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Τροπολογία 1303
Henri Weber

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα 1 – Μέρος 3 – σημείο 1 – σημείο 1.2 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Οι ασθένειες και οι αναπηρίες δεν 
σταματούν στα εθνικά σύνορα. Μια 
κατάλληλη ανταπόκριση της έρευνας και 
καινοτομίας σε ευρωπαϊκό επίπεδο μπορεί 
και πρέπει να συμβάλει καθοριστικά στην 
αντιμετώπιση των εν λόγω προκλήσεων, 
να παράσχει καλύτερη υγεία και ευεξία για 
όλους, και να διασφαλίσει στην Ευρώπη 
υπεροχή στις ταχύτατα αναπτυσσόμενες 
παγκόσμιες αγορές για καινοτομίες στην 
υγεία και την ευεξία.

Οι ασθένειες και οι αναπηρίες δεν 
σταματούν στα εθνικά σύνορα. Μια 
κατάλληλη ανταπόκριση της έρευνας και 
καινοτομίας σε ευρωπαϊκό επίπεδο και σε 
συνεργασία με τις τρίτες χώρες μπορεί 
και πρέπει να συμβάλει καθοριστικά στην 
αντιμετώπιση των εν λόγω προκλήσεων
που είναι παγκόσμιες, εντασσόμενη έτσι 
στην προσπάθεια της υλοποίησης των 
Αναπτυξιακών Στόχων της Χιλιετίας, και 
για να παράσχει καλύτερη υγεία και ευεξία 
για όλους, και να διασφαλίσει στην 
Ευρώπη υπεροχή στις ταχύτατα 
αναπτυσσόμενες παγκόσμιες αγορές για 
καινοτομίες στην υγεία και την ευεξία.

Or. fr

Τροπολογία 1304
Philippe Lamberts
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα 1– Μέρος 3 – σημείο 1 – σημείο 1.2 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Οι ασθένειες και οι αναπηρίες δεν 
σταματούν στα εθνικά σύνορα. Μια 
κατάλληλη ανταπόκριση της έρευνας και 
καινοτομίας σε ευρωπαϊκό επίπεδο μπορεί 
και πρέπει να συμβάλει καθοριστικά στην 
αντιμετώπιση των εν λόγω προκλήσεων, 
να παράσχει καλύτερη υγεία και ευεξία για 
όλους, και να διασφαλίσει στην Ευρώπη 
υπεροχή στις ταχύτατα αναπτυσσόμενες 
παγκόσμιες αγορές για καινοτομίες στην 

Οι ασθένειες και οι αναπηρίες δεν 
σταματούν στα εθνικά σύνορα. Μια 
κατάλληλη ανταπόκριση της έρευνας και 
καινοτομίας σε ευρωπαϊκό επίπεδο και σε 
συνεργασία με τις τρίτες χώρες, μπορεί 
και πρέπει να συμβάλει καθοριστικά στην 
αντιμετώπιση των εν λόγω προκλήσεων
που είναι παγκόσμιες, εντασσόμενη έτσι 
στην προσπάθεια της υλοποίησης των 
Αναπτυξιακών Στόχων της Χιλιετίας, και 
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υγεία και την ευεξία. για να παράσχει καλύτερη υγεία και ευεξία 
για όλους, και να διασφαλίσει στην 
Ευρώπη υπεροχή στις ταχύτατα 
αναπτυσσόμενες παγκόσμιες αγορές για 
καινοτομίες στην υγεία και την ευεξία.

Or. fr

Τροπολογία 1305
Jean-Pierre Audy, Gaston Franco, Françoise Grossetête, Maria Da Graça Carvalho

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα 1 – Μέρος 3 – σημείο 1 – σημείο 1.2 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Οι ασθένειες και οι αναπηρίες δεν 
σταματούν στα εθνικά σύνορα. Μια 
κατάλληλη ανταπόκριση της έρευνας και 
καινοτομίας σε ευρωπαϊκό επίπεδο μπορεί 
και πρέπει να συμβάλει καθοριστικά στην 
αντιμετώπιση των εν λόγω προκλήσεων, 
να παράσχει καλύτερη υγεία και ευεξία για 
όλους, και να διασφαλίσει στην Ευρώπη 
υπεροχή στις ταχύτατα αναπτυσσόμενες 
παγκόσμιες αγορές για καινοτομίες στην 
υγεία και την ευεξία.

Οι ασθένειες και οι αναπηρίες δεν 
σταματούν στα εθνικά σύνορα. Μια 
κατάλληλη ανταπόκριση της έρευνας και 
καινοτομίας σε ευρωπαϊκό επίπεδο και σε 
συνεργασία με τις τρίτες χώρες, μπορεί 
και πρέπει να συμβάλει καθοριστικά στην 
αντιμετώπιση των εν λόγω προκλήσεων
που είναι παγκόσμιες, εντασσόμενη έτσι 
στην προσπάθεια υλοποίησης των 
αναπτυξιακών στόχων της Χιλιετίας, και 
για να παράσχει καλύτερη υγεία και ευεξία 
για όλους, και να διασφαλίσει στην 
Ευρώπη υπεροχή στις ταχύτατα 
αναπτυσσόμενες παγκόσμιες αγορές για 
καινοτομίες στην υγεία και την ευεξία.

Or. fr

Αιτιολόγηση

Οι ασθένειες, κυρίως δε οι λοιμώδεις νόσοι, δεν σταματούν στα σύνορα των κρατών μελών και 
η καταπολέμηση της εξάπλωσής τους συμβάλλει, σύμφωνα με τους στόχους της Ένωσης, στην 
υλοποίηση των αναπτυξιακών στόχων της Χιλιετίας. Το να αποκτήσει η Ευρώπη την υπεροχή 
στις παγκόσμιες αγορές αποτελεί προφανώς έναν βασικό άξονα της εξωτερικής δράσης της 
Ένωσης αλλά η Ένωση πρέπει να τηρήσει επίσης διεθνείς υποχρεώσεις, εξού και η υπενθύμιση 
των στόχων της χιλιετίας.
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Τροπολογία 1306
Ιωάννης Α. Τσουκαλάς

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα 1 – Μέρος 3 – σημείο 1 – σημείο 1.2 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Οι ασθένειες και οι αναπηρίες δεν 
σταματούν στα εθνικά σύνορα. Μια 
κατάλληλη ανταπόκριση της έρευνας και 
καινοτομίας σε ευρωπαϊκό επίπεδο μπορεί 
και πρέπει να συμβάλει καθοριστικά στην 
αντιμετώπιση των εν λόγω προκλήσεων, 
να παράσχει καλύτερη υγεία και ευεξία για 
όλους, και να διασφαλίσει στην Ευρώπη 
υπεροχή στις ταχύτατα αναπτυσσόμενες 
παγκόσμιες αγορές για καινοτομίες στην 
υγεία και την ευεξία.

Οι ασθένειες και οι αναπηρίες δεν 
σταματούν στα εθνικά σύνορα. Μια 
κατάλληλη ανταπόκριση της έρευνας και 
καινοτομίας σε ευρωπαϊκό επίπεδο μπορεί 
και πρέπει να συμβάλει καθοριστικά στην 
αντιμετώπιση των εν λόγω προκλήσεων, 
να παράσχει καλύτερη υγεία και ευεξία για 
όλους, να θωρακίσει την Ευρώπη από τις 
παγκόσμιες πανδημίες, και να διασφαλίσει 
στην Ευρώπη υπεροχή στις ταχύτατα 
αναπτυσσόμενες παγκόσμιες αγορές για 
καινοτομίες στην υγεία και την ευεξία.

Or. en

Τροπολογία 1307
Catherine Trautmann

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα 1 – Μέρος 3 – σημείο 1 – σημείο 1.2 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Οι ασθένειες και οι αναπηρίες δεν 
σταματούν στα εθνικά σύνορα. Μια 
κατάλληλη ανταπόκριση της έρευνας και 
καινοτομίας σε ευρωπαϊκό επίπεδο μπορεί 
και πρέπει να συμβάλει καθοριστικά στην 
αντιμετώπιση των εν λόγω προκλήσεων, 
να παράσχει καλύτερη υγεία και ευεξία για 
όλους, και να διασφαλίσει στην Ευρώπη 
υπεροχή στις ταχύτατα αναπτυσσόμενες 
παγκόσμιες αγορές για καινοτομίες στην 
υγεία και την ευεξία.

Οι ασθένειες και η φυσική ανικανότητα
δεν σταματούν στα εθνικά σύνορα. Μια 
κατάλληλη ανταπόκριση της έρευνας και 
καινοτομίας σε ευρωπαϊκό επίπεδο μπορεί 
και πρέπει να συμβάλει καθοριστικά στην 
αντιμετώπιση των εν λόγω προκλήσεων, 
να παράσχει καλύτερη υγεία και ευεξία για 
όλους, και να διασφαλίσει στην Ευρώπη 
υπεροχή στις ταχύτατα αναπτυσσόμενες 
παγκόσμιες αγορές για καινοτομίες στην 
υγεία και την ευεξία.

Or. fr
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Τροπολογία 1308
Henri Weber, Catherine Trautmann

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα 1 – Μέρος 3 – σημείο 1 – σημείο 1.2 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η απάντηση εξαρτάται από την αριστεία 
στην έρευνα για τη βελτίωση της 
θεμελιώδους κατανόησης της υγείας, των 
ασθενειών, της αναπηρίας, της ανάπτυξης 
και της γήρανσης (συμπεριλαμβανομένου 
του προσδόκιμου ζωής), καθώς και την 
απρόσκοπτη και ευρεία μεταφορά της 
παραγόμενης και υφιστάμενης γνώσης σε 
καινοτόμα, κλιμακούμενα και 
αποτελεσματικά προϊόντα, στρατηγικές, 
παρεμβάσεις και υπηρεσίες. Επιπλέον, η 
καταλληλότητα αυτών των προκλήσεων σε 
ολόκληρη την Ευρώπη και, σε πολλές 
περιπτώσεις, παγκοσμίως, απαιτεί μια 
απάντηση που να χαρακτηρίζεται από 
μακροχρόνια και συντονισμένη στήριξη 
της συνεργασίας μεταξύ άριστων, 
πολυεπιστημονικών και πολυτομεακών 
ομάδων.

Η απάντηση εξαρτάται από την αριστεία 
στην έρευνα για τη βελτίωση της 
θεμελιώδους κατανόησης της υγείας, των 
ασθενειών, της αναπηρίας, της ανάπτυξης 
και της γήρανσης (συμπεριλαμβανομένου 
του προσδόκιμου ζωής), καθώς και την 
απρόσκοπτη και ευρεία μεταφορά της 
παραγόμενης και υφιστάμενης γνώσης σε 
καινοτόμα, κλιμακούμενα και 
αποτελεσματικά προϊόντα, στρατηγικές, 
παρεμβάσεις και υπηρεσίες. Επιπλέον, η 
καταλληλότητα αυτών των προκλήσεων σε 
ολόκληρη την Ευρώπη και, σε πολλές 
περιπτώσεις, παγκοσμίως, απαιτεί μια 
απάντηση που να χαρακτηρίζεται από 
μακροχρόνια και συντονισμένη στήριξη 
της συνεργασίας μεταξύ άριστων, 
πολυεπιστημονικών και πολυτομεακών 
ομάδων. Για την αντιμετώπιση αυτών 
των προκλήσεων, η επιτυχία από άποψη 
καινοτομίας εξαρτάται από την σωστή 
ισορροπία μεταξύ της βασικής έρευνας 
και της στήριξης των εφαρμογών. Η 
συνεργατική έρευνα συμπληρώνει την 
έρευνα αιχμής που χρηματοδοτείται στο 
πλαίσιο του πρώτου πυλώνα. Η βασική 
συνεργατική έρευνα αποτελεί στρατηγικό 
εργαλείο που θα πρέπει να 
χρηματοδοτηθεί σε ισότιμη βάση με την 
κλινική έρευνα προκειμένου να καταστεί 
η Ευρώπη πιο ανταγωνιστική στον τομέα 
της υγείας.

Or. fr

Τροπολογία 1309
Catherine Trautmann, Henri Weber
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Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα 1 – Μέρος 3 – σημείο 1 – σημείο 1.2 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η απάντηση εξαρτάται από την αριστεία 
στην έρευνα για τη βελτίωση της 
θεμελιώδους κατανόησης της υγείας, των 
ασθενειών, της αναπηρίας, της ανάπτυξης 
και της γήρανσης (συμπεριλαμβανομένου 
του προσδόκιμου ζωής), καθώς και την 
απρόσκοπτη και ευρεία μεταφορά της 
παραγόμενης και υφιστάμενης γνώσης σε 
καινοτόμα, κλιμακούμενα και 
αποτελεσματικά προϊόντα, στρατηγικές, 
παρεμβάσεις και υπηρεσίες. Επιπλέον, η 
καταλληλότητα αυτών των προκλήσεων σε 
ολόκληρη την Ευρώπη και, σε πολλές 
περιπτώσεις, παγκοσμίως, απαιτεί μια 
απάντηση που να χαρακτηρίζεται από 
μακροχρόνια και συντονισμένη στήριξη 
της συνεργασίας μεταξύ άριστων, 
πολυεπιστημονικών και πολυτομεακών 
ομάδων.

Η απάντηση εξαρτάται από την αριστεία 
στην έρευνα για τη βελτίωση της 
θεμελιώδους κατανόησης της υγείας, των 
ασθενειών, της φυσικής ανικανότητας και 
των διακρίσεων που υφίστανται τα άτομα 
με ειδικές ανάγκες ως συνέπεια της μη 
δυνατότητας πρόσβασης στο περιβάλλον, 
της ανάπτυξης και της γήρανσης
(συμπεριλαμβανομένου του προσδόκιμου 
ζωής), καθώς και την απρόσκοπτη και 
ευρεία μεταφορά της παραγόμενης και 
υφιστάμενης γνώσης σε καινοτόμα, 
κλιμακούμενα και αποτελεσματικά 
προϊόντα, στρατηγικές, παρεμβάσεις και 
υπηρεσίες. Επιπλέον, η καταλληλότητα 
αυτών των προκλήσεων σε ολόκληρη την 
Ευρώπη και, σε πολλές περιπτώσεις, 
παγκοσμίως, απαιτεί μια απάντηση που να 
χαρακτηρίζεται από μακροχρόνια και 
συντονισμένη στήριξη της συνεργασίας 
μεταξύ άριστων, πολυεπιστημονικών και 
πολυτομεακών ομάδων.

Or. fr

Τροπολογία 1310
Marita Ulvskog

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα 1 – Μέρος 3 – σημείο 1 – σημείο 1.2 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η απάντηση εξαρτάται από την αριστεία 
στην έρευνα για τη βελτίωση της 
θεμελιώδους κατανόησης της υγείας, των 
ασθενειών, της αναπηρίας, της ανάπτυξης 
και της γήρανσης (συμπεριλαμβανομένου 
του προσδόκιμου ζωής), καθώς και την 
απρόσκοπτη και ευρεία μεταφορά της 
παραγόμενης και υφιστάμενης γνώσης σε 

Η απάντηση εξαρτάται από την αριστεία 
στην έρευνα για τη βελτίωση της 
θεμελιώδους κατανόησης των 
καθοριστικών παραγόντων της υγείας, 
των ασθενειών, της αναπηρίας, της 
ανάπτυξης και της γήρανσης
(συμπεριλαμβανομένου του προσδόκιμου 
ζωής), καθώς και την απρόσκοπτη και 
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καινοτόμα, κλιμακούμενα και 
αποτελεσματικά προϊόντα, στρατηγικές, 
παρεμβάσεις και υπηρεσίες. Επιπλέον, η 
καταλληλότητα αυτών των προκλήσεων σε 
ολόκληρη την Ευρώπη και, σε πολλές 
περιπτώσεις, παγκοσμίως, απαιτεί μια 
απάντηση που να χαρακτηρίζεται από 
μακροχρόνια και συντονισμένη στήριξη 
της συνεργασίας μεταξύ άριστων, 
πολυεπιστημονικών και πολυτομεακών 
ομάδων.

ευρεία μεταφορά της παραγόμενης και 
υφιστάμενης γνώσης σε καινοτόμα, 
κλιμακούμενα και αποτελεσματικά 
προϊόντα, στρατηγικές, παρεμβάσεις και 
υπηρεσίες. Επιπλέον, η καταλληλότητα 
αυτών των προκλήσεων σε ολόκληρη την 
Ευρώπη και, σε πολλές περιπτώσεις, 
παγκοσμίως, απαιτεί μια απάντηση που να 
χαρακτηρίζεται από μακροχρόνια και 
συντονισμένη στήριξη της συνεργασίας 
μεταξύ άριστων, πολυεπιστημονικών και 
πολυτομεακών ομάδων. Θα πρέπει επίσης 
να αντιμετωπιστεί η πρόκληση και από 
τη σκοπιά των κοινωνικών, οικονομικών 
και ανθρωπιστικών επιστημών.

Or. en

Τροπολογία 1311
Jean-Pierre Audy

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα 1 – Μέρος 3 – σημείο 1 – σημείο 1.2 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η απάντηση εξαρτάται από την αριστεία 
στην έρευνα για τη βελτίωση της 
θεμελιώδους κατανόησης της υγείας, των 
ασθενειών, της αναπηρίας, της ανάπτυξης 
και της γήρανσης (συμπεριλαμβανομένου 
του προσδόκιμου ζωής), καθώς και την 
απρόσκοπτη και ευρεία μεταφορά της 
παραγόμενης και υφιστάμενης γνώσης σε 
καινοτόμα, κλιμακούμενα και 
αποτελεσματικά προϊόντα, στρατηγικές, 
παρεμβάσεις και υπηρεσίες. Επιπλέον, η 
καταλληλότητα αυτών των προκλήσεων σε 
ολόκληρη την Ευρώπη και, σε πολλές 
περιπτώσεις, παγκοσμίως, απαιτεί μια 
απάντηση που να χαρακτηρίζεται από 
μακροχρόνια και συντονισμένη στήριξη 
της συνεργασίας μεταξύ άριστων, 
πολυεπιστημονικών και πολυτομεακών 
ομάδων.

Η απάντηση εξαρτάται από την αριστεία 
στην έρευνα για τη βελτίωση της 
θεμελιώδους κατανόησης της υγείας, των 
ασθενειών, της αναπηρίας, της ανάπτυξης 
και της γήρανσης (συμπεριλαμβανομένου 
του προσδόκιμου ζωής), καθώς και την 
απρόσκοπτη και ευρεία μεταφορά της 
παραγόμενης και υφιστάμενης γνώσης σε 
καινοτόμα, κλιμακούμενα και 
αποτελεσματικά προϊόντα, στρατηγικές, 
παρεμβάσεις και υπηρεσίες. Επιπλέον, η 
καταλληλότητα αυτών των προκλήσεων σε 
ολόκληρη την Ευρώπη και, σε πολλές 
περιπτώσεις, παγκοσμίως, απαιτεί μια 
απάντηση που να χαρακτηρίζεται από 
μακροχρόνια και συντονισμένη στήριξη 
της συνεργασίας μεταξύ άριστων, 
πολυεπιστημονικών και πολυτομεακών 
ομάδων σε παγκόσμιο επίπεδο, 
συμπεριλαμβανομένης της ικανότητας 
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έρευνας και ανάπτυξης σε περιοχές με 
ενδημικές ασθένειες.

Για την πρόκληση αυτή καθώς και για 
άλλες, η επιτυχία από άποψη καινοτομίας 
εξαρτάται από την σωστή ισορροπία 
μεταξύ αρχικής έρευνας και στήριξης 
στις εφαρμογές.  Η συλλογική έρευνα 
συμπληρώνει την έρευνα 
αιαναγνωριστικής φάσης η οποία 
χρηματοδοτείται στον πρώτο πυλώνα. Η 
αρχική συλλογική έρευνα αποτελεί 
στρατηγικό εργαλείο που πρέπει να 
χρηματοδοτηθεί στον ίδιο βαθμό με την 
κλινική έρευνα προκειμένου να καταστεί 
η Ευρώπη πιο ανταγωνιστική στον τομέα 
της υγείας.

Or. en

Τροπολογία 1312
Britta Thomsen

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα 1– Μέρος 3 – σημείο 1 – σημείο 1.2 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η απάντηση εξαρτάται από την αριστεία 
στην έρευνα για τη βελτίωση της 
θεμελιώδους κατανόησης της υγείας, των 
ασθενειών, της αναπηρίας, της ανάπτυξης 
και της γήρανσης (συμπεριλαμβανομένου 
του προσδόκιμου ζωής), καθώς και την 
απρόσκοπτη και ευρεία μεταφορά της 
παραγόμενης και υφιστάμενης γνώσης σε 
καινοτόμα, κλιμακούμενα και
αποτελεσματικά προϊόντα, στρατηγικές, 
παρεμβάσεις και υπηρεσίες. Επιπλέον, η 
καταλληλότητα αυτών των προκλήσεων σε 
ολόκληρη την Ευρώπη και, σε πολλές 
περιπτώσεις, παγκοσμίως, απαιτεί μια 
απάντηση που να χαρακτηρίζεται από 
μακροχρόνια και συντονισμένη στήριξη 
της συνεργασίας μεταξύ άριστων, 
πολυεπιστημονικών και πολυτομεακών 

Η απάντηση εξαρτάται από την αριστεία 
στην έρευνα για τη βελτίωση της 
θεμελιώδους κατανόησης της υγείας, των 
ασθενειών, της αναπηρίας, της ανάπτυξης 
και της γήρανσης (συμπεριλαμβανομένου 
του προσδόκιμου ζωής), καθώς και την 
απρόσκοπτη και ευρεία μεταφορά της 
παραγόμενης και υφιστάμενης γνώσης σε 
καινοτόμα, κλιμακούμενα αποτελεσματικά
και προσβάσιμα προϊόντα, στρατηγικές, 
παρεμβάσεις και υπηρεσίες. Επιπλέον, η 
καταλληλότητα αυτών των προκλήσεων σε 
ολόκληρη την Ευρώπη και, σε πολλές 
περιπτώσεις, παγκοσμίως, απαιτεί μια 
απάντηση που να χαρακτηρίζεται από 
μακροχρόνια και συντονισμένη στήριξη 
της συνεργασίας μεταξύ άριστων, 
πολυεπιστημονικών και πολυτομεακών 
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ομάδων. ομάδων.

Or. en

Αιτιολόγηση

Εάν ο σκοπός της έρευνας είναι να παράσχει το μέγιστο κοινωνικό όφελος, είναι απαραίτητο, 
πέρα από την προσφορά αποτελεσματικών και καινοτόμων λύσεων, να καταστεί δυνατή η 
πρόσβαση του ευρέως κοινού σε αυτές. 

Τροπολογία 1313
Philippe Lamberts
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα 1 – Μέρος 3 – σημείο 1 – σημείο 1.2 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η απάντηση εξαρτάται από την αριστεία 
στην έρευνα για τη βελτίωση της 
θεμελιώδους κατανόησης της υγείας, των 
ασθενειών, της αναπηρίας, της ανάπτυξης 
και της γήρανσης (συμπεριλαμβανομένου 
του προσδόκιμου ζωής), καθώς και την 
απρόσκοπτη και ευρεία μεταφορά της 
παραγόμενης και υφιστάμενης γνώσης σε 
καινοτόμα, κλιμακούμενα και
αποτελεσματικά προϊόντα, στρατηγικές, 
παρεμβάσεις και υπηρεσίες. Επιπλέον, η 
καταλληλότητα αυτών των προκλήσεων σε 
ολόκληρη την Ευρώπη και, σε πολλές 
περιπτώσεις, παγκοσμίως, απαιτεί μια 
απάντηση που να χαρακτηρίζεται από 
μακροχρόνια και συντονισμένη στήριξη 
της συνεργασίας μεταξύ άριστων, 
πολυεπιστημονικών και πολυτομεακών 
ομάδων.

Η απάντηση εξαρτάται από την αριστεία 
στην έρευνα για τη βελτίωση της 
θεμελιώδους κατανόησης της υγείας, των 
ασθενειών, της αναπηρίας, της ανάπτυξης 
και της γήρανσης (συμπεριλαμβανομένου 
του προσδόκιμου ζωής), καθώς και την 
απρόσκοπτη και ευρεία μεταφορά της 
παραγόμενης και υφιστάμενης γνώσης σε 
καινοτόμα, κλιμακούμενα, 
αποτελεσματικά και προσβάσιμα
προϊόντα, στρατηγικές, παρεμβάσεις και 
υπηρεσίες. Επιπλέον, η καταλληλότητα 
αυτών των προκλήσεων σε ολόκληρη την 
Ευρώπη και, σε πολλές περιπτώσεις, 
παγκοσμίως, απαιτεί μια απάντηση που να 
χαρακτηρίζεται από μακροχρόνια και 
συντονισμένη στήριξη της συνεργασίας 
μεταξύ άριστων, πολυεπιστημονικών και 
πολυτομεακών ομάδων.

Or. en

Τροπολογία 1314
Marisa Matias
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Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα 1 – Μέρος 3 – σημείο 1 – σημείο 1.2 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η απάντηση εξαρτάται από την αριστεία 
στην έρευνα για τη βελτίωση της 
θεμελιώδους κατανόησης της υγείας, των 
ασθενειών, της αναπηρίας, της ανάπτυξης 
και της γήρανσης (συμπεριλαμβανομένου 
του προσδόκιμου ζωής), καθώς και την 
απρόσκοπτη και ευρεία μεταφορά της 
παραγόμενης και υφιστάμενης γνώσης σε 
καινοτόμα, κλιμακούμενα και
αποτελεσματικά προϊόντα, στρατηγικές, 
παρεμβάσεις και υπηρεσίες. Επιπλέον, η 
καταλληλότητα αυτών των προκλήσεων σε 
ολόκληρη την Ευρώπη και, σε πολλές 
περιπτώσεις, παγκοσμίως, απαιτεί μια 
απάντηση που να χαρακτηρίζεται από 
μακροχρόνια και συντονισμένη στήριξη 
της συνεργασίας μεταξύ άριστων, 
πολυεπιστημονικών και πολυτομεακών 
ομάδων.

Η απάντηση εξαρτάται από την αριστεία 
στην έρευνα για τη βελτίωση της 
θεμελιώδους κατανόησης της υγείας, των 
ασθενειών, της αναπηρίας, της ανάπτυξης 
και της γήρανσης (συμπεριλαμβανομένου 
του προσδόκιμου ζωής), καθώς και την 
απρόσκοπτη και ευρεία μεταφορά της 
παραγόμενης και υφιστάμενης γνώσης σε 
καινοτόμα, κλιμακούμενα, 
αποτελεσματικά και προσβάσιμα
προϊόντα, στρατηγικές, παρεμβάσεις και 
υπηρεσίες. Επιπλέον, η καταλληλότητα 
αυτών των προκλήσεων σε ολόκληρη την 
Ευρώπη και, σε πολλές περιπτώσεις, 
παγκοσμίως, απαιτεί μια απάντηση που να 
χαρακτηρίζεται από μακροχρόνια και 
συντονισμένη στήριξη της συνεργασίας 
μεταξύ άριστων, πολυεπιστημονικών και 
πολυτομεακών ομάδων.

Or. en

Τροπολογία 1315
Kent Johansson, Hannu Takkula, Jens Rohde, Fiona Hall

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα 1 – Μέρος 3 – σημείο 1 – σημείο 1.2 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η απάντηση εξαρτάται από την αριστεία 
στην έρευνα για τη βελτίωση της 
θεμελιώδους κατανόησης της υγείας, των 
ασθενειών, της αναπηρίας, της ανάπτυξης 
και της γήρανσης (συμπεριλαμβανομένου 
του προσδόκιμου ζωής), καθώς και την 
απρόσκοπτη και ευρεία μεταφορά της 
παραγόμενης και υφιστάμενης γνώσης σε 
καινοτόμα, κλιμακούμενα και
αποτελεσματικά προϊόντα, στρατηγικές, 
παρεμβάσεις και υπηρεσίες. Επιπλέον, η 

Η απάντηση εξαρτάται από την αριστεία 
στην έρευνα για τη βελτίωση της 
θεμελιώδους κατανόησης της υγείας, των 
ασθενειών, της αναπηρίας, της ανάπτυξης 
και της γήρανσης (συμπεριλαμβανομένου 
του προσδόκιμου ζωής), καθώς και την 
απρόσκοπτη και ευρεία μεταφορά της 
παραγόμενης και υφιστάμενης γνώσης σε 
καινοτόμα, κλιμακούμενα, 
αποτελεσματικά και προσβάσιμα
προϊόντα, στρατηγικές, παρεμβάσεις και 
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καταλληλότητα αυτών των προκλήσεων σε 
ολόκληρη την Ευρώπη και, σε πολλές 
περιπτώσεις, παγκοσμίως, απαιτεί μια 
απάντηση που να χαρακτηρίζεται από 
μακροχρόνια και συντονισμένη στήριξη 
της συνεργασίας μεταξύ άριστων, 
πολυεπιστημονικών και πολυτομεακών 
ομάδων.

υπηρεσίες. Επιπλέον, η καταλληλότητα 
αυτών των προκλήσεων σε ολόκληρη την 
Ευρώπη και, σε πολλές περιπτώσεις, 
παγκοσμίως, απαιτεί μια απάντηση που να 
χαρακτηρίζεται από μακροχρόνια και 
συντονισμένη στήριξη της συνεργασίας 
μεταξύ άριστων, πολυεπιστημονικών και 
πολυτομεακών ομάδων.

Or. en

Αιτιολόγηση

Εάν ο σκοπός της έρευνας είναι να παράσχει το μέγιστο κοινωνικό όφελος, είναι απαραίτητο να 
καταστεί δυνατή η πρόσβαση του ευρέως κοινού σε αυτές.

Τροπολογία 1316
Cristina Gutiérrez-Cortines, Françoise Grossetête, Alejo Vidal-Quadras

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα 1 – Μέρος 3 – σημείο 1 – σημείο 1.2 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η απάντηση εξαρτάται από την αριστεία 
στην έρευνα για τη βελτίωση της 
θεμελιώδους κατανόησης της υγείας, των 
ασθενειών, της αναπηρίας, της ανάπτυξης 
και της γήρανσης (συμπεριλαμβανομένου 
του προσδόκιμου ζωής), καθώς και την 
απρόσκοπτη και ευρεία μεταφορά της 
παραγόμενης και υφιστάμενης γνώσης σε 
καινοτόμα, κλιμακούμενα και
αποτελεσματικά προϊόντα, στρατηγικές, 
παρεμβάσεις και υπηρεσίες. Επιπλέον, η 
καταλληλότητα αυτών των προκλήσεων σε 
ολόκληρη την Ευρώπη και, σε πολλές 
περιπτώσεις, παγκοσμίως, απαιτεί μια 
απάντηση που να χαρακτηρίζεται από 
μακροχρόνια και συντονισμένη στήριξη 
της συνεργασίας μεταξύ άριστων, 
πολυεπιστημονικών και πολυτομεακών 
ομάδων.

Η απάντηση εξαρτάται από την αριστεία 
στην έρευνα για τη βελτίωση της 
θεμελιώδους κατανόησης της υγείας, των 
ασθενειών, της αναπηρίας, της ανάπτυξης 
και της γήρανσης (συμπεριλαμβανομένου 
του προσδόκιμου ζωής), καθώς και την 
απρόσκοπτη και ευρεία μεταφορά της 
παραγόμενης και υφιστάμενης γνώσης σε 
καινοτόμα, κλιμακούμενα, 
αποτελεσματικά και προσβάσιμα
προϊόντα, στρατηγικές, παρεμβάσεις και 
υπηρεσίες. Επιπλέον, η καταλληλότητα 
αυτών των προκλήσεων σε ολόκληρη την 
Ευρώπη και, σε πολλές περιπτώσεις, 
παγκοσμίως, απαιτεί μια απάντηση που να 
χαρακτηρίζεται από μακροχρόνια και 
συντονισμένη στήριξη της συνεργασίας 
μεταξύ άριστων, πολυεπιστημονικών και 
πολυτομεακών ομάδων.

Or. en



AM\907849EL.doc 13/200 PE492.789v01-00

EL

Αιτιολόγηση

Εάν ο σκοπός της έρευνας είναι να παράσχει το μέγιστο κοινωνικό όφελος, είναι απαραίτητο, 
πέρα από την προσφορά αποτελεσματικών και καινοτόμων λύσεων, να καταστεί δυνατή η 
πρόσβαση του ευρέως κοινού σε αυτές. 

