 
βιολογικής βάσης, όπου θα καταδεικνύεται 
η συμβολή των ανανεώσιμων πόρων και 
των βιοτεχνολογιών στη βιώσιμη 
ανάπτυξη, με έμφαση στη δημιουργία 
θέσεων εργασίας και τη συμμετοχή των 
οργάνων εκπροσώπησης των 
ευρωπαϊκών συνδικαλιστικών 
οργανώσεων και άλλων υπέρμαχων των 
πράσινων θέσεων εργασίας·

Or. en
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Τροπολογία 28
Riikka Manner

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 4

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

4. στηρίζει την πρόταση της Επιτροπής για 
τη δημιουργία επιχειρησιακής ομάδας και 
χάρτη πορείας για τις βιομηχανίες 
βιολογικής βάσης, όπου θα καταδεικνύεται 
η συμβολή των ανανεώσιμων πόρων και 
των βιοτεχνολογιών στη βιώσιμη 
ανάπτυξη·

4. στηρίζει την πρόταση της Επιτροπής για 
τη δημιουργία επιχειρησιακής ομάδας και 
χάρτη πορείας για τις βιομηχανίες 
βιολογικής βάσης, όπου θα καταδεικνύεται 
η συμβολή των ανανεώσιμων πόρων και 
των βιοτεχνολογιών στη βιώσιμη 
ανάπτυξη, και για την ενθάρρυνση των 
περιφερειών και των φορέων να 
δημιουργήσουν νέες καινοτομίες για τον 
τομέα της βιοικονομίας·

Or. fi

Τροπολογία 29
Judith A. Merkies

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 4 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

4α. καλεί τα κράτη μέλη να καταρτίσουν 
εθνικά και περιφερειακά σχέδια δράσης 
για τη βιοοικονομία και ζητεί από την 
Επιτροπή να υποβάλλει εξαμηνιαία 
έκθεση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 
σχετικά με την εφαρμογή της 
βιοοικονομίας·

Or. en

Τροπολογία 30
Satu Hassi

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 4 α (νέα)
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

4α. επισημαίνει την ανάγκη να 
διασφαλιστεί ότι οι πολιτικές, καθώς και 
οι επιδοτήσεις, στον τομέα της 
βιοοικονομίας έχουν ως στόχο να 
διασφαλίσουν τη διαδοχική χρήση των 
βιολογικών πόρων, καθώς και την 
επαναχρησιμοποίηση και την 
ανακύκλωση· στο πλαίσιο αυτό, εκφράζει 
την ανησυχία του για το γεγονός ότι οι 
επιδοτήσεις που χορηγούνται για τη 
χρήση των βιοϋλικών για ενεργειακούς 
σκοπούς ήδη υπονομεύουν τους στόχους 
αποδοτικότητας των πόρων·

Or. en

Τροπολογία 31
Martina Anderson

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 5

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

5. θεωρεί ότι η μετάβαση στη βιοοικονομία 
θα δώσει τη δυνατότητα στην Ευρώπη να 
κάνει σημαντικά βήματα προόδου στην 
καινοτομία και την ανταγωνιστικότητα και 
θα ενισχύσει τον ρόλο της στη διεθνή 
σκηνή·

5. θεωρεί ότι η μετάβαση στη βιοοικονομία 
θα δώσει τη δυνατότητα στην Ευρώπη να 
κάνει σημαντικά βήματα προόδου στην 
καινοτομία και την ανταγωνιστικότητα και 
θα ενισχύσει τον ρόλο της στη διεθνή 
σκηνή, συμπεριλαμβανομένης της 
δέσμευσής της για σεβασμό των αρχών 
και των κανόνων στον τομέα των 
ανθρωπίνων δικαιωμάτων·

Or. en

Τροπολογία 32
Riikka Manner

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 5
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

5. θεωρεί ότι η μετάβαση στη βιοοικονομία 
θα δώσει τη δυνατότητα στην Ευρώπη να 
κάνει σημαντικά βήματα προόδου στην 
καινοτομία και την ανταγωνιστικότητα και 
θα ενισχύσει τον ρόλο της στη διεθνή 
σκηνή·

5. θεωρεί ότι η μετάβαση στη βιοοικονομία 
θα δώσει τη δυνατότητα στην Ευρώπη να 
κάνει σημαντικά βήματα προόδου όσον 
αφορά την οικονομία χαμηλών 
ανθρακούχων εκπομπών, την καινοτομία 
και την ανταγωνιστικότητα και θα 
ενισχύσει τον ρόλο της στη διεθνή σκηνή·

Or. fi

Τροπολογία 33
Gerben-Jan Gerbrandy, Riikka Manner

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 5

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

5. θεωρεί ότι η μετάβαση στη βιοοικονομία 
θα δώσει τη δυνατότητα στην Ευρώπη να 
κάνει σημαντικά βήματα προόδου στην 
καινοτομία και την ανταγωνιστικότητα και 
θα ενισχύσει τον ρόλο της στη διεθνή 
σκηνή·

5. επισημαίνει ότι η ΕΕ κατέχει ηγετική 
θέση σε ποικίλους τομείς των 
βιοεπιστημών και της βιοτεχνολογίας·
θεωρεί ότι η μετάβαση στη βιοοικονομία 
θα δώσει τη δυνατότητα στην Ευρώπη να 
κάνει σημαντικά βήματα προόδου στην 
καινοτομία και την ανταγωνιστικότητα και 
θα ενισχύσει τον ρόλο της στη διεθνή 
σκηνή·

Or. en

Τροπολογία 34
Martina Anderson

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 5 – σημείο 1 (νέο)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

1) εκτιμά ότι είναι αναγκαίο να 
μελετηθούν περαιτέρω οι επιπτώσεις της 
βιοτεχνολογίας που βασίζεται στη 



PE508.065v01-00 20/55 AM\931696EL.doc

EL

γενετική τροποποίηση προτού επιτραπεί η 
παραγωγή τροφίμων βάσει της 
τεχνολογίας αυτής·

Or. en

Τροπολογία 35
Satu Hassi

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 5 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

5α. ζητεί τη διενέργεια προσεκτικής 
αξιολόγησης των επιπτώσεων εκτός της 
ΕΕ της έμμεσης αλλαγής της χρήσης γης, 
της μετάβασης στη βοιοικονομία και στα 
προϊόντα βιολογικής προέλευσης και, εν 
γένει, της εξάρτησης από τις εισαγωγές· 
επαναλαμβάνει τη δέσμευσή του για την 
υπεράσπιση των δικαιωμάτων των 
τοπικών κοινοτήτων στις 
αναπτυσσόμενες χώρες που επηρεάζονται 
δυσμενώς από την αύξηση της 
παγκόσμιας ζήτησης βιολογικών πόρων, 
ιδίως των ευάλωτων ομάδων, όπως είναι 
οι ακτήμονες, οι γυναίκες και οι 
αυτόχθονες πληθυσμοί·

Or. en

Τροπολογία 36
Judith A. Merkies, Jo Leinen, Vittorio Prodi, Kathleen Van Brempt

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 5 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

5α. θεωρεί ότι η ευρωπαϊκή βιοοικονομία 
δεν πρέπει απλώς να αντικαταστήσει την 
υφιστάμενη οικονομία ορυκτών 
καυσίμων ή να συνεχίσει να εφαρμόζει τα 
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υφιστάμενα πρότυπα συμπεριφοράς και 
κατανάλωσης που ευνοούν τη σπατάλη, 
αλλά να εξελιχθεί σε περισσότερο 
αποδοτικό και βιώσιμο μοντέλο, στο 
οποίο θα λαμβάνεται υπόψη η κοινωνική 
και περιβαλλοντική διαχείριση σε όλες τις 
αξιακές αλυσίδες που βασίζονται στη 
βιοοικονομία·

Or. en

Τροπολογία 37
Satu Hassi

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 6 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

6α. επισημαίνει, ειδικότερα, την ανάγκη 
διεξαγωγής έρευνας σχετικά με την 
αξιολόγηση των ορίων βιωσιμότητας των 
βιοτικών πόρων, λαμβάνοντας υπόψη τις 
λειτουργίες του οικοσυστήματος, τις 
φυσικές τροφικές αλυσίδες, καθώς και τη 
ζήτηση τροφίμων για ανθρώπινη 
κατανάλωση·

Or. en

Τροπολογία 38
Judith A. Merkies, Vittorio Prodi

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 6 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

6α. καλεί την Επιτροπή να συμπεριλάβει 
προτάσεις χρηματοδότησης σχετικά με 
τη βιοοικονομία στο πλαίσιο των 
συζητήσεων για το πολυετές 
δημοσιονομικό πλαίσιο και το πρόγραμμα 
«Ορίζοντας 2020»·
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Or. en

Τροπολογία 39
Jolanta Emilia Hibner

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 7

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

7. υποστηρίζει τη δημιουργία ενός 
συστήματος που θα βασίζεται σε συνεχή 
ανταλλαγή γνώσεων μεταξύ ερευνητικών 
ιδρυμάτων, επιχειρήσεων, θεσμικών 
οργάνων και πανεπιστημίων, καθώς και 
τον καθορισμό ενός κανονιστικού πλαισίου 
που θα διευκολύνει την έρευνα και τις 
εφαρμογές της·

7. υποστηρίζει όλες τις δραστηριότητες 
που προάγουν τη συνεχή ανταλλαγή 
γνώσεων μεταξύ ερευνητικών ιδρυμάτων, 
επιχειρήσεων, θεσμικών οργάνων και 
πανεπιστημίων, καθώς και την προώθηση 
λύσεων που θα διευκολύνουν την έρευνα 
και τις εφαρμογές της·

Or. pl

Τροπολογία 40
Gerben-Jan Gerbrandy (ALDE)

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 7

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

7. υποστηρίζει τη δημιουργία ενός 
συστήματος που θα βασίζεται σε συνεχή
ανταλλαγή γνώσεων μεταξύ ερευνητικών
ιδρυμάτων, επιχειρήσεων, θεσμικών 
οργάνων και πανεπιστημίων, καθώς και 
τον καθορισμό ενός κανονιστικού πλαισίου 
που θα διευκολύνει την έρευνα και τις 
εφαρμογές της·

7. υποστηρίζει τη δημιουργία του 
Ευρωπαϊκού Πάνελ Βιοοικονομίας και 
του Παρατηρητηρίου Βιοοικονομίας 
ώστε να εξασφαλίζεται συνεχής
ανταλλαγή γνώσεων μεταξύ ερευνητικών 
ιδρυμάτων, επιχειρήσεων, θεσμικών 
οργάνων και πανεπιστημίων, καθώς και 
τον καθορισμό ενός κανονιστικού πλαισίου 
που θα διευκολύνει την έρευνα και τις 
εφαρμογές της·

Or. en
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Τροπολογία 41
Martina Anderson

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 7

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

7. υποστηρίζει τη δημιουργία ενός 
συστήματος που θα βασίζεται σε συνεχή 
ανταλλαγή γνώσεων μεταξύ ερευνητικών 
ιδρυμάτων, επιχειρήσεων, θεσμικών 
οργάνων και πανεπιστημίων, καθώς και 
τον καθορισμό ενός κανονιστικού πλαισίου 
που θα διευκολύνει την έρευνα και τις 
εφαρμογές της·

7. υποστηρίζει τη δημιουργία ενός 
συστήματος που θα βασίζεται σε 
συνεργατικές ανταλλαγές και σε 
συστήματα γεωργικών γνώσεων 
(Agricultural Knowledge Systems), σε 
συνεχή ανταλλαγή γνώσεων μεταξύ 
ερευνητικών ιδρυμάτων, επιχειρήσεων, 
θεσμικών οργάνων και πανεπιστημίων, 
καθώς και τον καθορισμό ενός 
κανονιστικού πλαισίου που θα διευκολύνει 
την έρευνα και τις εφαρμογές της·

Or. en

Τροπολογία 42
Riikka Manner

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 7

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

7. υποστηρίζει τη δημιουργία ενός 
συστήματος που θα βασίζεται σε συνεχή 
ανταλλαγή γνώσεων μεταξύ ερευνητικών 
ιδρυμάτων, επιχειρήσεων, θεσμικών 
οργάνων και πανεπιστημίων, καθώς και 
τον καθορισμό ενός κανονιστικού πλαισίου 
που θα διευκολύνει την έρευνα και τις 
εφαρμογές της·

7. υποστηρίζει τη δημιουργία ενός 
συστήματος που θα βασίζεται σε συνεχή 
ανταλλαγή γνώσεων μεταξύ ερευνητικών 
ιδρυμάτων, επιχειρήσεων, θεσμικών 
οργάνων, πανεπιστημίων και 
περιφερειακών φορέων, καθώς και τον 
καθορισμό ενός κανονιστικού πλαισίου 
που θα διευκολύνει την έρευνα και τις 
εφαρμογές της, και τονίζει την ανάγκη 
εμπορικής αξιοποίησης των καινοτομιών 
που αναπτύσσονται·

Or. fi
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Τροπολογία 43
Satu Hassi

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 7 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

7α. υπενθυμίζει τη σημασία της 
εφαρμογής της αρχής της προφύλαξης 
κατά τη χρήση της βιοτεχνολογίας, ιδίως 
όσον αφορά τους γενετικώς 
τροποποιημένους οργανισμούς και τη 
συνθετική βιολογία·

Or. en

Τροπολογία 44
Martina Anderson

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 8

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

8. θεωρεί ότι είναι αναγκαίο να 
δημιουργηθούν προγράμματα 
πολυεπιστημονικής και διατομεακής 
ενημέρωσης και κατάρτισης, προκειμένου 
να δοθεί μόνιμος και πρακτικός 
χαρακτήρας στα αποτελέσματα της εν 
λόγω έρευνας και να υπάρξει μεγαλύτερη 
ευαισθητοποίηση των ευρωπαίων 
καταναλωτών·

8. θεωρεί ότι είναι αναγκαίο να 
δημιουργηθούν προγράμματα 
πολυεπιστημονικής και διατομεακής 
ενημέρωσης και κατάρτισης, προκειμένου 
να δοθεί μόνιμος και πρακτικός 
χαρακτήρας στα αποτελέσματα της εν 
λόγω έρευνας και να υπάρξει μεγαλύτερη, 
περισσότερο ενεργή και με κριτικό 
πνεύμα συμμετοχή των ευρωπαίων 
καταναλωτών/ενεργών πολιτών στο 
θεματολόγιο για τη βιοοικονομία, 
λαμβάνοντας υπόψη τις επιπτώσεις του 
στα βιώσιμα πρότυπα κατανάλωσης και 
τον δυνητικό αντίκτυπό του σε 
κοινότητες πέραν της ΕΕ·

Or. en
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Τροπολογία 45
Julie Girling

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 8

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

8. θεωρεί ότι είναι αναγκαίο να 
δημιουργηθούν προγράμματα 
πολυεπιστημονικής και διατομεακής 
ενημέρωσης και κατάρτισης, προκειμένου 
να δοθεί μόνιμος και πρακτικός 
χαρακτήρας στα αποτελέσματα της εν 
λόγω έρευνας και να υπάρξει μεγαλύτερη 
ευαισθητοποίηση των ευρωπαίων 
καταναλωτών·

8. θεωρεί ότι είναι αναγκαίο να 
δημιουργηθούν προγράμματα 
πολυεπιστημονικής και διατομεακής 
ενημέρωσης και κατάρτισης, προκειμένου 
τα αποτελέσματα της εν λόγω έρευνας να 
τεθούν στη διάθεση των ενδιαφερόμενων 
μερών, συμπεριλαμβανομένων των 
καταναλωτών, παρέχοντας τη 
δυνατότητα ενίσχυσης της 
ευαισθητοποίησης και της συμμετοχής 
τους·

Or. en

Τροπολογία 46
Miroslav Ouzký

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 8 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

8α. ζητεί την άρση των υφιστάμενων 
εμποδίων στην καινοτομία στο σύνολο 
της αξιακής αλυσίδας, ιδίως μέσω της 
εφαρμογής ταχύτερων και επιστημονικά 
τεκμηριωμένων ευρωπαϊκών 
διαδικασιών έγκρισης για προϊόντα 
βιοτεχνολογίας και της ταχύτερης 
πρόσβασης στην αγορά·

Or. en

Τροπολογία 47
Riikka Manner
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Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 8 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

8a. τονίζει ότι η βιοοικονομία έχει ανάγκη 
από τεχνογνωσία πρώτου βαθμού και 
καταρτισμένο εργατικό δυναμικό· 
πιστεύει ότι πρέπει να υπάρξει μέριμνα 
για επαγγελματική κατάρτιση και 
υψηλότερη εκπαίδευση στις περιφέρειες 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης, λαμβανομένων 
υπόψη των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών 
τους· επισημαίνει ότι η ευρείας κλίμακας 
εκπαίδευση και τα συστήματα 
κατάρτισης στις περιφέρειες επίσης 
ενθαρρύνουν την επιχειρηματική 
επέκταση·

Or. fi

Τροπολογία 48
Satu Hassi

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 9

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

9. χαιρετίζει την πρόταση της Επιτροπής 
για τη διάθεση 4,5 δισ. ευρώ στο 
πρόγραμμα πλαίσιο «Ορίζοντας 2020» για 
την έρευνα και ελπίζει ότι το κονδύλι αυτό 
θα διατεθεί σε όλους τους τομείς και τα 
μέσα της βιοοικονομίας·

9. χαιρετίζει την πρόταση της Επιτροπής 
για τη διάθεση 4,5 δισ. ευρώ στο 
πρόγραμμα πλαίσιο «Ορίζοντας 2020» για 
την έρευνα και ελπίζει ότι το κονδύλι αυτό 
θα διατεθεί σε όλους τους τομείς και τα 
μέσα της βιοοικονομίας, 
συμπεριλαμβανομένης της έρευνας για τα 
όρια του οικοσυστήματος, την 
επαναχρησιμοποίηση και την 
ανακύκλωση βιοϋλικών·

Or. en

Τροπολογία 49
Riikka Manner
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Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 9

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

9. χαιρετίζει την πρόταση της Επιτροπής 
για τη διάθεση 4,5 δισ. ευρώ στο 
πρόγραμμα πλαίσιο «Ορίζοντας 2020» για 
την έρευνα και ελπίζει ότι το κονδύλι αυτό 
θα διατεθεί σε όλους τους τομείς και τα 
μέσα της βιοοικονομίας·

9. χαιρετίζει την πρόταση της Επιτροπής 
για τη διάθεση 4,5 δισ. ευρώ στο 
πρόγραμμα πλαίσιο «Ορίζοντας 2020» για 
την έρευνα και ελπίζει ότι το κονδύλι αυτό 
θα διατεθεί σε όλους τους τομείς και τα 
μέσα της βιοοικονομίας καθώς και για την 
περαιτέρω βελτίωση των καινοτομιών·

Or. fi

Τροπολογία 50
Julie Girling

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 9 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

9α. υπογραμμίζει ότι ο συντονισμός της 
έρευνας στο σύνολο της αξιακής 
αλυσίδας της βιομάζας είναι ζωτικής 
σημασίας για τον βιώσιμο εφοδιασμό 
βιομάζας·

Or. en

Τροπολογία 51
Jolanta Emilia Hibner

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 10

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

10. εκτιμά ότι τα βιοδιυλιστήρια
αποτελούν βασικό μέσο για την εφαρμογή 
ορθών διαδικασιών με στόχο τη μετατροπή 
παροπλισμένων εγκαταστάσεων και την 

10. εκτιμά ότι οι εγκαταστάσεις 
παραγωγής βιοκαυσίμων αποτελούν 
βασικό μέσο για την εφαρμογή ορθών 
διαδικασιών με στόχο τη μετατροπή 
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αναζωογόνηση περιοχών που βρίσκονται 
σε κρίση, μέσα από καινοτόμες 
διαδικασίες και επενδύσεις, και ελπίζει ότι 
ο ρόλος αυτός θα εξακολουθήσει να 
προωθείται·

παροπλισμένων εγκαταστάσεων και την 
αναζωογόνηση περιοχών που βρίσκονται 
σε κρίση, μέσα από καινοτόμες 
διαδικασίες και επενδύσεις, και ελπίζει ότι 
ο ρόλος αυτός θα εξακολουθήσει να 
προωθείται·

Or. pl

Τροπολογία 52
Satu Hassi

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 10

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

10. εκτιμά ότι τα βιοδιυλιστήρια 
αποτελούν βασικό μέσο για την εφαρμογή 
ορθών διαδικασιών με στόχο τη μετατροπή 
παροπλισμένων εγκαταστάσεων και την 
αναζωογόνηση περιοχών που βρίσκονται 
σε κρίση, μέσα από καινοτόμες 
διαδικασίες και επενδύσεις, και ελπίζει ότι 
ο ρόλος αυτός θα εξακολουθήσει να 
προωθείται·

10. εκτιμά ότι τα βιοδιυλιστήρια που 
χρησιμοποιούν τοπικά βιώσιμα βιοϋλικα, 
τα οποία δεν υποκαθιστούν την 
παραγωγή τροφίμων ή άλλες χρήσεις 
μεγαλύτερης αξίας, αποτελούν βασικό 
μέσο για την εφαρμογή ορθών διαδικασιών 
με στόχο τη μετατροπή παροπλισμένων 
εγκαταστάσεων και την αναζωογόνηση 
περιοχών που βρίσκονται σε κρίση, μέσα 
από καινοτόμες διαδικασίες και επενδύσεις 
στην κυκλική οικονομία, και ελπίζει ότι ο 
ρόλος αυτός θα εξακολουθήσει να 
προωθείται·