Τροπολογία 1317
Christian Ehler

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα 1 – Μέρος 3 – σημείο 1 – σημείο 1.2 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η απάντηση εξαρτάται από την αριστεία 
στην έρευνα για τη βελτίωση της 
θεμελιώδους κατανόησης της υγείας, των 
ασθενειών, της αναπηρίας, της ανάπτυξης 
και της γήρανσης (συμπεριλαμβανομένου 
του προσδόκιμου ζωής), καθώς και την 
απρόσκοπτη και ευρεία μεταφορά της 
παραγόμενης και υφιστάμενης γνώσης σε 
καινοτόμα, κλιμακούμενα και
αποτελεσματικά προϊόντα, στρατηγικές, 
παρεμβάσεις και υπηρεσίες. Επιπλέον, η 
καταλληλότητα αυτών των προκλήσεων σε 
ολόκληρη την Ευρώπη και, σε πολλές 
περιπτώσεις, παγκοσμίως, απαιτεί μια 
απάντηση που να χαρακτηρίζεται από 
μακροχρόνια και συντονισμένη στήριξη 
της συνεργασίας μεταξύ άριστων, 
πολυεπιστημονικών και πολυτομεακών 
ομάδων.

Η απάντηση εξαρτάται από την αριστεία 
στην έρευνα για τη βελτίωση της 
θεμελιώδους κατανόησης της υγείας, των 
ασθενειών, της αναπηρίας, της ανάπτυξης 
και της γήρανσης (συμπεριλαμβανομένου 
του προσδόκιμου ζωής), καθώς και την 
απρόσκοπτη και ευρεία μεταφορά της 
παραγόμενης και υφιστάμενης γνώσης σε 
καινοτόμα, κλιμακούμενα, 
αποτελεσματικά και ασφαλή προϊόντα, 
στρατηγικές, παρεμβάσεις και υπηρεσίες.
Επιπλέον, η καταλληλότητα αυτών των 
προκλήσεων σε ολόκληρη την Ευρώπη 
και, σε πολλές περιπτώσεις, παγκοσμίως, 
απαιτεί μια απάντηση που να 
χαρακτηρίζεται από μακροχρόνια και 
συντονισμένη στήριξη της συνεργασίας 
μεταξύ άριστων, πολυεπιστημονικών και 
πολυτομεακών ομάδων.

Or. en

Τροπολογία 1318
Lambert van Nistelrooij, Cristina Gutiérrez-Cortines

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα 1 – Μέρος 3 – σημείο 1 – σημείο 1.2 – παράγραφος 3
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Ομοίως, η πολυπλοκότητα της πρόκλησης 
και η αλληλεξάρτηση των στοιχείων της 
απαιτεί αντιμετώπιση σε ευρωπαϊκό 
επίπεδο. Πολλές προσεγγίσεις, εργαλεία 
και τεχνολογίες έχουν εφαρμοσιμότητα σε 
πολλούς τομείς έρευνας και καινοτομίας 
της εν λόγω πρόκλησης και στηρίζονται 
βέλτιστα σε επίπεδο Ένωσης. Σε αυτές 
συγκαταλέγονται η σύσταση 
μακροχρόνιων ομάδων πληθυσμού και η 
διεξαγωγή κλινικών δοκιμών, η κλινική 
χρήση τεχνολογιών «-ωματικής» ή η 
ανάπτυξη των ΤΠΕ και οι εφαρμογές τους 
στην πρακτική υγειονομική περίθαλψη, 
ιδίως στην ηλεκτρονική υγεία. Οι 
απαιτήσεις ειδικών πληθυσμών 
αντιμετωπίζονται επίσης καλύτερα με 
ολοκληρωμένο τρόπο, παραδείγματος 
χάριν ανάπτυξη στρωματοποιημένων ή/και 
εξατομικευμένων φαρμάκων, θεραπεία 
σπάνιων νόσων, καθώς και παροχή λύσεων 
υποβοηθούμενης και ανεξάρτητης 
διαβίωσης.

Ομοίως, η πολυπλοκότητα της πρόκλησης 
και η αλληλεξάρτηση των στοιχείων της 
απαιτεί αντιμετώπιση σε ευρωπαϊκό 
επίπεδο. Πολλές προσεγγίσεις, εργαλεία 
και τεχνολογίες έχουν εφαρμοσιμότητα σε 
πολλούς τομείς έρευνας και καινοτομίας 
της εν λόγω πρόκλησης και στηρίζονται 
βέλτιστα σε επίπεδο Ένωσης. Σε αυτές 
συγκαταλέγονται η σύσταση 
μακροχρόνιων ομάδων πληθυσμού και η 
διεξαγωγή κλινικών δοκιμών (οι οποίες 
επικεντρώνονται στις εξελίξεις και στις 
συνέπειες των φαρμάκων σε όλες τις 
ηλικιακές ομάδες), η κλινική χρήση 
τεχνολογιών «-ωματικής» ή η ανάπτυξη 
των ΤΠΕ και οι εφαρμογές τους στην 
πρακτική υγειονομική περίθαλψη, ιδίως 
στην ηλεκτρονική υγεία. Οι απαιτήσεις 
ειδικών πληθυσμών αντιμετωπίζονται 
επίσης καλύτερα με ολοκληρωμένο τρόπο, 
παραδείγματος χάριν ανάπτυξη 
στρωματοποιημένων ή/και 
εξατομικευμένων φαρμάκων, θεραπεία 
σπάνιων νόσων, κατάλληλα φάρμακα 
προς χρήση των ηλικιωμένων  καθώς και 
παροχή λύσεων υποβοηθούμενης και 
ανεξάρτητης διαβίωσης.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η έλλειψη στοιχείων σχετικά με τις συνέπειες των φαρμάκων στον γηραιότερο πληθυσμό 
δημιουργεί ευρεία και αυξανόμενη ανακολουθία μεταξύ των αποτελεσμάτων των κλινικών 
δοκιμών και της κλινικής πρακτικής.   Η κατάσταση αυτή δεν μπορεί να δικαιολογηθεί λόγω 
του αυξανόμενου αριθμού γηραιότερων ασθενών· υπάρχουν πρακτικές επιπτώσεις, εφόσον η 
τρέχουσα έλλειψη στοιχείων δημιουργεί προβλήματα για τους γιατρούς. Αυτό συνιστά σημαντικό 
εμπόδιο στο στόχο της ΕΕ να ενισχυθεί η υγιής και ενεργός γήρανση και να αυξηθεί το 
προσδόκιμο ζωής. Η χρηματοδοτούμενη από την ΕΕ έρευνα θα μπορούσε να στηρίξει την 
ανάπτυξη ειδικών κλινικών δοκιμών, π.χ. με προσαρμοσμένο σχεδιασμό προκειμένου να 
καταδείξει την αποτελεσματικότητα, αποδοτικότητα και ασφάλεια των φαρμάκων για τους 
ηλικιωμένους.
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Τροπολογία 1319
Jean-Pierre Audy

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα 1 – Μέρος 3 – σημείο 1 – 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. Τα ιαματικά 
λουτρά, τα οποία αποτελούν ευρωπαϊκή 
ιδιαιτερότητα, θα πρέπει να αποτελέσουν 
το αντικείμενο κατάλληλης έρευνας τόσο 
για την πρόληψη όσο και για την 
περίθαλψη και την ευεξία. 

Or. fr

Τροπολογία 1320
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα 1 – Μέρος 3 – σημείο 1 – 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, 

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, η ευεξία και η πρόληψη ασθενειών 
εξαρτώνται επίσης από την κατανόηση των
βιολογικών και κοινωνικών καθοριστικών 
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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.

παραγόντων για την υγεία, τα 
αποτελεσματικά εργαλεία πρόληψης (όπως 
τα εμβόλια και πολιτικές παρεμβάσεις 
που στοχεύουν κοινωνικούς 
καθοριστικούς παράγοντες και ομάδες 
κινδύνου), την αποτελεσματική προαγωγή 
της υγείας, την επιτήρηση της υγείας και 
των ασθενειών και την ετοιμότητα, καθώς 
και τα αποτελεσματικά προγράμματα 
προσυμπτωματικού ελέγχου.

Or. en

Τροπολογία 1321
Teresa Riera Madurell

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα 1 – Μέρος 3 – σημείο 1 – 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, 
συμπεριλαμβανομένων των 
επαγγελματικών 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.

Or. en

Τροπολογία 1322
Marita Ulvskog
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Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα 1 – Μέρος 3 – σημείο 1 – 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 
κοινωνικοοικονομικής θέσης και του 
φύλου, 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 1323
Britta Thomsen

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα 1 – Μέρος 3 – σημείο 1 - σημείο 1.3 – παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Επιπλέον, εξακολουθεί να υπάρχει ευρύ 
φάσμα προβλημάτων προαγωγής της 
υγείας στην λειτουργία των εθνικών και 
παγκόσμιων συστημάτων και ιδρυμάτων 
υγειονομικής περίθαλψης και 
συγκεκριμένα οι κοινωνικές, 
δεοντολογικές, πολιτιστικές και 
επικοινωνιακές διαδικασίες που 
εμπλέκονται στην αλληλεπίδραση μεταξύ 
διαφόρων ομάδων επαγγελματιών, 
πολιτικών, ασθενών και των συγγενών 
τους.  Η διερεύνηση και κατανόηση 
τέτοιων προβλημάτων απαιτεί την 
εμπλοκή κοινωνικής, επιστημονικής, 
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πολιτιστικής και επικοινωνιακής 
εμπειρογνωσίας.

Or. en

Τροπολογία 1324
Catherine Trautmann, Henri Weber

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα 1 – Μέρος 3 – σημείο 1 – 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, φυσικής ανικανότητας και 
μειωμένης λειτουργικότητας 
υποστηρίζονται από τη θεμελιώδη 
κατανόηση των καθοριστικών παραγόντων 
και αιτιών τους, των διεργασιών και 
επιπτώσεών τους, συμπεριλαμβανομένων 
των διακρίσεων που συνδέονται με την 
αναπηρία και τα υφιστάμενα εμπόδια στο 
κοινωνικό περιβάλλον 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. fr

Τροπολογία 1325
Lambert van Nistelrooij, Cristina Gutiérrez-Cortines

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα 1 – Μέρος 3 – σημείο 1 – σημείο 1.3 – παράγραφος 2
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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, η οποία θα εξετάζει 
όλες τις ηλικιακές ομάδες ούτως ώστε να 
εξασφαλισθεί ότι τα φάρμακα είναι 
προσαρμοσμένα στην χρήση τους.

Or. en

Αιτιολόγηση

Δεδομένου ότι οι ηλικιωμένοι αποτελούν την ευρύτερη ομάδα χρηστών φαρμακευτικών 
προϊόντων, πρέπει να καταβληθούν προσπάθειες για να εξασφαλισθεί ότι έχουν ελεγχθεί οι 
παρενέργειες των φαρμάκων που λαμβάνει αυτή η ηλικιακή ομάδα.   Αυτό ευθυγραμμίζεται με 
την έμφαση που δίδει σήμερα η ΕΕ στην ασφάλεια των ασθενών.

Τροπολογία 1326
Cristina Gutiérrez-Cortines, Françoise Grossetête, Pilar del Castillo Vera, Maria Da 
Graça Carvalho, Alejo Vidal-Quadras

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα 1 – Μέρος 3 – σημείο 1 - σημείο 1.3 – παράγραφος 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Πρέπει να αναπτυχθούν εξατομικευμένα 
φάρμακα προκειμένου να δημιουργηθούν 
νέες στρατηγικές πρόληψης και 
θεραπείας οι οποίες θα μπορούν να 
προσαρμοσθούν στις ανάγκες των 
ασθενών, ούτως ώστε να αυξηθεί η 
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πρόληψη και ο έγκαιρος εντοπισμός 
ασθενειών. Πρέπει να προσδιορισθούν, να 
διευκρινισθούν περαιτέρω και να 
αναπτυχθούν μέσω έρευνας οι 
παράγοντες που επηρεάζουν την λήψη 
αποφάσεων σε θέματα θεραπείας. 

Or. en

Τροπολογία 1327
Marita Ulvskog

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα 1 – Μέρος 3 – σημείο 1 – σημείο 1.3 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η αυξανόμενη επιβάρυνση των νόσων και 
της αναπηρίας στο πλαίσιο της γήρανσης 
του πληθυσμού θέτει περαιτέρω 
απαιτήσεις στους τομείς υγείας και 
φροντίδας. 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. Οι προσπάθειες αυτές θα 
συμβάλλουν στην αύξηση και επιμήκυνση 
της διάρκειας της σωματικής, κοινωνικής 
και πνευματικής ευημερίας τους.

Αποτελεί κοινωνιακή πρόκληση να 
εξασφαλισθεί η ίση πρόσβαση στην υγεία 
και την ευεξία και να εξαλειφθεί η 
σημασία της κοινωνικοοικονομικής 
θέσης και του φύλου, παράλληλα με την 
διαχείριση των αναγκών στους τομείς της
υγείας και φροντίδας λόγω της 
δημογραφικής μεταβολής. 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. Οι προσπάθειες αυτές θα 
συμβάλλουν στην αύξηση και επιμήκυνση 
της διάρκειας της σωματικής, κοινωνικής 
και πνευματικής ευημερίας τους.

Or. en
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Τροπολογία 1328
Romana Jordan

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα 1 – Μέρος 3 – σημείο 1 – σημείο 1.3 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η αυξανόμενη επιβάρυνση των νόσων και 
της αναπηρίας στο πλαίσιο της γήρανσης 
του πληθυσμού θέτει περαιτέρω 
απαιτήσεις στους τομείς υγείας και 
φροντίδας. 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. Οι προσπάθειες αυτές θα 
συμβάλλουν στην αύξηση και επιμήκυνση 
της διάρκειας της σωματικής, κοινωνικής 
και πνευματικής ευημερίας τους.

Η αυξανόμενη επιβάρυνση των νόσων και 
της αναπηρίας στο πλαίσιο της γήρανσης 
του πληθυσμού θέτει περαιτέρω 
απαιτήσεις στους τομείς υγείας και 
φροντίδας. 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 καθώς επίσης να μειωθεί το 
κόστος με νέες θεραπείες και 
εναλλακτικές οικονομικά αποδοτικές 
μεθόδους βιοτεχνολογικής παραγωγής. Οι 
προσπάθειες αυτές θα συμβάλλουν στην 
αύξηση και επιμήκυνση της διάρκειας της 
σωματικής, κοινωνικής και πνευματικής 
ευημερίας τους.

Or. en

Τροπολογία 1329
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα 1 – Μέρος 3 – σημείο 1 – σημείο 1.3 – παράγραφος 3
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η αυξανόμενη επιβάρυνση των νόσων και 
της αναπηρίας στο πλαίσιο της γήρανσης 
του πληθυσμού θέτει περαιτέρω 
απαιτήσεις στους τομείς υγείας και 
φροντίδας. 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. Οι προσπάθειες αυτές θα 
συμβάλλουν στην αύξηση και επιμήκυνση 
της διάρκειας της σωματικής, κοινωνικής 
και πνευματικής ευημερίας τους.

Η αυξανόμενη επιβάρυνση των νόσων και 
της αναπηρίας ενός πληθυσμού που πάσχει 
από περισσότερες χρόνιες ασθένειες από 
μια ολοένα μικρότερη ηλικία θέτει 
περαιτέρω απαιτήσεις στους τομείς υγείας 
και φροντίδας. 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. Οι προσπάθειες αυτές θα 
συμβάλλουν στην αύξηση και επιμήκυνση 
της διάρκειας της σωματικής, κοινωνικής 
και πνευματικής ευημερίας τους.

Or. en

Τροπολογία 1330
Teresa Riera Madurell

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα 1 – Μέρος 3 – σημείο 1 – σημείο 1.3 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η αυξανόμενη επιβάρυνση των νόσων και 
της αναπηρίας στο πλαίσιο της γήρανσης 
του πληθυσμού θέτει περαιτέρω 
απαιτήσεις στους τομείς υγείας και 
φροντίδας. Προκειμένου να διατηρηθούν η 
αποτελεσματική υγεία και περίθαλψη για 
όλες τις ηλικίες, απαιτούνται προσπάθειες 
για τη βελτίωση της διαδικασίας λήψης 

Η αυξανόμενη επιβάρυνση των νόσων και 
της αναπηρίας παράλληλα με προβλήματα 
κινητικότητας και προσβασιμότητας στο 
πλαίσιο της γήρανσης του πληθυσμού 
θέτει περαιτέρω απαιτήσεις στους τομείς
υγείας και φροντίδας. Προκειμένου να 
διατηρηθούν η αποτελεσματική υγεία και 
περίθαλψη για όλες τις ηλικίες, 
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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. Οι προσπάθειες αυτές θα 
συμβάλλουν στην αύξηση και επιμήκυνση 
της διάρκειας της σωματικής, κοινωνικής 
και πνευματικής ευημερίας τους.

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. Οι προσπάθειες αυτές θα 
συμβάλλουν στην αύξηση και επιμήκυνση 
της διάρκειας της σωματικής, κοινωνικής 
και πνευματικής ευημερίας τους.

Or. en

Τροπολογία 1331
Oreste Rossi

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα 1 – Μέρος 3 – σημείο 1 – 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 

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 παθήσεις και στα άτομα με ειδικές 
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ανεξάρτητα. Αυτό συμβάλλει στην αύξηση 
και παράταση της διάρκειας της 
σωματικής, κοινωνικής και ψυχικής 
ευεξίας.

ανάγκες, να παραμένουν ενεργά και 
ανεξάρτητα. Αυτό συμβάλλει στην αύξηση 
και παράταση της διάρκειας της 
σωματικής, κοινωνικής και ψυχικής 
ευεξίας.

Or. it

Τροπολογία 1332
Vicky Ford

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα 1 – Μέρος 3 – σημείο 1 – σημείο 1.3 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η αυξανόμενη επιβάρυνση των νόσων και 
της αναπηρίας στο πλαίσιο της γήρανσης 
του πληθυσμού θέτει περαιτέρω 
απαιτήσεις στους τομείς υγείας και 
φροντίδας. 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. Οι προσπάθειες αυτές θα 
συμβάλλουν στην αύξηση και επιμήκυνση 
της διάρκειας της σωματικής, κοινωνικής 
και πνευματικής ευημερίας τους.

Η αυξανόμενη επιβάρυνση των νόσων και 
της αναπηρίας στο πλαίσιο της γήρανσης 
του πληθυσμού θέτει περαιτέρω 
απαιτήσεις στους τομείς υγείας και 
φροντίδας. 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. Οι προσπάθειες αυτές θα 
συμβάλλουν στην αύξηση και επιμήκυνση 
της διάρκειας της σωματικής, κοινωνικής 
και πνευματικής ευημερίας τους.

Or. en
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Τροπολογία 1333
Amalia Sartori

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα 1 – Μέρος 3 – σημείο 1 – σημείο 1.3 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η αυξανόμενη επιβάρυνση των νόσων και 
της αναπηρίας στο πλαίσιο της γήρανσης 
του πληθυσμού θέτει περαιτέρω 
απαιτήσεις στους τομείς υγείας και 
φροντίδας. 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. Οι προσπάθειες αυτές θα 
συμβάλλουν στην αύξηση και επιμήκυνση 
της διάρκειας της σωματικής, κοινωνικής 
και πνευματικής ευημερίας τους.

Η αυξανόμενη επιβάρυνση των νόσων και 
της αναπηρίας στο πλαίσιο της γήρανσης 
του πληθυσμού θέτει περαιτέρω 
απαιτήσεις στους τομείς υγείας και 
φροντίδας. 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. Οι προσπάθειες αυτές θα 
συμβάλλουν στην αύξηση και επιμήκυνση 
της διάρκειας της σωματικής, κοινωνικής 
και πνευματικής ευημερίας τους.

Or. en

Αιτιολόγηση

Οι χρόνιες ασθένειες είναι η μεγαλύτερη πρόκληση στον στόχο της ΕΕ να προστεθούν δύο υγιή 
χρόνια ζωής στους πολίτες της Ευρώπης έως το 2020.   Πρέπει να γίνει ειδική μνεία στην 
μέριμνα για όλα τα άτομα με χρόνιες ασθένειες ώστε να επωφελούνται από τη βελτιωμένη 
διαδικασία λήψης αποφάσεων κατά την πρόληψη και θεραπεία, τη διάδοση των καλύτερων 
πρακτικών και την αποδοχή των τεχνολογικών και κοινωνικών καινοτομιών. 

Τροπολογία 1334
Jean-Pierre Audy, Françoise Grossetête, Maria Da Graça Carvalho
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Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα 1 – Τμήμα 3 – σημείο 1 – σημείο 1.3 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η αυξανόμενη επιβάρυνση των νόσων και 
της αναπηρίας στο πλαίσιο της γήρανσης 
του πληθυσμού θέτει περαιτέρω 
απαιτήσεις στους τομείς υγείας και 
φροντίδας. 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. Οι προσπάθειες αυτές θα 
συμβάλλουν στην αύξηση και επιμήκυνση 
της διάρκειας της σωματικής, κοινωνικής 
και πνευματικής ευημερίας τους.

Η αυξανόμενη επιβάρυνση των νόσων και 
της αναπηρίας στο πλαίσιο της γήρανσης 
του πληθυσμού θέτει περαιτέρω 
απαιτήσεις στους τομείς υγείας και 
φροντίδας. 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. Οι προσπάθειες αυτές θα 
συμβάλλουν στην αύξηση και επιμήκυνση 
της διάρκειας της σωματικής, κοινωνικής 
και πνευματικής ευημερίας τους.

Or. en

Αιτιολόγηση

Οι χρόνιες ασθένειες είναι η μεγαλύτερη πρόκληση στον στόχο της ΕΕ να προστεθούν δύο υγιή 
χρόνια ζωής στους πολίτες της Ευρώπης έως το 2020.  Πρέπει να γίνει ειδική μνεία στην 
μέριμνα για όλα τα άτομα με χρόνιες ασθένειες ώστε να επωφελούνται από τη βελτιωμένη 
διαδικασία λήψης αποφάσεων κατά την πρόληψη και θεραπεία, τη διάδοση των καλύτερων 
πρακτικών και την αποδοχή των τεχνολογικών και κοινωνικών καινοτομιών. 

Τροπολογία 1335
Patrizia Toia

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα 1 – Μέρος 3 – σημείο 1 – σημείο 1.3 – παράγραφος 3
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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 παθήσεις 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. it

Τροπολογία 1336
Catherine Trautmann

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα 1 – Μέρος 3 – σημείο 1 – 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 

Η αυξανόμενη επιβάρυνση λόγω 
ασθενειών και φυσικής ανικανότητας 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 



PE492.789v01-00 28/200 AM\907849EL.doc

EL

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.

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.

Or. fr

Τροπολογία 1337
Gaston Franco, Françoise Grossetête

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα 1 – Μέρος 3 – σημείο 1 – 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. Σε θέματα έρευνας 
για το πρόβλημα των δερματικών 
παθήσεων επί παραδείγματι, η διάγνωση 
με επιδερμική δοκιμασία (patch-testing) 
είναι προς το παρόν το μόνο μέσο στη 
διάθεση των δερματολόγων για να 
εξετάσουν τους ασθενείς τους για τις 
αλλεργίες τύπου VI. Νέες μέθοδοι πιο 
αξιόπιστες είναι απαραίτητες για να 
αξιολογηθεί το εάν ο ασθενής είναι 
αλλεργικός σε ουσία και προκειμένου να 
διαπιστωθεί η αιτιώδης σχέση μεταξύ 
της έκθεσης σε ουσία και της αρνητικής 
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επίδρασης στο δέρμα. 

Or. fr

Αιτιολόγηση

Η διάγνωση με επιδερμική δοκιμασία είναι η πρώτη ένδειξη για το ότι η έκθεση σε ουσία 
αποτελεί την αιτία δερματικής αλλεργίας σε έναν πληθυσμό.  Δεν μπορεί ωστόσο να αποδείξει η 
έκθεση σε ποια ουσία προκάλεσε την αλλεργία.  Λόγω της αυξανόμενης σημασίας των 
προβλημάτων δερματικών αλλεργιών, είναι απαραίτητο να υπάρχουν αποτελεσματικά και 
αξιόπιστα μέσα διάγνωσης. Η μέθοδος των επιδερμικών δοκιμασιών μπορεί να προκαλέσει 
αλλεργία σε ασθενείς που δεν θα υπέφεραν από αυτήν εάν δεν εκτίθεντο στην επιδερμική 
δοκιμασία.

Τροπολογία 1338
Oreste Rossi

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα 1 – Μέρος 3 – σημείο 1 – 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. Θα πρέπει να δοθεί 
ιδιαίτερη έμφαση στην ανάμειξη όλων 
των ενδιαφερομένων μερών στον τομέα 
της υγείας- συμπεριλαμβανομένων των 
ασθενών και των οργανώσεων ασθενών-
προκειμένου να καταρτισθεί ένα 
θεματολόγιο για την έρευνα και την 
καινοτομία στο οποίο θα συμμετέχουν 
ενεργά οι πολίτες και θα αντικατοπτρίζει 
τις ανάγκες τους και τις προσδοκίες τους.

Or. it

Τροπολογία 1339
Patrizia Toia
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Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα 1 – Μέρος 3 – σημείο 1 – 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. Θα ληφθεί επίσης 
μέριμνα για την ανάμειξη όλων των 
ενδιαφερομένων μερών, 
συμπεριλαμβανομένων των ασθενών και 
των οργανώσεών τους, με στόχο την 
κατάρτιση ενός προγράμματος έρευνας 
και καινοτομίας στο οποίο θα 
συμμετέχουν ενεργά οι πολίτες και θα 
αντανακλά τις απαιτήσεις και τις 
προσδοκίες τους. 

Or. it

Τροπολογία 1340
Vicky Ford

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα 1 – Μέρος 3 – σημείο 1 – 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. Πρέπει να δοθεί 
έμφαση επίσης στην δέσμευση όλων των 
ενδιαφερομένων στον τομέα της υγείας, 
συμπεριλαμβανομένων των οργανώσεων 
ασθενών, προκειμένου να αναπτυχθεί ένα 
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θεματολόγιο έρευνας και καινοτομίας στο 
οποίο θα συμμετέχουν ενεργά πολίτες και 
θα αντανακλά τις ανάγκες και τις 
προσδοκίες τους.

Or. en

Τροπολογία 1341
Jean-Pierre Audy, Françoise Grossetête, Maria Da Graça Carvalho

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα 1 – Μέρος 3 – σημείο 1 – 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. Πρέπει να δοθεί 
έμφαση επίσης στην δέσμευση όλων των 
ενδιαφερομένων στον τομέα της υγείας, 
συμπεριλαμβανομένων των ασθενών και 
οργανώσεων ασθενών, προκειμένου να 
αναπτυχθεί ένα θεματολόγιο έρευνας και 
καινοτομίας στο οποίο θα συμμετέχουν 
ενεργά πολίτες και θα αντανακλά τις 
ανάγκες και τις προσδοκίες τους.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η χρηματοδοτούμενη από την ΕΕ έρευνα στον τομέα της υγείας πρέπει να αντανακλά τις 
ανάγκες και προσδοκίες των πολιτών εφόσον υφίσταται για να συνδράμει τους ίδιους τους 
ασθενείς.   Οι οργανώσεις ασθενών, με την εμπειρογνωσία τους, επίγνωση της κατάστασης και 
τις ιδέες τους, ευρίσκονται στην κατάλληλη θέση να βοηθήσουν στην κατάρτιση αυτού του 
ερευνητικού θεματολογίου, να δημιουργήσουν ουσιαστικές σχέσεις με όλους τους μείζονες 
ενδιαφερόμενους και να αρθρώσουν την κοινή φωνή του ασθενή. 
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Τροπολογία 1342
Amalia Sartori

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα 1 – Μέρος 3 – σημείο 1 – 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. Πρέπει να δοθεί 
έμφαση επίσης στην δέσμευση όλων των 
ενδιαφερομένων στον τομέα της υγείας, 
συμπεριλαμβανομένων των ασθενών και 
οργανώσεων ασθενών, προκειμένου να 
αναπτυχθεί ένα θεματολόγιο έρευνας και 
καινοτομίας στο οποίο θα συμμετέχουν 
ενεργά πολίτες και θα αντανακλά τις 
ανάγκες και τις προσδοκίες τους.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η χρηματοδοτούμενη από την ΕΕ έρευνα στον τομέα της υγείας πρέπει να αντανακλά τις 
ανάγκες και προσδοκίες των πολιτών εφόσον υφίσταται για να συνδράμει τους ίδιους τους 
ασθενείς.   Οι οργανώσεις ασθενών, με την εμπειρογνωσία τους, επίγνωση της κατάστασης και 
τις ιδέες τους, ευρίσκονται στην κατάλληλη θέση να βοηθήσουν στην κατάρτιση αυτού του 
ερευνητικού θεματολογίου, να δημιουργήσουν ουσιαστικές σχέσεις με όλους τους μείζονες 
ενδιαφερόμενους και να αρθρώσουν την κοινή φωνή του ασθενή. 

Τροπολογία 1343
Seán Kelly

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα 1 – Μέρος 3 – σημείο 1 – σημείο 1.3 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Όλες αυτές οι δραστηριότητες θα 
αναληφθούν με τέτοιο τρόπο ώστε να 

Όλες αυτές οι δραστηριότητες θα 
αναληφθούν με τέτοιο τρόπο ώστε να 
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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.

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. Πρέπει να δοθεί 
έμφαση επίσης στην δέσμευση όλων των 
ενδιαφερομένων στον τομέα της υγείας, 
συμπεριλαμβανομένων των ασθενών και 
οργανώσεων ασθενών, προκειμένου να 
αναπτυχθεί ένα θεματολόγιο έρευνας και 
καινοτομίας στο οποίο θα συμμετέχουν 
ενεργά πολίτες και θα αντανακλά τις 
ανάγκες και τις προσδοκίες τους.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η χρηματοδοτούμενη από την ΕΕ έρευνα στον τομέα της υγείας πρέπει να αντανακλά τις 
ανάγκες και προσδοκίες των πολιτών εφόσον υφίσταται για να συνδράμει τους ίδιους τους 
ασθενείς.   Οι οργανώσεις ασθενών, με την εμπειρογνωσία τους, επίγνωση της κατάστασης και 
τις ιδέες τους, ευρίσκονται στην κατάλληλη θέση να βοηθήσουν στην κατάρτιση αυτού του 
ερευνητικού θεματολογίου, να δημιουργήσουν ουσιαστικές σχέσεις με όλους τους μείζονες 
ενδιαφερόμενους και να αρθρώσουν την κοινή φωνή του ασθενή. 

Τροπολογία 1344
Christian Ehler

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα 1 – Μέρος 3 – σημείο 1 – 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, καθώς και να 
αυξάνουν την ασφάλεια της κοινωνίας.

Or. en
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Τροπολογία 1345
Vicky Ford

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα 1 – Μέρος 3 – σημείο 1 – 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 εξασφάλιση 
μακροπρόθεσμων ερευνητικών 
προγραμμάτων προκειμένου να 
διασφαλισθεί η κάλυψη ολόκληρου του 
κύκλου καινοτομίας, 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, ο συντονισμός για 
να εξασφαλισθεί η ανταλλαγή 
εμπειρογνωσίας και γνώσεων μεταξύ 
κλινικών κλάδων λόγω της 



AM\907849EL.doc 35/200 PE492.789v01-00

EL

αλληλοσύνδεσης ασθενειών και 
αυξανόμενης συννοσηρότητας και 
προκειμένου να ανταλλαγούν γνώσεις, να 
επιμερισθούν πόροι και να εξοικονομηθεί 
κόστος· και 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. Όταν 
κρίνεται σκόπιμο λαμβάνονται υπόψη 
στις δραστηριότητες αυτές οι διαφορές 
μεταξύ φύλων και γενετικών ομάδων.

Or. en

Τροπολογία 1346
Catherine Trautmann, Henri Weber

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα 1 – Μέρος 3 – σημείο 1 – 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 

Στις ειδικές δραστηριότητες 
συγκαταλέγονται: η κατανόηση των 
καθοριστικών παραγόντων που 
επηρεάζουν την υγεία
(συμπεριλαμβανομένων των κοινωνικών
παραγόντων και εκείνων 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 
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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 μεταφορά γνώσεων στην 
κλινική πράξη και οι κλιμακούμενες 
δράσεις καινοτομίας, η καλύτερη χρήση 
των δεδομένων για την υγεία, η
κατανόηση των ανισοτήτων που 
οφείλονται στον τύπο, στην επάρκεια και 
στην ποιότητα του συστήματος 
περίθαλψης και θεραπείας στην διάθεση 
των ατόμων με ειδικές ανάγκες 
συμπεριλαμβανομένων και των συνεπειών 
τους (π.χ. απώλεια ανεξαρτησίας)· η 
μελέτη των πολιτικών και πρακτικών που 
ευνοούν τη συμπερίληψη των 
ενδιαφερομένων χρηστών στον ορισμό 
των συστημάτων περίθαλψης, η ενεργός 
γήρανση, η ανεξάρτητη και 
υποβοηθούμενη διαβίωση για τους 
ηλικιωμένους και τα άτομα με ειδικές 
ανάγκες, ιδίως εκείνα που χρειάζονται 
μεγαλύτερη βοήθεια· 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, και, τέλος, η 
βελτιστοποίηση της αποδοτικότητας και 
της αποτελεσματικότητας των συστημάτων 
υγειονομικής περίθαλψης, η μείωση των 
ανισοτήτων με λήψη τεκμηριωμένων 
αποφάσεων όπως μελέτες για τα 
ευρωπαϊκά συστήματα υγείας και η
αξιολόγηση της αποτελεσματικότητάς 
τους για την κάλυψη των αναγκών των 
ατόμων με ειδικές ανάγκες ιδιαίτερα δε 
για την απόκτηση και τη διατήρηση 
θέσης εργασίας, και η διάδοση των 
βέλτιστων πρακτικών, καθώς και οι 
καινοτόμες τεχνολογίες και προσεγγίσεις

Or. fr

Τροπολογία 1347
Romana Jordan
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Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα 1 – Μέρος 3 – σημείο 1 – 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, και 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 και 
θεραπευτικών εμβολίων, η ανάπτυξη 
νέων βιοφαρμακευτικών προϊόντων, 
θεραπειών με βάση τα κύτταρα και νέων 
μεθόδων παραγωγής· 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
και οργάνωση των δεδομένων για την 
υγεία, η εφαρμογή αποτελεσματικών 
συστημάτων ηλεκτρονικής υγείας, η
ενεργός γήρανση, η ανεξάρτητη και 
υποβοηθούμενη διαβίωση, οι ανάγκες 
ασθενών που χρησιμοποιούν καινοτόμα 
ορθοπεδικά εργαλεία, 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, και 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 1348
Henri Weber

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα 1 – Μέρος 3 – σημείο 1 – 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 και το 
κλίμα), η βελτίωση της προαγωγής της 
υγείας και της πρόληψης ασθενειών, η 
κατανόηση των ασθενειών και η βελτίωση 
της διάγνωσης σε διαφορετικά 
κοινωνικοοικονομικά πλαίσια· η ανάπτυξη 
αποδοτικών ως προς το κόστος 
προγραμμάτων προσυμπτωματικού 
ελέγχου και η βελτίωση της εκτίμησης της 
προδιάθεσης σε κάποια ασθένεια, η 
βελτίωση της επιτήρησης των λοιμωδών 
νόσων τόσο στην Ένωση όσο και στις 
γειτονικές χώρες και στις 
αναπτυσσόμενες χώρες, και της 
ετοιμότητας στην καταπολέμηση των 
επιδημιών και των νεοεμφανιζόμενων 
ασθενειών,  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 
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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. fr

Τροπολογία 1349
Philippe Lamberts
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα 1 – Μέρος 3 – σημείο 1 – 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 

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 σε διαφορετικά 
κοινωνικοοικονομικά πλαίσια, η ανάπτυξη 
αποδοτικών ως προς το κόστος 
προγραμμάτων προσυμπτωματικού 
ελέγχου και η βελτίωση της εκτίμησης της 
προδιάθεσης σε κάποια ασθένεια, η 
βελτίωση της επιτήρησης των λοιμωδών 
νόσων τόσο στην Ένωση όσο και στις 
γειτονικές χώρες και στις 
αναπτυσσόμενες χώρες, και της 
ετοιμότητας στην καταπολέμηση των 
επιδημιών και των νεοεμφανιζόμενων 
ασθενειών,   η ανάπτυξη καλύτερων 
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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.

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.

Or. fr

Τροπολογία 1350
Jean-Pierre Audy, Gaston Franco, Françoise Grossetête, Maria Da Graça Carvalho

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα 1 – Μέρος 3 – σημείο 1 – 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 

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 σε διαφορετικά 
κοινωνικοοικονομικά πλαίσια, η ανάπτυξη 
αποδοτικών ως προς το κόστος 
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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.

προγραμμάτων προσυμπτωματικού 
ελέγχου και η βελτίωση της εκτίμησης της 
προδιάθεσης σε κάποια ασθένεια, η 
βελτίωση της επιτήρησης των λοιμωδών 
νόσων τόσο στην Ένωση όσο και στις 
γειτονικές χώρες και στις 
αναπτυσσόμενες χώρες, και της 
ετοιμότητας στην καταπολέμηση των 
επιδημιών και των νεοεμφανιζόμενων 
ασθενειών,  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.

Or. fr

Αιτιολόγηση

Η καταπολέμηση των νεοεμφανιζόμενων επιδημιών έρχεται σε πρώτο πλάνο με μια αυξημένη 
επιτήρηση τόσο στο πλαίσιο της Ένωσης, όσο και και στις γειτονικές της χώρες και επίσης όσο 
το δυνατόν εγγύτερα στις εστίες αυτών των επιδημιών οι οποίες εξακολουθούν υπερβολικά 
συχνά να ευρίσκονται στις αναπτυσσόμενες χώρες.  Αυτό προϋποθέτει την ύπαρξη μέσων 
διάγνωσης προσαρμοσμένων στις κοινωνικοοικονομικές συνθήκες των χωρών αυτών, καλά 
καταρτισμένο προσωπικό και αποτελεσματικά συστήματα υγείας.
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Τροπολογία 1351
Britta Thomsen

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα 1 – Μέρος 3 – σημείο 1 – 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, και 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, Στο πλαίσιο αυτό πρέπει 
να συμπεριλαμβάνονται μη παρεμβατικές 
μέθοδοι με επιστημονική βάση όπως η
μουσικοθεραπεία και η θεραπεία μέσω 
της τέχνης, η ψυχοθεραπεία και διάφορες 
θεραπείες μέσω ερεθισμάτων, η βελτίωση 
της επιτήρησης και της ετοιμότητας, η
ανάπτυξη αποδοτικών ως προς το κόστος 
προγραμμάτων προσυμπτωματικού 
ελέγχου και η βελτίωση της εκτίμησης της 
προδιάθεσης σε κάποια ασθένεια, 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, και η 
βελτιστοποίηση της αποδοτικότητας και 
της αποτελεσματικότητας των συστημάτων 
υγειονομικής περίθαλψης, η μείωση των 
ανισοτήτων με λήψη τεκμηριωμένων 
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αποφάσεων και η διάδοση των βέλτιστων 
πρακτικών, καθώς και οι καινοτόμες 
τεχνολογίες και προσεγγίσεις.

Or. en

Αιτιολόγηση

Σε συνδυασμό με την πρόκληση «Υγεία, Δημοκρατική Αλλαγή, και Ευεξία»η διεπιστημονική 
έρευνα στον τομέα της υγείας θα πρέπει να διαδραματίσει πιο σημαντικό ρόλο. Η 
αποτελεσματική προαγωγή της υγείας απαιτεί καλύτερη κατανόηση των κοινωνικών, 
πολιτιστικών, δεοντολογικών και επικοινωνιακών διαδικασιών στα συστήματα υγειονομικής 
περίθαλψης στην Ευρώπη. Επιπλέον, προτείνουμε επίσης να συμπεριληφθεί η έρευνα σε 
επιστημονικές, μη παρεμβατικές μεθόδους όπως μουσικοθεραπεία και ψυχοθεραπεία, και 
διάφορες θεραπείες βάσει ερεθισμάτων.

Τροπολογία 1352
Gaston Franco, Françoise Grossetête

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα 1 – Μέρος 3 – σημείο 1 – 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 

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 του υποβόσκοντος 
μηχανισμού των ασθενειών και της 
τοξικότητας και η βελτίωση της 
διάγνωσης καθώς και η κατανόηση των 
βιολογικών δεικτών και των τρόπων 
δράσης, 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 
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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.

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 κατάλληλων 
για την κατανόηση της υγείας και των 
ανθρώπινων νόσων 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. fr

Αιτιολόγηση

Η κατανόηση των καθοριστικών παραγόντων της υγείας και των ασθενειών απαιτεί μια πολύ 
προωθημένη γνώση των ενδείξεων βιολογικής μεταβολής (βιολογικοί δείκτες) και των σχέσεων 
μεταξύ των σημαντικών γεγονότων που συνδέουν τα διαφορετικά επίπεδα της βιολογικής 
οργάνωσης (γονίδια, κύτταρα, ιστοί, όργανα,…)

Τροπολογία 1353
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα 1 – Μέρος 3 – σημείο 1 – 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 

Στις ειδικές δραστηριότητες 
συγκαταλέγονται: η κατανόηση των 
καθοριστικών παραγόντων που 
επηρεάζουν την υγεία 
(συμπεριλαμβανομένων των κοινωνικών 
καθοριστικών παραγόντων καθώς και των 
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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, και 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.

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, 
ο σχεδιασμός του περιβάλλοντος που θα 
βοηθήσει στην ανάρρωση και την 
αποκατάσταση, η θεραπεία ασθενειών, η 
μεταφορά γνώσεων στην κλινική πράξη 
και οι κλιμακούμενες δράσεις καινοτομίας, 
η καλύτερη χρήση των δεδομένων για την 
υγεία, την ομάδα πληθυσμού και των 
διοικητικών δεδομένων· η ενεργός 
γήρανση, η ανεξάρτητη και 
υποβοηθούμενη διαβίωση, η ενδυνάμωση 
του ατόμου για αυτοδιαχείριση της υγείας 
του, η προαγωγή της ολοκληρωμένης 
περίθαλψης, η διεύρυνση της κατανόησης 
των δημογραφικών μεταβολών για την 
διαμόρφωση της ανάπτυξης πολιτικής, η 
βελτίωση των επιστημονικών εργαλείων 
και μεθόδων για τη στήριξη της χάραξης
πολιτικής και των ρυθμιστικών αναγκών, 
και 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 1354
Ιωάννης Α. Τσουκαλάς
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Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα 1 – Μέρος 3 – σημείο 1 – 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, και 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 για ηλικιωμένα 
άτομα και άτομα με ειδικές ανάγκες 
ιδιαίτερα εκείνα για τα οποία απαιτείται 
υψηλό επίπεδο στήριξης, 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, και 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
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Τροπολογία 1355
Marita Ulvskog

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα 1 – Μέρος 3 – σημείο 1 – 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, και 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 την 
κοινωνικοοικονομική θέση, το φύλο, 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
κοινωνικοοικονομικών και λόγω φύλου
ανισοτήτων με λήψη τεκμηριωμένων 
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αποφάσεων και η διάδοση των βέλτιστων 
πρακτικών, καθώς και οι καινοτόμες 
τεχνολογίες και προσεγγίσεις.

Or. en

Τροπολογία 1356
Peter Liese, Herbert Reul, Markus Pieper, Angelika Niebler, Werner Langen, Lambert 
van Nistelrooij, Daniel Caspary, Konrad Szymański, Maria Da Graça Carvalho, 
Elisabetta Gardini, Jolanta Emilia Hibner

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα 1 – Μέρος 3 – σημείο 1 – 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 

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 βελτίωση της 
παρηγορητικής ιατρικής, η ενδυνάμωση 
του ατόμου για αυτοδιαχείριση της υγείας 
του, η προαγωγή της ολοκληρωμένης 
περίθαλψης, η βελτίωση των 
επιστημονικών εργαλείων και μεθόδων για 
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ρυθμιστικών αναγκών, και 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.

τη στήριξη της χάραξης πολιτικής και των 
ρυθμιστικών αναγκών, και 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 1357
Peter Liese, Konrad Szymański, Maria Da Graça Carvalho, Elisabetta Gardini

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα 1 – Μέρος 3 – σημείο 1 – 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 

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 
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του, η προαγωγή της ολοκληρωμένης 
περίθαλψης, η βελτίωση των 
επιστημονικών εργαλείων και μεθόδων για 
τη στήριξη της χάραξης πολιτικής και των 
ρυθμιστικών αναγκών, και 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.

γονιμότητας 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, και 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 1358
Kent Johansson, Hannu Takkula, Jens Rohde, Fiona Hall

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα 1 – Μέρος 3 – σημείο 1 – 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 

Στις ειδικές δραστηριότητες 
συγκαταλέγονται: η κατανόηση των 
καθοριστικών παραγόντων που 
επηρεάζουν την υγεία
(συμπεριλαμβανομένης της τροφής, του 
περιβάλλοντος, των κοινωνικών
παραγόντων και εκείνων που σχετίζονται 
με 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 
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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, και 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.

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, και 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 1359
Maria Da Graça Carvalho, Pilar del Castillo Vera, Christian Ehler

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα 1 – τμήμα 3 – σημείο 2 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Ασφάλεια τροφίμων, αειφόρος γεωργία, 
θαλάσσια και ναυτιλιακή έρευνα και βιο-
οικονομία

2. Ευρωπαϊκές προκλήσεις βιο-
οικονομίας: Ασφάλεια τροφίμων και 
προστασία, αειφόρος γεωργία και 
δασοκομία, θαλάσσια και ναυτιλιακή 
έρευνα

Or. en

Τροπολογία 1360
Gaston Franco, Jean-Pierre Audy

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα 1 – τμήμα 3 – σημείο 2 – εισαγωγικό μέρος
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Ασφάλεια τροφίμων, αειφόρος γεωργία,
θαλάσσια και ναυτιλιακή έρευνα και βιο-
οικονομία

2. Βιοοικονομικές προκλήσεις της 
Ευρώπης: Επισιτιστική ασφάλεια, 
βιώσιμη γεωργία, δασοκομία, έρευνα στον 
τομέα της θάλασσας, της ναυτιλίας, και 
των εσωτερικών υδάτων·

Or. en

Τροπολογία 1361
Nuno Teixeira

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα 1 – τμήμα 3 – σημείο 2 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

2. Επισιτιστική ασφάλεια, βιώσιμη 
γεωργία, ύδατα, έρευνα στον τομέα της 
θάλασσας και της ναυτιλίας,
υδατοκαλλιέργεια, βιοοικονομία, και
προστασία της βιολογικής ποικιλίας·

Or. pt

Αιτιολόγηση

Τα ύδατα, ένας φυσικός πόρος, η υδατοκαλλιέργεια, και η προστασία της βιολογικής ποικιλίας 
αποτελούν συναφείς τομείς που πρέπει να προστεθούν στον κατάλογο των προτεραιοτήτων.

Τροπολογία 1362
Amalia Sartori

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα 1 – τμήμα 3 – σημείο 2 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Ασφάλεια τροφίμων, αειφόρος γεωργία, 
θαλάσσια και ναυτιλιακή έρευνα και βιο-
οικονομία

2. Βιοοικονομία: Ασφάλεια τροφίμων, 
αειφόρος γεωργία, θαλάσσια και 
ναυτιλιακή έρευνα και βιομηχανίες 
βιολογικής βάσης
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Or. en

Αιτιολόγηση

Σύμφωνα με την ευρωπαϊκή στρατηγική «Καινοτομία για βιώσιμη ανάπτυξη:   μια 
βιοοικονομία για την Ευρώπη», η βιοοικονομία περιλαμβάνει την παραγωγή ανανεώσιμων 
βιολογικών πηγών και την μετατροπή τους σε τρόφιμα, ζωοτροφές, προϊόντα βιολογικής βάσης 
και βιοενέργεια. Η βιοοικονομία περιλαμβάνει τέσσερεις κύριους τομείς που θα πρέπει να 
υποστηριχθούν από την μεγάλη πρόκληση της «βιοοικονομίας»: γεωργία και δασοκομία· αλιεία 
και υδατοκαλλιέργεια· βιομηχανίες βιολογικής βάσης και τρόφιμα. 
http://ec.europa.eu/research/bioeconomy/pdf/201202_commision_staff_working.pdf

Τροπολογία 1363
Marita Ulvskog

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα 1 – τμήμα 3 – σημείο 2 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Ασφάλεια τροφίμων, αειφόρος γεωργία, 
θαλάσσια και ναυτιλιακή έρευνα και βιο-
οικονομία

2. Ασφάλεια τροφίμων, αειφόρος γεωργία,
δασοκομία, θαλάσσια και ναυτιλιακή 
έρευνα και βιοοικονομία

Or. en

Τροπολογία 1364
Marita Ulvskog

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα 1 – Μέρος 3 – σημείο 2 – σημείο 2.1 – παράγραφος 1

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 

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

εφοδιασμού χαμηλών εκπομπών διοξειδίου 
του άνθρακα. Με αυτό τον τρόπο 
επιταχύνεται η μετάβαση σε μια βιώσιμη
ευρωπαϊκή βιοοικονομία.

Or. en

Τροπολογία 1365
Ιωάννης Α. Τσουκαλάς

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα 1 – Μέρος 3 – σημείο 2 – σημείο 2.1 – παράγραφος 1

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, υψηλής ποιότητας και υψηλής
θρεπτικής αξίας 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

Τροπολογία 1366
Andrzej Grzyb, Jerzy Buzek, Jolanta Emilia Hibner, Lena Kolarska-Bobińska, Bogdan 
Kazimierz Marcinkiewicz, Marian-Jean Marinescu, Jan Březina

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα 1 – Μέρος 3 – σημείο 2 – σημείο 2.1 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Ο ειδικός στόχος συνίσταται στην
εξασφάλιση επαρκούς εφοδιασμού 

Ο ειδικός στόχος συνίσταται στην 
εξασφάλιση επαρκούς εφοδιασμού 
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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.

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 και βιώσιμες αλυσίδες 
εφοδιασμού χαμηλών εκπομπών διοξειδίου 
του άνθρακα. Με αυτό τον τρόπο 
επιταχύνεται η μετάβαση σε μια βιώσιμη 
ευρωπαϊκή βιοοικονομία.

Or. en

Τροπολογία 1367
Christian Ehler

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα 1 – Μέρος 3 – σημείο 2 – σημείο 2.1 – παράγραφος 1

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,
αποδοτικά ως προς τη χρήση πόρων και 
ασφαλή 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. en

Τροπολογία 1368
Frédérique Ries
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Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα 1 – Μέρος 3 – σημείο 2 – σημείο 2.1 – παράγραφος 2

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 
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 

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. 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 
παγκόσμιου 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 
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μείωση του εν λόγω ποσοστού κατά 50% 
στην Ένωση έως το 203026. 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.

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 
203026. 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 1369
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells
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Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα 1 – Μέρος 3 – σημείο 2 – σημείο 2.1 – παράγραφος 2

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 
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 

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, 
οικονομικά προσιτού, θρεπτικού 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, ύδατος, ενέργειας και 
βιομηχανικών προϊόντων, υπό συνθήκες 
μείωσης των ορυκτών πόρων άνθρακα και 
άλλων πόρων (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 
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μείωση του εν λόγω ποσοστού κατά 50% 
στην Ένωση έως το 203026. 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.

απορρίμματα. Απαιτούνται σημαντικές 
αλλαγές για τη μείωση του εν λόγω 
ποσοστού κατά 50% στην Ένωση έως το 
203026. 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. en

Τροπολογία 1370
Judith A. Merkies

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα 1 – Μέρος 3 – σημείο 2 – σημείο 2.1 – παράγραφος 2

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 

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 
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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 203026. 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.

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, καθαρών υδάτινων πόρων,
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 
203026. 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. en

Τροπολογία 1371
Lambert van Nistelrooij, Cristina Gutiérrez-Cortines
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Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα 1 – Μέρος 3 – σημείο 2 – σημείο 2.1 – παράγραφος 2
COM(2011)0809 – C7 0466/2011 – 2011/0401(COD)
Παράρτημα 1 – Τμήμα 3 – σημείο 2 – σημείο 2,1 – παράγραφος 2

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 
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 

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, καθαρών υδάτινων πόρων,
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 
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παράγονται στις ανεπτυγμένες χώρες 
καταλήγουν στα απορρίμματα.
Απαιτούνται σημαντικές αλλαγές για τη 
μείωση του εν λόγω ποσοστού κατά 50% 
στην Ένωση έως το 203026. 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.

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 
203026. 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. en

Τροπολογία 1372
Philippe Lamberts
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα 1 – Μέρος 3 – σημείο 2 – σημείο 2.1 – παράγραφος 3

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 
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 

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 
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 
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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.

σε άνθρακα και της γονιμότητας καθώς 
και η κατάρρευση της αλιείας. 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 και 
εφαρμόζοντας βιώσιμη αλίευση των μη 
εκτρεφόμενων αποθεμάτων ψαριών.

Or. en

Τροπολογία 1373
Christian Ehler

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα 1 – Μέρος 3 – σημείο 2 – σημείο 2.1 – παράγραφος 3

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 
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.

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 
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 και ασφαλή
παραγωγή.

Or. en
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Τροπολογία 1374
Giles Chichester, Vicky Ford

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα 1 – Μέρος 3 – σημείο 2 – σημείο 2.1 – παράγραφος 4

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 τη γεωργία, τα δάση και των 
ροών αποβλήτων που προέρχονται από τη 
γεωργία, το υδάτινο περιβάλλον, τη 
βιομηχανία, αλλά και από αστικά 
απορρίμματα.

Or. en

Τροπολογία 1375
Pilar del Castillo Vera, Maria Da Graça Carvalho

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα 1 – Μέρος 3 – σημείο 2 – σημείο 2.1 – παράγραφος 4

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 τη γεωργία, τα δάση και των 
ροών αποβλήτων που προέρχονται από τη 
γεωργία, το υδάτινο περιβάλλον, τη 
βιομηχανία, αλλά και από αστικά 
απορρίμματα.

Or. en
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Τροπολογία 1376
Cristina Gutiérrez-Cortines, Pilar Ayuso, Maria Da Graça Carvalho, Pilar del Castillo 
Vera, Alejo Vidal-Quadras

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα 1 – Μέρος 3 – σημείο 2 – σημείο 2.1 – παράγραφος 4

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 τη γεωργία, 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 1377
Philippe Lamberts
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα 1 – Μέρος 3 – σημείο 2 - σημείο 2,1 – παράγραφος 4 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 
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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, μπορούν να 
χρησιμοποιηθούν ως βάση για την 
ελαχιστοποίηση της εξάρτησης από 
εξωτερικές εισροές. Μικρότερες 
αγροτροφικές αλυσίδες που βασίζονται 
στην εμπιστοσύνη των καταναλωτών και 
την μεγαλύτερη εγγύτητα προς τους 
παραγωγούς αποτελούν επίσης τη βάση 
για μια αλυσίδα χαμηλής παραγωγής 
αποβλήτων με ταυτόχρονη αντιμετώπιση 
των απαιτήσεων των καταναλωτών για 
τρόφιμα υψηλής ποιότητας, λαμβάνοντας 
υπόψη την καλή διαβίωση των ζώων.

Or. en

Τροπολογία 1378
Philippe Lamberts
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα 1 – Μέρος 3 – σημείο 2 – σημείο 2.1 – παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Στην ουσία, είναι αναγκαία η μετάβαση 
προς τη βέλτιστη και ανανεώσιμη χρήση 
των βιολογικών πόρων και τη βιώσιμη 
πρωτογενή παραγωγή και συστήματα 
μεταποίησης που μπορούν να παράγουν 
περισσότερα τρόφιμα και άλλα προϊόντα 
βιολογικής προέλευσης με 
ελαχιστοποιημένες εισροές, 
ελαχιστοποιημένο περιβαλλοντικό 
αντίκτυπο και ελαχιστοποιημένες 
εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου, 
ενισχυμένες υπηρεσίες οικοσυστήματος, 
μηδενικά απόβλητα και κατάλληλες 
κοινωνικές αξίες. Οι κρίσιμης σημασίας 

Στην ουσία, είναι αναγκαία η μετάβαση 
προς τη βέλτιστη και ανανεώσιμη χρήση 
των βιολογικών πόρων και τη βιώσιμη 
πρωτογενή παραγωγή και συστήματα 
μεταποίησης που μπορούν να παράγουν 
περισσότερα τρόφιμα και άλλα προϊόντα 
βιολογικής προέλευσης με 
ελαχιστοποιημένες εισροές, 
ελαχιστοποιημένο περιβαλλοντικό 
αντίκτυπο και ελαχιστοποιημένες 
εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου, 
ενισχυμένες υπηρεσίες οικοσυστήματος, 
μηδενικά απόβλητα και κατάλληλες 
κοινωνικές αξίες. Οι κρίσιμης σημασίας 
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προσπάθειες της διασυνδεδεμένης έρευνας 
και καινοτομίας αποτελούν το κύριο 
στοιχείο που συμβάλλει στην επίτευξη των 
ανωτέρω, εντός της Ευρώπης και πέραν 
αυτής.

προσπάθειες της διασυνδεδεμένης έρευνας 
και καινοτομίας αποτελούν το κύριο 
στοιχείο που συμβάλλει στην επίτευξη των 
ανωτέρω, εντός της Ευρώπης και πέραν 
αυτής. Υφίσταται ένας μεγάλος όγκος 
σαφώς ανεγνωρισμένων επιστημονικών 
στοιχείων για τη σχέση που υπάρχει 
μεταξύ της υποβάθμισης της βάσης των 
φυσικών πόρων, συμπεριλαμβανομένης 
της βιολογικής ποικιλίας, και της 
λειτουργίας των φυσικών και ημι-
φυσικών οικοσυστημάτων να παράσχουν  
καίριες υπηρεσίες στην κοινωνία, και να 
δράσουν πράγματι σε λύσεις που 
προτείνονται ως εκ της επιστήμης αυτής.  
Στόχος είναι η δημιουργία συστημάτων 
παραγωγής τροφίμων που αντί να 
υποβαθμίζουν τους φυσικούς πόρους από 
τους οποίους εξαρτώνται, να ενισχύουν, 
να ενδυναμώνουν και να τροφοδοτούν 
την πηγή των πόρων, η οποία θα δώσει 
τη δυνατότητα για τη δημιουργία 
βιώσιμου πλούτου. 

Or. en

Τροπολογία 1379
Nuno Teixeira

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα 1 – Μέρος 3 – σημείο 2 – σημείο 2.1 – παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Στην ουσία, είναι αναγκαία η μετάβαση 
προς τη βέλτιστη και ανανεώσιμη χρήση 
των βιολογικών πόρων και τη βιώσιμη 
πρωτογενή παραγωγή και συστήματα 
μεταποίησης που μπορούν να παράγουν 
περισσότερα τρόφιμα και άλλα προϊόντα 
βιολογικής προέλευσης με 
ελαχιστοποιημένες εισροές, 
ελαχιστοποιημένο περιβαλλοντικό 
αντίκτυπο και ελαχιστοποιημένες 
εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου, 
ενισχυμένες υπηρεσίες οικοσυστήματος, 

Στην ουσία, είναι αναγκαία η μετάβαση 
προς τη βέλτιστη και ανανεώσιμη χρήση 
των βιολογικών πόρων και τη βιώσιμη 
πρωτογενή παραγωγή και συστήματα 
μεταποίησης που μπορούν να παράγουν 
περισσότερα τρόφιμα και άλλα προϊόντα 
βιολογικής προέλευσης με
ελαχιστοποιημένες εισροές, 
ελαχιστοποιημένο περιβαλλοντικό 
αντίκτυπο και ελαχιστοποιημένες 
εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου, 
ενισχυμένες υπηρεσίες οικοσυστήματος, 
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μηδενικά απόβλητα και κατάλληλες 
κοινωνιακές αξίες. Οι κρίσιμης σημασίας 
προσπάθειες της διασυνδεδεμένης έρευνας 
και καινοτομίας αποτελούν το κύριο 
στοιχείο που συμβάλλει στην επίτευξη των 
ανωτέρω, εντός της Ευρώπης και πέραν 
αυτής.

μηδενικά απόβλητα και κατάλληλες 
κοινωνιακές αξίες. Οι κρίσιμης σημασίας 
προσπάθειες της διασυνδεδεμένης έρευνας 
και καινοτομίας αποτελούν το κύριο 
στοιχείο που συμβάλλει στην επίτευξη των 
ανωτέρω, εντός της Ευρώπης και πέραν 
αυτής. Προς το σκοπό αυτό, και ιδιαίτερα 
όσον αφορά την συνεργασία και την 
διαδικτύωση των ερευνητών και των 
καινοτόμων, πρέπει να ληφθούν υπόψη οι 
ειδικές περιστάσεις των εξόχως 
απόκεντρων περιφερειών. 

Or. pt

Αιτιολόγηση

Όπως αναφέρεται στην γενική ανακοίνωση για τον Ορίζοντα 2020 (COM(2011)808 τελικό, 
πρέπει να ληφθούν υπόψη οι ειδικές περιστάσεις των εξόχως απόκεντρων περιφερειών, 
ιδιαίτερα όσον αφορά την συνεργασία και την διαδικτύωση ερευνητών και καινοτόμων. 

Τροπολογία 1380
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα 1 – Μέρος 3 – σημείο 2 – σημείο 2.1 – παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Στην ουσία, είναι αναγκαία η μετάβαση 
προς τη βέλτιστη και ανανεώσιμη χρήση 
των βιολογικών πόρων και τη βιώσιμη 
πρωτογενή παραγωγή και συστήματα 
μεταποίησης που μπορούν να παράγουν 
περισσότερα τρόφιμα και άλλα προϊόντα 
βιολογικής προέλευσης με 
ελαχιστοποιημένες εισροές, 
ελαχιστοποιημένο περιβαλλοντικό 
αντίκτυπο και ελαχιστοποιημένες 
εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου, 
ενισχυμένες υπηρεσίες οικοσυστήματος, 
μηδενικά απόβλητα και κατάλληλες 
κοινωνικές αξίες. Οι κρίσιμης σημασίας 
προσπάθειες της διασυνδεδεμένης έρευνας 
και καινοτομίας αποτελούν το κύριο 
στοιχείο που συμβάλλει στην επίτευξη των 

Στην ουσία, είναι αναγκαία η μετάβαση 
προς τη βέλτιστη και ανανεώσιμη χρήση 
των βιολογικών πόρων και τη βιώσιμη 
πρωτογενή παραγωγή και συστήματα 
μεταποίησης που μπορούν να παράγουν 
περισσότερα τρόφιμα και άλλα προϊόντα 
βιολογικής προέλευσης με 
ελαχιστοποιημένες εισροές, 
ελαχιστοποιημένο περιβαλλοντικό 
αντίκτυπο και ελαχιστοποιημένες 
εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου, 
ενισχυμένες υπηρεσίες οικοσυστήματος 
και μηδενικά απόβλητα και κατάλληλες 
κοινωνιακές αξίες. Πρέπει να γίνουν 
περισσότερο κατανοητές και να 
αναπτυχθούν οι απαντήσεις στον τρόπο 
που δημιουργούμε, διανέμουμε, θέτουμε 
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ανωτέρω, εντός της Ευρώπης και πέραν 
αυτής.

σε εμπορία, καταναλώνουμε και 
ρυθμίζουμε την παραγωγή τροφίμων.  Οι 
κρίσιμης σημασίας προσπάθειες της 
διασυνδεδεμένης έρευνας και καινοτομίας 
αποτελούν το κύριο στοιχείο που 
συμβάλλει στην επίτευξη των ανωτέρω, 
εντός της Ευρώπης και πέραν αυτής.