Or. en

Τροπολογία 53
Gerben-Jan Gerbrandy, Riikka Manner

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 10 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

10α. τονίζει ότι για την επιτυχή 
λειτουργία των ευρωπαϊκών 
βιοδιυλιστηρίων απαιτούνται επαρκείς 
ποσότητες βιώσιμων πρώτων υλών· 
επισημαίνει ότι για τον σκοπό αυτόν 
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απαιτείται επίσης βελτίωση των 
υποδομών αποθήκευσης και μεταφοράς 
και ανάπτυξη της απαιτούμενης 
υλικοτεχνικής υποστήριξης· 

Or. en

Τροπολογία 54
Gerben-Jan Gerbrandy, Riikka Manner

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 10 β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

10β. επισημαίνει ότι στην Ευρώπη ο 
αριθμός των συστημάτων επίδειξης είναι 
περιορισμένος και ότι απαιτούνται 
περαιτέρω επενδύσεις για να μπορέσουν 
οι ευρωπαϊκές βιομηχανίες να 
διατηρήσουν την ηγετική τους θέση στον 
τομέα των βιοδιυλιστηρίων· καλεί την 
Επιτροπή και τα κράτη μέλη να 
υποστηρίξουν πιλοτικές δραστηριότητες 
και δραστηριότητες επίδειξης με σκοπό 
την εφαρμογή σε μεγαλύτερη κλίμακα 
των προϊόντων και των διεργασιών·

Or. en

Τροπολογία 55
Gerben-Jan Gerbrandy (ALDE)

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 10 γ (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

10γ. ζητεί τη θέσπιση ενός νέου νομικού 
μέσου που θα συμβάλλει στην 
αποτελεσματικότερη χρήση των πόρων 
βιομάζας, βάσει αξιολόγησης της 
συνολικής διαθεσιμότητας, με την 
εφαρμογή της αρχής της διαδοχικής 
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χρήσης και μέτρων υποστήριξης και που 
θα εξασφαλίζει ότι οι συνολικές 
ποσότητες της βιομάζας που 
χρησιμοποιούνται σε οποιονδήποτε τομέα 
περιορίζονται στις ποσότητες που 
μπορούν να παρασχεθούν με βιώσιμο 
τρόπο από τα οικοσυστήματα·

Or. en

Τροπολογία 56
Martina Anderson

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 11

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

11. θεωρεί αναγκαίο να διασφαλιστεί μια 
διεπιστημονική και ολοκληρωμένη 
προσέγγιση της βιοοικονομίας και ελπίζει 
ότι θα εναρμονιστούν οι διάφορες 
ευρωπαϊκές πολιτικές που εφαρμόζονται 
στους διάφορους τομείς που την 
συναποτελούν (Ορίζοντας 2020, πολιτική 
συνοχής, κοινή γεωργική πολιτική, οδηγία 
για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, 
οδηγία πλαίσιο για τα απόβλητα, οδηγία 
για τις συσκευασίες, ειδικά μέτρα για τα 
βιολογικά απόβλητα) και ότι θα καθοριστεί 
ενιαίο και σταθερό κανονιστικό πλαίσιο σε 
ευρωπαϊκό και εθνικό επίπεδο·

11. θεωρεί αναγκαίο να διασφαλιστεί μια 
διεπιστημονική και ολοκληρωμένη
προσέγγιση της βιοοικονομίας και ελπίζει 
ότι θα εναρμονιστούν οι διάφορες 
ευρωπαϊκές πολιτικές και οι σχετικές 
αρχές, ιδίως η αρχή της προφύλαξης, 
δεδομένων των κινδύνων που συνδέονται 
με τη βιοτεχνολογία (θαλάσσιας και 
επίγειας εφαρμογής), που εφαρμόζονται 
στους διάφορους τομείς που την 
συναποτελούν (Ορίζοντας 2020, πολιτική 
συνοχής, κοινή γεωργική πολιτική, οδηγία 
για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, 
οδηγία πλαίσιο για τα απόβλητα, οδηγία 
για τις συσκευασίες, ειδικά μέτρα για τα 
βιολογικά απόβλητα) και ότι θα καθοριστεί 
ενιαίο και σταθερό κανονιστικό πλαίσιο σε 
ευρωπαϊκό και εθνικό επίπεδο·

Or. en

Τροπολογία 57
Riikka Manner

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 11
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

11. θεωρεί αναγκαίο να διασφαλιστεί μια 
διεπιστημονική και ολοκληρωμένη 
προσέγγιση της βιοοικονομίας και ελπίζει 
ότι θα εναρμονιστούν οι διάφορες 
ευρωπαϊκές πολιτικές που εφαρμόζονται 
στους διάφορους τομείς που την 
συναποτελούν (Ορίζοντας 2020, πολιτική 
συνοχής, κοινή γεωργική πολιτική, οδηγία 
για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, 
οδηγία πλαίσιο για τα απόβλητα, οδηγία 
για τις συσκευασίες, ειδικά μέτρα για τα 
βιολογικά απόβλητα) και ότι θα καθοριστεί 
ενιαίο και σταθερό κανονιστικό πλαίσιο σε 
ευρωπαϊκό και εθνικό επίπεδο·

11. θεωρεί αναγκαίο να διασφαλιστεί μια 
διεπιστημονική και ολοκληρωμένη 
προσέγγιση της βιοοικονομίας και ελπίζει 
ότι θα εναρμονιστούν οι διάφορες 
ευρωπαϊκές πολιτικές που εφαρμόζονται 
στους διάφορους τομείς που την 
συναποτελούν (Ορίζοντας 2020, πολιτική 
συνοχής, κοινή γεωργική πολιτική, οδηγία 
για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, 
ενωσιακό πρόγραμμα δράσης για το 
περιβάλλον έως το 2020, οδηγία πλαίσιο 
για τα απόβλητα, οδηγία για τις 
συσκευασίες, ειδικά μέτρα για τα 
βιολογικά απόβλητα) και ότι θα καθοριστεί 
ενιαίο, μακροπρόθεσμο και σταθερό 
κανονιστικό πλαίσιο σε ευρωπαϊκό και 
εθνικό επίπεδο·

Or. fi

Τροπολογία 58
Sophie Auconie

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 11

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

11. θεωρεί αναγκαίο να διασφαλιστεί μια 
διεπιστημονική και ολοκληρωμένη 
προσέγγιση της βιοοικονομίας και ελπίζει 
ότι θα εναρμονιστούν οι διάφορες 
ευρωπαϊκές πολιτικές που εφαρμόζονται 
στους διάφορους τομείς που την 
συναποτελούν (Ορίζοντας 2020, πολιτική 
συνοχής, κοινή γεωργική πολιτική, οδηγία 
για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, 
οδηγία πλαίσιο για τα απόβλητα, οδηγία 
για τις συσκευασίες, ειδικά μέτρα για τα 
βιολογικά απόβλητα) και ότι θα καθοριστεί 
ενιαίο και σταθερό κανονιστικό πλαίσιο σε 
ευρωπαϊκό και εθνικό επίπεδο·

11. θεωρεί αναγκαίο να διασφαλιστεί μια 
διεπιστημονική και ολοκληρωμένη 
προσέγγιση της βιοοικονομίας και ελπίζει 
ότι θα εναρμονιστούν οι διάφορες 
ευρωπαϊκές πολιτικές που εφαρμόζονται 
στους διάφορους τομείς που την 
συναποτελούν (Ορίζοντας 2020, πολιτική 
συνοχής, κοινή γεωργική πολιτική, οδηγία 
για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, 
οδηγία πλαίσιο για τα ύδατα, οδηγία 
πλαίσιο για τα απόβλητα, οδηγία για τις 
συσκευασίες, ειδικά μέτρα για τα 
βιολογικά απόβλητα) και ότι θα καθοριστεί 
ενιαίο και σταθερό κανονιστικό πλαίσιο,
εξασφαλίζοντας κατά τον τρόπο αυτόν 
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προβλεψιμότητα για τους 
ενδιαφερόμενους φορείς σε ευρωπαϊκό και 
εθνικό επίπεδο· ζητεί, ως εκ τούτου, οι 
πρόωρες τροποποιήσεις της νομοθεσίας 
να περιοριστούν αυστηρά στο ελάχιστο, 
και κυρίως στις τροποποιήσεις που 
ευνοούν την ανάπτυξη της βιοοικονομίας, 
όπως η μεταρρύθμιση του συστήματος 
εμπορίας δικαιωμάτων εκπομπής αερίων 
θερμοκηπίου·

Or. fr

Τροπολογία 59
Judith A. Merkies, Vittorio Prodi, Kathleen Van Brempt

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 11

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

11. θεωρεί αναγκαίο να διασφαλιστεί μια 
διεπιστημονική και ολοκληρωμένη 
προσέγγιση της βιοοικονομίας και ελπίζει 
ότι θα εναρμονιστούν οι διάφορες 
ευρωπαϊκές πολιτικές που εφαρμόζονται 
στους διάφορους τομείς που την 
συναποτελούν (Ορίζοντας 2020, πολιτική 
συνοχής, κοινή γεωργική πολιτική, οδηγία 
για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, 
οδηγία πλαίσιο για τα απόβλητα, οδηγία 
για τις συσκευασίες, ειδικά μέτρα για τα 
βιολογικά απόβλητα) και ότι θα καθοριστεί 
ενιαίο και σταθερό κανονιστικό πλαίσιο σε 
ευρωπαϊκό και εθνικό επίπεδο·

11. θεωρεί αναγκαίο να διασφαλιστεί μια 
διεπιστημονική και ολοκληρωμένη 
προσέγγιση της βιοοικονομίας και ελπίζει 
ότι θα εναρμονιστούν οι διάφορες 
ευρωπαϊκές πολιτικές που εφαρμόζονται 
στους διάφορους τομείς που την 
συναποτελούν (αποδοτικότητα των 
πόρων, Ένωση καινοτομίας, 
πρωτοβουλία για τις πρώτες ύλες, 
Ορίζοντας 2020, πολιτική συνοχής, κοινή 
γεωργική πολιτική, οδηγία για τις 
ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, οδηγία 
πλαίσιο για τα απόβλητα, οδηγία πλαίσιο 
για τα ύδατα, πρόγραμμα δράσης για το 
περιβάλλον 2020, οδηγία για τις 
συσκευασίες, ειδικά μέτρα για τα 
βιολογικά απόβλητα) και ότι θα καθοριστεί 
ενιαίο και σταθερό κανονιστικό πλαίσιο σε 
ευρωπαϊκό και εθνικό επίπεδο·