Or. en

Τροπολογία 1381
Marita Ulvskog

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα 1 – Μέρος 3 – σημείο 2 – σημείο 2.1 – παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Στην ουσία, είναι αναγκαία η μετάβαση 
προς τη βέλτιστη και ανανεώσιμη χρήση 
των βιολογικών πόρων και τη βιώσιμη 
πρωτογενή παραγωγή και συστήματα 
μεταποίησης που μπορούν να παράγουν 
περισσότερα τρόφιμα και άλλα προϊόντα 
βιολογικής προέλευσης με 
ελαχιστοποιημένες εισροές, 
ελαχιστοποιημένο περιβαλλοντικό 
αντίκτυπο και ελαχιστοποιημένες 
εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου, 
ενισχυμένες υπηρεσίες οικοσυστήματος, 
μηδενικά απόβλητα και κατάλληλες 
κοινωνικές αξίες. Οι κρίσιμης σημασίας 
προσπάθειες της διασυνδεδεμένης έρευνας 
και καινοτομίας αποτελούν το κύριο 
στοιχείο που συμβάλλει στην επίτευξη των 
ανωτέρω, εντός της Ευρώπης και πέραν 
αυτής.

Στην ουσία, είναι αναγκαία η μετάβαση 
προς τη βέλτιστη και ανανεώσιμη χρήση 
των βιολογικών πόρων και τη βιώσιμη 
πρωτογενή παραγωγή και συστήματα 
μεταποίησης που μπορούν να παράγουν 
περισσότερα τρόφιμα, ίνες και άλλα 
προϊόντα βιολογικής προέλευσης με 
ελαχιστοποιημένες εισροές, 
ελαχιστοποιημένο περιβαλλοντικό 
αντίκτυπο και ελαχιστοποιημένες 
εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου, 
ενισχυμένες υπηρεσίες οικοσυστήματος, 
μηδενικά απόβλητα και κατάλληλες 
κοινωνικές αξίες. Οι κρίσιμης σημασίας 
προσπάθειες της διασυνδεδεμένης έρευνας 
και καινοτομίας αποτελούν το κύριο 
στοιχείο που συμβάλλει στην επίτευξη των 
ανωτέρω, εντός της Ευρώπης και πέραν 
αυτής.

Or. en

Τροπολογία 1382
Philippe Lamberts
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE
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Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα 1 – Μέρος 3 – σημείο 2 - σημείο 2.1 – παράγραφος 5 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η διεθνής αξιολόγηση της γεωργικής 
γνώσης, επιστήμης και τεχνολογίας για 
την ανάπτυξη (IAASTD), την οποία 
ξεκίνησε η Παγκόσμια Τράπεζα, σε 
ανοικτή σύμπραξη με πολυμερή ομάδα 
οργανισμών, συμπεριλαμβανομένου του 
Οργανισμού Επισιτισμού και Γεωργίας 
των ΗΕ, του Παγκόσμιου 
Περιβαλλοντικού Ταμείου, του 
Αναπτυξιακού Προγράμματος των ΗΕ, 
του Προγράμματος των ΗΕ για το 
περιβάλλον, της UNESCO, της 
Παγκόσμιας Τράπεζας, και της ΠΟΥ, και 
κατόπιν εκτεταμένων επιστημονικών 
διαβουλεύσεων σε παγκόσμιο επίπεδο, 
έχει ήδη παράσχει συνολικές πολιτικές 
απαντήσεις και χάρτη πορείας, που θα 
πρέπει να αποτελούν τις κατευθυντήριες 
αρχές στην αναζήτηση της απάντησης 
της ΕΕ στις προκλήσεις της 
ανεύρεσης/δημιουργίας συστημάτων 
παραγωγής και εφοδιασμού τροφίμων 
που δεν επιδεινώνουν την βάση των 
πόρων.

Or. en

Τροπολογία 1383
Philippe Lamberts
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα 1 – Μέρος 3 – σημείο 2 – 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, 

Μια πλήρως λειτουργική ευρωπαϊκή 
βιοοικονομία – που περιλαμβάνει τη 
βιώσιμη παραγωγή ανανεώσιμων πόρων 
του χερσαίου και υδάτινου περιβάλλοντος 
και τη μετατροπή τους σε τρόφιμα, 
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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 
ολόκληρη την Ένωση.

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. Ωστόσο κανένα 
σύστημα δημιουργίας πλούτου δεν μπορεί 
να είναι ανταγωνιστικό εάν υποβαθμίζει 
την βάση πόρων του, εξού και το βάρος 
στα πραγματικά βιώσιμα συστήματα 
ελέγχου των φυσικών διεργασιών. 
Παράλληλα με τις προσανατολισμένες 
στην αγορά λειτουργίες, η βιοοικονομία 
στηρίζει επίσης ευρύ φάσμα λειτουργίας 
δημόσιων αγαθών που θα πρέπει να 
διαφυλαχθεί προκειμένου να 
εξασφαλισθεί ότι βασικές υπηρεσίες, οι 
οποίες δεν ανταμείβονται επί του 
παρόντος από την αγορά, θα συνεχίσουν 
να παρέχονται στην κοινωνία: 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 
διασφαλίζει τις αναγκαίες γόνιμες 
αλληλεπιδράσεις μεταξύ ερευνητών, 
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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 1384
Marita Ulvskog

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα 1 – Μέρος 3 – σημείο 2 – 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 

Μια πλήρως λειτουργική ευρωπαϊκή 
βιοοικονομία – που περιλαμβάνει τη 
βιώσιμη παραγωγή ανανεώσιμων πόρων 
του χερσαίου και υδάτινου περιβάλλοντος 
και τη μετατροπή τους σε τρόφιμα, ίνες,
προϊόντα βιολογικής προέλευσης και 
βιοενέργεια, καθώς και τις βασικές 
υπηρεσίες του οικοσυστήματος που δεν 
υπολογίζονται επί του παρόντος - 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, της δασοκομίας και οι 
προκλήσεις που σχετίζονται με τη 
συνολική βιοοικονομία έχουν ευρωπαϊκό 
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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.

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 1385
Gaston Franco, Jean-Pierre Audy

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα 1 – Μέρος 3 – σημείο 2 – 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 

Μια πλήρως λειτουργική ευρωπαϊκή 
βιοοικονομία – που περιλαμβάνει τη 
βιώσιμη παραγωγή ανανεώσιμων πόρων 
του χερσαίου, θαλάσσιου περιβάλλοντος
και των γλυκών υδάτων 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 
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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.

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 1386
Ιωάννης Α. Τσουκαλάς

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα 1 – Μέρος 3 – σημείο 2 – σημείο 2.2 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Μια πλήρως λειτουργική ευρωπαϊκή 
βιοοικονομία – που περιλαμβάνει τη 
βιώσιμη παραγωγή ανανεώσιμων πόρων 

Μια πλήρως λειτουργική ευρωπαϊκή 
βιοοικονομία – που περιλαμβάνει τη 
βιώσιμη παραγωγή ανανεώσιμων πόρων 
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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 
ολόκληρη την Ένωση.

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, να ενισχύσει 
την αυτάρκεια της Ευρώπης 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
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Τροπολογία 1387
Christian Ehler

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα 1 – Μέρος 3 – σημείο 2 – 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 

Μια πλήρως λειτουργική ευρωπαϊκή 
βιοοικονομία – που περιλαμβάνει τη 
βιώσιμη και ασφαλή 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 
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καινοτομίας σε επίπεδο ΕΕ θα ενθαρρύνει 
τις απαιτούμενες αλλαγές και θα 
συμβάλλει στην επίσπευσή τους σε 
ολόκληρη την Ένωση.

καινοτομίας σε επίπεδο ΕΕ θα ενθαρρύνει 
τις απαιτούμενες αλλαγές και θα 
συμβάλλει στην επίσπευσή τους σε 
ολόκληρη την Ένωση.

Or. en

Τροπολογία 1388
Pilar del Castillo Vera, Maria Da Graça Carvalho

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα 1 – Μέρος 3 – σημείο 2 – 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 

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 
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 
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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.

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 1389
Giles Chichester, Vicky Ford

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα 1 – Μέρος 3 – σημείο 2 – 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 

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 
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 
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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.

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 1390
Judith A. Merkies

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα 1 – Μέρος 3 – σημείο 2 – σημείο 2.2 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η έρευνα και η καινοτομία θα 
αλληλεπιδρούν με ένα ευρύ φάσμα 
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 

Η έρευνα και η καινοτομία θα 
αλληλεπιδρούν με ένα ευρύ φάσμα 
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», Ευρωπαϊκή Σύμπραξη 
Καινοτομίας για το Νερό, της Κοινής 
Αλιευτικής Πολιτικής, της 
Ολοκληρωμένης Θαλάσσιας Πολιτικής, 
του Ευρωπαϊκού Προγράμματος για την 
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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.

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.

Or. en

Τροπολογία 1391
Lambert van Nistelrooij, Cristina Gutiérrez-Cortines

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα 1 – Μέρος 3 – σημείο 2 – σημείο 2.2 – παράγραφος 3
COM(2011)0809 – C7 0466/2011 – 2011/0401(COD)
Παράρτημα 1 – Τμήμα 3 – σημείο 2 – σημείο 2.2 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η έρευνα και η καινοτομία θα 
αλληλεπιδρούν με ένα ευρύ φάσμα 
πολιτικών της Ένωσης και σχετικών 
στόχων, συμπεριλαμβανομένων της 

Η έρευνα και η καινοτομία θα 
αλληλεπιδρούν με ένα ευρύ φάσμα 
πολιτικών της Ένωσης και σχετικών 
στόχων, συμπεριλαμβανομένων της 
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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.

Κοινής Γεωργικής Πολιτικής (ιδίως της 
Πολιτικής Αγροτικής Ανάπτυξης) και των 
ευρωπαϊκών συμπράξεων καινοτομίας
«Γεωργική παραγωγικότητα και 
βιωσιμότητα», την Ευρωπαϊκή Σύμπραξη 
Καινοτομίας για το Νερό, 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.

Or. en

Τροπολογία 1392
Christian Ehler

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα 1 – Μέρος 3 – σημείο 2 – σημείο 2.2 – παράγραφος 3
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η έρευνα και η καινοτομία θα 
αλληλεπιδρούν με ένα ευρύ φάσμα 
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.

Η έρευνα και η καινοτομία θα 
αλληλεπιδρούν με ένα ευρύ φάσμα 
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 στρατηγικής 
στον τομέα της ασφάλειας 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
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Τροπολογία 1393
Philippe Lamberts
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα 1 – Μέρος 3 – σημείο 2 – 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 οικολογικά, κοινωνικά 
και οικονομικά οφέλη και ο 
εκσυγχρονισμός των συνδεόμενων με τη 
βιοοικονομία τομέων, των συμμετεχόντων 
παραγόντων 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 αναγνωρισθούν 
πλήρως οι δυνατότητες των γεωργών και 
των μικρομεσαίων επιχειρήσεων να 
συμβάλουν στην καινοτομία του τομέα. 
Κατά την προσέγγιση στην οικονομία 
βιολογικής βάσης πρέπει να λαμβάνεται 
υπόψη η σημασία της τοπικής γνώσης 
που ενισχύει τις τοπικές δυνατότητες, 
μεριμνώντας παράλληλα για την 
διαφορετικότητα και την πολυπλοκότητα.

Or. en

Τροπολογία 1394
Vicky Ford

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα 1 – Μέρος 3 – σημείο 2 – σημείο 2.3 – σημείο α – εισαγωγικό μέρος
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(α) Αειφόρος γεωργία και δασοκομία (α) Βιώσιμη γεωργία, 
συμπεριλαμβανομένης της αρόσιμης γης 
και της κτηνοτροφίας, και δασοκομία.

Or. en

Τροπολογία 1395
Marita Ulvskog

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα 1 – Μέρος 3 – σημείο 2 – σημείο 2.3 – σημείο α – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(α) Αειφόρος γεωργία και δασοκομία (α) Αειφόρος γεωργία

Or. en

Τροπολογία 1396
Marita Ulvskog

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα 1 – Μέρος 3 – σημείο 2 – σημείο 2.3 – σημείο 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

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
είναι ικανά να ανταποκριθούν στις νέες 
απαιτήσεις μιας αναπτυσσόμενης 
βιοοικονομίας.
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αναπτύσσουν υπηρεσίες, έννοιες και 
πολιτικές για ευημερούσα διαβίωση στις
αγροτικές περιοχές.

Or. en

Τροπολογία 1397
Andrzej Grzyb, Jerzy Buzek, Jolanta Emilia Hibner, Lena Kolarska-Bobińska, Bogdan 
Kazimierz Marcinkiewicz, Marian-Jean Marinescu, Jan Březina

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα 1 – Μέρος 3 – σημείο 2 – σημείο 2.3 – σημείο 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 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 και ανθεκτικά, ενώ συγχρόνως 
αναπτύσσουν υπηρεσίες, έννοιες και 
πολιτικές για ευημερούσα διαβίωση στις 
αγροτικές περιοχές.

Or. en

Τροπολογία 1398
Gaston Franco, Jean-Pierre Audy

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα 1 – Μέρος 3 – σημείο 2 – σημείο 2.3 – σημείο α – παράγραφος 1
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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, όπως τα ύδατα και το έδαφος, και 
προστασία και ενίσχυση των υπηρεσιών 
οικοσυστήματος, συμπεριλαμβανομένης 
της αντιμετώπισης της αλλαγής του 
κλίματος και του μετριασμού της. Οι 
δραστηριότητες θα επικεντρωθούν στην 
εφαρμογή πιο βιώσιμων και 
παραγωγικών συστημάτων γεωργίας, 
συμπεριλαμβανόμενης της ζωοτεχνίας,
και δασοκομίας τα οποία είναι αφενός 
αποδοτικά ως προς τη χρήση πόρων
(συμπεριλαμβανομένων των χαμηλών 
εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα και 
νερού) και ανθεκτικά και παράγουν 
λιγότερα απόβλητα. Επιπλέον, οι 
δραστηριότητες θα επικεντρωθούν στην 
ανάπτυξη υπηρεσιών, γενικών εννοιών 
και πολιτικών για ευημερούσα διαβίωση 
στις αγροτικές περιοχές και στην 
ενθάρρυνση της βιώσιμης κατανάλωσης.
Ειδικότερα ως προς τη δασοκομία, 
στόχος είναι η βιώσιμη παραγωγή 
προϊόντων βιολογικής προέλευσης, 
υπηρεσιών οικοσυστήματος και επαρκούς 
βιομάζας, λαμβάνοντας δεόντως υπόψη 
τις οικονομικές, οικολογικές και 
κοινωνικές πτυχές της δασοκομίας. Οι 
δραστηριότητες θα επικεντρωθούν στην 
περαιτέρω ανάπτυξη της παραγωγής και 
βιωσιμότητας αποδοτικών ως προς τους 
πόρους δασοκομικών συστημάτων, τα 
οποία είναι καθοριστικά για την ενίσχυση 
της ανθεκτικότητας των δασών και την 
προστασία της βιολογικής ποικιλότητας, 
και τα οποία μπορούν να 
ανταποκρίνονται στην αυξημένη ζήτηση 
για βιομάζα. Θα πρέπει επίσης να 
ληφθούν υπόψη υπηρεσίες σχετικά με τα 
δάση όπως καθαρισμός υδάτων, 
διατήρηση της βιοποικιλότητας 
(συμπεριλαμβανομένων των φυσικών 
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εχθρών των παρασίτων) ή  θέματα 
καλλιεργειών. 

Or. en

Τροπολογία 1399
Corinne Lepage

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα 1 – Μέρος 3 – σημείο 2 – σημείο 2.3 – σημείο 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 βιολογικής ποικιλίας και των 
φυσικών οικοτόπων, και της
αντιμετώπισης της αλλαγής του κλίματος 
και του μετριασμού της. Οι 
δραστηριότητες θα ευνοούν συστημικές 
προσεγγίσεις και θα επικεντρωθούν σε πιο 
βιώσιμα και παραγωγικά συστήματα 
γεωργίας και δασοκομίας, 
συμπεριλαμβανόμενης της βιολογικής 
γεωργίας, τα οποία είναι αφενός αποδοτικά 
ως προς τη χρήση πόρων
(συμπεριλαμβανομένων των χαμηλών 
εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα και 
χαμηλών εισροών) και ανθεκτικά, ενώ 
συγχρόνως αναπτύσσουν υπηρεσίες, 
έννοιες και πολιτικές που αποσκοπούν 
στην εξασφάλιση ποικιλίας συστημάτων 
παραγωγής τροφίμων και ευημερούσας 
διαβίωσης στις αγροτικές περιοχές.

Or. en

Τροπολογία 1400
Marisa Matias
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Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα 1 – Μέρος 3 – σημείο 2 – σημείο 2.3 – σημείο 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 συμπεριλαμβανομένης της 
βιολογικής ποικιλίας 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, 
χαμηλών εξωτερικών εισροών και 
βιολογικής γεωργίας), προστατεύουν τους 
φυσικούς πόρους, είναι ποικίλα και
μπορούν να προσαρμοσθούν σε ένα 
εξελισσόμενο περιβάλλον και είναι
ανθεκτικά, ενώ συγχρόνως αναπτύσσουν 
υπηρεσίες, έννοιες και πολιτικές για
διάφορα συστήματα τροφίμων και
ευημερούσα διαβίωση στις αγροτικές 
περιοχές.

Or. en

Τροπολογία 1401
Philippe Lamberts
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα 1 – Μέρος 3 – σημείο 2 – σημείο 2.3 – σημείο α – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Σκοπός είναι ο εφοδιασμός με επαρκείς 
ποσότητες τροφίμων, ζωοτροφών, 

Σκοπός είναι ο εφοδιασμός με επαρκείς 
ποσότητες τροφίμων, ζωοτροφών, 
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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.

βιομάζας και άλλων πρώτων υλών, με 
ταυτόχρονη διασφάλιση των φυσικών 
πόρων συμπεριλαμβανομένης της 
βιολογικής ποικιλίας, σε μια ευρωπαϊκή
και παγκόσμια προοπτική και ενίσχυση 
των υπηρεσιών οικοσυστήματος,
συμπεριλαμβανομένου και του 
μετριασμού της αλλαγής του κλίματος. 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, χαμηλών εξωτερικών εισροών 
και βιολογικής γεωργίας), προστατεύουν
και προσθέτουν στους φυσικούς πόρους, 
είναι ποικίλα και μπορούν να 
προσαρμοσθούν σε ένα εξελισσόμενο 
περιβάλλον και είναι ανθεκτικά, ενώ 
συγχρόνως αναπτύσσουν υπηρεσίες, 
έννοιες και πολιτικές για διάφορα 
συστήματα τροφίμων και για ευημερούσα 
διαβίωση στις αγροτικές περιοχές.

Or. en

Τροπολογία 1402
Kent Johansson, Jens Rohde, Fiona Hall

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα 1 – Μέρος 3 – σημείο 2 – σημείο 2.3 – σημείο 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 

Σκοπός είναι ο εφοδιασμός με επαρκείς 
ποσότητες τροφίμων, ζωοτροφών, 
βιομάζας και άλλων πρώτων υλών, με 
ταυτόχρονη διασφάλιση των φυσικών 
πόρων συμπεριλαμβανομένης της 
βιολογικής ποικιλίας, σε μια ευρωπαϊκή
και παγκόσμια προοπτική και ενίσχυση 
των υπηρεσιών οικοσυστήματος,
συμπεριλαμβανομένου του μετριασμού
της αλλαγής του κλίματος. Οι 
δραστηριότητες θα επικεντρωθούν σε πιο 
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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.

βιώσιμα και παραγωγικά συστήματα 
γεωργίας, ζωικού κεφαλαίου και 
δασοκομίας τα οποία είναι αφενός 
αποδοτικά ως προς τη χρήση πόρων
(συμπεριλαμβανομένων των χαμηλών 
εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα, 
χαμηλών εξωτερικών εισροών και 
βιολογικής γεωργίας), προστατεύουν τους 
φυσικούς πόρους, είναι ποικίλα και
μπορούν να προσαρμοσθούν σε ένα 
εξελισσόμενο περιβάλλον και είναι
ανθεκτικά, ενώ συγχρόνως αναπτύσσουν 
υπηρεσίες, έννοιες και πολιτικές για
ποικίλα συστήματα τροφίμων και για
ευημερούσα διαβίωση στις αγροτικές 
περιοχές

Or. en

Αιτιολόγηση

Θα πρέπει να προσδιορισθεί ο τομέας του ζωικού κεφαλαίου διότι αντιπροσωπεύει σημαντικό 
μέρος της συνολικής αξίας όλης της αγροτικής παραγωγής της ΕΕ. Οι προτάσεις θα πρέπει όχι 
μόνον να αναζητούν τεχνικές λύσεις για την αύξηση της αποτελεσματικότητας αλλά και να 
επικεντρώνονται σε συστήματα παραγωγής για την εξοικονόμηση των πόρων.

Τροπολογία 1403
Teresa Riera Madurell

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα 1 – Μέρος 3 – σημείο 2 – σημείο 2.3 – σημείο 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 

Σκοπός είναι ο εφοδιασμός με επαρκείς 
ποσότητες τροφίμων, ζωοτροφών, 
βιομάζας και άλλων πρώτων υλών, με 
ταυτόχρονη διασφάλιση της βάσης των 
φυσικών πόρων και της βιολογικής 
ποικιλίας 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 
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πόρων (συμπεριλαμβανομένων των 
χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του 
άνθρακα) και ανθεκτικά, ενώ συγχρόνως 
αναπτύσσουν υπηρεσίες, έννοιες και 
πολιτικές για ευημερούσα διαβίωση στις 
αγροτικές περιοχές.

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

Or. en

Τροπολογία 1404
Francisco Sosa Wagner

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα 1 – Μέρος 3 – σημείο 2 – σημείο 2.3 – σημείο 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, συμπεριλαμβανομένης της 
βιολογικής ποικιλίας, από παγκόσμια και
ευρωπαϊκή προοπτική, 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, 
χαμηλής εσωτερικής κατανάλωσης, 
ολοκληρωμένης γεωργίας) και ανθεκτικά, 
ενώ συγχρόνως αναπτύσσουν υπηρεσίες, 
έννοιες και πολιτικές για ευημερούσα 
διαβίωση στις αγροτικές περιοχές.

Or. es



PE492.789v01-00 92/200 AM\907849EL.doc

EL

Αιτιολόγηση

Η ως άνω τροπολογία εξετάζει την βιολογική ποικιλία ως ένα φυσικό πόρο που πρέπει να 
προστατευθεί. Για να γίνει αυτό επιβάλλονται δραστηριότητες που χρησιμοποιούν 
αποτελεσματικά τους πόρους.

Τροπολογία 1405
Giles Chichester, Vicky Ford

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα 1 – Μέρος 3 – σημείο 2 – σημείο 2.3 – σημείο 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 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, αυξάνουν την 
ποιότητα και την αξία των γεωργικών 
προϊόντων, και συγχρόνως αναπτύσσουν 
υπηρεσίες, έννοιες και πολιτικές για 
ευημερούσα διαβίωση στις αγροτικές 
περιοχές.

Or. en

Τροπολογία 1406
Ιωάννης Α. Τσουκαλάς

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα 1 – Μέρος 3 – σημείο 2 – σημείο 2.3 – σημείο α – παράγραφος 1
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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 και διαφύλαξη 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.

Or. en

Τροπολογία 1407
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα 1 – Μέρος 3 – σημείο 2 – σημείο 2.3 – σημείο 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, 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
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χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του 
άνθρακα) και ανθεκτικά, ενώ συγχρόνως 
αναπτύσσουν υπηρεσίες, έννοιες και 
πολιτικές για ευημερούσα διαβίωση στις 
αγροτικές περιοχές.

υδάτων και χαμηλών εκπομπών διοξειδίου 
του άνθρακα)  και ανθεκτικά, ενώ 
συγχρόνως αναπτύσσουν υπηρεσίες, 
έννοιες και πολιτικές για ευημερούσα 
διαβίωση στις αγροτικές περιοχές.

Or. en

Τροπολογία 1408
Marita Ulvskog

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα 1 – Μέρος 3 – σημείο 2 - σημείο 2.3 – παράγραφος ζ α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(ζ α) βιώσιμη δασοκομία
Στόχος είναι η βιώσιμη παραγωγή 
επαρκούς βιομάζας από τα δάση, 
λαμβάνοντας δεόντως υπόψη τις 
οικονομικές, οικολογικές και κοινωνικές 
πτυχές της δασοκομίας. Αυτό θα 
διασφαλίσει τους φυσικούς πόρους και 
ασφαλείς υπηρεσίες οικοσυστήματος, 
συμπεριλαμβανομένης της προσαρμογής 
στην κλιματική αλλαγή και του 
μετριασμού της.  Οι δραστηριότητες θα 
επικεντρωθούν στην περαιτέρω ανάπτυξη 
βιώσιμων δασοκομικών συστημάτων 
υψηλής παραγωγικότητας, αποδοτικών 
ως προς τους πόρους και καθοριστικών 
για την ενίσχυση της ανθεκτικότητας των 
δασικών εκτάσεων και της προστασίας 
της βιολογικής ποικιλότητας, και τα 
οποία θα ανταποκρίνονται στην νέα 
ζήτηση για βιομάζα από τα δάση.

Or. en

Τροπολογία 1409
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells
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Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα 1 – Μέρος 3 – σημείο 2 – σημείο 2.3 – σημείο β – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(β) Βιώσιμος και ανταγωνιστικός τομέας 
γεωργικών προϊόντων διατροφής για 
ασφαλή και υγιεινή διατροφή

(β) Βιώσιμος και ανταγωνιστικός τομέας 
γεωργικών προϊόντων διατροφής για 
ασφαλή, οικονομικά προσιτά και υγιεινή 
διατροφή

Or. en

Τροπολογία 1410
Philippe Lamberts
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα 1 – Μέρος 3 – σημείο 2 – σημείο 2.3 – σημείο 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 καθώς και η κατανάλωση 
τροφίμων και ζωοτροφών περισσότερο 
βιώσιμη και ο τομέας των τροφίμων 
περισσότερο ανταγωνιστικός. Οι 
δραστηριότητες θα επικεντρώνονται σε 
μεγάλη 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 και παράγουν 
λιγότερα υποπροϊόντα, απόβλητα και αέρια 
του θερμοκηπίου. Η ανταγωνιστικότητα 
μπορεί να ορισθεί σε διάφορα επίπεδα, 
και ο στόχος είναι να εφαρμοσθούν 
συστήματα που δίνουν τη δυνατότητα 
στους γεωργούς να είναι ανταγωνιστικοί 
σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο·  θα 
πρέπει να υπάρχει συνοχή στην 
προσέγγιση της ΕΕ ούτως ώστε η 
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προσπάθεια ανταγωνιστικότητας σε 
παγκόσμιο επίπεδο να μην αντιβαίνει στις 
προσπάθειες της ΕΕ και στη 
χρηματοδότηση για τη δημιουργία 
ζωτικών τοπικών οικονομιών και μικρών 
αλυσίδων παραγωγής και εφοδιασμού 
τροφίμων. Τα αρνητικά εξωτερικά 
στοιχεία των συστημάτων εντατικής 
παραγωγής με υψηλό συντελεστή 
εισροών, τα οποία παλαιότερα 
εθεωρούντο «ανταγωνιστικά» και 
«παραγωγικά», θα πρέπει να εξετασθούν 
εκτεταμένα καθώς και οιαδήποτε έννοια 
«οικονομικά προσιτών» τροφίμων πρέπει 
επίσης να εξετάζει το κόστος για τον 
φορολογούμενο και το δημόσιο ταμείο 
από τις επιπτώσεις στο περιβάλλον και 
την δημόσια υγεία.

Or. en

Τροπολογία 1411
Marisa Matias

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα 1 – Μέρος 3 – σημείο 2 – σημείο 2.3 – σημείο 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, η διανομή και η 
κατανάλωση τροφίμων και ζωοτροφών 
περισσότερο βιώσιμη και ο τομέας των 
τροφίμων περισσότερο ανταγωνιστικός. Οι 
δραστηριότητες θα επικεντρώνονται σε 
μεγάλη 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 και παράγουν λιγότερα 
υποπροϊόντα, απόβλητα και αέρια του 
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θερμοκηπίου.

Or. en

Τροπολογία 1412
Kent Johansson, Hannu Takkula, Jens Rohde, Fiona Hall

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα 1 – Μέρος 3 – σημείο 2 – σημείο 2.3 – σημείο 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 καθώς και η 
κατανάλωση τροφίμων περισσότερο 
βιώσιμη και ο τομέας των τροφίμων 
περισσότερο ανταγωνιστικός. Οι 
δραστηριότητες θα επικεντρώνονται σε 
μεγάλη 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 και παράγουν λιγότερα 
υποπροϊόντα, απόβλητα και αέρια του 
θερμοκηπίου.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η μεγάλη ποικιλία στην παραγωγή τροφίμων διαφυλάττει και ενισχύει την ποικιλία της τροφής 
στο πιάτο και βελτιώνει την υγεία και την ευεξία των πολιτών. Η επανασύνδεση των 
καταναλωτών και των παραγωγών σε μια αλυσιδωτή προσέγγιση αυθεντικών και φυσικών 
τροφίμων θα ωφελήσει την δημόσια υγεία και θα οδηγήσει σε πιο βιώσιμη καταναλωτική 
συμπεριφορά.

Τροπολογία 1413
Teresa Riera Madurell
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Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα 1 – Μέρος 3 – σημείο 2 – σημείο 2.3 – σημείο 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 καθώς και η 
κατανάλωση τροφίμων περισσότερο 
βιώσιμη και ο τομέας των τροφίμων 
περισσότερο ανταγωνιστικός. Οι 
δραστηριότητες θα επικεντρώνονται σε 
μεγάλη ποικιλία υγιεινών, 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 παράγουν λιγότερα 
υποπροϊόντα, απόβλητα και αέρια του 
θερμοκηπίου.

Or. en

Τροπολογία 1414
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα 1 – Μέρος 3 – σημείο 2 – σημείο 2.3 – σημείο 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 

Σκοπός είναι η ανταπόκριση στις 
απαιτήσεις των πολιτών και του 
περιβάλλοντος 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 
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ανταγωνιστικές μεθόδους μεταποίησης 
τροφίμων που χρησιμοποιούν λιγότερους 
πόρους και παράγουν λιγότερα 
υποπροϊόντα, απόβλητα και αέρια του 
θερμοκηπίου.

ενημέρωσης, και στις ανταγωνιστικές 
μεθόδους μεταποίησης τροφίμων που 
χρησιμοποιούν λιγότερους πόρους και 
παράγουν λιγότερα υποπροϊόντα, 
απόβλητα και αέρια του θερμοκηπίου.

Or. en

Τροπολογία 1415
Oreste Rossi

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα 1 – Μέρος 3 – σημείο 2 – σημείο 2.3 – σημείο 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 ποιοτικά,
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
ποιοτικά, 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. it

Τροπολογία 1416
Judith A. Merkies, Kathleen Van Brempt

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα 1 – Μέρος 3 – σημείο 2 – σημείο 2.3 – σημείο β – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Σκοπός είναι η ανταπόκριση στις Σκοπός είναι η ανταπόκριση στις 
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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.

απαιτήσεις των πολιτών για ασφαλή, 
υγιεινά και προσιτά τρόφιμα, και να 
καταστεί η μεταποίηση, διανομή
κατανάλωση 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.

Or. en

Τροπολογία 1417
Ιωάννης Α. Τσουκαλάς

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα 1 – Μέρος 3 – σημείο 2 – σημείο 2.3 – σημείο γ – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(γ) Απελευθέρωση του δυναμικού των 
ζώντων υδρόβιων πόρων

(γ) Απελευθέρωση του δυναμικού των 
ζώντων υδρόβιων πόρων μέσω βιώσιμης 
διαχείρισης της αλιείας

Or. en

Τροπολογία 1418
Ιωάννης Α. Τσουκαλάς

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα 1 – Μέρος 3 – σημείο 2 – σημείο 2.3 – σημείο 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 

Σκοπός είναι να αξιοποιηθούν με βιώσιμο 
τρόπο οι υδάτινοι πόροι για τη 
μεγιστοποίηση των κοινωνικών και 
οικονομικών οφελών/κερδών από τους 
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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.

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 1419
Kent Johansson, Marit Paulsen, Jens Rohde, Fiona Hall

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα 1 – Μέρος 3 – σημείο 2 – σημείο 2.3 – σημείο 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 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, λαμβάνοντας 
δεόντως υπόψη τόσο τους περιορισμούς 
όσο και τις δυνατότητες του θαλάσσιου 
περιβάλλοντος. Οι θάλασσες και οι 
ωκεανοί διαδραματίζουν καίριο ρόλο στη 
ρύθμιση του κλίματος και επηρεάζονται 
σημαντικά από τις ανθρώπινες 
δραστηριότητες και την αλλαγή του 
κλίματος. Ο γενικός στόχος είναι η 
ανάπτυξη εγκάρσιας επιστημονικής και 
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τεχνολογικής γνώσης στον τομέα της 
θάλασσας και της ναυτιλίας προκειμένου 
να απελευθερωθεί το δυναμικό γαλάζιας 
ανάπτυξης στο σύνολο του κλάδου της 
θάλασσας και της ναυτιλίας, ενώ θα 
μειώνεται παράλληλα το αποτύπωμα CO2 
και η ρύπανση, θα προστατεύεται το 
θαλάσσιο περιβάλλον και θα γίνουν οι 
προσαρμογές στην αλλαγή του κλίματος.

Or. en

Τροπολογία 1420
Gaston Franco, Jean-Pierre Audy

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα 1 – Μέρος 3 – σημείο 2 – σημείο 2.3 – σημείο 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 η διαχείριση των ζώντων 
υδρόβιων πόρων για τη μεγιστοποίηση 
των κοινωνικών και οικονομικών 
οφελών/κερδών από της ωκεανούς, τις 
θάλασσες και τα εσωτερικά ύδατα της 
Ευρώπης. Οι δραστηριότητες θα 
επικεντρωθούν στη βέλτιστη συμβολή 
στην επισιτιστική ασφάλεια με την 
ανάπτυξη βιώσιμης και φιλικής προς το 
περιβάλλον αλιείας, βιώσιμη διαχείριση 
των οικοσυστημάτων με την παροχή 
αγαθών και υπηρεσιών, ανταγωνιστικής
και φιλικής προς το περιβάλλον
ευρωπαϊκής υδατοκαλλιέργειας στο 
πλαίσιο της παγκόσμιας οικονομίας και 
στην ενίσχυση της θαλάσσιας και 
ναυτιλιακής καινοτομίας μέσω της 
βιοτεχνολογίας για να τονωθεί η έξυπνη
«γαλάζια» ανάπτυξη. Θα 
χρησιμοποιηθούν οριζόντιες 
επιστημονικές και τεχνολογικές γνώσεις 
περί της θάλασσας, των γλυκών υδάτων 
και της ναυτιλίας με στόχο να αναπτυχθεί 
το δυναμικό των θαλάσσιων και των 
εσωτερικών υδάτων σε όλο το εύρος των 
θαλάσσιων και ναυτιλιακών βιομηχανιών, 
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ενώ παράλληλα θα προάγεται η 
προστασία του περιβάλλοντος και η 
προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή.
.

Or. en

Τροπολογία 1421
Corinne Lepage

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα 1 – Μέρος 3 – σημείο 2 – σημείο 2.3 – σημείο 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 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 1422
Philippe Lamberts
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE
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Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα 1 – Μέρος 3 – σημείο 2 – σημείο 2.3 – σημείο 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 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
ενώ παράλληλα να προστατευθούν η 
βιολογική ποικιλία και οι υπηρεσίες 
οικοσυστήματος. 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. Θα 
πρέπει να ληφθούν δεόντως υπόψη οι 
περιβαλλοντικές ανησυχίες σχετικά με 
την χρησιμοποίηση της βιοτεχνολογίας σε 
ανοικτά θαλάσσια οικοσυστήματα.

Or. en

Τροπολογία 1423
Marisa Matias

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα 1 – Μέρος 3 – σημείο 2 – σημείο 2.3 – σημείο 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 

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 
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της θαλάσσιας καινοτομίας μέσω της 
βιοτεχνολογίας για να τονωθεί η έξυπνη
«γαλάζια» ανάπτυξη.

της θαλάσσιας καινοτομίας μέσω της 
βιοτεχνολογίας για να τονωθεί η έξυπνη
«γαλάζια» ανάπτυξη. Οι δραστηριότητες 
αυτές λαμβάνουν υπόψη τις ανησυχίες 
της κοινωνίας των πολιτών σχετικά με 
την χρήση ορισμένων τύπων 
βιοτεχνολογίας σε ανοικτά θαλάσσια 
οικοσυστήματα.

Or. en

Τροπολογία 1424
Judith A. Merkies

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα 1 – Μέρος 3 – σημείο 2 – σημείο 2.3 – σημείο 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 αξιοποιηθούν και να 
διατηρηθούν 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.

Or. en

Τροπολογία 1425
Lambert van Nistelrooij, Cristina Gutiérrez-Cortines

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα 1 – Μέρος 3 – σημείο 2 – σημείο 2.3 – σημείο γ – παράγραφος 1
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COM(2011)0809 – C7 0466/2011 – 2011/0401(COD)
Παράρτημα 1 – Μέρος 3 – σημείο 2 – σημείο 2.3 – σημείο 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 αξιοποιηθούν και να 
διατηρηθούν 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.

Or. en

Τροπολογία 1426
Kent Johansson, Marit Paulsen, Jens Rohde, Fiona Hall

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα 1 – Μέρος 3 – σημείο 2 – σημείο 2.3 – σημείο 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 

Σκοπός είναι η προώθηση βιώσιμων και 
ανταγωνιστικών ευρωπαϊκών βιομηχανιών 
βιολογικής βάσης, χαμηλών εκπομπών 
διοξειδίου του άνθρακα και αποδοτικών ως 
προς τη χρήση των πόρων
(περιλαμβανομένης της αποτελεσματικής 
χρήσεως θρεπτικών ουσιών, ενέργειας,
άνθρακα, ύδατος και του εδάφους), με 
παράλληλη μετατροπή των γεωργικών 
βιολογικών αποβλήτων σε πόρους 
αξιοποιήσιμους στον μέγιστο βαθμό του 
δυναμικού τους, για δε το λόγο αυτό είναι 
ζωτικής σημασίας να δημιουργηθεί ένα 
κλειστό κύκλωμα θρεπτικών ουσιών 
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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.

μεταξύ αστικών και αγροτικών περιοχών.
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 δεύτερης και τρίτης 
γενεάς με χρήση βιομάζας και άλλων 
υπολειμμάτων από την γεωργική και 
δασοκομική πρωτογενή παραγωγή, 
βιολογικών αποβλήτων και βιομηχανικών 
υποπροϊόντων βιολογικής προέλευσης, και 
με την μετατροπή των βιολογικών 
αποβλήτων αστικών περιοχών σε 
γεωργικές εισροές μέσω αποτελεσματικού 
καθαρισμού. Η δράση αυτή θα ενισχύσει 
νέες αγορές και θα δημιουργήσει νέες 
πηγές εσόδων για πρωτογενείς 
παραγωγούς με στήριξη της τυποποίησης, 
των συστημάτων πιστοποίησης, 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

Τροπολογία 1427
Philippe Lamberts
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα 1 – Μέρος 3 – σημείο 2 – σημείο 2.3 – σημείο 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 

Σκοπός είναι η προώθηση βασισμένων σε 
ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και 
ενεργειακή αποδοτικότητα, αποδοτικών 
ως προς τη χρήση των πόρων, βιώσιμων 
και ανταγωνιστικών ευρωπαϊκών 
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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.

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 της 
τυποποίησης, όπου ενδείκνυται, αλλά και 
μέσω κανονιστικών δραστηριοτήτων και 
δραστηριοτήτων επίδειξης και άλλων 
δραστηριοτήτων, ενώ θα λαμβάνονται 
υπόψη οι περιβαλλοντικές και 
κοινωνικοοικονομικές επιπτώσεις της 
βιοοικονομίας στη χρήση γης και στις 
αλλαγές της χρήσης γης.

Or. en

Τροπολογία 1428
Marisa Matias

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα 1 – Μέρος 3 – σημείο 2 – σημείο 2.3 – σημείο 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 

Σκοπός είναι η προώθηση βιώσιμων και 
ανταγωνιστικών ευρωπαϊκών βιομηχανιών 
βιολογικής βάσης, χαμηλών εκπομπών 
διοξειδίου του άνθρακα, με παράλληλη 
προστασία και αποτελεσματική 
χρησιμοποίηση 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 
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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.

την πρωτογενή παραγωγή, βιολογικών 
αποβλήτων και βιομηχανικών
υποπροϊόντων βιολογικής προέλευσης, και 
στο άνοιγμα νέων αγορών με στήριξη της 
τυποποίησης αλλά και της 
διαφοροποίησης, 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 επίσης οι 
απόψεις και οι ανησυχίες της κοινωνίας 
των πολιτών.

Or. en

Τροπολογία 1429
Corinne Lepage

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα 1 – Μέρος 3 – σημείο 2 – σημείο 2.3 – σημείο 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 

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 
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θα λαμβάνονται υπόψη οι επιπτώσεις της 
βιοοικονομίας στη χρήση γης και στις 
αλλαγές της χρήσης γης.

θα λαμβάνονται υπόψη οι επιπτώσεις της 
βιοοικονομίας στη χρήση γης και στις 
αλλαγές της χρήσης γης καθώς επίσης τις 
απόψεις και της ανησυχίες της κοινωνίας 
των πολιτών.

Or. en

Τροπολογία 1430
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα 1 – Μέρος 3 – σημείο 2 – σημείο 2.3 – σημείο 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, 
(συμπεριλαμβανομένων των υδάτων και 
της ενέργειας) 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.

Or. en
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Τροπολογία 1431
Giles Chichester, Vicky Ford

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα 1 – Μέρος 3 – σημείο 2 – σημείο 2.3 – σημείο 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 με παραγωγή και 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.

Or. en

Τροπολογία 1432
Pilar del Castillo Vera, Maria Da Graça Carvalho

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα 1 – Μέρος 3 – σημείο 2 – σημείο 2.3 – σημείο δ – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Σκοπός είναι η προώθηση βιώσιμων και 
ανταγωνιστικών ευρωπαϊκών βιομηχανιών 
βιολογικής βάσης, χαμηλών εκπομπών 

Σκοπός είναι η προώθηση βιώσιμων και 
ανταγωνιστικών ευρωπαϊκών βιομηχανιών 
βιολογικής βάσης, χαμηλών εκπομπών 
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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.

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 παραγωγή και 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.

Or. en

Τροπολογία 1433
Cristina Gutiérrez-Cortines, Pilar Ayuso, Pilar del Castillo Vera, Maria Da Graça 
Carvalho, Alejo Vidal-Quadras

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα 1 – Μέρος 3 – σημείο 2 – σημείο 2.3 – σημείο 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 

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 παραγωγή και χρήση 
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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.

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.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η ανάπτυξη ολοκληρωμένων βιοδιυλιστηρίωνδεν πρέπει να περιοριστεί στην χρήση.

Τροπολογία 1434
Andrzej Grzyb, Jerzy Buzek, Jolanta Emilia Hibner, Lena Kolarska-Bobińska, Bogdan 
Kazimierz Marcinkiewicz, Marian-Jean Marinescu, Jan Březina

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα 1 – Μέρος 3 – σημείο 2 – σημείο 2.3 – σημείο 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 

Σκοπός είναι η προώθηση βιώσιμων και
ανταγωνιστικών ευρωπαϊκών βιομηχανιών 
βιολογικής βάσης, χαμηλών εκπομπών 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 
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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.

συνθήκες και άλλων δραστηριοτήτων, ενώ 
θα λαμβάνονται υπόψη οι επιπτώσεις της 
βιοοικονομίας στη χρήση γης και στις 
αλλαγές της χρήσης γης.

Or. en

Τροπολογία 1435
Vicky Ford

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα 1 – Μέρος 3 – σημείο 2 - σημείο 2.3 – παράγραφος ζ α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(ζα) Εγκάρσια έρευνα στον τομέα της 
θάλασσας και της ναυτιλίας
Η εκμετάλλευση των ζώντων και μη 
ζώντων θαλάσσιων πόρων, καθώς και η 
χρήση διαφόρων πηγών θαλάσσιας 
ενέργειας και το ευρύ φάσμα 
διαφορετικών χρήσεων των θαλάσσιων 
υδάτων θέτουν εγκάρσιες επιστημονικές 
και τεχνολογικές προκλήσεις. Οι 
θάλασσες και οι ωκεανοί διαδραματίζουν 
καίριο ρόλο στη ρύθμιση του κλίματος, 
αλλά επηρεάζονται σημαντικά από τις 
ανθρώπινες δραστηριότητες στην 
ενδοχώρα, στις ακτές και στη θάλασσα, 
καθώς και από την αλλαγή του κλίματος. 
Ο γενικός σκοπός είναι η ανάπτυξη 
εγκάρσιας επιστημονικής και 
τεχνολογικής γνώσης στον τομέα της 
θάλασσας και της ναυτιλίας (και μέσω 
της μελέτης των πελαγικών πτηνών) 
προκειμένου να απελευθερωθεί το 
δυναμικό γαλάζιας ανάπτυξης στο σύνολο 
του κλάδου της θάλασσας και της 
ναυτιλίας, ενώ θα προστατεύεται 
παράλληλα το θαλάσσιο περιβάλλον και 
θα γίνουν οι προσαρμογές στην αλλαγή 
του κλίματος. Αυτή η στρατηγική, 
συντονισμένη προσέγγιση για την έρευνα 
στον τομέα της θάλασσας και της 
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ναυτιλίας στο σύνολο των προκλήσεων 
και πυλώνων του προγράμματος πλαισίου 
«Ορίζοντας 2020» θα στηρίξει επίσης την 
υλοποίηση των συναφών πολιτικών της 
Ένωσης συμβάλλοντας στην επίτευξη 
των καίριων στόχων γαλάζιας ανάπτυξης.

Or. en

Αιτιολόγηση

Βασίζεται στην τροπολογία 168 στην ΈκθεσηTeresa Riera Madurell.  Η τροπολογία αποσκοπεί 
να τονίσει ότι η μελέτη ορισμένων ειδών θαλάσσιων πτηνών αναπτύσσεται ταχύτατα και 
αποδεικνύεται ιδιαίτερα χρήσιμη για την κατανόηση του ευρύτερου θαλάσσιου περιβάλλοντος.

Τροπολογία 1436
Marita Ulvskog

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα 1 – Μέρος 3 – σημείο 2 – σημείο 2.3 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2.3 α 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, αναπτύσσοντας 
συγχρόνως υπηρεσίες, έννοιες και 
πολιτικές για ευημερούσα διαβίωση στις 
αγροτικές περιοχές συμπεριλαμβανομένης 
της διαβίωσης των αυτοχθόνων 
πληθυσμών στην Αρκτική.

Or. en

Τροπολογία 1437
Herbert Reul
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Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα 1 – Μέρος 3 – σημείο 3 – σημείο 3.1 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Ο ειδικός στόχος συνίσταται στη 
διασφάλιση της μετάβασης σε ένα 
αξιόπιστο, βιώσιμο και ανταγωνιστικό 
ενεργειακό σύστημα, ενόψει της 
αντιμετώπισης της αυξανόμενης 
σπανιότητας των πόρων, της αύξησης των 
ενεργειακών αναγκών και της αλλαγής του 
κλίματος.

Ο ειδικός στόχος συνίσταται στη 
διασφάλιση της μετάβασης σε ένα 
αξιόπιστο, οικονομικά προσιτό, βιώσιμο 
και ανταγωνιστικό ενεργειακό σύστημα, 
ενόψει της αντιμετώπισης της 
αυξανόμενης σπανιότητας των πόρων, της 
αύξησης των ενεργειακών αναγκών και της 
αλλαγής του κλίματος.

Or. de

Τροπολογία 1438
Oreste Rossi

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα 1 – Μέρος 3 – σημείο 3 – σημείο 3.1 – παράγραφος 2

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 

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 
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. Αυτή η
αναμόρφωση καθίσταται αναγκαία 
εφόσον, ενόψει της αστάθειας των τιμών 
της ενέργειας στην παγκόσμια αγορά, (σε 
συνδυασμό με ανησυχίες για την ασφάλεια 
του εφοδιασμού), της αύξησης της 
φορολογικής πίεσης στις πηγές ενέργειας 
και το υψηλό κόστος της προσαρμογής 
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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.

στην νομοθεσία της Ένωσης για το 
περιβάλλον και το κλίμα, οι βιομηχανίες 
και οι καταναλωτές της Ευρώπης 
δαπανούν ολοένα και μεγαλύτερο μερίδιο 
του εισοδήματός τους στην ενέργεια.

Or. it

Τροπολογία 1439
Fiona Hall, Kent Johansson

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα 1 – Μέρος 3 – σημείο 3 – σημείο 3.1 – παράγραφος 2

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 

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 της 
εξοικονόμησης ενέργειας 20%. Έως το 
2050 πρέπει να έχει επιτευχθεί μείωση 
των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου 
κατά 80-95% . Για να επιτευχθεί αυτός ο 
στόχος, οι τεχνολογίες ανανεώσιμης 
ενέργειας πρέπει, έως τα μέσα του 
τρέχοντος αιώνα, να καταλαμβάνουν το 
μεγαλύτερο μερίδιο του ενεργειακού 
εφοδιασμού της Ευρώπης.  Παράλληλα 
πρέπει να εφαρμοσθεί μια φιλόδοξη 
πολιτική ενεργειακής απόδοσης εφόσον 
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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.

αποτελεί τον πλέον οικονομικά αποδοτικό 
τρόπο για την επίτευξη των 
μακροπρόθεσμων στόχων μας της 
απαλλαγής από τις ανθρακούχες 
εκπομπές. Επομένως, θα πρέπει τα τρία 
τέταρτα του προϋπολογισμού για τη 
συγκεκριμένη πρόκληση να διατεθούν για 
την έρευνα και την καινοτομία στις 
ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και την 
ενργειακή απόδοση. Η επίτευξη των εν 
λόγω στόχων θα απαιτήσει αναμόρφωση 
του ενεργειακού συστήματος με 
συνδυασμό βιώσιμων 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.

Or. en

Τροπολογία 1440
Graham Watson, Vittorio Prodi, Ana Gomes, Maria Da Graça Carvalho, Kent 
Johansson

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα 1 – Μέρος 3 – σημείο 3 – σημείο 3.1 – παράγραφος 2
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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 
εφοδιασμού, οι βιομηχανίες και οι 
καταναλωτές της Ευρώπης δαπανούν 
ολοένα και μεγαλύτερο μερίδιο του 
εισοδήματός τους στην ενέργεια.

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%. Έως το 2050 θα πρέπει να 
έχει επιτευχθεί μια μείωση των εκπομπών 
αερίων του θερμοκηπίου κατά 80-95% . 
Όλα τα σενάρια για την απαλλαγή από τις 
ανθρακούχες εκπομπές που περιέχονται 
στον Ενεργειακό χάρτη πορείας για το 
2050 υποδεικνύουν ότι οι τεχνολογίες 
ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στα μέσα 
του τρέχοντος αιώνα θα διαθέτουν το 
μεγαλύτερο μερίδιο τεχνολογιών παροχής 
ενέργειας. Παράλληλα πρέπει να 
εφαρμοσθεί μια φιλόδοξη πολιτική 
ενεργειακής απόδοσης εφόσον αποτελεί 
τον πλέον οικονομικά αποδοτικό τρόπο 
για την επίτευξη των μακροπρόθεσμων 
στόχων μας της απαλλαγής από τις 
ανθρακούχες εκπομπές. Επομένως, θα 
πρέπει τα τρία τέταρτα του 
προϋπολογισμού για τη συγκεκριμένη 
πρόκληση να διατεθούν για την έρευνα 
και την καινοτομία στις ανανεώσιμες 
πηγές ενέργειας και την ενεργειακή 
απόδοση. Η επίτευξη των εν λόγω στόχων 
θα απαιτήσει αναμόρφωση του 
ενεργειακού συστήματος συνδυάζοντας 
την ανάπτυξη εναλλακτικών των 
ορυκτών καυσίμων,  χαμηλές εκπομπές
διοξειδίου του άνθρακα, ενεργειακή 
ασφάλεια και προσιτές τιμές, ενισχύοντας
συγχρόνως 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% 
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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.

Or. en

Τροπολογία 1441
Philippe Lamberts
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα 1 – Μέρος 3 – σημείο 3 – σημείο 3.1 – παράγραφος 2

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 

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%. Έως το 2050 θα πρέπει να 
έχει επιτευχθεί μείωση των εκπομπών 
αερίων του θερμοκηπίου κατά 80-95%. 
Όλα τα σενάρια που περιέχονται στον 
Ενεργειακό χάρτη πορείας για το 2050 
υποδεικνύουν ότι οι τεχνολογίες 
ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στα μέσα 
του τρέχοντος αιώνα θα διαθέτουν το 
μεγαλύτερο μερίδιο τεχνολογιών 
ενεργειακού εφοδιασμού και ότι η
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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.

ενεργειακή απόδοση θα διαδραματίσει 
κρίσιμο ρόλο για την επίτευξη των
στόχων. Επομένως, θα ήταν σκόπιμο το 
85% του προϋπολογισμού για τη 
συγκεκριμένη πρόκληση να διατεθούν για 
την έρευνα και την καινοτομία στις 
ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και την 
ενεργειακή απόδοση για την τελική 
χρήση. Η επίτευξη των εν λόγω στόχων 
θα απαιτήσει αναμόρφωση του 
ενεργειακού συστήματος με συνδυασμό
ανανεώσιμης ενέργειας, 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.

Or. en

Τροπολογία 1442
Kent Johansson, Jens Rohde, Vladko Todorov Panayotov

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα 1 – Μέρος 3 – σημείο 3 – σημείο 3.1 – παράγραφος 2
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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 
εφοδιασμού, οι βιομηχανίες και οι 
καταναλωτές της Ευρώπης δαπανούν 
ολοένα και μεγαλύτερο μερίδιο του 
εισοδήματός τους στην ενέργεια.

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%. Έως το 2050 θα πρέπει να 
έχει επιτευχθεί μια μείωση των εκπομπών 
αερίων του θερμοκηπίου κατά 80-95% . 
Τα σενάρια για την απαλλαγή από τις 
ανθρακούχες εκπομπές που περιέχονται 
στον Ενεργειακό χάρτη πορείας για το 
2050 αναφέρουν ότι οι τεχνολογίες 
ανανεώσιμων πηγών ενέργειας θα πρέπει, 
με επαρκείς επενδύσεις και αξιοποίηση, 
να καλύπτουν το μεγαλύτερο μερίδιο 
τεχνολογιών ενεργειακού εφοδιασμού στα 
μέσα του τρέχοντος αιώνα. Θα ήταν 
συνεπώς σκόπιμο ανάλογα κεφάλαια για 
τη συγκεκριμένη πρόκληση να διατεθούν 
για την έρευνα και την καινοτομία στις 
ανανεώσιμες πηγές ενέργειας.  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 
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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.

Or. en

Τροπολογία 1443
Vicky Ford

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα 1 – Μέρος 3 – σημείο 3 – σημείο 3.1 – παράγραφος 2

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 

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%. Θα ήταν συνεπώς 
σκόπιμο το μεγαλύτερο μέρος του 
προϋπολογισμού για τη συγκεκριμένη 
πρόκληση να διατεθούν για την έρευνα 
και την καινοτομία στις ανανεώσιμες 
πηγές ενέργειας, την αποθήκευση 
ενέργειας, τη δέσμευση και αποθήκευση 
άνθρακα, την παραγωγή ενέργειας με 
ουδέτερο ισοζύγιο άνθρακα, βελτιώσεις 
στην διαχείριση δικτύου και την 
ενεργειακή απόδοση.   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 
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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.

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.

Or. en

Τροπολογία 1444
Eija-Riitta Korhola

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα 1 – Μέρος 3 – σημείο 3 – σημείο 3.1 – παράγραφος 2

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 

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%. Θα ήταν ως εκ τούτου 
σκόπιμο να επικεντρωθεί η προσοχή στην 
αναζήτηση της άριστης λύσης για την 
ενσωμάτωση των ανανεώσιμων πηγών 
ενέργειας αντισταθμίζοντας το δίκτυο 
ηλεκτρικής ενέργειας με δυναμικές και 
περιβαλλοντικά ευαίσθητες τεχνολογίες.  
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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.

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.

Or. en

Αιτιολόγηση

Οι τεχνολογίες ανανεώσιμης ενέργειας διαδραματίζουν κρίσιμο ρόλο σε όλα τα σενάρια για την 
απαλλαγή από τις ανθρακούχες εκπομπές που περιέχονται στον Ενεργειακό χάρτη πορείας για 
το 2050 και συνεπώς η προσοχή της Ε&Α θα πρέπει να επικεντρώνεται στην σωστή ισορροπία 
κατά την ενσωμάτωση των τεχνολογιών ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στο δίκτυο ηλεκτρικής 
ενέργειας.

Τροπολογία 1445
Konrad Szymański

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα 1 – Μέρος 3 – σημείο 3 – σημείο 3.1 – παράγραφος 2
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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 
εφοδιασμού, οι βιομηχανίες και οι 
καταναλωτές της Ευρώπης δαπανούν 
ολοένα και μεγαλύτερο μερίδιο του 
εισοδήματός τους στην ενέργεια.

Η Ένωση σκοπεύει να μειώσει τις 
εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου κατά 
20% σε σύγκριση με τα επίπεδα του 1990 
έως το 2020, με περαιτέρω ενδεχόμενη
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 
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 (GHG) δεν έχει ακόμη 
αποφασισθεί. Είναι επιθυμητός ο στόχος του 80-95% , αλλά όχι απαραίτητα εφικτός. 
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Υφίστανται επίσης νέες πηγές αερίου και πετρελαίου στην Ευρώπη και αποφασίζεται επί του 
παρόντος το εάν είναι δυνατή η εξόρυξη με βιώσιμο τρόπο. Δεν πρέπει να αγνοηθούν στον 
Ορίζοντα 2020.

Τροπολογία 1446
Herbert Reul

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα 1 – Μέρος 3 – σημείο 3 – σημείο 3.1 – παράγραφος 2

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 
εφοδιασμού, οι βιομηχανίες και οι 

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 περαιτέρω εξέλιξη
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 μπορεί να οδηγήσει στην
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 
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καταναλωτές της Ευρώπης δαπανούν 
ολοένα και μεγαλύτερο μερίδιο του 
εισοδήματός τους στην ενέργεια.

καταναλωτές της Ευρώπης δαπανούν 
ολοένα και μεγαλύτερο μερίδιο του 
εισοδήματός τους στην ενέργεια.

Or. de

Τροπολογία 1447
Andrzej Grzyb, Jerzy Buzek, Jolanta Emilia Hibner, Lena Kolarska-Bobińska, Bogdan 
Kazimierz Marcinkiewicz, Marian-Jean Marinescu, Jan Březina

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα 1 – Μέρος 3 – σημείο 3 – σημείο 3.1 – παράγραφος 2

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 

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, 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 
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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.

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

Τροπολογία 1448
Oreste Rossi

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα 1 – Μέρος 3 – σημείο 3 – σημείο 3.1 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Ο χάρτης πορείας για τη μετάβαση σε μια 
ανταγωνιστική οικονομία χαμηλών 
εκπομπών διοξειδίου άνθρακα το 205027 
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

 Όπως υποδηλώνει το όνομά του, ο ορίζοντας του προγράμματος καλύπτει μόνο την περίοδο 
έως το 2020. Δεν είναι συνεπώς απαραίτητο να γίνεται μνεία σε πιθανά μελλοντικά σενάρια για 
τις διαδοχικές δεκαετίες.

Τροπολογία 1449
Giles Chichester, Vicky Ford

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα 1 – Μέρος 3 – σημείο 3 – σημείο 3.1 – παράγραφος 3
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Ο χάρτης πορείας για τη μετάβαση σε μια 
ανταγωνιστική οικονομία χαμηλών 
εκπομπών διοξειδίου άνθρακα το 205027 
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% της μεταφορές και 
περίπου 90% στον τομέα της κατοικίας και 
της υπηρεσίες.

Ο χάρτης πορείας για τη μετάβαση σε μια 
ανταγωνιστική οικονομία χαμηλών 
εκπομπών διοξειδίου άνθρακα το 205027 
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% της μεταφορές και 
περίπου 90% στον τομέα της κατοικίας και 
της υπηρεσίες. Με τον οδικό χάρτη 
αποδεικνύεται ότι, μεταξύ άλλων, το 
φυσικό αέριο, βραχυπρόθεσμα και 
μεσοπρόθεσμα, μπορεί να συμβάλει στη 
μετατροπή του ενεργειακού τομέα.

Or. en

Τροπολογία 1450
Konrad Szymański

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα 1 – Μέρος 3 – σημείο 3 – σημείο 3.1 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Ο χάρτης πορείας για τη μετάβαση σε μια 
ανταγωνιστική οικονομία χαμηλών 
εκπομπών διοξειδίου άνθρακα το 205027
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% της μεταφορές και
περίπου 90% στον τομέα της κατοικίας και
της υπηρεσίες.

Ο χάρτης πορείας για τη μετάβαση σε μια 
ανταγωνιστική οικονομία χαμηλών 
εκπομπών διοξειδίου άνθρακα το 205027, 
όπως εκπονήθηκε από την Ευρωπαϊκή 
Επιτροπή, υποθέτει ότι η στοχευμένη 
μείωση των εκπομπών αερίων του 
θερμοκηπίου πρέπει να επιτευχθεί σε 
μεγάλο βαθμό εντός της επικράτειας της 
Ένωσης λόγω της έλλειψης παγκόσμιας 
συμφωνίας για το θέμα. Αυτό συνεπάγεται 
μείωση των εκπομπών CO2 ακόμη και
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.
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Or. en

Αιτιολόγηση

Ο τελικός στόχος της μείωσης των αερίων του θερμοκηπίου (GHG) δεν έχει ακόμη 
αποφασισθεί. Είναι επιθυμητός ο στόχος του 80-95% , αλλά όχι απαραίτητα εφικτός.

Τροπολογία 1451
Herbert Reul

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα 1 – Μέρος 3 – σημείο 3 – σημείο 3.1 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Ο χάρτης πορείας για τη μετάβαση σε μια 
ανταγωνιστική οικονομία χαμηλών 
εκπομπών διοξειδίου άνθρακα το 205027 
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 205027 
καταδεικνύει ότι η στοχευμένη μείωση των 
εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου θα 
έπρεπε να επιτευχθεί σε μεγάλο βαθμό 
εντός της επικράτειας της Ένωσης. Αυτό 
συνεπάγεται μείωση των εκπομπών CO2 
έως το 2050 στον τομέα της ενέργειας, στη 
βιομηχανία, στις μεταφορές, στον τομέα 
της κατοικίας, στις υπηρεσίες και σε 
άλλους τομείς.

Or. de

Τροπολογία 1452
Andrzej Grzyb, Jerzy Buzek, Jolanta Emilia Hibner, Lena Kolarska-Bobińska, Bogdan 
Kazimierz Marcinkiewicz, Marian-Jean Marinescu, Jan Březina

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα 1 – Μέρος 3 – σημείο 3 – σημείο 3.1 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Ο χάρτης πορείας για τη μετάβαση σε μια 
ανταγωνιστική οικονομία χαμηλών 
εκπομπών διοξειδίου άνθρακα το 205027 
καταδεικνύει ότι η στοχευμένη μείωση των 
εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου πρέπει 

Ο χάρτης πορείας για τη μετάβαση σε μια 
ανταγωνιστική οικονομία χαμηλών 
εκπομπών το 205027 καταδεικνύει ότι η 
στοχευμένη μείωση των εκπομπών αερίων 
του θερμοκηπίου πρέπει να επιτευχθεί σε 
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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% της μεταφορές και 
περίπου 90% στον τομέα της κατοικίας και 
της υπηρεσίες.

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% 
της μεταφορές και περίπου 90% στον 
τομέα της κατοικίας και της υπηρεσίες.

Or. en

Τροπολογία 1453
Ιωάννης Α. Τσουκαλάς

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα 1 – Μέρος 3 – σημείο 3 – σημείο 3.1 – παράγραφος 4

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 
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.