Or. en
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Τροπολογία 60
Miroslav Ouzký

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 12

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

12. καλεί την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να 
προβλέψει μέτρα οικονομικής στήριξης για 
τις βιομηχανικές επενδύσεις εμπορικού 
και προ-εμπορικού χαρακτήρα στη 
βιοοικονομία, για παράδειγμα μέσω της 
αξιοποίησης των διαρθρωτικών ταμείων 
και των κονδυλίων της Ευρωπαϊκής 
Τράπεζας Επενδύσεων·

12. καλεί την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να 
προβλέψει μέτρα οικονομικής στήριξης για 
τις βιομηχανικές επενδύσεις προ-
εμπορικού χαρακτήρα στη βιοοικονομία, 
για παράδειγμα μέσω της αξιοποίησης των 
διαρθρωτικών ταμείων και των κονδυλίων 
της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων·

Or. en

Τροπολογία 61
Satu Hassi

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 12

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

12. καλεί την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να 
προβλέψει μέτρα οικονομικής στήριξης για 
τις βιομηχανικές επενδύσεις εμπορικού 
και προ-εμπορικού χαρακτήρα στη 
βιοοικονομία, για παράδειγμα μέσω της 
αξιοποίησης των διαρθρωτικών ταμείων 
και των κονδυλίων της Ευρωπαϊκής 
Τράπεζας Επενδύσεων·

12. καλεί την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να 
προβλέψει μέτρα οικονομικής στήριξης για 
τις επενδύσεις προ-εμπορικού χαρακτήρα 
στη βιοοικονομία, για παράδειγμα μέσω 
της αξιοποίησης των διαρθρωτικών 
ταμείων και των κονδυλίων της 
Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων·

Or. en

Τροπολογία 62
Riikka Manner

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 12
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

12. καλεί την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να 
προβλέψει μέτρα οικονομικής στήριξης για 
τις βιομηχανικές επενδύσεις εμπορικού και 
προ-εμπορικού χαρακτήρα στη 
βιοοικονομία, για παράδειγμα μέσω της 
αξιοποίησης των διαρθρωτικών ταμείων 
και των κονδυλίων της Ευρωπαϊκής 
Τράπεζας Επενδύσεων·

12. καλεί την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να 
προβλέψει μέτρα οικονομικής στήριξης για 
τις βιομηχανικές επενδύσεις εμπορικού και 
προ-εμπορικού χαρακτήρα στη 
βιοοικονομία, για παράδειγμα μέσω της 
αξιοποίησης των διαρθρωτικών ταμείων 
και των κονδυλίων της Ευρωπαϊκής 
Τράπεζας Επενδύσεων· αντιλαμβάνεται 
ότι η εμπορική αξιοποίηση των 
καινοτομιών στον τομέα της 
βιοοικονομίας και η διάθεσή τους στην 
αγορά συνήθως αποτελεί δύσκολο 
εγχείρημα·

Or. fi

Τροπολογία 63
Judith A. Merkies, Jo Leinen, Vittorio Prodi

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 12

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

12. καλεί την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να 
προβλέψει μέτρα οικονομικής στήριξης 
για τις βιομηχανικές επενδύσεις 
εμπορικού και προ-εμπορικού χαρακτήρα 
στη βιοοικονομία, για παράδειγμα μέσω 
της αξιοποίησης των διαρθρωτικών 
ταμείων και των κονδυλίων της 
Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων·

12. καλεί την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να 
προσφέρει στις καινοτόμες επιχειρήσεις, 
και ιδίως στις ΜΜΕ, τη δυνατότητα 
εξεύρεσης χρηματοοικονομικών και 
άλλων μέσων υποστήριξης που 
αποσκοπούν στην προώθηση της 
βιοοικονομίας, για παράδειγμα μέσω της 
αξιοποίησης της έξυπνης εξειδίκευσης 
των περιφερειακών και διαρθρωτικών 
ταμείων και των μέσων επιμερισμού των 
κινδύνων της Ευρωπαϊκής Τράπεζας 
Επενδύσεων, καθώς και μέσω της 
δημιουργίας μιας μονοαπευθυντικής 
υπηρεσίας για την παροχή πληροφοριών 
σχετικά με το σύνολο των πρωτοβουλιών 
που αναλαμβάνονται στον τομέα της 
βιοοοικονομίας·

Or. en
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Τροπολογία 64
Gerben-Jan Gerbrandy, Riikka Manner

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 12 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

12α. τονίζει την ανάγκη να εξασφαλισθεί 
μεγαλύτερη συνοχή μεταξύ των διαφόρων 
ταμείων έρευνας και καινοτομίας της ΕΕ 
ώστε να επιτευχθεί ο μεγαλύτερος 
δυνατός αντίκτυπος·

Or. en

Τροπολογία 65
Satu Hassi

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 13

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

13. ζητεί στοχευμένες και συγκεκριμένες 
παρεμβάσεις προκειμένου να περιοριστεί 
η περιπλοκότητα και η μεγάλη διάρκεια 
των γραφειοκρατικών διαδικασιών 
αδειοδότησης, που καθιστούν πολύπλοκες 
τις διαδικασίες ανάπτυξης των 
βιοδιυλιστηρίων και ενδεχομένως θα 
ενίσχυαν τον κίνδυνο μεταφοράς 
καινοτόμων και πρωτοποριακών 
τεχνολογιών εκτός ΕΕ·

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 66
Riikka Manner

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 13
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

13. ζητεί στοχευμένες και συγκεκριμένες 
παρεμβάσεις προκειμένου να περιοριστεί η 
περιπλοκότητα και η μεγάλη διάρκεια των 
γραφειοκρατικών διαδικασιών 
αδειοδότησης, που καθιστούν πολύπλοκες 
τις διαδικασίες ανάπτυξης των 
βιοδιυλιστηρίων και ενδεχομένως θα 
ενίσχυαν τον κίνδυνο μεταφοράς 
καινοτόμων και πρωτοποριακών 
τεχνολογιών εκτός ΕΕ·

13. ζητεί στοχευμένες και συγκεκριμένες 
παρεμβάσεις προκειμένου να περιοριστεί η 
περιπλοκότητα και η μεγάλη διάρκεια των 
γραφειοκρατικών διαδικασιών 
αδειοδότησης, που καθιστούν πολύπλοκες 
τις διαδικασίες ανάπτυξης των 
βιοδιυλιστηρίων και ενδεχομένως θα 
ενίσχυαν τον κίνδυνο μεταφοράς των 
καινοτόμων και πρωτοποριακών 
τεχνολογιών καθώς και της ιδιοκτησίας 
τους εκτός ΕΕ·

Or. fi

Τροπολογία 67
Satu Hassi

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 14

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

14. εγκρίνει την αξιοποίηση της 
σύμπραξης δημόσιου-ιδιωτικού τομέα και, 
ελπίζοντας ότι θα ξεπεραστούν τα 
προβλήματα που ανέκυψαν σε παλαιότερες 
εφαρμογές του ίδιου σχεδίου σε άλλους 
τομείς, καλεί την Ευρωπαϊκή Επιτροπή 
να διαθέσει επαρκείς πόρους για τη 
χρηματοδότηση της ανάπτυξης και της 
διεύρυνσης της σύμπραξης αυτής, με την 
πεποίθηση ότι πρόκειται για ένα βασικό 
μέσο που θα επιτρέψει τη δημιουργία 
νέων αλυσίδων αξίας, θα ενισχύσει τους 
υπάρχοντες κλάδους παραγωγής και θα 
διευκολύνει τις επενδύσεις σε τεχνολογίες 
και σε μονάδες που δείχνουν ότι είναι 
ικανές να φέρουν στην αγορά τα 
αποτελέσματα της έρευνας·

14. εγκρίνει την αξιοποίηση της 
σύμπραξης δημόσιου-ιδιωτικού τομέα για 
έργα που υπόκεινται σε κατάλληλη 
εκτίμηση των επιπτώσεων στον τομέα 
της βιοοικονομίας, μεταξύ άλλων και 
όσον αφορά τη βιωσιμότητα της βάσης 
των βιοτικών πόρων, και ευελπιστεί ότι 
θα ξεπεραστούν τα προβλήματα που 
ανέκυψαν σε παλαιότερες εφαρμογές του 
ίδιου σχεδίου σε άλλους τομείς·

Or. en
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Τροπολογία 68
Judith A. Merkies, Jo Leinen, Vittorio Prodi

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 14

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

14. εγκρίνει την αξιοποίηση της 
σύμπραξης δημόσιου-ιδιωτικού τομέα και, 
ελπίζοντας ότι θα ξεπεραστούν τα 
προβλήματα που ανέκυψαν σε παλαιότερες 
εφαρμογές του ίδιου σχεδίου σε άλλους 
τομείς, καλεί την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να 
διαθέσει επαρκείς πόρους για τη 
χρηματοδότηση της ανάπτυξης και της 
διεύρυνσης της σύμπραξης αυτής, με την 
πεποίθηση ότι πρόκειται για ένα βασικό 
μέσο που θα επιτρέψει τη δημιουργία νέων 
αλυσίδων αξίας, θα ενισχύσει τους 
υπάρχοντες κλάδους παραγωγής και θα 
διευκολύνει τις επενδύσεις σε τεχνολογίες 
και σε μονάδες που δείχνουν ότι είναι 
ικανές να φέρουν στην αγορά τα 
αποτελέσματα της έρευνας·

14. εγκρίνει την αξιοποίηση της 
σύμπραξης δημόσιου-ιδιωτικού τομέα και, 
αντλώντας τα κατάλληλα διδάγματα από 
τα προβλήματα που ανέκυψαν σε 
παλαιότερες εφαρμογές του ίδιου σχεδίου 
σε άλλους τομείς, καλεί την Ευρωπαϊκή 
Επιτροπή να διαθέσει επαρκείς πόρους για 
την ανάπτυξη και τη διεύρυνση της 
σύμπραξης αυτής, με την πεποίθηση ότι 
πρόκειται για ένα βασικό μέσο που θα 
επιτρέψει τη δημιουργία νέων αλυσίδων 
αξίας, θα ενισχύσει τους υπάρχοντες 
κλάδους παραγωγής και θα διευκολύνει τις 
επενδύσεις σε τεχνολογίες και σε μονάδες 
που δείχνουν ότι είναι ικανές να φέρουν 
στην αγορά τα αποτελέσματα της έρευνας·