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 
εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα· ένα 
σημαντικό τμήμα του προϋπολογισμού 
στο πλαίσιο αυτής της κοινωνιακής 
πρόκλησης θα πρέπει ως εκ τούτου να 
δαπανηθεί για την στήριξη της έρευνας 
και της καινοτομίας σε ανανεώσιμες 
πηγές ενέργειας, την διανομή ενέργειας, 
τα έξυπνα δίκτυα, την αποθήκευση 
ενέργειας και την ενεργειακή απόδοση.   
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 
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υπηρεσιών που θα συμβάλουν στην 
αντιμετώπιση των ενεργειακών 
προκλήσεων και 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. en

Τροπολογία 1454
Britta Thomsen

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα 1 – Μέρος 3 – σημείο 3 – σημείο 3.1 – παράγραφος 4

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 
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 

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 
εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα· εφόσον 
οι τεχνολογίες ενεργειακής απόδοσης και 
ανανεώσιμων πηγών ενέργειας αποτελούν 
επιλογές για τις οποίες δεν θα 
μετανιώσουμε για την επίτευξη των 
στόχων της απαλλαγή από τις 
ανθρακούχες εκπομπές, το 75% 
τουλάχιστον του προϋπολογισμού στο 
πλαίσιο αυτής της κοινωνιακής 
πρόκλησης πρέπει να διατεθεί στις 
τεχνολογίες αυτές. 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 
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διαχείρισης της ενεργειακής απόδοσης. 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. en

Αιτιολόγηση

Ο Ενεργειακός χάρτης πορείας της Επιτροπής ξεχωρίζει την ανανεώσιμη ενέργεια και την 
ενεργειακή απόδοση ως τμήμα όλων των σεναρίων του που αποσκοπούν στην επίτευξη των 
στόχων της απαλλαγή από τις ανθρακούχες εκπομπές έως το 2050.  Για να το πετύχει αυτό η 
Ευρώπη, απαιτείται σημαντική στήριξη στην έρευνα και την καινοτομία.

Τροπολογία 1455
Judith A. Merkies, Kathleen Van Brempt

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα Ι – Μέρος 3 – σημείο 3 – σημείο 3.1 – παράγραφος 4

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 
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 

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 
εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα. Πρέπει 
να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στην έρευνα, 
την ανάπτυξη και την εξάπλωση μικρής 
και πολύ μικρής κλίμακας ενεργειακών 
γεννητριών. 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 
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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.

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. en

Τροπολογία 1456
Kent Johansson, Hannu Takkula, Jens Rohde, Fiona Hall

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα Ι – Μέρος 3 – σημείο 3 – σημείο 3.1 – παράγραφος 4

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 
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 

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 
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, οι οποίες θα συμβάλουν στην 
αντιμετώπιση των ενεργειακών 
προκλήσεων, κυρίως λόγω της 
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έξυπνης διαχείρισης από πλευράς ζήτησης 
με βάση μια ανοικτή και διαφανή αγορά 
εμπορίας ενέργειας και ευφυή συστήματα 
διαχείρισης της ενεργειακής απόδοσης.

ενσωμάτωσης της ανανεώσιμης 
ενέργειας, και 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. en

Αιτιολόγηση

Ο Ορίζοντας 2020 πρέπει να εξετάσει τις τεχνολογίες ενέργειας όπως αποθήκευση ηλεκτρικής 
ενέργειας που θα συμβάλουν σημαντικά στον χειρισμό της ποικιλίας των ανανεώσιμων πηγών 
ενέργειας.

Τροπολογία 1457
Jean-Pierre Audy, Gaston Franco, Françoise Grossetête

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα 1 – Μέρος 3 – σημείο 3 – σημείο 3.1 – παράγραφος 4

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 
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 

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 
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 θα μπορούν να
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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.

αντιμετωπίσουν τις ενεργειακές 
προκλήσεις, κυρίως εκείνες που 
συνδέονται με την ενσωμάτωση των 
ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και 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. fr

Αιτιολόγηση

Ο Ορίζοντας 2020 θα πρέπει να εξετάσει τις ενεργειακές τεχνολογίες όπως η αποθήκευση 
ηλεκτρικής ενέργειας που μπορούν να συμβάλουν στον χειρισμό της ποικιλίας των αναεώσιμων 
πηγών ενέργειας.

Τροπολογία 1458
Alejo Vidal-Quadras, Cristina Gutiérrez-Cortines, Pilar del Castillo Vera

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα Ι – Μέρος 3 – σημείο 3 – σημείο 3.1 – παράγραφος 4

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 
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 

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 
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 
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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.

αποδοτικών ενεργειακών τεχνολογιών και 
υπηρεσιών που θα συμβάλουν στον 
χειρισμό των ενεργειακών προκλήσεων, 
κυρίως εκείνων που συνδέονται με την 
ενσωμάτωση των ανανεώσιμων πηγών 
ενέργειας, και 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. en

Τροπολογία 1459
Christian Ehler, Pilar del Castillo Vera, Maria Da Graça Carvalho, Bogdan Kazimierz 
Marcinkiewicz, Angelika Niebler, Dieter-Lebrecht Koch, Chris Davies, Herbert Reul

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα Ι – Μέρος 3 – σημείο 3 – σημείο 3.1 – παράγραφος 4

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 
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 

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 
εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα, 
συμπεριλαμβανομένων των τεχνολογιών 
αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας. 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 και ασφαλών ενεργειακών 
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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.

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 και ασφάλειας.

Or. en

Τροπολογία 1460
Andrzej Grzyb, Jerzy Buzek, Jolanta Emilia Hibner, Lena Kolarska-Bobińska, Bogdan 
Kazimierz Marcinkiewicz, Marian-Jean Marinescu, Jan Březina

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα Ι – Μέρος 3 – σημείο 3 – σημείο 3.1 – παράγραφος 4

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 
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 

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 
εκπομπών. 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, 
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.
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διαχείρισης της ενεργειακής απόδοσης.

Or. en

Τροπολογία 1461
Oreste Rossi

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα 1 – Μέρος 3 – σημείο 3 – σημείο 3.1 – παράγραφος 4

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 
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.

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

Or. it

Τροπολογία 1462
Giles Chichester, Vicky Ford
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Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα 1 – Μέρος 3 – σημείο 3 – σημείο 3.1 – παράγραφος 4

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 
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.

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 
εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα, 
περιλαμβανομένου και του φυσικού 
αερίου. 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. en

Τροπολογία 1463
Philippe Lamberts
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα 1 – Μέρος 3 – σημείο 3 – σημείο 3.1 – παράγραφος 4
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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 
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.

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 ανανεώσιμων
ενεργειακών τεχνολογιών και υπηρεσιών.
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. en

Τροπολογία 1464
Fiona Hall, Kent Johansson

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα 1 – Μέρος 3 – σημείο 3 – σημείο 3.1 – παράγραφος 4

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. 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 βιώσιμης 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. en

Τροπολογία 1465
Herbert Reul

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα 1 – Μέρος 3 – σημείο 3 – σημείο 3.1 – παράγραφος 4

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 
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 

Για την επίτευξη των 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 
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 
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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.

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. de

Τροπολογία 1466
Fiona Hall, Kent Johansson

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα 1 – Μέρος 3 – σημείο 3 – σημείο 3.2 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Οι νέες τεχνολογίες και λύσεις πρέπει να 
είναι ανταγωνιστικές από πλευράς κόστους 
και αξιοπιστίας έναντι των ενεργειακών 
συστημάτων υψηλής βελτιστοποίησης των 
κατεστημένων επιχειρήσεων και 
τεχνολογιών. Η έρευνα και η καινοτομία 
είναι καίριας σημασίας προκειμένου να 
καταστήσουν της εν λόγω νέες, 
καθαρότερες, με χαμηλότερες εκπομπές 
διοξειδίου του άνθρακα και 
αποδοτικότερες πηγές ενέργειας εμπορικά 
ελκυστικές στην απαραίτητη κλίμακα. 
Ούτε η βιομηχανία από μόνη της, ούτε τα 
κράτη μέλη μεμονωμένα είναι σε θέση να 
αναλάβουν το κόστος και της κινδύνους, 
των οποίων οι κύριοι παράγοντες 
(μετάβαση σε μια οικονομία χαμηλών 
εκπομπών διοξειδίου άνθρακα, παροχή 
οικονομικά προσιτής και ασφαλούς 
ενέργειας) βρίσκονται εκτός αγοράς.

Οι νέες τεχνολογίες και λύσεις πρέπει να 
είναι ανταγωνιστικές έναντι ενεργειακών 
συστημάτων σχεδιασμένων για 
παραδοσιακούς φορείς εκμετάλλευσης και 
τεχνολογίες που έχουν επωφεληθεί από 
υψηλά επίπεδα χρηματοδότησης για 
έρευνα και επιδοτήσεις έως σήμερα. Η 
έρευνα και η καινοτομία είναι καίριας 
σημασίας προκειμένου να καταστήσουν τις 
εν λόγω νέες, καθαρές, με χαμηλότερες 
εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα και 
αποδοτικότερες πηγές ενέργειας εμπορικά 
ελκυστικές στην απαραίτητη κλίμακα. 
Συνεπώς η χρηματοδότηση για την 
έρευνα και ανάπτυξη τεχνολογιών 
ορυκτών καυσίμων δεν είναι επιλέξιμη 
στο πλαίσιο αυτής κοινωνιακής 
πρόκλησης. Ούτε η βιομηχανία από μόνη 
της, ούτε τα κράτη μέλη μεμονωμένα είναι 
σε θέση να αναλάβουν το κόστος και της 
κινδύνους, των οποίων οι κύριοι 
παράγοντες (μετάβαση σε μια οικονομία 
χαμηλών εκπομπών διοξειδίου άνθρακα, 
παροχή οικονομικά προσιτής και 
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ασφαλούς ενέργειας) βρίσκονται εκτός 
αγοράς.

Or. en

Τροπολογία 1467
Graham Watson, Vittorio Prodi, Ana Gomes, Kent Johansson

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα 1 – Μέρος 3 – σημείο 3 – σημείο 3.2 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Οι νέες τεχνολογίες και λύσεις πρέπει να 
είναι ανταγωνιστικές από πλευράς 
κόστους και αξιοπιστίας έναντι των
ενεργειακών συστημάτων υψηλής 
βελτιστοποίησης των κατεστημένων 
επιχειρήσεων και τεχνολογιών. Η έρευνα 
και η καινοτομία είναι καίριας σημασίας 
προκειμένου να καταστήσουν της εν λόγω 
νέες, καθαρότερες, με χαμηλότερες 
εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα και 
αποδοτικότερες πηγές ενέργειας εμπορικά 
ελκυστικές στην απαραίτητη κλίμακα.
Ούτε η βιομηχανία από μόνη της, ούτε τα 
κράτη μέλη μεμονωμένα είναι σε θέση να 
αναλάβουν το κόστος και της κινδύνους, 
των οποίων οι κύριοι παράγοντες
(μετάβαση σε μια οικονομία χαμηλών 
εκπομπών διοξειδίου άνθρακα, παροχή 
οικονομικά προσιτής και ασφαλούς 
ενέργειας) βρίσκονται εκτός αγοράς.

Οι νέες τεχνολογίες και λύσεις πρέπει να 
είναι ανταγωνιστικές έναντι ενεργειακών 
συστημάτων σχεδιασμένων για 
παραδοσιακούς φορείς εκμετάλλευσης 
και τεχνολογίες που έχουν απορροφήσει 
το μεγαλύτερο μέρος της 
χρηματοδότησης και των επιδοτήσεων σε 
παγκόσμιο και ευρωπαϊκό επίπεδο για 
έρευνα έως σήμερα. Η έρευνα και η 
καινοτομία είναι καίριας σημασίας 
προκειμένου να καταστήσουν της εν λόγω 
νέες, καθαρότερες, με χαμηλότερες 
εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα και 
αποδοτικότερες πηγές ενέργειας εμπορικά 
ελκυστικές στην απαραίτητη κλίμακα, 
συνεπώς η χρηματοδότηση για την 
έρευνα και ανάπτυξη τεχνολογιών 
ορυκτών καυσίμων δεν είναι επιλέξιμη 
στο πλαίσιο αυτής κοινωνιακής 
πρόκλησης. Ούτε η βιομηχανία από μόνη 
της, ούτε τα κράτη μέλη μεμονωμένα είναι 
σε θέση να αναλάβουν το κόστος και της 
κινδύνους, των οποίων οι κύριοι 
παράγοντες (μετάβαση σε μια οικονομία 
χαμηλών εκπομπών διοξειδίου άνθρακα, 
παροχή οικονομικά προσιτής και 
ασφαλούς ενέργειας) βρίσκονται εκτός 
αγοράς.

Or. en
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Τροπολογία 1468
Philippe Lamberts
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα 1 – Μέρος 3 – σημείο 3 – σημείο 3.2 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Οι νέες τεχνολογίες και λύσεις πρέπει να 
είναι ανταγωνιστικές από πλευράς 
κόστους και αξιοπιστίας έναντι των
ενεργειακών συστημάτων υψηλής 
βελτιστοποίησης των κατεστημένων 
επιχειρήσεων και τεχνολογιών. Η έρευνα 
και η καινοτομία είναι καίριας σημασίας 
προκειμένου να καταστήσουν της εν λόγω 
νέες, καθαρότερες, με χαμηλότερες 
εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα και 
αποδοτικότερες πηγές ενέργειας εμπορικά 
ελκυστικές στην απαραίτητη κλίμακα.
Ούτε η βιομηχανία από μόνη της, ούτε τα 
κράτη μέλη μεμονωμένα είναι σε θέση να 
αναλάβουν το κόστος και της κινδύνους, 
των οποίων οι κύριοι παράγοντες
(μετάβαση σε μια οικονομία χαμηλών 
εκπομπών διοξειδίου άνθρακα, παροχή 
οικονομικά προσιτής και ασφαλούς 
ενέργειας) βρίσκονται εκτός αγοράς.

Οι νέες τεχνολογίες και λύσεις πρέπει να 
είναι ανταγωνιστικές έναντι ενεργειακών 
συστημάτων σχεδιασμένων για 
παραδοσιακούς φορείς εκμετάλλευσης 
και τεχνολογίες που έχουν απορροφήσει 
το μεγαλύτερο μέρος της 
χρηματοδότησης και των επιδοτήσεων σε 
παγκόσμιο και ευρωπαϊκό επίπεδο για 
έρευνα έως σήμερα. Η έρευνα και η 
καινοτομία είναι καίριας σημασίας 
προκειμένου να καταστήσουν τις εν λόγω 
νέες, καθαρότερες, ανανεώσιμες και 
αποδοτικότερες πηγές ενέργειας εμπορικά 
ελκυστικές στην απαραίτητη κλίμακα.
Ούτε η βιομηχανία από μόνη της, ούτε τα 
κράτη μέλη μεμονωμένα είναι σε θέση να 
αναλάβουν το κόστος και της κινδύνους, 
των οποίων οι κύριοι παράγοντες
(μετάβαση σε μια οικονομία χαμηλών 
εκπομπών διοξειδίου άνθρακα, παροχή 
οικονομικά προσιτής και ασφαλούς 
ενέργειας) βρίσκονται εκτός αγοράς.

Or. en

Τροπολογία 1469
Andrzej Grzyb, Jerzy Buzek, Jolanta Emilia Hibner, Lena Kolarska-Bobińska, Bogdan 
Kazimierz Marcinkiewicz, Marian-Jean Marinescu, Jan Březina

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα 1 – Μέρος 3 – σημείο 3 – σημείο 3.2 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Οι νέες τεχνολογίες και λύσεις πρέπει να 
είναι ανταγωνιστικές από πλευράς κόστους 
και αξιοπιστίας έναντι των ενεργειακών 

Οι νέες τεχνολογίες και λύσεις πρέπει να 
είναι ανταγωνιστικές από πλευράς κόστους 
και αξιοπιστίας έναντι των ενεργειακών 
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συστημάτων υψηλής βελτιστοποίησης των 
κατεστημένων επιχειρήσεων και 
τεχνολογιών. Η έρευνα και η καινοτομία 
είναι καίριας σημασίας προκειμένου να 
καταστήσουν της εν λόγω νέες, 
καθαρότερες, με χαμηλότερες εκπομπές
διοξειδίου του άνθρακα και 
αποδοτικότερες πηγές ενέργειας εμπορικά 
ελκυστικές στην απαραίτητη κλίμακα.
Ούτε η βιομηχανία από μόνη της, ούτε τα 
κράτη μέλη μεμονωμένα είναι σε θέση να 
αναλάβουν το κόστος και της κινδύνους, 
των οποίων οι κύριοι παράγοντες
(μετάβαση σε μια οικονομία χαμηλών 
εκπομπών διοξειδίου άνθρακα, παροχή 
οικονομικά προσιτής και ασφαλούς 
ενέργειας) βρίσκονται εκτός αγοράς.

συστημάτων υψηλής βελτιστοποίησης των 
κατεστημένων επιχειρήσεων και 
τεχνολογιών. Η έρευνα και η καινοτομία 
είναι καίριας σημασίας προκειμένου να 
καταστήσουν τις εν λόγω νέες, 
καθαρότερες, με χαμηλότερες εκπομπές 
και αποδοτικότερες πηγές ενέργειας 
εμπορικά ελκυστικές στην απαραίτητη 
κλίμακα. Ούτε η βιομηχανία από μόνη της, 
ούτε τα κράτη μέλη μεμονωμένα είναι σε 
θέση να αναλάβουν το κόστος και τους
κινδύνους, των οποίων οι κύριοι 
παράγοντες (μετάβαση σε μια οικονομία 
χαμηλών εκπομπών, παροχή οικονομικά 
προσιτής και ασφαλούς ενέργειας) 
βρίσκονται εκτός αγοράς.

Or. en

Τροπολογία 1470
Nuno Teixeira

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα 1 – Μέρος 3 – σημείο 3 – σημείο 3.2 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η επίσπευση αυτής της ανάπτυξης απαιτεί 
μια στρατηγική προσέγγιση σε επίπεδο 
Ένωσης, η οποία εμπερικλείει τον 
ενεργειακό εφοδιασμό, τη ζήτηση και 
χρήση στα κτίρια, τις υπηρεσίες, τις 
μεταφορές και βιομηχανικές αξιακές 
αλυσίδες. Αυτό συνεπάγεται την 
εναρμόνιση των πόρων σε ολόκληρη την 
ΕΕ, συμπεριλαμβανομένων των ταμείων 
για την πολιτική συνοχής, ιδίως μέσω των 
εθνικών και περιφερειακών στρατηγικών 
για έξυπνη εξειδίκευση, συστήματα 
εμπορίας εκπομπών (ETS), δημόσιες 
συμβάσεις και άλλους μηχανισμούς 
χρηματοδότησης. Απαιτεί, επίσης, 
κανονιστικές πολιτικές και πολιτικές 
εξάπλωσης για τις ανανεώσιμες πηγές 
ενέργειας και την ενεργειακή απόδοση, 

Η επίσπευση αυτής της ανάπτυξης απαιτεί 
μια στρατηγική προσέγγιση σε επίπεδο 
Ένωσης, η οποία εμπερικλείει τον 
ενεργειακό εφοδιασμό, τη ζήτηση και 
χρήση στα κτίρια, τις υπηρεσίες, τις 
μεταφορές και βιομηχανικές αξιακές 
αλυσίδες. Αυτό συνεπάγεται την 
εναρμόνιση των πόρων σε ολόκληρη την 
ΕΕ, συμπεριλαμβανομένων των ταμείων 
για την πολιτική συνοχής, ιδίως μέσω των 
εθνικών και περιφερειακών στρατηγικών 
για έξυπνη εξειδίκευση, συστήματα 
εμπορίας εκπομπών (ETS), δημόσιες 
συμβάσεις και άλλους μηχανισμούς 
χρηματοδότησης. Απαιτεί, επίσης, 
κανονιστικές πολιτικές και πολιτικές 
εξάπλωσης για τις ανανεώσιμες πηγές 
ενέργειας και την ενεργειακή απόδοση, 
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προσαρμοσμένη τεχνική βοήθεια και 
ανάπτυξη ικανοτήτων για την άρση των μη 
τεχνολογικών φραγμών.

προσαρμοσμένη τεχνική βοήθεια και 
ανάπτυξη ικανοτήτων για την άρση των μη 
τεχνολογικών φραγμών. Όσν αφορά τις 
εξόχως απόκεντρες περιφέρειες, πρέπει 
να εξετασθεί το ενδεχόμενο παροχής 
κινήτρων προκειμένου να τους δοθεί η 
δυνατότητα να αναπτύξουν ανανεώσιμες 
πηγές ενέργειας και ως εκ τούτου να 
ανοίξουν το εναλλακτικό ενεργειακό 
δυναμικό τους μειώνοντας παράλληλα 
την εξάρτησή τους από την ενέργεια από 
ορυκτές πηγές.

Or. pt

Αιτιολόγηση

Όπως προτείνεται στην πρόσφατη ανακοίνωση της Επιτροπής της 20ης Ιουνίου 2012 σχετικά με 
τις εξόχως απόκεντρες περιφέρειες COM(2012)287τελικό, θα διερευνηθούν οι δυνατότητες στα 
πλαίσια των Διαρθρωτικών Ταμείων με σκοπό τη χρηματοδότηση των ανανεώσιμων πηγών 
ενέργειας και την αυξημένη ενεργειακή απόδοση κατά τρόπο που να συνδέεται με τα ειδικά 
χαρακτηριστικά και τιςς ανάγκες των περιφερειών αυτών.

Τροπολογία 1471
Christian Ehler

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα 1 – Μέρος 3 – σημείο 3 – σημείο 3.2 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η επίσπευση αυτής της ανάπτυξης απαιτεί 
μια στρατηγική προσέγγιση σε επίπεδο 
Ένωσης, η οποία εμπερικλείει τον 
ενεργειακό εφοδιασμό, τη ζήτηση και 
χρήση στα κτίρια, τις υπηρεσίες, τις 
μεταφορές και βιομηχανικές αξιακές 
αλυσίδες. Αυτό συνεπάγεται την 
εναρμόνιση των πόρων σε ολόκληρη την 
ΕΕ, συμπεριλαμβανομένων των ταμείων 
για την πολιτική συνοχής, ιδίως μέσω των 
εθνικών και περιφερειακών στρατηγικών 
για έξυπνη εξειδίκευση, συστήματα 
εμπορίας εκπομπών (ETS), δημόσιες 
συμβάσεις και της μηχανισμούς 
χρηματοδότησης. Απαιτεί, της, 

Η επίσπευση αυτής της ανάπτυξης απαιτεί 
μια στρατηγική προσέγγιση σε επίπεδο 
Ένωσης, η οποία εμπερικλείει τον 
ενεργειακό εφοδιασμό, τη ζήτηση και 
χρήση στα κτίρια, τις υπηρεσίες, τις 
μεταφορές και βιομηχανικές αξιακές 
αλυσίδες. Αυτό συνεπάγεται την 
εναρμόνιση των πόρων σε ολόκληρη την 
ΕΕ, συμπεριλαμβανομένων των ταμείων 
για την πολιτική συνοχής, ιδίως μέσω των 
εθνικών και περιφερειακών στρατηγικών 
για έξυπνη εξειδίκευση, συστήματα 
εμπορίας εκπομπών (ETS), δημόσιες 
συμβάσεις και της μηχανισμούς 
χρηματοδότησης. Απαιτεί, επίσης, 
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κανονιστικές πολιτικές και πολιτικές 
εξάπλωσης για της ανανεώσιμες πηγές 
ενέργειας και την ενεργειακή απόδοση, 
προσαρμοσμένη τεχνική βοήθεια και 
ανάπτυξη ικανοτήτων για την άρση των μη 
τεχνολογικών φραγμών.

κανονιστικές πολιτικές και πολιτικές 
εξάπλωσης για τις ανανεώσιμες πηγές 
ενέργειας και την ενεργειακή απόδοση και 
ασφάλεια, προσαρμοσμένη τεχνική 
βοήθεια και ανάπτυξη ικανοτήτων για την 
άρση των μη τεχνολογικών φραγμών.

Or. en

Τροπολογία 1472
Judith A. Merkies, Norbert Glante

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα 1 – Μέρος 3 – σημείο 3 – σημείο 3.2 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Το Στρατηγικό Σχέδιο Ενεργειακών 
Τεχνολογιών (σχέδιο SET) προσφέρει μια 
τέτοια στρατηγική προσέγγιση. Παρέχει 
ένα μακροπρόθεσμο θεματολόγιο για την 
αντιμετώπιση των κύριων σημείων 
ανάσχεσης της καινοτομίας τα οποία 
αντιμετωπίζουν οι ενεργειακές τεχνολογίες 
στην έρευνα αιχμής και της φάσεις 
Ε&Α/απόδειξης εννοιών, καθώς και στη 
φάση επίδειξης, όταν οι εταιρείες 
αναζητούν κεφάλαια για τη 
χρηματοδότηση μεγάλων έργων πρώτων 
στο είδος της και ξεκινούν τη διαδικασία 
εξάπλωσης στην αγορά.

Το Στρατηγικό Σχέδιο Ενεργειακών 
Τεχνολογιών (σχέδιο SET) προσφέρει μια 
τέτοια στρατηγική προσέγγιση. Παρέχει 
ένα μακροπρόθεσμο θεματολόγιο για την 
αντιμετώπιση των κύριων σημείων 
ανάσχεσης της καινοτομίας τα οποία 
αντιμετωπίζουν οι ενεργειακές τεχνολογίες 
στην έρευνα αιχμής και της φάσεις 
Ε&Α/απόδειξης εννοιών, καθώς και στη 
φάση επίδειξης, όταν οι εταιρείες 
αναζητούν κεφάλαια για τη 
χρηματοδότηση μεγάλων έργων πρώτων 
στο είδος της και ξεκινούν τη διαδικασία 
εξάπλωσης στην αγορά. Παράλληλα με τις 
πολλές τεχνολογίες που 
αντιπροσωπεύονται στο σχέδιο SET, δεν 
θα αγνοηθούν άλλες νεοεμφανιζόμενες 
τεχνολογίες με επαναστατικές 
δυνατότητες.

Or. en

Τροπολογία 1473
Oreste Rossi

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα 1 – Μέρος 3 – σημείο 3 - σημείο 3.2 – παράγραφος 3 α (νέα)
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Από την άποψη της βελτιστοποίησης των 
πόρων, η έγκριση χωριστών γραμμών του 
προϋπολογισμού για κάθε τεχνολογία που 
αναφέρεται στο σχέδιο SET προσφέρει 
ευρωπαϊκή προστιθέμενη αξία.

Or. it

Τροπολογία 1474
Fiona Hall, Kent Johansson

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα 1 – Μέρος 3 – σημείο 3 – σημείο 3.2 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Οι πόροι που απαιτούνται για την πλήρη 
υλοποίηση του σχεδίου SET έχουν 
υπολογιστεί σε 8 δισεκατομμύρια ευρώ 
ετησίως κατά την επόμενη δεκαετία28. 
Αυτό υπερβαίνει κατά πολύ την ικανότητα 
των επιμέρους κρατών μελών ή των 
ερευνητικών και βιομηχανικών 
ενδιαφερόμενων μερών μεμονωμένα. 
Χρειάζονται επενδύσεις στην έρευνα και 
την καινοτομία σε επίπεδο Ένωσης, σε 
συνδυασμό με την κινητοποίηση 
προσπαθειών σε ολόκληρη την Ευρώπη 
υπό μορφή από κοινού υλοποίησης, 
καταμερισμού του κινδύνου και κοινής 
χρήσης ικανοτήτων. Ως εκ τούτου, η 
χρηματοδότηση της Ένωσης στην έρευνα 
και καινοτομία στον τομέα της ενέργειας 
θα συμπληρώσει τις δραστηριότητες των 
κρατών μελών, εστιάζοντας σε 
δραστηριότητες με σαφή ενωσιακή 
προστιθέμενη αξία, ιδίως σε εκείνες με 
υψηλό δυναμικό προσέλκυσης εθνικών 
πόρων. Οι δράσεις σε επίπεδο Ένωσης θα 
στηρίξουν επίσης τα μακροπρόθεσμα 
προγράμματα υψηλού κινδύνου και 
υψηλού κόστους, τα οποία υπερβαίνουν τις 
δυνατότητες των επιμέρους κρατών μελών, 

Οι πόροι που απαιτούνται για την πλήρη 
υλοποίηση του σχεδίου SET έχουν 
υπολογιστεί σε 8 δισεκατομμύρια ευρώ 
ετησίως κατά την επόμενη δεκαετία28. 
Αυτό υπερβαίνει κατά πολύ την ικανότητα 
των επιμέρους κρατών μελών ή των 
ερευνητικών και βιομηχανικών 
ενδιαφερόμενων μερών μεμονωμένα. 
Χρειάζονται επενδύσεις στην έρευνα και 
την καινοτομία σε επίπεδο Ένωσης, σε 
συνδυασμό με την κινητοποίηση 
προσπαθειών σε ολόκληρη την Ευρώπη 
υπό μορφή από κοινού υλοποίησης, 
καταμερισμού του κινδύνου και κοινής 
χρήσης ικανοτήτων. Ως εκ τούτου, η 
χρηματοδότηση της Ένωσης στην έρευνα 
και καινοτομία στον τομέα της ενέργειας 
θα συμπληρώσει τις δραστηριότητες των 
κρατών μελών, εστιάζοντας σε 
δραστηριότητες με σαφή ενωσιακή 
προστιθέμενη αξία, ιδίως σε εκείνες με 
υψηλό δυναμικό προσέλκυσης εθνικών 
πόρων. Οι δράσεις σε επίπεδο Ένωσης θα 
στηρίξουν επίσης τα μακροπρόθεσμα 
προγράμματα υψηλού κινδύνου και 
υψηλού κόστους, τα οποία υπερβαίνουν τις 
δυνατότητες των επιμέρους κρατών μελών, 
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θα συνενώσουν τις προσπάθειες με σκοπό 
τη μείωση των επενδυτικών κινδύνων σε 
δράσεις ευρείας κλίμακας, όπως η 
βιομηχανική επίδειξη και η ανάπτυξη 
πανευρωπαϊκών διαλειτουργικών 
ενεργειακών λύσεων.

θα συνενώσουν τις προσπάθειες με σκοπό 
τη μείωση των επενδυτικών κινδύνων σε 
δράσεις ευρείας κλίμακας, όπως η 
βιομηχανική επίδειξη και η ανάπτυξη 
πανευρωπαϊκών διαλειτουργικών 
ενεργειακών λύσεων. Η χρηματοδότηση 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα 
χρησιμοποιηθεί μόνον για την 
χρηματοδότηση βιώσιμης τεχνολογίας, 
σύμφωνα με τους μακροπρόθεσμους 
κλιματικούς και ενεργειακούς στόχους 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Or. en

Τροπολογία 1475
Philippe Lamberts
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα 1 – Μέρος 3 – σημείο 3 – σημείο 3.2 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Οι πόροι που απαιτούνται για την πλήρη 
υλοποίηση του σχεδίου SET έχουν 
υπολογιστεί σε 8 δισεκατομμύρια ευρώ 
ετησίως κατά την επόμενη δεκαετία28.
Αυτό υπερβαίνει κατά πολύ την ικανότητα 
των επιμέρους κρατών μελών ή των 
ερευνητικών και βιομηχανικών 
ενδιαφερόμενων μερών μεμονωμένα.
Χρειάζονται επενδύσεις στην έρευνα και 
την καινοτομία σε επίπεδο Ένωσης, σε 
συνδυασμό με την κινητοποίηση 
προσπαθειών σε ολόκληρη την Ευρώπη 
υπό μορφή από κοινού υλοποίησης, 
καταμερισμού του κινδύνου και κοινής 
χρήσης ικανοτήτων. Ως εκ τούτου, η 
χρηματοδότηση της Ένωσης στην έρευνα 
και καινοτομία στον τομέα της ενέργειας 
θα συμπληρώσει τις δραστηριότητες των 
κρατών μελών, εστιάζοντας σε 
δραστηριότητες με σαφή ενωσιακή 
προστιθέμενη αξία, ιδίως σε εκείνες με 
υψηλό δυναμικό προσέλκυσης εθνικών 

Οι πόροι που απαιτούνται για την πλήρη 
υλοποίηση του σχεδίου SET έχουν 
υπολογιστεί σε 8 δισεκατομμύρια ευρώ 
ετησίως κατά την επόμενη δεκαετία28.
Αυτό υπερβαίνει κατά πολύ την ικανότητα 
των επιμέρους κρατών μελών ή των 
ερευνητικών και βιομηχανικών 
ενδιαφερόμενων μερών μεμονωμένα.
Χρειάζονται επενδύσεις στην έρευνα και 
την καινοτομία σε επίπεδο Ένωσης, σε 
συνδυασμό με την κινητοποίηση 
προσπαθειών σε ολόκληρη την Ευρώπη 
υπό μορφή από κοινού υλοποίησης, 
καταμερισμού του κινδύνου και κοινής 
χρήσης ικανοτήτων. Ως εκ τούτου, η 
χρηματοδότηση της Ένωσης στην έρευνα 
και καινοτομία στον τομέα της ενέργειας
θα συμπληρώσει τις δραστηριότητες των 
κρατών μελών, εστιάζοντας σε 
δραστηριότητες με σαφή ενωσιακή 
προστιθέμενη αξία, ιδίως σε εκείνες με 
υψηλό δυναμικό προσέλκυσης εθνικών 
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πόρων. Οι δράσεις σε επίπεδο Ένωσης θα 
στηρίξουν επίσης τα μακροπρόθεσμα
προγράμματα υψηλού κινδύνου και 
υψηλού κόστους, τα οποία υπερβαίνουν 
τις δυνατότητες των επιμέρους κρατών 
μελών, θα συνενώσουν τις προσπάθειες με 
σκοπό τη μείωση των επενδυτικών 
κινδύνων σε δράσεις ευρείας κλίμακας, 
όπως η βιομηχανική επίδειξη και η 
ανάπτυξη πανευρωπαϊκών 
διαλειτουργικών ενεργειακών λύσεων.

πόρων, δημιουργίας θέσεων απασχόλησης 
και ανάπτυξης ασφαλών και καθαρών 
πηγών ενέργειας. Οι δράσεις σε επίπεδο 
Ένωσης θα στηρίξουν επίσης 
προγράμματα που θα επιδιώξουν την 
επίτευξη των στόχων της Ευρώπης 2020, 
τα οποία υπερβαίνουν τις δυνατότητες των 
επιμέρους κρατών μελών, θα συνενώσουν 
τις προσπάθειες με σκοπό τη μείωση των 
επενδυτικών κινδύνων σε δράσεις, όπως η 
βιομηχανική επίδειξη και η ανάπτυξη 
πανευρωπαϊκών διαλειτουργικών 
ενεργειακών λύσεων.

Or. en

Τροπολογία 1476
Ιωάννης Α. Τσουκαλάς

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα 1 – Μέρος 3 – σημείο 3 – σημείο 3.2 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Οι πόροι που απαιτούνται για την πλήρη 
υλοποίηση του σχεδίου SET έχουν 
υπολογιστεί σε 8 δισεκατομμύρια ευρώ 
ετησίως κατά την επόμενη δεκαετία28.
Αυτό υπερβαίνει κατά πολύ την ικανότητα 
των επιμέρους κρατών μελών ή των 
ερευνητικών και βιομηχανικών 
ενδιαφερόμενων μερών μεμονωμένα.
Χρειάζονται επενδύσεις στην έρευνα και 
την καινοτομία σε επίπεδο Ένωσης, σε 
συνδυασμό με την κινητοποίηση 
προσπαθειών σε ολόκληρη την Ευρώπη 
υπό μορφή από κοινού υλοποίησης, 
καταμερισμού του κινδύνου και κοινής 
χρήσης ικανοτήτων. Ως εκ τούτου, η 
χρηματοδότηση της Ένωσης στην έρευνα 
και καινοτομία στον τομέα της ενέργειας 
θα συμπληρώσει τις δραστηριότητες των 
κρατών μελών, εστιάζοντας σε 
δραστηριότητες με σαφή ενωσιακή 
προστιθέμενη αξία, ιδίως σε εκείνες με 
υψηλό δυναμικό προσέλκυσης εθνικών 

Οι πόροι που απαιτούνται για την πλήρη 
υλοποίηση του σχεδίου SET έχουν 
υπολογιστεί σε 8 δισεκατομμύρια ευρώ 
ετησίως κατά την επόμενη δεκαετία28.
Αυτό υπερβαίνει κατά πολύ την ικανότητα 
των επιμέρους κρατών μελών ή των 
ερευνητικών και βιομηχανικών 
ενδιαφερόμενων μερών μεμονωμένα.
Χρειάζονται επενδύσεις στην έρευνα και 
την καινοτομία σε επίπεδο Ένωσης, σε 
συνδυασμό με την κινητοποίηση 
προσπαθειών σε ολόκληρη την Ευρώπη 
υπό μορφή από κοινού υλοποίησης, 
καταμερισμού του κινδύνου και κοινής 
χρήσης ικανοτήτων. Ως εκ τούτου, η 
χρηματοδότηση της Ένωσης στην έρευνα 
και καινοτομία στον τομέα της ενέργειας 
θα συμπληρώσει και θα αναβαθμίσει τις 
δραστηριότητες των κρατών μελών, 
εστιάζοντας σε δραστηριότητες με σαφή 
ενωσιακή προστιθέμενη αξία, ιδίως σε 
εκείνες με υψηλό δυναμικό προσέλκυσης 
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πόρων. Οι δράσεις σε επίπεδο Ένωσης θα 
στηρίξουν επίσης τα μακροπρόθεσμα 
προγράμματα υψηλού κινδύνου και 
υψηλού κόστους, τα οποία υπερβαίνουν τις 
δυνατότητες των επιμέρους κρατών μελών, 
θα συνενώσουν τις προσπάθειες με σκοπό 
τη μείωση των επενδυτικών κινδύνων σε 
δράσεις ευρείας κλίμακας, όπως η 
βιομηχανική επίδειξη και η ανάπτυξη 
πανευρωπαϊκών διαλειτουργικών 
ενεργειακών λύσεων.

εθνικών πόρων και αποφέρει οικονομία 
και αποδοτικότητα κλίμακας. Οι δράσεις 
σε επίπεδο Ένωσης θα στηρίξουν επίσης 
τα μακροπρόθεσμα προγράμματα υψηλού 
κινδύνου και υψηλού κόστους, τα οποία 
υπερβαίνουν τις δυνατότητες των 
επιμέρους κρατών μελών, θα συνενώσουν 
τις προσπάθειες με σκοπό τη μείωση των 
επενδυτικών κινδύνων σε δράσεις ευρείας 
κλίμακας, όπως η βιομηχανική επίδειξη 
και η ανάπτυξη πανευρωπαϊκών 
διαλειτουργικών ενεργειακών λύσεων.

Or. en

Τροπολογία 1477
Judith A. Merkies

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα 1 – Μέρος 3 – σημείο 3 – σημείο 3.2 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Οι πόροι που απαιτούνται για την πλήρη 
υλοποίηση του σχεδίου SET έχουν 
υπολογιστεί σε 8 δισεκατομμύρια ευρώ 
ετησίως κατά την επόμενη δεκαετία28.
Αυτό υπερβαίνει κατά πολύ την ικανότητα 
των επιμέρους κρατών μελών ή των 
ερευνητικών και βιομηχανικών 
ενδιαφερόμενων μερών μεμονωμένα.
Χρειάζονται επενδύσεις στην έρευνα και 
την καινοτομία σε επίπεδο Ένωσης, σε 
συνδυασμό με την κινητοποίηση 
προσπαθειών σε ολόκληρη την Ευρώπη 
υπό μορφή από κοινού υλοποίησης, 
καταμερισμού του κινδύνου και κοινής 
χρήσης ικανοτήτων. Ως εκ τούτου, η 
χρηματοδότηση της Ένωσης στην έρευνα 
και καινοτομία στον τομέα της ενέργειας
θα συμπληρώσει τις δραστηριότητες των 
κρατών μελών, εστιάζοντας σε 
δραστηριότητες με σαφή ενωσιακή 
προστιθέμενη αξία, ιδίως σε εκείνες με 
υψηλό δυναμικό προσέλκυσης εθνικών 
πόρων. Οι δράσεις σε επίπεδο Ένωσης θα 

Οι πόροι που απαιτούνται για την πλήρη 
υλοποίηση του σχεδίου SET έχουν 
υπολογιστεί σε 8 δισεκατομμύρια ευρώ 
ετησίως κατά την επόμενη δεκαετία28.
Αυτό υπερβαίνει κατά πολύ την ικανότητα 
των επιμέρους κρατών μελών ή των 
ερευνητικών και βιομηχανικών 
ενδιαφερόμενων μερών μεμονωμένα.
Χρειάζονται επενδύσεις στην έρευνα και 
την καινοτομία σε επίπεδο Ένωσης, σε 
συνδυασμό με την κινητοποίηση 
προσπαθειών σε ολόκληρη την Ευρώπη 
υπό μορφή από κοινού υλοποίησης, 
καταμερισμού του κινδύνου και κοινής 
χρήσης ικανοτήτων. Ως εκ τούτου, η 
χρηματοδότηση της Ένωσης στην έρευνα 
και καινοτομία στον τομέα της ενέργειας
εστιάζεται σε δραστηριότητες, από μικρή 
σε μεγάλη κλίμακα, με σαφή ενωσιακή 
προστιθέμενη αξία, ιδίως σε εκείνες με 
υψηλό δυναμικό προσέλκυσης εθνικών 
πόρων. Οι δράσεις σε επίπεδο Ένωσης θα 
στηρίξουν επίσης τα μακροπρόθεσμα 
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στηρίξουν επίσης τα μακροπρόθεσμα 
προγράμματα υψηλού κινδύνου και 
υψηλού κόστους, τα οποία υπερβαίνουν τις 
δυνατότητες των επιμέρους κρατών μελών, 
θα συνενώσουν τις προσπάθειες με σκοπό 
τη μείωση των επενδυτικών κινδύνων σε 
δράσεις ευρείας κλίμακας, όπως η 
βιομηχανική επίδειξη και η ανάπτυξη 
πανευρωπαϊκών διαλειτουργικών 
ενεργειακών λύσεων.

προγράμματα υψηλού κινδύνου και 
υψηλού κόστους, τα οποία υπερβαίνουν τις 
δυνατότητες των επιμέρους κρατών μελών, 
θα συνενώσουν τις προσπάθειες με σκοπό 
τη μείωση των επενδυτικών κινδύνων σε 
δράσεις ευρείας κλίμακας, όπως η 
βιομηχανική επίδειξη και η ανάπτυξη 
πανευρωπαϊκών διαλειτουργικών 
ενεργειακών λύσεων.

Or. en

Τροπολογία 1478
Britta Thomsen

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα 1 – Μέρος 3 – σημείο 3 – σημείο 3.2 – παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η υλοποίηση του σχεδίου SET, ως πυλώνα 
έρευνας και καινοτομίας της ευρωπαϊκής 
ενεργειακής πολιτικής, θα ενισχύσει την 
ασφάλεια του εφοδιασμού της Ένωσης και 
τη μετάβαση της μια οικονομία χαμηλών 
εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα, θα 
διευκολύνει τη διασύνδεση των 
προγραμμάτων έρευνας και καινοτομίας με 
διευρωπαϊκές και περιφερειακές 
επενδύσεις σε υποδομές ενέργειας και θα 
ενισχύσει την προθυμία των επενδυτών να 
αποδεσμεύσουν κεφάλαια για έργα με 
μακρόχρονη φάση αποπεράτωσης και 
σημαντικούς κινδύνους για την τεχνολογία 
και την αγορά. Θα δημιουργήσει ευκαιρίες 
καινοτομίας της μικρές και μεγάλες 
εταιρείες και θα της βοηθήσει να 
καταστούν ή να παραμείνουν 
ανταγωνιστικές σε παγκόσμιο επίπεδο, 
όπου οι ευκαιρίες για ενεργειακές 
τεχνολογίες είναι μεγάλες και 
αυξανόμενες.

Η υλοποίηση του σχεδίου SET, ως πυλώνα 
έρευνας και καινοτομίας της ευρωπαϊκής 
ενεργειακής πολιτικής, θα ενισχύσει την 
ασφάλεια του εφοδιασμού της Ένωσης και 
τη μετάβαση της μια οικονομία χαμηλών 
εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα, θα 
διευκολύνει τη διασύνδεση των 
προγραμμάτων έρευνας και καινοτομίας με 
διευρωπαϊκές και περιφερειακές 
επενδύσεις σε υποδομές ενέργειας και θα 
ενισχύσει την προθυμία των επενδυτών να 
αποδεσμεύσουν κεφάλαια για έργα με 
μακρόχρονη φάση αποπεράτωσης και 
σημαντικούς κινδύνους για την τεχνολογία 
και την αγορά. Θα δημιουργήσει ευκαιρίες 
καινοτομίας της μικρές και μεγάλες 
εταιρείες και θα της βοηθήσει να 
καταστούν ή να παραμείνουν 
ανταγωνιστικές σε παγκόσμιο επίπεδο, 
όπου οι ευκαιρίες για ενεργειακές 
τεχνολογίες είναι μεγάλες και 
αυξανόμενες. Είναι σκόπιμο να 
διαχωρισθούν οι βιομηχανικές 
πρωτοβουλίες του σχεδίου SET σε 
ξεχωριστό κονδύλι του προϋπολογισμού. 
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Συγκεκριμένα, οι τεχνολογίες 
ανανεώσιμης ενέργειας θα παράσχουν 
μεταξύ 55% και 75% της κατανάλωσης 
σε ενέργεια της ΕΕ το 2050 σύμφωνα με 
τον Ενεργειακό Χάρτη πορείας της 
Επιτροπής για το 2050, με τον αέρα να 
παρέχει περισσότερη ηλεκτρική ενέργεια 
από άλλη τεχνολογία· Είναι συνεπώς 
απαραίτητο να δοθεί ξεχωριστό κονδύλι 
στον προϋπολογισμό στα πλαίσια του 
σχεδίου SET στην βιομηχανική 
πρωτοβουλία για τον αέρα.

Or. en

Αιτιολόγηση

Ένα ξεχωριστό κονδύλι στον προϋπολογισμό για την βιομηχανική πρωτοβουλία για τον αέρα 
στα πλαίσια του προϋπολογισμού για το σχέδιο SET θα φέρει βεβαιότητα στους επενδυτές του 
ιδιωτικού τομέα προκειμένου να σχεδιάσουν τα επενδυτικά τους σχέδια και να διοχετεύσουν την 
συνεισφορά τους στα δημόσια ταμεία της ΕΕ για Ε&Α. Επιπλέον η ύπαρξη χωριστού 
προϋπολογισμού βοηθά ώστε να αποτραπούν ανταγωνιστικές προτεραιότητες και θα 
παρακινήσει την βιομηχανία να συμμετάσχει ενεργά και να συγχρηματοδοτήσει, με αυξημένη 
διαφάνεια και ταχεία διαδικασία για συγκεκριμένα αποτελέσματα.

Τροπολογία 1479
Fiona Hall, Kent Johansson

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα 1 – Μέρος 3 – σημείο 3 – σημείο 3.2 – παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η υλοποίηση του σχεδίου SET, ως πυλώνα 
έρευνας και καινοτομίας της ευρωπαϊκής 
ενεργειακής πολιτικής, θα ενισχύσει την 
ασφάλεια του εφοδιασμού της Ένωσης και 
τη μετάβαση της μια οικονομία χαμηλών 
εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα, θα 
διευκολύνει τη διασύνδεση των 
προγραμμάτων έρευνας και καινοτομίας με 
διευρωπαϊκές και περιφερειακές 
επενδύσεις σε υποδομές ενέργειας και θα 
ενισχύσει την προθυμία των επενδυτών να 
αποδεσμεύσουν κεφάλαια για έργα με 
μακρόχρονη φάση αποπεράτωσης και 

Η υλοποίηση του σχεδίου SET, ως πυλώνα 
έρευνας και καινοτομίας της ευρωπαϊκής 
ενεργειακής πολιτικής, θα ενισχύσει την 
ασφάλεια του εφοδιασμού της Ένωσης και 
τη μετάβαση της μια οικονομία χαμηλών 
εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα, θα 
διευκολύνει τη διασύνδεση των 
προγραμμάτων έρευνας και καινοτομίας με 
διευρωπαϊκές και περιφερειακές 
επενδύσεις σε υποδομές ενέργειας και θα 
ενισχύσει την προθυμία των επενδυτών να 
αποδεσμεύσουν κεφάλαια για έργα με 
μακρόχρονη φάση αποπεράτωσης και 
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σημαντικούς κινδύνους για την τεχνολογία 
και την αγορά. Θα δημιουργήσει ευκαιρίες 
καινοτομίας της μικρές και μεγάλες 
εταιρείες και θα της βοηθήσει να 
καταστούν ή να παραμείνουν 
ανταγωνιστικές σε παγκόσμιο επίπεδο, 
όπου οι ευκαιρίες για ενεργειακές 
τεχνολογίες είναι μεγάλες και 
αυξανόμενες.

σημαντικούς κινδύνους για την τεχνολογία 
και την αγορά. Θα δημιουργήσει ευκαιρίες 
καινοτομίας της μικρές και μεγάλες 
εταιρείες και θα της βοηθήσει να 
καταστούν ή να παραμείνουν 
ανταγωνιστικές σε παγκόσμιο επίπεδο, 
όπου οι ευκαιρίες για ενεργειακές 
τεχνολογίες είναι μεγάλες και 
αυξανόμενες. Προκειμένου να δοθεί στον 
ιδιωτικό τομέα επαρκής πολιτική και 
χρηματοοικονομική ασφάλεια, οι 
τεχνολογίες του σχεδίου SET θα 
χρηματοδοτούνται από ξεχωριστό 
κονδύλι του προϋπολογισμού.

Or. en

Τροπολογία 1480
Andrzej Grzyb, Jerzy Buzek, Jolanta Emilia Hibner, Lena Kolarska-Bobińska, Bogdan 
Kazimierz Marcinkiewicz, Marian-Jean Marinescu, Jan Březina

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα 1 – Μέρος 3 – σημείο 3 – σημείο 3.2 – παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η υλοποίηση του σχεδίου SET, ως πυλώνα 
έρευνας και καινοτομίας της ευρωπαϊκής 
ενεργειακής πολιτικής, θα ενισχύσει την 
ασφάλεια του εφοδιασμού της Ένωσης και 
τη μετάβαση της μια οικονομία χαμηλών 
εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα, θα 
διευκολύνει τη διασύνδεση των 
προγραμμάτων έρευνας και καινοτομίας με 
διευρωπαϊκές και περιφερειακές 
επενδύσεις σε υποδομές ενέργειας και θα 
ενισχύσει την προθυμία των επενδυτών να 
αποδεσμεύσουν κεφάλαια για έργα με 
μακρόχρονη φάση αποπεράτωσης και 
σημαντικούς κινδύνους για την τεχνολογία 
και την αγορά. Θα δημιουργήσει ευκαιρίες 
καινοτομίας της μικρές και μεγάλες 
εταιρείες και θα της βοηθήσει να 
καταστούν ή να παραμείνουν 
ανταγωνιστικές σε παγκόσμιο επίπεδο, 
όπου οι ευκαιρίες για ενεργειακές 

Η υλοποίηση του σχεδίου SET, ως πυλώνα 
έρευνας και καινοτομίας της ευρωπαϊκής 
ενεργειακής πολιτικής, θα ενισχύσει την 
ασφάλεια του εφοδιασμού της Ένωσης και 
τη μετάβαση προς μια οικονομία χαμηλών 
εκπομπών, θα διευκολύνει τη διασύνδεση 
των προγραμμάτων έρευνας και 
καινοτομίας με διευρωπαϊκές και 
περιφερειακές επενδύσεις σε υποδομές 
ενέργειας και θα ενισχύσει την προθυμία 
των επενδυτών να αποδεσμεύσουν 
κεφάλαια για έργα με μακρόχρονη φάση 
αποπεράτωσης και σημαντικούς κινδύνους 
για την τεχνολογία και την αγορά. Θα 
δημιουργήσει ευκαιρίες καινοτομίας της 
μικρές και μεγάλες εταιρείες και θα της
βοηθήσει να καταστούν ή να παραμείνουν 
ανταγωνιστικές σε παγκόσμιο επίπεδο, 
όπου οι ευκαιρίες για ενεργειακές 
τεχνολογίες είναι μεγάλες και 



AM\907849EL.doc 157/200 PE492.789v01-00

EL

τεχνολογίες είναι μεγάλες και 
αυξανόμενες.

αυξανόμενες.

Or. en

Τροπολογία 1481
Graham Watson, Vittorio Prodi, Ana Gomes, Fiona Hall

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα 1 – Μέρος 3 – σημείο 3 - σημείο 3,2 – παράγραφος 5 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η περιγραφή «χαμηλές εκπομπές 
διοξειδίου του άνθρακα» είναι 
υποκειμενική και θα αναφέρεται σε ένα 
ολοένα χαμηλότερο επίπεδο εκπομπών 
ενόσω η Ευρώπη σημειώνει πρόοδο ως 
προς την απαλλαγή από τις ανθρακούχες 
εκπομπές της οικονομίας της.   Θα 
απαιτηθεί σύντομα ένας ποσοτικός 
ορισμός συναφής με την φιλοδοξία της 
μείωσης των εκπομπών κατά 80 έως 95% 
σε σχέση με τα επίπεδα του 1990 έως το 
2050.  Ωστόσο, ήδη τώρα, οιαδήποτε 
διαδικασία προτείνεται, όπως η δέσμευση 
και χρήση άνθρακα (CCU), η οποία 
χρησιμοποιεί ορυκτό άνθρακα και έχει ως 
αποτέλεσμα στις καθαρές εκπομπές κατά 
τη διάρκεια του κύκλου ζωής σημαντικό 
ποσοστό του άνθρακα αυτού στην 
ατμόσφαιρα, θα πρέπει να θεωρηθεί 
«υψηλής περιεκτικότητας σε άνθρακα» 
και ως τέτοια σε αντίθεση με με την 
πολιτική της ΕΕ για το κλίμα, το Σχέδιο 
SET και τους στόχους του Ορίζοντα 
2020. 

Or. en

Τροπολογία 1482
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells
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Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα 1 – Μέρος 3 – σημείο 3 – σημείο 3.2 – παράγραφος 7

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Οι δραστηριότητες στο πλαίσιο της 
πρόκλησης αυτής θα αποτελέσουν 
συνεπώς τον τεχνολογικό άξονα της 
ευρωπαϊκής πολιτικής για την ενέργεια και 
το κλίμα. Επίσης, θα συμβάλλουν στην 
επίτευξη της «Ένωσης Καινοτομίας» στον 
τομέα της ενέργειας και των πολιτικών 
στόχων που περιγράφονται στις 
πρωτοβουλίες «Μια Ευρώπη που 
χρησιμοποιεί αποδοτικά τους πόρους», 
«Μια βιομηχανική πολιτική για την εποχή 
της παγκοσμιοποίησης» και «Ψηφιακό 
θεματολόγιο για την Ευρώπη».

Οι δραστηριότητες στο πλαίσιο της 
πρόκλησης αυτής, παράλληλα με συναφείς 
και  αλληλοεπιδρώσες δραστηριότητες 
στις άλλες προκλήσεις, θα αποτελέσουν 
συνεπώς τον τεχνολογικό άξονα της 
ευρωπαϊκής πολιτικής για την ενέργεια και 
το κλίμα Επίσης, θα συμβάλλουν στην 
επίτευξη της «Ένωσης Καινοτομίας» στον 
τομέα της ενέργειας και των πολιτικών 
στόχων που περιγράφονται στις 
πρωτοβουλίες «Μια Ευρώπη που 
χρησιμοποιεί αποδοτικά τους πόρους», 
«Μια βιομηχανική πολιτική για την εποχή 
της παγκοσμιοποίησης» και «Ψηφιακό 
θεματολόγιο για την Ευρώπη».

Or. en

Τροπολογία 1483
Jean-Pierre Audy, Gaston Franco, Françoise Grossetête

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα 1 – Μέρος 3 – σημείο 3 – σημείο 3.2 – παράγραφος 8

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Οι δραστηριότητες έρευνας και 
καινοτομίας στην πυρηνική σχάση και 
στην ενέργεια σύντηξης διεξάγονται από 
το μέρος ΕΥΡΑΤΟΜ του προγράμματος 
πλαισίου «Ορίζοντας 2020».

Οι δραστηριότητες έρευνας και 
καινοτομίας στην πυρηνική σχάση και 
στην ενέργεια σύντηξης διεξάγονται από 
το μέρος ΕΥΡΑΤΟΜ του προγράμματος 
πλαισίου «Ορίζοντας 2020», ωστόσο 
πρέπει να επιδιωχθεί ο συντονισμός με τις 
ενεργειακές προκλήσεις προκειμένου να 
ενθαρρυνθούν οι συνέργειες μεταξύ των 
δύο προγραμμάτων και να καταρτισθεί 
εξαντλητικός και συνεκτικός χάρτης 
πορείας της ευρωπαϊκής Ε&Α στον τομέα 
της ενέργειας.

Or. fr
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Αιτιολόγηση

Πρέπει να ενισχυθεί η συνοχή με το πρόγραμμα Ευρατόμ προκειμένου η ευρωπαϊκή πολιτική 
έρευνας στον ενεργειακό τομέα να βασίζεται σε μια πλήρη εικόνα της επιθυμητής ενεργειακής 
δέσμης και μπορεί να ευνοήσει ευκαιρίες συνδυασμένης παραγωγής διαφόρων μορφών 
ενέργειας (π.χ. παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από την παραγωγή πυρηνικής ενέργειας και του 
υδρογόνου).  

Τροπολογία 1484
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα 1 – Μέρος 3 – σημείο 3 – σημείο 3.2 – παράγραφος 8

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Οι δραστηριότητες έρευνας και 
καινοτομίας στην πυρηνική σχάση και 
στην ενέργεια σύντηξης διεξάγονται από 
το μέρος ΕΥΡΑΤΟΜ του προγράμματος 
πλαισίου «Ορίζοντας 2020».

Οι δραστηριότητες έρευνας και 
καινοτομίας στην πυρηνική σχάση και 
στην ενέργεια σύντηξης διεξάγονται από 
το μέρος ΕΥΡΑΤΟΜ του προγράμματος 
πλαισίου «Ορίζοντας 2020», ωστόσο, 
απαιτείται ο συντονισμός με την 
κοινωνιακή πρόκληση αριθ. 3 
προκειμένου να δημιουργηθούν 
συνέργειες μεταξύ αμφοτέρων 
προγραμμάτων και να προαχθεί 
υψηλότερο επίπεδο αποτελεσματικότητας 
και αποδοτικότητας στην χρήση των 
πόρων.

Or. en

Τροπολογία 1485
Christian Ehler, Pilar del Castillo Vera, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Angelika 
Niebler, Dieter-Lebrecht Koch, Herbert Reul

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα 1 – Μέρος 3 – σημείο 3 – σημείο 3.2 – παράγραφος 8

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Οι δραστηριότητες έρευνας και 
καινοτομίας στην πυρηνική σχάση και 
στην ενέργεια σύντηξης διεξάγονται από 

Οι δραστηριότητες έρευνας και 
καινοτομίας στην πυρηνική σχάση και 
στην ενέργεια σύντηξης διεξάγονται από
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το μέρος ΕΥΡΑΤΟΜ του προγράμματος 
πλαισίου «Ορίζοντας 2020».

το μέρος ΕΥΡΑΤΟΜ του προγράμματος 
πλαισίου «Ορίζοντας 2020». Πρέπει να 
εξετασθούν πιθανές συνέργειες μεταξύ 
της πρόκλησης «Ασφαλής, καθαρή και 
αποδοτική ενέργεια» και του τμήματος 
ΕΥΡΑΤΟΜ του Ορίζοντα 2020. 

Or. en

Αιτιολόγηση

Πρέπει να ενισχυθεί η συνοχή με το πρόγραμμα ΕΥΡΑΤΟΜ, ούτως ώστε η ευρωπαϊκή πολιτική 
έρευνας στον τομέα της ενέργειας να βασίζεται σε πλήρη εικόνα του ενεργειακού μείγματος και 
να μπορεί να επωφεληθεί από τις ευκαιρίες συνδυασμένης παραγωγής διαφόρων μορφών 
ενέργειας (π.χ. συνδυασμός παραγωγής ενέργειας από πυρηνική ενέργεια και παραγωγή 
υδρογόνου).

Τροπολογία 1486
Fiona Hall

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα 1 – Μέρος 3 – σημείο 3 – σημείο 3.2 – παράγραφος 8

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Οι δραστηριότητες έρευνας και 
καινοτομίας στην πυρηνική σχάση και 
στην ενέργεια σύντηξης διεξάγονται από 
το μέρος ΕΥΡΑΤΟΜ του προγράμματος 
πλαισίου «Ορίζοντας 2020».

Οι δραστηριότητες έρευνας και 
καινοτομίας στην πυρηνική σύντηξη και 
στις πτυχές ασφάλειας της πυρηνικής 
ενέργειας σχάσης διεξάγονται από το 
μέρος ΕΥΡΑΤΟΜ του προγράμματος 
πλαισίου «Ορίζοντας 2020».

Or. en

Τροπολογία 1487
Philippe Lamberts
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα 1 – Μέρος 3 – σημείο 3 – σημείο 3.2 – παράγραφος 8

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Οι δραστηριότητες έρευνας και Οι δραστηριότητες έρευνας και 
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καινοτομίας στην πυρηνική σχάση και 
στην ενέργεια σύντηξης διεξάγονται από 
το μέρος ΕΥΡΑΤΟΜ του προγράμματος
πλαισίου «Ορίζοντας 2020».

καινοτομίας στην πυρηνική σχάση και 
στην ενέργεια σύντηξης διεξάγονται εκτός 
του Πολυετούς Δημοσιονομικού Πλαισίου
της ΕΕ.

Or. en

Τροπολογία 1488
Christian Ehler

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα 1 – Μέρος 3 – σημείο 3 – σημείο 3.3 – σημείο α – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(α) Μείωση της κατανάλωσης ενέργειας 
και του αποτυπώματος του διοξειδίου του 
άνθρακα μέσω της έξυπνης και βιώσιμης
χρήσης

(α) Μείωση της κατανάλωσης ενέργειας 
και του αποτυπώματος του διοξειδίου του 
άνθρακα μέσω της έξυπνης, βιώσιμης και
ασφαλούς χρήσης

Or. en

Τροπολογία 1489
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα 1 – Μέρος 3 – σημείο 3 – σημείο 3.3 – σημείο α – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Οι δραστηριότητες θα επικεντρωθούν στην 
έρευνα και στις δοκιμές πλήρους κλίμακας 
νέων εννοιών, μη τεχνολογικών λύσεων, 
αποδοτικότερων κοινωνικά αποδεκτών και 
προσιτών τεχνολογικών συστατικών 
στοιχείων και συστημάτων με 
ενσωματωμένη ευφυΐα, προκειμένου να
καταστεί δυνατή η διαχείριση ενέργειας 
σε πραγματικό χρόνο για κτίρια με σχεδόν 
μηδενικές εκπομπές, θέρμανση και ψύξη 
από ανανεώσιμες πηγές, βιομηχανίες 
υψηλής απόδοσης και μαζική αποδοχή 
λύσεων ενεργειακής απόδοσης από 
εταιρείες, άτομα, κοινότητες και πόλεις.

Οι δραστηριότητες θα επικεντρωθούν στην 
έρευνα και στις δοκιμές πλήρους κλίμακας 
νέων εννοιών, μη τεχνολογικών λύσεων, 
αποδοτικότερων κοινωνικά αποδεκτών και 
προσιτών τεχνολογικών συστατικών 
στοιχείων και συστημάτων ελέγχου με 
ενσωματωμένη ευφυΐα, προκειμένου να
βελτιστοποιηθεί η διαχείριση ενέργειας σε 
πραγματικό χρόνο για κτίρια με σχεδόν 
μηδενικές εκπομπές, θέρμανση και ψύξη 
από ανανεώσιμες πηγές, ισορροπία μεταξύ 
αποδοτικότητας και χαμηλής ποιότητας,
βιομηχανίες υψηλής απόδοσης και μαζική 
αποδοχή λύσεων ενεργειακής απόδοσης 
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από εταιρείες, άτομα, κοινότητες και 
πόλεις εγκρίνοντας τεχνολογίες 
συμπαραγωγής, τεχνολογίες μικροδικτύου 
και βιώσιμα οχήματα μεταξύ άλλων 
λύσεων.