Or. en

Τροπολογία 69
Martina Anderson

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 15

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

15. συμφωνεί με την ανάγκη για μια 
πολυεπίπεδη προσέγγιση και ζητεί να δοθεί 
αυξημένη προσοχή στην περιφερειακή και 
τοπική διάσταση της βιοοικονομίας· 
χαιρετίζει το γεγονός ότι δημιουργούνται 
πλατφόρμες για τη βιοοικονομία σε 
περιφερειακό, εθνικό και ευρωπαϊκό 
επίπεδο, οι οποίες θα είναι σε θέση να 
μετρήσουν την πρόοδο που έχει επιτευχθεί 
στον τομέα και θα επιτρέπουν την 

15. συμφωνεί με την ανάγκη για μια
πολυεπίπεδη προσέγγιση και ζητεί να δοθεί 
αυξημένη προσοχή στη διεθνή,
περιφερειακή και τοπική διάσταση της 
βιοοικονομίας καθώς και στις επιπτώσεις 
της βιοοικονομίας στις αγροτικές 
κοινότητες και στις ΟΚΠ εκτός ΕΕ 
(συμπεριλαμβανομένων των 
περιβαλλοντικών οργανώσεων και των 
οργανώσεων που εκπροσωπούν 
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ανταλλαγή τεχνογνωσίας και βέλτιστων 
πρακτικών, ικανών να επιφέρουν 
εξισορρόπηση του βαθμού ανάπτυξης της 
βιοοικονομίας στην ΕΕ· καλεί, επίσης, την 
Επιτροπή να συμπεριλάβει, μεταξύ άλλων, 
και εμπειρογνώμονες από τον τομέα και 
από όλους τους σχετικούς επιστημονικούς 
κλάδους, καθώς και εκπροσώπους των 
καταναλωτών και των πολιτών·

αυτόχθονες πληθυσμούς), όπως είναι ο 
κίνδυνος υπονόμευσης της επισιτιστικής 
ασφάλειας, η υπερεκμετάλλευση των 
φυσικών πόρων, η μείωση της 
βιοποικιλότητας και η αύξηση της 
αποψίλωσης λόγω της παραγωγής 
τροφίμων και άλλων προϊόντων·
χαιρετίζει το γεγονός ότι δημιουργούνται 
πλατφόρμες για τη βιοοικονομία σε 
περιφερειακό, εθνικό και ευρωπαϊκό 
επίπεδο, οι οποίες θα είναι σε θέση να 
μετρήσουν την πρόοδο που έχει επιτευχθεί 
στον τομέα και θα επιτρέπουν την 
ανταλλαγή τεχνογνωσίας και βέλτιστων 
πρακτικών, ικανών να επιφέρουν 
εξισορρόπηση του βαθμού ανάπτυξης της 
βιοοικονομίας στην ΕΕ· καλεί, επίσης, την 
Επιτροπή να συμπεριλάβει, μεταξύ άλλων, 
και εμπειρογνώμονες από τον τομέα και 
από όλους τους σχετικούς επιστημονικούς 
κλάδους, καθώς και εκπροσώπους των 
καταναλωτών και των πολιτών, και να 
καθιερώσει τρόπους λογοδοσίας για τα 
ενδιαφερόμενα μέρη εκτός ΕΕ, να 
συνδράμει τα κοινωνικά κινήματα, τις 
περιβαλλοντικές οργανώσεις και τις 
οργανώσεις που εκπροσωπούν 
αυτόχθονες πληθυσμούς στην 
προσπάθειά τους να εξασφαλίσουν την 
πρόσβαση, τον έλεγχο και τα δικαιώματα 
των κοινοτήτων επί των πόρων τους, 
συμπεριλαμβανομένων των αλιευτικών, 
δασοκομικών και εδαφικών πόρων·

Or. en

Τροπολογία 70
Riikka Manner

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 15

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

15. συμφωνεί με την ανάγκη για μια 
πολυεπίπεδη προσέγγιση και ζητεί να δοθεί 

15. συμφωνεί με την ανάγκη για μια 
πολυεπίπεδη προσέγγιση και ζητεί να δοθεί 
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αυξημένη προσοχή στην περιφερειακή και 
τοπική διάσταση της βιοοικονομίας· 
χαιρετίζει το γεγονός ότι δημιουργούνται 
πλατφόρμες για τη βιοοικονομία σε 
περιφερειακό, εθνικό και ευρωπαϊκό 
επίπεδο, οι οποίες θα είναι σε θέση να 
μετρήσουν την πρόοδο που έχει επιτευχθεί 
στον τομέα και θα επιτρέπουν την 
ανταλλαγή τεχνογνωσίας και βέλτιστων 
πρακτικών, ικανών να επιφέρουν 
εξισορρόπηση του βαθμού ανάπτυξης της 
βιοοικονομίας στην ΕΕ· καλεί, επίσης, την 
Επιτροπή να συμπεριλάβει, μεταξύ άλλων, 
και εμπειρογνώμονες από τον τομέα και 
από όλους τους σχετικούς επιστημονικούς 
κλάδους, καθώς και εκπροσώπους των 
καταναλωτών και των πολιτών·

αυξημένη προσοχή στην περιφερειακή και 
τοπική διάσταση της βιοοικονομίας· 
χαιρετίζει το γεγονός ότι δημιουργούνται 
πλατφόρμες για τη βιοοικονομία σε 
περιφερειακό, εθνικό και ευρωπαϊκό 
επίπεδο, οι οποίες θα είναι σε θέση να 
μετρήσουν την πρόοδο που έχει επιτευχθεί 
στον τομέα και θα επιτρέπουν την 
ανταλλαγή τεχνογνωσίας και βέλτιστων 
πρακτικών, ικανών να επιφέρουν 
εξισορρόπηση του βαθμού ανάπτυξης της 
βιοοικονομίας στην ΕΕ· καλεί, επίσης, την 
Επιτροπή να συμπεριλάβει, μεταξύ άλλων, 
και εμπειρογνώμονες από τον τομέα και 
από όλους τους σχετικούς επιστημονικούς 
κλάδους, καθώς και εκπροσώπους των 
καταναλωτών και των πολιτών· 
επισημαίνει ότι οι περιφερειακές 
οικονομίες καλούνται να διαδραματίσουν 
κεντρικό ρόλο στην επίτευξη έξυπνης, 
βιώσιμης και χωρίς αποκλεισμούς 
ανάπτυξης· θεωρεί ότι οι ίδιες οι 
περιφέρειες διαθέτουν τις απαραίτητες 
γνώσεις και τεχνογνωσία για να 
κινητοποιήσουν τους αντίστοιχους 
παράγοντες με βάση τα ειδικά τους 
χαρακτηριστικά· 

Or. fi

Τροπολογία 71
Gerben-Jan Gerbrandy, Riikka Manner

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 15

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

15. συμφωνεί με την ανάγκη για μια 
πολυεπίπεδη προσέγγιση και ζητεί να δοθεί 
αυξημένη προσοχή στην περιφερειακή και 
τοπική διάσταση της βιοοικονομίας· 
χαιρετίζει το γεγονός ότι δημιουργούνται 
πλατφόρμες για τη βιοοικονομία σε 
περιφερειακό, εθνικό και ευρωπαϊκό 
επίπεδο, οι οποίες θα είναι σε θέση να 

15. συμφωνεί με την ανάγκη για μια 
πολυεπίπεδη προσέγγιση και ζητεί να δοθεί 
αυξημένη προσοχή στην περιφερειακή και 
τοπική διάσταση της βιοοικονομίας και σε 
πρωτοβουλίες «από τη βάση προς την 
κορυφή»· χαιρετίζει το γεγονός ότι 
δημιουργούνται πλατφόρμες για τη 
βιοοικονομία σε περιφερειακό, εθνικό και 
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μετρήσουν την πρόοδο που έχει επιτευχθεί 
στον τομέα και θα επιτρέπουν την 
ανταλλαγή τεχνογνωσίας και βέλτιστων 
πρακτικών, ικανών να επιφέρουν 
εξισορρόπηση του βαθμού ανάπτυξης της 
βιοοικονομίας στην ΕΕ· καλεί, επίσης, την 
Επιτροπή να συμπεριλάβει, μεταξύ άλλων, 
και εμπειρογνώμονες από τον τομέα και 
από όλους τους σχετικούς επιστημονικούς 
κλάδους, καθώς και εκπροσώπους των 
καταναλωτών και των πολιτών·

ευρωπαϊκό επίπεδο, οι οποίες θα είναι σε 
θέση να μετρήσουν την πρόοδο που έχει 
επιτευχθεί στον τομέα και θα επιτρέπουν 
την ανταλλαγή τεχνογνωσίας και 
βέλτιστων πρακτικών, ικανών να 
επιφέρουν εξισορρόπηση του βαθμού 
ανάπτυξης της βιοοικονομίας στην ΕΕ· 
καλεί, επίσης, την Επιτροπή να 
συμπεριλάβει, μεταξύ άλλων, και 
εμπειρογνώμονες από τον τομέα και από 
όλους τους σχετικούς επιστημονικούς 
κλάδους, καθώς και εκπροσώπους των 
καταναλωτών και των πολιτών·

Or. en

Τροπολογία 72
Judith A. Merkies, Vittorio Prodi

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 16

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

16. επιθυμεί την ανάπτυξη όλων των 
διαθέσιμων χρηματοπιστωτικών μέσων 
προκειμένου τα αποτελέσματα της 
έρευνας να μετουσιωθούν σε πραγματικό 
αντίκτυπο στην αγορά· επιθυμεί επίσης 
την παροχή κατάλληλης στήριξης σε 
όσους (ΜΜΕ, φορείς, επιχειρήσεις) 
σκοπεύουν να θέσουν σε εφαρμογή τα 
αποτελέσματα της εν λόγω έρευνας·

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 73
Satu Hassi

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 16
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

16. επιθυμεί την ανάπτυξη όλων των 
διαθέσιμων χρηματοπιστωτικών μέσων 
προκειμένου τα αποτελέσματα της έρευνας 
να μετουσιωθούν σε πραγματικό αντίκτυπο 
στην αγορά· επιθυμεί επίσης την παροχή 
κατάλληλης στήριξης σε όσους (ΜΜΕ, 
φορείς, επιχειρήσεις) σκοπεύουν να 
θέσουν σε εφαρμογή τα αποτελέσματα 
της εν λόγω έρευνας·

16. επιθυμεί την ανάπτυξη όλων των 
διαθέσιμων χρηματοπιστωτικών μέσων 
προκειμένου τα αποτελέσματα της έρευνας 
να μετουσιωθούν σε πραγματικό αντίκτυπο 
στην αγορά·

Or. en

Τροπολογία 74
Gerben-Jan Gerbrandy, Riikka Manner

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 16

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

16. επιθυμεί την ανάπτυξη όλων των 
διαθέσιμων χρηματοπιστωτικών μέσων 
προκειμένου τα αποτελέσματα της έρευνας 
να μετουσιωθούν σε πραγματικό αντίκτυπο 
στην αγορά· επιθυμεί επίσης την παροχή 
κατάλληλης στήριξης σε όσους (ΜΜΕ, 
φορείς, επιχειρήσεις) σκοπεύουν να 
θέσουν σε εφαρμογή τα αποτελέσματα της 
εν λόγω έρευνας·

16. επισημαίνει την ανάγκη ανάπτυξης 
όλων των διαθέσιμων χρηματοπιστωτικών 
μέσων προκειμένου τα αποτελέσματα της 
έρευνας να μετουσιωθούν σε πραγματικό 
αντίκτυπο στην αγορά· επιθυμεί την 
παροχή κατάλληλης στήριξης και 
καλύτερης πρόσβασης στη 
χρηματοδότηση σε όσους (ΜΜΕ, φορείς, 
επιχειρήσεις) σκοπεύουν να θέσουν σε 
εφαρμογή τα αποτελέσματα της εν λόγω 
έρευνας·

Or. en

Τροπολογία 75
Judith A. Merkies, Jo Leinen, Vittorio Prodi, Kathleen Van Brempt

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 16 α (νέα)
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

16α. καλεί την Επιτροπή να κατευθύνει 
τη χρηματοδοτική στήριξη στον τομέα 
της καινοτομίας, σύμφωνα με την Ένωση 
για την καινοτομία, 
συμπεριλαμβανομένων των 
προτεραιοτήτων του προγράμματος 
«Ορίζοντας 2020», προωθώντας την 
προετοιμασία των αποτελεσμάτων της 
έρευνας για την εφαρμογή τους στην 
αγορά, και τη γεφύρωση της καλούμενης 
«κοιλάδας του θανάτου» όσον αφορά τον 
τομέα της έρευνας στην Ευρώπη·

Or. en

Τροπολογία 76
Miroslav Ouzký

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 17

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

17. θεωρεί ότι υπάρχουν μια σειρά από 
εξαιρετικά μέσα (δημόσιες συμβάσεις, 
φορολογικά κίνητρα, συστήματα 
πιστοποίησης και ειδικής επισήμανσης) 
που είναι σε θέση να δημιουργήσουν μια 
ισχυρή αγορά προϊόντων βιολογικής 
προέλευσης και ευελπιστεί ότι οι 
μεταρρυθμίσεις στην ισχύουσα νομοθεσία 
θα κινηθούν προς αυτή την κατεύθυνση·

17. θεωρεί ότι υπάρχουν μια σειρά από 
εξαιρετικά μέσα (δημόσιες συμβάσεις, 
φορολογικά κίνητρα, συστήματα 
πιστοποίησης και ειδικής επισήμανσης) 
που είναι σε θέση να δημιουργήσουν μια 
ισχυρή αγορά προϊόντων βιολογικής 
προέλευσης και ευελπιστεί ότι οι 
μεταρρυθμίσεις στην ισχύουσα νομοθεσία 
θα κινηθούν προς αυτή την κατεύθυνση· τα 
μέσα που αποσκοπούν στη δημιουργία 
της εν λόγω αγοράς θα πρέπει να 
βασίζονται σε κριτήρια βιωσιμότητας·

Or. en

Τροπολογία 77
Gerben-Jan Gerbrandy (ALDE)
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Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 17

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

17. θεωρεί ότι υπάρχουν μια σειρά από 
εξαιρετικά μέσα (δημόσιες συμβάσεις, 
φορολογικά κίνητρα, συστήματα 
πιστοποίησης και ειδικής επισήμανσης) 
που είναι σε θέση να δημιουργήσουν μια 
ισχυρή αγορά προϊόντων βιολογικής 
προέλευσης και ευελπιστεί ότι οι 
μεταρρυθμίσεις στην ισχύουσα νομοθεσία 
θα κινηθούν προς αυτή την κατεύθυνση·

17. θεωρεί ότι υπάρχουν μια σειρά από 
εξαιρετικά μέσα (δημόσιες συμβάσεις, 
φορολογικά κίνητρα, συστήματα 
πιστοποίησης και ειδικής επισήμανσης) 
που είναι σε θέση να εξασφαλίσουν 
επαρκή παροχή βιώσιμων και υψηλής 
ποιότητας προϊόντων βιολογικής 
προέλευσης, καθώς και συστήματα 
παραγωγής που χρησιμοποιούν 
αποδοτικά τους πόρους·  θεωρεί ότι 
απαιτείται αναθεώρηση της ισχύουσας 
νομοθεσίας· καλεί την Επιτροπή να 
θεσπίσει κριτήρια βιωσιμότητας για τη 
χρήση της βιομάζας·

Or. en

Τροπολογία 78
Åsa Westlund

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 17

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

17. θεωρεί ότι υπάρχουν μια σειρά από 
εξαιρετικά μέσα (δημόσιες συμβάσεις, 
φορολογικά κίνητρα, συστήματα 
πιστοποίησης και ειδικής επισήμανσης) 
που είναι σε θέση να δημιουργήσουν μια 
ισχυρή αγορά προϊόντων βιολογικής 
προέλευσης και ευελπιστεί ότι οι 
μεταρρυθμίσεις στην ισχύουσα νομοθεσία 
θα κινηθούν προς αυτή την κατεύθυνση·

17. ενθαρρύνει τη συστηματική χρήση 
των δημοσίων συμβάσεων ως εργαλείου 
για τη δημιουργία μιας ισχυρής αγοράς
προϊόντων βιολογικής προέλευσης και 
ευελπιστεί ότι οι μεταρρυθμίσεις στην 
ισχύουσα νομοθεσία θα κινηθούν προς 
αυτή την κατεύθυνση· θα πρέπει επίσης να 
χρησιμοποιηθούν και άλλα μέσα, όπως 
συστήματα πιστοποίησης και ειδικής 
επισήμανσης·

Or. sv
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Τροπολογία 79
Judith A. Merkies, Vittorio Prodi

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 17

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

17. θεωρεί ότι υπάρχουν μια σειρά από 
εξαιρετικά μέσα (δημόσιες συμβάσεις, 
φορολογικά κίνητρα, συστήματα 
πιστοποίησης και ειδικής επισήμανσης) 
που είναι σε θέση να δημιουργήσουν μια 
ισχυρή αγορά προϊόντων βιολογικής 
προέλευσης και ευελπιστεί ότι οι 
μεταρρυθμίσεις στην ισχύουσα νομοθεσία 
θα κινηθούν προς αυτή την κατεύθυνση·

17. θεωρεί ότι υπάρχουν μια σειρά από 
εξαιρετικά μέσα (δημόσιες συμβάσεις, 
τυποποίηση, συστήματα πιστοποίησης και 
ειδικής επισήμανσης) που είναι σε θέση να 
δημιουργήσουν μια ισχυρή αγορά 
προϊόντων βιολογικής προέλευσης και 
ευελπιστεί ότι οι μεταρρυθμίσεις στην 
ισχύουσα νομοθεσία θα κινηθούν προς 
αυτή την κατεύθυνση·

Or. en

Τροπολογία 80
Satu Hassi

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 18

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

18. θεωρεί ότι η συμμετοχή και η 
ενημέρωση των καταναλωτών για την 
επιλογή βιολογικών προϊόντων και 
υπηρεσιών είναι θεμελιώδους σημασίας· 
ελπίζει, στο πλαίσιο αυτό, να αναπτυχθεί η 
τυποποίηση της εν λόγω παραγωγής στην 
ΕΕ, θεωρώντας ότι αποτελεί μέσο 
προώθησης μιας κερδοφόρας αγοράς για 
τα προϊόντα αυτά·

18. θεωρεί ότι η συμμετοχή και η 
ενημέρωση των καταναλωτών για την 
επιλογή βιολογικών προϊόντων και 
υπηρεσιών είναι θεμελιώδους σημασίας· 
ελπίζει, στο πλαίσιο αυτό, να αναπτυχθεί
βάσει επαρκών κριτηρίων βιωσιμότητας
η τυποποίηση της εν λόγω παραγωγής 
στην ΕΕ, θεωρώντας ότι αποτελεί μέσο 
προώθησης μιας κερδοφόρας αγοράς για 
τα προϊόντα αυτά·

Or. en

Τροπολογία 81
Miroslav Ouzký
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Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 18 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

18α. θεωρεί ότι η διάρκεια ζωής ενός 
προϊόντος βιολογικής προέλευσης δεν 
μπορεί να συντομεύεται με τεχνητό 
τρόπο· το προϊόν θα πρέπει να παράγεται 
με γνώμονα τη μέγιστη δυνατή διάρκεια 
ζωής·

Or. en

Τροπολογία 82
Satu Hassi

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 18 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

18α. διαβλέπει μεγάλες δυνατότητες στην 
ανάπτυξη καινοτόμων μεθόδων 
μικροβιολογικής παραγωγής 
πρωτεϊνούχων τροφίμων που 
προορίζονται για ανθρώπινη 
κατανάλωση, γεγονός που θα παρείχε τη 
δυνατότητα απελευθέρωσης των 
βιοτικών πόρων που χρησιμοποιούνται 
επί του παρόντος στην παραγωγή 
κρέατος για άλλες χρήσεις·

Or. en

Τροπολογία 83
Satu Hassi

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 19

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

19. εκτιμά ότι η συνέργεια μεταξύ των 19. εκτιμά ότι η συνέργεια μεταξύ των 
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τοπικών παραγωγών γεωργικών πρώτων 
υλών και των βιοδιυλιστηρίων μπορεί να 
συμβάλει στην ενίσχυση της 
ανταγωνιστικότητας και στην αύξηση της 
κερδοφορίας περιοχών γεωργικού 
χαρακτήρα· ελπίζει, για τον σκοπό αυτό, 
ότι θα καταστεί εφικτή μια προσέγγιση που 
θα λαμβάνει υπόψη τα διάφορα στοιχεία 
της επονομαζόμενης «πυραμίδας της 
βιομάζας» και θα επιτύχει την ενίσχυση 
των υψηλότερων επιπέδων της πυραμίδας 
αυτής, προκαλώντας διαδοχική χρήση 
αυτού του πολύτιμου πόρου·

τοπικών παραγωγών γεωργικών πρώτων 
υλών και των βιοδιυλιστηρίων μπορεί να 
συμβάλει στην ενίσχυση της 
ανταγωνιστικότητας και στην αύξηση της 
κερδοφορίας περιοχών γεωργικού 
χαρακτήρα· ελπίζει, για τον σκοπό αυτό, 
ότι θα καταστεί εφικτή μια προσέγγιση που 
θα λαμβάνει υπόψη τα διάφορα στοιχεία 
της επονομαζόμενης «πυραμίδας της 
βιομάζας», θα διατηρήσει την παραγωγή 
τροφίμων ως πρώτη προτεραιότητα και 
θα επιτύχει την ενίσχυση των υψηλότερων 
επιπέδων της πυραμίδας αυτής, 
προκαλώντας διαδοχική χρήση αυτού του 
πολύτιμου πόρου·

Or. en

Τροπολογία 84
Gerben-Jan Gerbrandy (ALDE)

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 19

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

19. εκτιμά ότι η συνέργεια μεταξύ των 
τοπικών παραγωγών γεωργικών πρώτων 
υλών και των βιοδιυλιστηρίων μπορεί να 
συμβάλει στην ενίσχυση της 
ανταγωνιστικότητας και στην αύξηση της 
κερδοφορίας περιοχών γεωργικού 
χαρακτήρα· ελπίζει, για τον σκοπό αυτό, 
ότι θα καταστεί εφικτή μια προσέγγιση
που θα λαμβάνει υπόψη τα διάφορα 
στοιχεία της επονομαζόμενης «πυραμίδας
της βιομάζας» και θα επιτύχει την 
ενίσχυση των υψηλότερων επιπέδων της 
πυραμίδας αυτής, προκαλώντας διαδοχική 
χρήση αυτού του πολύτιμου πόρου·

19. επισημαίνει ότι η βιοοικονομία θα 
συμβάλλει σημαντικά στην ανάπτυξη των 
αγροτικών και παράκτιων περιοχών·
εκτιμά ότι η συνέργεια και η στενή 
συνεργασία σε όλη την αξιακή αλυσίδα, 
όπως μεταξύ των τοπικών παραγωγών 
γεωργικών πρώτων υλών και των 
βιοδιυλιστηρίων, μπορεί να συμβάλει στην 
ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και στην 
αύξηση της κερδοφορίας των εν λόγω 
περιοχών· θεωρεί ότι η Ευρώπη θα πρέπει 
να χαράξει μια μακροπρόθεσμη 
στρατηγική για τη βιοοικονομία που θα 
λαμβάνει υπόψη την επονομαζόμενη 
«πυραμίδα της βιομάζας», θα εστιάζει στα 
υψηλότερα επίπεδα της πυραμίδας αυτής
και θα ευνοεί τη χρήση βιομάζας 
δεύτερης και ενδεχομένως τρίτης γενιάς· 

Or. en



AM\931696EL.doc 47/55 PE508.065v01-00

EL

Τροπολογία 85
Riikka Manner

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 19

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

19. εκτιμά ότι η συνέργεια μεταξύ των 
τοπικών παραγωγών γεωργικών πρώτων 
υλών και των βιοδιυλιστηρίων μπορεί να 
συμβάλει στην ενίσχυση της 
ανταγωνιστικότητας και στην αύξηση της 
κερδοφορίας περιοχών γεωργικού 
χαρακτήρα· ελπίζει, για τον σκοπό αυτό, 
ότι θα καταστεί εφικτή μια προσέγγιση που 
θα λαμβάνει υπόψη τα διάφορα στοιχεία 
της επονομαζόμενης «πυραμίδας της 
βιομάζας» και θα επιτύχει την ενίσχυση 
των υψηλότερων επιπέδων της πυραμίδας 
αυτής, προκαλώντας διαδοχική χρήση 
αυτού του πολύτιμου πόρου·

19. εκτιμά ότι η συνέργεια μεταξύ των 
τοπικών παραγωγών γεωργικών και 
δασοκομικών πρώτων υλών και των 
βιοδιυλιστηρίων μπορεί να συμβάλει στην 
ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και στην 
αύξηση της κερδοφορίας περιοχών 
γεωργικού χαρακτήρα· ελπίζει, για τον 
σκοπό αυτό, ότι θα καταστεί εφικτή μια 
προσέγγιση που θα λαμβάνει υπόψη τα 
διάφορα στοιχεία της επονομαζόμενης 
«πυραμίδας της βιομάζας» και θα επιτύχει 
την ενίσχυση των υψηλότερων επιπέδων 
της πυραμίδας αυτής, προκαλώντας 
διαδοχική χρήση αυτού του πολύτιμου 
πόρου·

Or. fi

Τροπολογία 86
Judith A. Merkies, Jo Leinen, Vittorio Prodi, Kathleen Van Brempt

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 19

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

19. εκτιμά ότι η συνέργεια μεταξύ των 
τοπικών παραγωγών γεωργικών πρώτων 
υλών και των βιοδιυλιστηρίων μπορεί να 
συμβάλει στην ενίσχυση της 
ανταγωνιστικότητας και στην αύξηση της 
κερδοφορίας περιοχών γεωργικού 
χαρακτήρα· ελπίζει, για τον σκοπό αυτό, 
ότι θα καταστεί εφικτή μια προσέγγιση 
που θα λαμβάνει υπόψη τα διάφορα 
στοιχεία της επονομαζόμενης «πυραμίδας 

19. εκτιμά ότι η συνέργεια μεταξύ των 
τοπικών παραγωγών γεωργικών και 
δασοκομικών πρώτων υλών και των 
βιοδιυλιστηρίων μπορεί να συμβάλει στην 
ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και στην 
αύξηση της κερδοφορίας περιοχών 
γεωργικού χαρακτήρα· ζητεί την 
ανάπτυξη μιας προσέγγισης που θα 
καθορίζει μια ιεραρχία και θα στηρίζεται 
στην επονομαζόμενη «διαδοχική χρήση 
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της βιομάζας» και θα επιτύχει την 
ενίσχυση των υψηλότερων επιπέδων της 
πυραμίδας αυτής, προκαλώντας 
διαδοχική χρήση αυτού του πολύτιμου 
πόρου·

της βιομάζας», με αποτέλεσμα την 
έξυπνη και αποδοτική χρήση της 
βιομάζας που δημιουργεί προστιθέμενη 
αξία·

Or. en

Τροπολογία 87
Miroslav Ouzký

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 20

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

20. ευελπιστεί ότι οι βιολογικές και 
βιοτεχνολογικές διεργασίες που 
αναπτύσσονται θα μπορέσουν να βρουν 
εφαρμογή στην αξιοποίηση των 
βιολογικών ανανεώσιμων πηγών ενέργειας 
που προέρχονται από απόβλητα και 
καλλιέργειες μη διατροφικών ειδών, καθώς 
και στη χρήση στοιχείων των υφιστάμενων 
γεωργικών τομέων·

20. ευελπιστεί ότι οι βιολογικές και 
βιοτεχνολογικές διεργασίες που 
αναπτύσσονται θα μπορέσουν να βρουν 
εφαρμογή στην αξιοποίηση των 
βιολογικών ανανεώσιμων πηγών ενέργειας 
που προέρχονται από απόβλητα και 
καλλιέργειες μη διατροφικών ειδών, καθώς 
και στη χρήση στοιχείων των υφιστάμενων 
γεωργικών τομέων, ενώ η εμπορία των εν 
λόγω υλικών θα πρέπει να διατηρείται 
στο χαμηλότερο δυνατό επίπεδο·

Or. en

Τροπολογία 88
Judith A. Merkies, Vittorio Prodi, Kathleen Van Brempt

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 20

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

20. ευελπιστεί ότι οι βιολογικές και 
βιοτεχνολογικές διεργασίες που 
αναπτύσσονται θα μπορέσουν να βρουν 
εφαρμογή στην αξιοποίηση των 
βιολογικών ανανεώσιμων πηγών ενέργειας 
που προέρχονται από απόβλητα και 

20. κρίνει απαραίτητο οι βιολογικές και 
βιοτεχνολογικές διεργασίες που 
αναπτύσσονται να μπορέσουν να βρουν 
εφαρμογή στην αξιοποίηση των 
βιολογικών ανανεώσιμων πηγών ενέργειας 
που προέρχονται από απόβλητα και 



AM\931696EL.doc 49/55 PE508.065v01-00

EL

καλλιέργειες μη διατροφικών ειδών, καθώς 
και στη χρήση στοιχείων των υφιστάμενων 
γεωργικών τομέων·

καλλιέργειες μη διατροφικών ειδών, καθώς 
και στη χρήση στοιχείων των υφιστάμενων 
γεωργικών και δασοκομικών τομέων·

Or. en

Τροπολογία 89
Åsa Westlund

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 20

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

20. ευελπιστεί ότι οι βιολογικές και 
βιοτεχνολογικές διεργασίες που 
αναπτύσσονται θα μπορέσουν να βρουν 
εφαρμογή στην αξιοποίηση των 
βιολογικών ανανεώσιμων πηγών ενέργειας 
που προέρχονται από απόβλητα και 
καλλιέργειες μη διατροφικών ειδών, καθώς 
και στη χρήση στοιχείων των υφιστάμενων 
γεωργικών τομέων·

20. θεωρεί ότι οι βιολογικές και 
βιοτεχνολογικές διεργασίες που 
αναπτύσσονται θα μπορέσουν να βρουν 
εφαρμογή στην αξιοποίηση των 
βιολογικών ανανεώσιμων πηγών ενέργειας 
που προέρχονται από απόβλητα και 
καλλιέργειες μη διατροφικών ειδών, καθώς 
και στη χρήση στοιχείων των υφιστάμενων 
γεωργικών τομέων·

Or. sv

Τροπολογία 90
Satu Hassi

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 21

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

21. καλεί την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να 
προωθήσει δράσεις για την αύξηση της 
διαθεσιμότητας βιομάζας για 
βιομηχανικούς σκοπούς, φροντίζοντας 
ώστε τα κίνητρα για τη μετατροπή της 
βιομάζας σε ενέργεια να μη δημιουργούν 
στρεβλώσεις στην αγορά και να μην 
περιορίζουν τη διαθεσιμότητά της για τους 
παραγωγούς·

21. καλεί την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να 
προωθήσει δράσεις για να διασφαλίσει ότι 
η βιομάζα χρησιμοποιείται εντός 
οικολογικών ορίων και δεν επιφέρει 
μείωση της λειτουργίας δέσμευσης του 
άνθρακα· εν προκειμένω, κρίνει ότι 
επείγει ο καθορισμός κριτηρίων 
βιωσιμότητας με σκοπό την ενεργειακή 
χρήση της βιομάζας για τη διασφάλιση 
της διαθεσιμότητας βιομάζας για 
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αποδοτικότερους ως προς τη χρήση 
πόρων σκοπούς, φροντίζοντας ώστε τα 
κίνητρα για τη μετατροπή της βιομάζας σε 
ενέργεια να μη δημιουργούν στρεβλώσεις 
στην αγορά και να μην περιορίζουν τη 
διαθεσιμότητά της για τους παραγωγούς·

Or. en

Τροπολογία 91
Judith A. Merkies, Jo Leinen, Vittorio Prodi, Kathleen Van Brempt

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 21

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

21. καλεί την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να 
προωθήσει δράσεις για την αύξηση της 
διαθεσιμότητας βιομάζας για 
βιομηχανικούς σκοπούς, φροντίζοντας 
ώστε τα κίνητρα για τη μετατροπή της 
βιομάζας σε ενέργεια να μη δημιουργούν 
στρεβλώσεις στην αγορά και να μην 
περιορίζουν τη διαθεσιμότητά της για τους 
παραγωγούς·

21. καλεί την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να 
προωθήσει δράσεις για τη βιώσιμη αύξηση 
των δυνατοτήτων των αποθεμάτων 
τροφοδοτικής ύλης, να ενθαρρύνει την 
καλύτερη αξιοποίηση της εν λόγω 
τροφοδοτικής ύλης και να προβεί στη 
συλλογή των βιοαποικοδομήσιμων 
αποβλήτων, φροντίζοντας ώστε τα κίνητρα 
για τη μετατροπή της βιομάζας σε ενέργεια 
να μη δημιουργούν στρεβλώσεις στην 
αγορά και να μην περιορίζουν τη 
διαθεσιμότητά της για τους παραγωγούς·

Or. en

Τροπολογία 92
Sophie Auconie

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 21

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

21. καλεί την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να 
προωθήσει δράσεις για την αύξηση της 
διαθεσιμότητας βιομάζας για 
βιομηχανικούς σκοπούς, φροντίζοντας 

21. καλεί την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να 
προωθήσει δράσεις για την αύξηση της 
διαθεσιμότητας βιομάζας για 
βιομηχανικούς σκοπούς στις περιοχές που 
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ώστε τα κίνητρα για τη μετατροπή της 
βιομάζας σε ενέργεια να μη δημιουργούν 
στρεβλώσεις στην αγορά και να μην 
περιορίζουν τη διαθεσιμότητά της για 
τους παραγωγούς·

βρίσκονται κοντά στις μονάδες 
μεθανιοποίησης·

(Πολύ συχνά η βιομάζα μεταφέρεται 
χιλιάδες χιλιόμετρα μακριά από τις τοπικές 
μονάδες μεθανιοποίησης.)

Or. fr

Τροπολογία 93
Åsa Westlund

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 22

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

22. θεωρεί ότι, σύμφωνα με τη νέα 
στρατηγική για την ευρωπαϊκή 
βιομηχανική πολιτική, η βιοοικονομία 
μπορεί να συμβάλει σημαντικά στην 
αντιμετώπιση της διαδικασίας 
αποβιομηχάνισης που πλήττει σήμερα την 
Ευρώπη και να αντιστρέψει την πορεία 
μέσα από νέες στρατηγικές που θα 
τονώνουν την αγορά και θα ενισχύουν την 
ανταγωνιστικότητα του εδαφικού 
συστήματος·

22. θεωρεί ότι, σύμφωνα με τη νέα 
στρατηγική για την ευρωπαϊκή 
βιομηχανική πολιτική, η βιοοικονομία 
μπορεί να καταστήσει δυνατή την τόνωση 
της αγοράς και την ενίσχυση της 
ανταγωνιστικότητας του εδαφικού 
συστήματος·

Or. sv

Τροπολογία 94
Sophie Auconie

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 22

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

22. θεωρεί ότι, σύμφωνα με τη νέα 
στρατηγική για την ευρωπαϊκή 
βιομηχανική πολιτική, η βιοοικονομία 
μπορεί να συμβάλει σημαντικά στην 

22. θεωρεί ότι, σύμφωνα με τη νέα 
στρατηγική για την ευρωπαϊκή 
βιομηχανική πολιτική, η βιοοικονομία 
μπορεί να συμβάλει σημαντικά στην 
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αντιμετώπιση της διαδικασίας 
αποβιομηχάνισης που πλήττει σήμερα την 
Ευρώπη και να αντιστρέψει την πορεία 
μέσα από νέες στρατηγικές που θα 
τονώνουν την αγορά και θα ενισχύουν την 
ανταγωνιστικότητα του εδαφικού 
συστήματος·

αντιμετώπιση της διαδικασίας 
αποβιομηχάνισης που πλήττει σήμερα την 
Ευρώπη και να αντιστρέψει την πορεία 
μέσα από νέες στρατηγικές που θα 
τονώνουν την αγορά και θα ενισχύουν την 
ανταγωνιστικότητα του ευρωπαϊκού 
βιομηχανικού ιστού, παρέχοντας τη 
δυνατότητα στις ευρωπαϊκές επιχειρήσεις 
να πρωτοπορήσουν έναντι των 
ανταγωνιστικών τους επιχειρήσεων σε 
διεθνές επίπεδο σε διάφορους τομείς της 
πράσινης οικονομίας του αύριο·

Or. fr

Τροπολογία 95
Miroslav Ouzký

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 22 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

22α. ζητεί την κατοχύρωση της 
ασφάλειας του εφοδιασμού υπό συνθήκες 
παγκόσμιας αγοράς μέσω της 
κατάργησης των δασμών στη βιομάζα 
που χρησιμοποιείται για την παραγωγή 
υλικών βιολογικής προέλευσης·

Or. en

Τροπολογία 96
Gerben-Jan Gerbrandy (ALDE)

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 22 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

22α. παροτρύνει την Επιτροπή να ορίσει 
τις επιζήμιες για το περιβάλλον 
επιδοτήσεις ως το αποτέλεσμα μιας 
κυβερνητικής δράσης που προσδίδει 
πλεονέκτημα σε καταναλωτές ή 
παραγωγούς, προκειμένου να 
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συμπληρώσουν το εισόδημά τους ή να 
μειώσουν το κόστος, πλην όμως, 
κατ’ αυτόν τον τρόπο, εισάγονται 
διακρίσεις εις βάρος των ορθών 
περιβαλλοντικών πρακτικών1· καλεί την 
Επιτροπή και τα κράτη μέλη να 
εγκρίνουν, χωρίς καθυστέρηση, 
συγκεκριμένα σχέδια έως το 2014, βάσει 
του εν λόγω ορισμού για τη σταδιακή 
κατάργηση, έως το 2020, όλων των 
επιζήμιων για το περιβάλλον 
επιδοτήσεων, συμπεριλαμβανομένων των 
επιδοτήσεων που παρέχουν κίνητρα για 
μη αποδοτική χρήση ανανεώσιμων 
πόρων και των επιδοτήσεων των 
ορυκτών καυσίμων, και να υποβάλλουν 
εκθέσεις για την πρόοδο που 
επιτυγχάνεται μέσω των εθνικών 
μεταρρυθμιστικών προγραμμάτων·
__________________
1 Προσαρμογή από τον ΟΟΣΑ (1998 και 
2005) στο IEEP (Ινστιτούτο Ευρωπαϊκής 
Περιβαλλοντικής Πολιτικής) κ.ά. 2007, 
βλ. 
http://ec.europa.eu/environment/enveco/ta
xation/index.htm 

Or. en

Τροπολογία 97
Judith A. Merkies, Vittorio Prodi, Kathleen Van Brempt

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 22 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

22α. τονίζει τη σημασία της 
περιβαλλοντικής διαχείρισης σε σχέση με 
τη χρήση της γης και των υδάτων· καλεί 
την Επιτροπή να προωθήσει την εταιρική 
κοινωνική ευθύνη και την πολλαπλή 
συμμόρφωση με την οδηγία-πλαίσιο για 
τα ύδατα, τις οδηγίες περί λογιστικής και 
διαφάνειας, καθώς και με τις προτάσεις 
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σχετικά με την έμμεση αλλαγή της 
χρήσης γης (ILUC)· καλεί την Επιτροπή 
να αντιμετωπίσει τις ενδεχόμενες 
επιζήμιες επιπτώσεις για την κοινωνία 
των εισαγωγών βιοκαυσίμων· 
επαναλαμβάνει ότι, κατά την αναζήτηση 
υποστήριξης για τη δημιουργία της 
ευρωπαϊκής βιοοικονομίας, είναι 
απαραίτητη η ενσωμάτωση των 
κοινωνικών και περιβαλλοντικών 
μελημάτων σε ολόκληρη την αλυσίδα 
εφοδιασμού·

Or. en

Τροπολογία 98
Gerben-Jan Gerbrandy (ALDE)

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 23 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

23α. υπογραμμίζει ότι η μετάβαση σε μια 
βιοοικονομία θα διευκολύνει την 
περαιτέρω ενσωμάτωση των 
αποτελεσμάτων της διάσκεψης Ρίο+20 
στις πολιτικές της ΕΕ· θεωρεί ότι η ΕΕ 
θα πρέπει να στηρίξει πιο ενεργά τις 
πρωτοβουλίες που ενθαρρύνουν τη 
μετάβαση, σε διεθνές επίπεδο, σε μια 
πράσινη οικονομία χωρίς αποκλεισμούς·

Or. en

Τροπολογία 99
Riikka Manner

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 23 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

23α. επισημαίνει την ανάγκη ειδικών 
στόχων με σκοπό την αύξηση του 
ποσοστού ανανεώσιμων πηγών ενέργειας 
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στην παραγωγή και κατανάλωση αγαθών· 
καλεί την Επιτροπή να προτείνει 
συγκεκριμένα μέτρα για την προώθηση 
της παραγωγής και της κατανάλωσης 
των προϊόντων βιοοικονομίας· 
επισημαίνει ότι μια βιοοικονομία που 
βασίζεται στη χρήση πρώτων υλών 
βιομάζας με ουδέτερο ισοζύγιο άνθρακα 
θα μειώσει επίσης την εξάρτηση της 
Ευρώπης από ορυκτές πρώτες ύλες, 
εισαγόμενες πρώτες ύλες και μη 
ανανεώσιμες πρώτες ύλες·

Or. fi

Τροπολογία 100
Riikka Manner

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 24 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

24a. καλεί την Επιτροπή να προωθήσει 
τη χρήση και τη διαθεσιμότητα της 
βιομάζας ως πρώτης ύλης προοριζόμενης 
για τη βιοοικονομία, με σκοπό την 
εξασφάλιση σταθερού επιχειρησιακού 
περιβάλλοντος για τις υφιστάμενες και 
αναδυόμενες βιομηχανίες βιολογικής 
βάσης· ζητεί να προβλέπεται, στο πλαίσιο 
της μελλοντικής νομοθεσίας, κάθε μορφή 
στήριξης με σκοπό την αξιοποίηση των 
πόρων της βιοοικονομίας και των 
πρώτων υλών· επιπλέον, ζητεί οι 
πολιτικές να αποκτήσουν πλήρως 
μακροπρόθεσμο και συνεκτικό 
χαρακτήρα·

Or. fi