Or. en

Τροπολογία 1490
Jean-Pierre Audy, Gaston Franco, Françoise Grossetête

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα 1 – Μέρος 3 – σημείο 3 – σημείο 3.3 – σημείο α – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Οι δραστηριότητες θα επικεντρωθούν στην 
έρευνα και στις δοκιμές πλήρους κλίμακας 
νέων εννοιών, μη τεχνολογικών λύσεων, 
αποδοτικότερων κοινωνικά αποδεκτών και 
προσιτών τεχνολογικών συστατικών 
στοιχείων και συστημάτων με 
ενσωματωμένη ευφυΐα, προκειμένου να 
καταστεί δυνατή η διαχείριση ενέργειας σε 
πραγματικό χρόνο για κτίρια με σχεδόν 
μηδενικές εκπομπές, θέρμανση και ψύξη 
από ανανεώσιμες πηγές, βιομηχανίες 
υψηλής απόδοσης και μαζική αποδοχή 
λύσεων ενεργειακής απόδοσης από 
εταιρείες, άτομα, κοινότητες και πόλεις.

Οι δραστηριότητες θα επικεντρωθούν στην 
έρευνα και στις δοκιμές πλήρους κλίμακας 
νέων εννοιών, μη τεχνολογικών λύσεων,
αποδοτικότερων κοινωνικά αποδεκτών και 
προσιτών τεχνολογικών συστατικών 
στοιχείων και συστημάτων με 
ενσωματωμένη ευφυΐα, προκειμένου να 
καταστεί δυνατή η διαχείριση ενέργειας σε 
πραγματικό χρόνο για τις πόλεις και την 
ύπαιθρο, για κτίρια με σχεδόν μηδενικές 
εκπομπές, ανακαινισμένα κτίρια,
θέρμανση και ψύξη από ανανεώσιμες 
πηγές (συμπεριλαμβανομένης της 
ενέργειας που παράγεται από την 
αξιοποίηση των απορριμμάτων), 
βιομηχανίες υψηλής απόδοσης και μαζική 
αποδοχή λύσεων ενεργειακής απόδοσης 
από εταιρείες, άτομα, κοινότητες και 
πόλεις.

Or. fr

Αιτιολόγηση

Η παράγραφος αυτή δίνει την εντύπωση ότι αναφέρεται μόνο στα καινούργια κτίρια. Ωστόσο, 
θα πρέπει επίσης να αναφερθούν οι έρευνες που πρέπει να γίνουν για την βελτίωση της 
ενεργειακής απόδοσης των παλαιών κτιρίων. Είναι σημαντικό να μπορεί να διερευνηθεί το 
θέμα σε επίπεδο νησίδας ή συνοικίας και όχι μόνον σε κλίμακα κτιρίου, είτε σε επίπεδο 
σχεδιασμού είτε ανακαίνισης.
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Τροπολογία 1491
Kent Johansson, Jens Rohde, Fiona Hall

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα 1 – Μέρος 3 – σημείο 3 – σημείο 3.3 – σημείο α – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Οι δραστηριότητες θα επικεντρωθούν στην 
έρευνα και στις δοκιμές πλήρους κλίμακας 
νέων εννοιών, μη τεχνολογικών λύσεων, 
αποδοτικότερων κοινωνικά αποδεκτών και 
προσιτών τεχνολογικών συστατικών 
στοιχείων και συστημάτων με 
ενσωματωμένη ευφυΐα, προκειμένου να 
καταστεί δυνατή η διαχείριση ενέργειας σε 
πραγματικό χρόνο για κτίρια με σχεδόν 
μηδενικές εκπομπές, θέρμανση και ψύξη 
από ανανεώσιμες πηγές, βιομηχανίες 
υψηλής απόδοσης και μαζική αποδοχή 
λύσεων ενεργειακής απόδοσης από 
εταιρείες, άτομα, κοινότητες και πόλεις.

Οι δραστηριότητες θα επικεντρωθούν στην 
έρευνα και στις δοκιμές πλήρους κλίμακας 
νέων εννοιών, μη τεχνολογικών λύσεων, 
αποδοτικότερων κοινωνικά αποδεκτών και 
προσιτών τεχνολογικών συστατικών 
στοιχείων και συστημάτων με 
ενσωματωμένη ευφυΐα, προκειμένου να 
καταστεί δυνατή η διαχείριση ενέργειας σε 
πραγματικό χρόνο για πόλεις και 
περιφέρειες, κτίρια με σχεδόν μηδενικές 
εκπομπές, μετασκευασμένα κτίρια,
θέρμανση και ψύξη από ανανεώσιμες 
πηγές, συμπεριλαμβανόμενης της 
ανάκτησης ενέργειας από προϊόντα 
αποβλήτων, βιομηχανίες υψηλής 
απόδοσης και μαζική αποδοχή λύσεων και 
υπηρεσιών ενεργειακής απόδοσης από 
εταιρείες, άτομα, κοινότητες και πόλεις.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η παράγραφος αυτή δεν πρέπει να αναφέρεται σε νέα κτίρια μόνο, αλλά να κάνει μνεία στην 
έρευνα που χρειάζεται για την βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης παλαιών κτιρίων, 
συμπεριλαμβανόμενης και της θέρμανσης.  Η προσέγγιση που πρέεπι να υιοθετηθεί για το 
σχεδιασμό και την ανακαίνιση πρέπει να λαμβάνει υπόψη τις περιφέρειες ή τις γειτονιές και όχι 
απλώς και μόνον τα μεμονωμένα κτίρια. Οι υπηρεσίες ενέργειας αποτελούν τους βασικούς 
συντελεστές για την ενεργειακή απόδοση και την εξοικονόμηση ενέργειας. 

Τροπολογία 1492
Fiona Hall, Kent Johansson

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα 1 – Μέρος 3 – σημείο 3 – σημείο 3.3 – σημείο α – παράγραφος 1
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Οι δραστηριότητες θα επικεντρωθούν στην 
έρευνα και στις δοκιμές πλήρους κλίμακας 
νέων εννοιών, μη τεχνολογικών λύσεων, 
αποδοτικότερων κοινωνικά αποδεκτών και 
προσιτών τεχνολογικών συστατικών 
στοιχείων και συστημάτων με 
ενσωματωμένη ευφυΐα, προκειμένου να 
καταστεί δυνατή η διαχείριση ενέργειας σε 
πραγματικό χρόνο για κτίρια με σχεδόν 
μηδενικές εκπομπές, θέρμανση και ψύξη 
από ανανεώσιμες πηγές, βιομηχανίες 
υψηλής απόδοσης και μαζική αποδοχή 
λύσεων ενεργειακής απόδοσης από 
εταιρείες, άτομα, κοινότητες και πόλεις.

Οι δραστηριότητες θα επικεντρωθούν στην 
έρευνα και στις δοκιμές πλήρους κλίμακας 
νέων εννοιών, μη τεχνολογικών λύσεων, 
αποδοτικότερων κοινωνικά αποδεκτών και 
προσιτών τεχνολογικών συστατικών 
στοιχείων και συστημάτων με 
ενσωματωμένη ευφυΐα, προκειμένου να 
καταστεί δυνατή η διαχείριση ενέργειας σε 
πραγματικό χρόνο για κτίρια με σχεδόν 
μηδενικές εκπομπές και θετική ενέργεια, 
θέρμανση και ψύξη από ανανεώσιμες 
πηγές, βιομηχανίες υψηλής απόδοσης και 
μαζική αποδοχή λύσεων ενεργειακής 
απόδοσης και εξοικονόμησης ενέργειας
από εταιρείες, άτομα, κοινότητες και 
πόλεις.

Or. en

Τροπολογία 1493
Philippe Lamberts
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα 1 – Μέρος 3 – σημείο 3 – σημείο 3.3 – σημείο α – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Οι δραστηριότητες θα επικεντρωθούν στην 
έρευνα και στις δοκιμές πλήρους κλίμακας 
νέων εννοιών, μη τεχνολογικών λύσεων, 
αποδοτικότερων κοινωνικά αποδεκτών και 
προσιτών τεχνολογικών συστατικών 
στοιχείων και συστημάτων με 
ενσωματωμένη ευφυΐα, προκειμένου να 
καταστεί δυνατή η διαχείριση ενέργειας σε 
πραγματικό χρόνο για κτίρια με σχεδόν
μηδενικές εκπομπές, θέρμανση και ψύξη 
από ανανεώσιμες πηγές, βιομηχανίες 
υψηλής απόδοσης και μαζική αποδοχή 
λύσεων ενεργειακής απόδοσης από 
εταιρείες, άτομα, κοινότητες και πόλεις.

Οι δραστηριότητες θα επικεντρωθούν στην 
έρευνα και στις δοκιμές πλήρους κλίμακας 
νέων εννοιών, μη τεχνολογικών λύσεων, 
αποδοτικότερων κοινωνικά αποδεκτών και 
προσιτών τεχνολογικών συστατικών 
στοιχείων και συστημάτων με 
ενσωματωμένη ευφυΐα, προκειμένου να 
καταστεί δυνατή η διαχείριση ενέργειας σε 
πραγματικό χρόνο για κτίρια με σχεδόν
μηδενική ενέργεια, θέρμανση και ψύξη 
από ανανεώσιμες πηγές, βιομηχανίες 
υψηλής απόδοσης και μαζική αποδοχή 
λύσεων ενεργειακής απόδοσης από 
εταιρείες, άτομα, κοινότητες και πόλεις.
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Or. en

Τροπολογία 1494
Fiona Hall, Kent Johansson

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα 1 – Μέρος 3 – σημείο 3 – σημείο 3.3 – σημείο β – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(β) Παροχή ηλεκτρικής ενέργειας χαμηλού 
κόστους και χαμηλών εκπομπών άνθρακα

(β) Παροχή βιώσιμης ηλεκτρικής 
ενέργειας χαμηλών εκπομπών διοξειδίου 
του άνθρακα

Or. en

Τροπολογία 1495
Andrzej Grzyb, Jerzy Buzek, Jolanta Emilia Hibner, Lena Kolarska-Bobińska, Bogdan 
Kazimierz Marcinkiewicz, Marian-Jean Marinescu, Jan Březina

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα 1 – Μέρος 3 – σημείο 3 – σημείο 3.3 – σημείο β – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(β) Παροχή ηλεκτρικής ενέργειας χαμηλού 
κόστους και χαμηλών εκπομπών άνθρακα

(β) Παροχή ηλεκτρικής ενέργειας χαμηλού 
κόστους και χαμηλών εκπομπών

Or. en

Τροπολογία 1496
Philippe Lamberts
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα 1 – Μέρος 3 – σημείο 3 – σημείο 3.3 – σημείο β – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Οι δραστηριότητες θα επικεντρωθούν στην 
έρευνα, ανάπτυξη και επίδειξη πλήρους 
κλίμακας καινοτόμων ανανεώσιμων 

Οι δραστηριότητες θα επικεντρωθούν στην 
έρευνα, ανάπτυξη και επίδειξη καινοτόμων 
ανανεώσιμων πηγών ενέργειας 
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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.

χαμηλότερου κόστους, σε ασφαλείς για το 
περιβάλλον τεχνολογίες με υψηλότερη 
απόδοση μετατροπής και υψηλότερη 
διαθεσιμότητα για διαφορετικά 
περιβάλλοντα αγοράς και λειτουργίας.

Or. en

Τροπολογία 1497
Oreste Rossi

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα 1 – Μέρος 3 – σημείο 3 – σημείο 3.3 – σημείο 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, που είναι οικονομικά προσιτές,
ασφαλείς για το περιβάλλον και έχουν
υψηλότερη απόδοση μετατροπής και 
υψηλότερη διαθεσιμότητα για διαφορετικά 
περιβάλλοντα αγοράς και λειτουργίας.

Or. it

Τροπολογία 1498
Konrad Szymański

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα 1 – Μέρος 3 – σημείο 3 – σημείο 3.3 – σημείο β – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Οι δραστηριότητες θα επικεντρωθούν στην 
έρευνα, ανάπτυξη και επίδειξη πλήρους 
κλίμακας καινοτόμων ανανεώσιμων πηγών 

Οι δραστηριότητες θα επικεντρωθούν στην 
έρευνα, ανάπτυξη και επίδειξη πλήρους 
κλίμακας καινοτόμων ανανεώσιμων πηγών 



AM\907849EL.doc 167/200 PE492.789v01-00

EL

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.

ενέργειας, ευέλικτων και
αποτελεσματικών μονάδων 
ηλεκτροπαραγωγής με ορυκτά καύσιμα 
συμπεριλαμβανομένων  τεχνολογιών 
δέσμευσης και αποθήκευσης διοξειδίου 
του άνθρακα, παρέχοντας μεγαλύτερης 
κλίμακας, χαμηλότερου κόστους και 
ασφαλείς για το περιβάλλον τεχνολογίες με 
υψηλότερη απόδοση μετατροπής, επαρκή 
ευελιξία για εφεδρική παραγωγή 
ενέργειας και υψηλότερη διαθεσιμότητα 
για διαφορετικά περιβάλλοντα αγοράς και 
λειτουργίας.

Or. en

Αιτιολόγηση

Στο βαθμό που εγκαθίστανται περισσότερες ανεμογεννήτριες και φωτοβολταϊκοί συλλέκτες, οι 
παραδοσιακές εγκαταστάσεις παραγωγής ενέργειας πρέπει να είναι έτοιμες να παρέμβουν με 
ευελιξία, αξιοπιστία και αποτελεσματικότητα για την διατήρηση του εφοδιασμού με ηλεκτρική 
ενέργεια όταν δεν φυσάει άνεμος ή δεν λάμπει ο ήλιος.  Επιπλέον, ένα φάσμα»υπηρεσιών 
δικτύου» εξασφαλίζει την σταθερότητα του δικτύου.  Η Ε&Α που έχει σχέση με ευέλικτη και 
αποτελεσματική εφεδρική παραγωγή ενέργειας πρέπει να συμπεριληφθεί στον Ορίζοντα 2020.

Τροπολογία 1499
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα 1 – Μέρος 3 – σημείο 3 – σημείο 3.3 – σημείο 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 (όπως παραγωγή ενέργειας που 
βασίζεται στην διαχείριση αποβλήτων και
επεξεργασία υδάτων), τεχνολογιών και 
υποδομών 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 



PE492.789v01-00 168/200 AM\907849EL.doc

EL

λειτουργίας.

Or. en

Τροπολογία 1500
Fiona Hall, Kent Johansson

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα 1 – Μέρος 3 – σημείο 3 – σημείο 3.3 – σημείο 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,
ιδιαιτέρως για αέριο και βιομηχανικές 
διεργασίες, παρέχοντας μεγαλύτερης 
κλίμακας, χαμηλότερου κόστους και 
ασφαλείς για το περιβάλλον τεχνολογίες οι 
οποίες προσφέρουν μια εναλλακτική των 
ορυκτών καυσίμων λύση, με υψηλότερη 
απόδοση μετατροπής και υψηλότερη 
διαθεσιμότητα για διαφορετικά 
περιβάλλοντα αγοράς και λειτουργίας.

Or. en

Τροπολογία 1501
Graham Watson, Vittorio Prodi, Ana Gomes, Maria Da Graça Carvalho, Kent 
Johansson

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα 1 – Μέρος 3 – σημείο 3 – σημείο 3.3 – σημείο 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, 

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, 
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χαμηλότερου κόστους και ασφαλείς για το 
περιβάλλον τεχνολογίες με υψηλότερη 
απόδοση μετατροπής και υψηλότερη 
διαθεσιμότητα για διαφορετικά 
περιβάλλοντα αγοράς και λειτουργίας.

χαμηλότερου κόστους και ασφαλείς για το 
περιβάλλον τεχνολογίες οι οποίες 
προσφέρουν μια εναλλακτική των 
ορυκτών καυσίμων λύση με υψηλότερη 
απόδοση μετατροπής και υψηλότερη 
διαθεσιμότητα για διαφορετικά 
περιβάλλοντα αγοράς και λειτουργίας.

Or. en

Τροπολογία 1502
Jean-Pierre Audy, Gaston Franco

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα 1 – Μέρος 3 – σημείο 3 – σημείο 3.3 – σημείο 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 ή επαναχρησιμοποίησης
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.

Or. fr

Αιτιολόγηση

Η αξιοποίηση του διοξειδίου του άνθρακα αναφέρεται στο ειδικό πρόγραμμα. Θα ήταν 
ενδιαφέρον να γίνεται επίσης αναφορά στον κανονισμό για τη θέσπιση του προγράμματος 
πλαισίου.

Τροπολογία 1503
Ιωάννης Α. Τσουκαλάς

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα 1 – Μέρος 3 – σημείο 3 – σημείο 3.3 – σημείο β – παράγραφος 1
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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,
αποθήκευσης και/ή επαναχρησιμοποίησης
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.

Or. en

Τροπολογία 1504
Christian Ehler, Pilar del Castillo Vera, Maria Da Graça Carvalho, Bogdan Kazimierz 
Marcinkiewicz, Angelika Niebler, Dieter-Lebrecht Koch, Chris Davies, Herbert Reul

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα 1 – Μέρος 3 – σημείο 3 – σημείο 3.3 – σημείο 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 ή χρήσης 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.

Or. en

Τροπολογία 1505
Romana Jordan
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Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα 1 – Μέρος 3 – σημείο 3 – σημείο 3.3 – σημείο 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 αποθήκευσης
και υψηλότερη διαθεσιμότητα για 
διαφορετικά περιβάλλοντα αγοράς και 
λειτουργίας.

Or. en

Τροπολογία 1506
Christian Ehler, Pilar del Castillo Vera, Maria Da Graça Carvalho, Bogdan Kazimierz 
Marcinkiewicz, Angelika Niebler, Dieter-Lebrecht Koch, Herbert Reul

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα 1 – Μέρος 3 – σημείο 3 – σημείο 3,3 – σημείο 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 
υδρογόνου και άλλα εναλλακτικά υγρά ή 
αέρια καύσιμα να καταστούν με δυναμικό
για πιο αποτελεσματική μετατροπή 
ενέργειας.  

Or. en

Αιτιολόγηση

Είναι σημαντικό να αναφερθεί το υδρογόνο ως ευέλικτος φορέας ενέργειας (άλλου πέραν μέσω 
της χρήσης κυψελών καυσίμου) για τον οποίο πρέπει να αναπτυχθεί η αγορά όσον αφορά την 
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πράσινη παραγωγή, την αποθήκευση και τη διεργασία. Τα «άλλα εναλλακτικά καύσιμα» 
περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων NGV (φυσικό αέριο για κινητήρα), συνθετικό μεθάνιο και μη 
συμβατικά αέρια. 

Τροπολογία 1507
Philippe Lamberts
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα 1 – Μέρος 3 – σημείο 3 – σημείο 3.3 – σημείο 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 
τεχνολογιών και αξιακών αλυσίδων, 
προκειμένου η βιοενέργεια, το υδρογόνο 
και οι κυψέλες καυσίμων να καταστούν 
πιο βιώσιμες και να προταθούν νέες 
επιλογές με μακροπρόθεσμο δυναμικό έως 
το στάδιο της ωριμότητας.

Or. en

Τροπολογία 1508
Jean-Pierre Audy, Gaston Franco

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα 1 – Μέρος 3 – σημείο 3 – σημείο 3.3 – σημείο 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, το 
υδρογόνο και άλλα εναλλακτικά υγρά ή 
αέρια καύσιμα να καταστούν πιο 
ανταγωνιστικά και βιώσιμα, να μειωθεί ο 
χρόνος διάθεσης στην αγορά του 
υδρογόνου και των κυψελών καυσίμου και 
να προταθούν νέες επιλογές με 
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μακροπρόθεσμο δυναμικό έως το στάδιο 
της ωριμότητας.

Or. fr

Αιτιολόγηση

Είναι σημαντικό να αναφερθεί το υδρογόνο ως ευέλικτος ενεργειακός φορέας (εκτός της χρήσης 
του με κυψέλες καυσίμου) για τον οποίο πρέπει να αναπτυχθεί η αγορά συγχρόνως όσον αφορά 
την «πράσινη» παραγωγή, την αποθήκευση και την μεταποίηση. Τα «άλλα εναλλακτικά 
καύσιμα» περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων το φυσικό αέριο για κινητήρα (GNV), το μεθάνιο 
σύνθεσης και τους μη συμβατικούς υδρογονάνθρακες. 

Τροπολογία 1509
Romana Jordan

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα 1 – Μέρος 3 – σημείο 3 – σημείο 3.3 – σημείο 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 χρησιμοποιηθεί η συνθετική βιολογία 
για την βιώσιμη παραγωγή διαφορετικών 
τύπων καυσίμων, 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.

Or. en

Τροπολογία 1510
Konrad Szymański

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα 1 – Μέρος 3 – σημείο 3 – σημείο 3.3 – σημείο γ – παράγραφος 1
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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 και 
άλλα εναλλακτικά καύσιμα 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.

Or. en

Τροπολογία 1511
Oreste Rossi

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα 1 – Μέρος 3 – σημείο 3 – σημείο 3.3 – σημείο 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

Τροπολογία 1512
Konrad Szymański

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα 1 – Μέρος 3 – σημείο 3 - σημείο 3.3 – στοιχείο γ) – παράγραφος 1 α (νέα)
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Οι δραστηριότητες θα επικεντρωθούν 
επίσης στην έρευνα, ανάπτυξη και 
επίδειξη πλήρους κλίμακας τεχνολογιών 
και/ή υλικών που παρέχουν την 
δυνατότητα για μεγαλύτερη ευελιξία και 
αποδοτικότητα των θερμοηλεκτρικών 
μονάδων οι οποίες πρέπει να καλύψουν 
την ανάγκη παρέμβασης σε περίπτωση 
που οι διαλείπουσες ανανεώσιμες μορφές 
ενέργειας δεν είναι σε θέση να 
προσφέρουν στο σύστημα και να 
διασφαλίσουν την σταθερότητα του 
δικτύου.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η κυμαινόμενη απόδοση της αιολικής ενέργειας και της ενέργειας από φωτοβολταϊκά θέτει σε 
κίνδυνο τη σταθερότητα του δικτύου και την ασφάλεια της παροχής. Αυτό μπορεί να διορθωθεί 
αντισταθμίζοντας τις ανανεώσιμες πηγές με ηλεκτρισμό από συμβατικές μονάδες παραγωγής 
ενέργειας, οι οποίες επιτρέπουν επίσης υψηλότερη ενσωμάτωση της ηλεκτρικής ενέργειας από 
κυμαινόμενες ανανεώσιμες πηγές στο δίκτυο. Η πρόκληση είναι ότι οι μονάδες αυτές έχουν 
σχεδιαστεί για να λειτουργούν με βασικό φορτίο, ενώ όταν χρησιμοποιούν εφεδρικά ενέργεια 
από ανανεώσιμες πηγές συχνά λειτουργούν με μερικό φορτίο. Χρειάζεται έρευνα για την 
βελτιστοποίηση της αποτελεσματικότητας των συμβατικών μονάδων ηλεκτροπαραγωγής.

Τροπολογία 1513
Jean-Pierre Audy, Gaston Franco, Françoise Grossetête

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα 1 – Μέρος 3 – σημείο 3 – σημείο 3.3 – σημείο δ – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(δ) Ενιαίο, έξυπνο ευρωπαϊκό δίκτυο
ηλεκτρικής ενέργειας

(δ) Ενιαίο, ευέλικτο, αξιόπιστο και έξυπνο 
ευρωπαϊκό ενεργειακό δίκτυο

Or. fr

Αιτιολόγηση

Για να δημιουργηθεί ένας σύνδεσμος με την πρόκληση της ποικιλότητας, πρέπει να εισαχθεί η 
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έννοια του ευέλικτου δικτύου. Θα πρέπει επίσης να εξετασθούν τα έξυπνα δίκτυα για το αέριο, 
διότι επιτρέπουν μια ευέλικτη  διαχείριση του δικτύου και την εισαγωγή εναλλακτικών πηγών 
αερίου (π.χ. το βιοαέριο).

Τροπολογία 1514
Alejo Vidal-Quadras, Cristina Gutiérrez-Cortines, Pilar del Castillo Vera

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα 1 – Μέρος 3 – σημείο 3 – σημείο 3.3 – σημείο δ – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(δ) Ενιαίο, ευφυές ευρωπαϊκό ηλεκτρικό
δίκτυο

(δ) Ενιαίο, έξυπνο ευέλικτο ευρωπαϊκό
ενεργειακό δίκτυο

Or. en

Τροπολογία 1515
Philippe Lamberts
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα 1 – Μέρος 3 – σημείο 3 – σημείο 3.3 – σημείο δ – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Οι δραστηριότητες θα επικεντρωθούν στην 
έρευνα, ανάπτυξη και επίδειξη πλήρους 
κλίμακας νέων τεχνολογιών δικτύου, 
συμπεριλαμβανομένης της αποθήκευσης, 
συστημάτων και σχεδίων της αγοράς για 
τον σχεδιασμό, την παρακολούθηση, τον 
έλεγχο και την ασφαλή λειτουργία 
διαλειτουργικών δικτύων σε μια αγορά 
ανοικτή, χωρίς εκπομπές διοξειδίου του 
άνθρακα, ανθεκτική στην αλλαγή του 
κλίματος και ανταγωνιστική, υπό 
κανονικές συνθήκες και υπό συνθήκες 
έκτακτης ανάγκης.

Οι δραστηριότητες θα επικεντρωθούν στην 
έρευνα, ανάπτυξη και επίδειξη πλήρους 
κλίμακας νέων τεχνολογιών δικτύου, 
συμπεριλαμβανομένης της αποθήκευσης, 
συστημάτων και σχεδίων της αγοράς για 
τον σχεδιασμό, την παρακολούθηση, τον 
έλεγχο και την ασφαλή λειτουργία 
διαλειτουργικών δικτύων.

Or. en
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Τροπολογία 1516
Henri Weber, Catherine Trautmann

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα 1 – Μέρος 3 – σημείο 3 – σημείο 3.3 – σημείο δ – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Οι δραστηριότητες θα επικεντρωθούν στην 
έρευνα, ανάπτυξη και επίδειξη πλήρους 
κλίμακας νέων τεχνολογιών δικτύου, 
συμπεριλαμβανομένης της αποθήκευσης, 
συστημάτων και σχεδίων της αγοράς για 
τον σχεδιασμό, την παρακολούθηση, τον 
έλεγχο και την ασφαλή λειτουργία 
διαλειτουργικών δικτύων σε μια αγορά 
ανοικτή, χωρίς εκπομπές διοξειδίου του 
άνθρακα, ανθεκτική στην αλλαγή του 
κλίματος και ανταγωνιστική, υπό 
κανονικές συνθήκες και υπό συνθήκες 
έκτακτης ανάγκης.

Οι δραστηριότητες θα επικεντρωθούν στην 
έρευνα, ανάπτυξη και επίδειξη πλήρους 
κλίμακας νέων τεχνολογιών δικτύου, 
συμπεριλαμβανομένης της αποθήκευσης, 
συστημάτων και σχεδίων της αγοράς για 
τον σχεδιασμό, την παρακολούθηση, τον 
έλεγχο και την ασφαλή λειτουργία 
διαλειτουργικών δικτύων σε μια αγορά 
ανοικτή, χωρίς εκπομπές διοξειδίου του 
άνθρακα, ανθεκτική στην αλλαγή του 
κλίματος και ανταγωνιστική, υπό 
κανονικές συνθήκες και υπό συνθήκες 
έκτακτης ανάγκης. Πρέπει να δοθεί 
ιδιαίτερη προσοχή στα «έξυπνα δίκτυα» 
στην ύπαιθρο, τα οποία παρουσιάζουν 
ειδικές προκλήσεις και απαιτούν 
τεχνολογική πρόοδο με καινοτομίες.

Or. fr

Τροπολογία 1517
Christian Ehler, Pilar del Castillo Vera, Maria Da Graça Carvalho, Bogdan Kazimierz 
Marcinkiewicz, Angelika Niebler, Dieter-Lebrecht Koch, Chris Davies, Herbert Reul

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα 1 – Μέρος 3 – σημείο 3 – σημείο 3.3 – σημείο δ – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Οι δραστηριότητες θα επικεντρωθούν στην 
έρευνα, ανάπτυξη και επίδειξη πλήρους 
κλίμακας νέων τεχνολογιών δικτύου,
συμπεριλαμβανομένης της αποθήκευσης,
συστημάτων και σχεδίων της αγοράς για 
τον σχεδιασμό, την παρακολούθηση, τον 
έλεγχο και την ασφαλή λειτουργία 
διαλειτουργικών δικτύων σε μια αγορά 
ανοικτή, χωρίς εκπομπές διοξειδίου του 

Οι δραστηριότητες θα επικεντρωθούν στην 
έρευνα, ανάπτυξη και επίδειξη πλήρους 
κλίμακας νέων τεχνολογιών δικτύου,
συμπεριλαμβανομένων ευέλικτων 
συστημάτων αποθήκευσης ενέργειας σε 
όλη την αλυσίδα ηλεκτρικής ενέργειας 
από την παραγωγή ενέργειας, τη 
μετάδοση, τις διανομές στα συστήματα 
τελικού χρήστη, και σχεδίων της αγοράς 
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άνθρακα, ανθεκτική στην αλλαγή του 
κλίματος και ανταγωνιστική, υπό 
κανονικές συνθήκες και υπό συνθήκες 
έκτακτης ανάγκης.

για τον σχεδιασμό, την παρακολούθηση, 
τον έλεγχο και την ασφαλή λειτουργία 
διαλειτουργικών δικτύων σε μια αγορά 
ανοικτή, χωρίς εκπομπές διοξειδίου του 
άνθρακα, ανθεκτική στην αλλαγή του 
κλίματος και ανταγωνιστική, υπό 
κανονικές συνθήκες και υπό συνθήκες 
έκτακτης ανάγκης.

Or. en

Αιτιολόγηση

Είναι σημαντικό να αναφερθεί το υδρογόνο ως ευέλικτος φορέας ενέργειας (άλλου πέραν μέσω 
της χρήσης κυψελών καυσίμου) για τον οποίο πρέπει να αναπτυχθεί η αγορά όσον αφορά την 
πράσινη παραγωγή, την αποθήκευση και τη διεργασία. Τα «άλλα εναλλακτικά καύσιμα» 
περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων NGV (φυσικό αέριο για κινητήρα), συνθετικό μεθάνιο και μη 
συμβατικά αέρια. 

Τροπολογία 1518
Ιωάννης Α. Τσουκαλάς

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα 1 – Μέρος 3 – σημείο 3 – σημείο 3.3 – σημείο δ – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Οι δραστηριότητες θα επικεντρωθούν στην 
έρευνα, ανάπτυξη και επίδειξη πλήρους 
κλίμακας νέων τεχνολογιών δικτύου, 
συμπεριλαμβανομένης της αποθήκευσης, 
συστημάτων και σχεδίων της αγοράς για 
τον σχεδιασμό, την παρακολούθηση, τον 
έλεγχο και την ασφαλή λειτουργία 
διαλειτουργικών δικτύων σε μια αγορά 
ανοικτή, χωρίς εκπομπές διοξειδίου του 
άνθρακα, ανθεκτική στην αλλαγή του 
κλίματος και ανταγωνιστική, υπό 
κανονικές συνθήκες και υπό συνθήκες 
έκτακτης ανάγκης.

Οι δραστηριότητες θα επικεντρωθούν στην 
έρευνα, ανάπτυξη και επίδειξη πλήρους 
κλίμακας νέων τεχνολογιών δικτύου, 
συμπεριλαμβανομένης της αποθήκευσης, 
συστημάτων και σχεδίων της αγοράς για 
τον σχεδιασμό, την παρακολούθηση, τον 
έλεγχο και την ασφαλή λειτουργία 
διαλειτουργικών δικτύων σε μια αγορά 
ανοικτή, χωρίς εκπομπές διοξειδίου του 
άνθρακα, ανθεκτική στην αλλαγή του 
κλίματος και ανταγωνιστική, υπό 
κανονικές συνθήκες και υπό συνθήκες 
έκτακτης ανάγκης, στηρίζοντας ως εκ 
τούτου την πλήρη ανάπτυξη και 
χρησιμοποίηση των διαλειπουσών 
ανανεώσιμων πηγών ενέργειας.

Or. en
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Τροπολογία 1519
Graham Watson, Vittorio Prodi, Ana Gomes, Maria Da Graça Carvalho, Kent 
Johansson

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα 1 – Μέρος 3 – σημείο 3 – σημείο 3.3 – σημείο δ – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Οι δραστηριότητες θα επικεντρωθούν στην 
έρευνα, ανάπτυξη και επίδειξη πλήρους 
κλίμακας νέων τεχνολογιών δικτύου, 
συμπεριλαμβανομένης της αποθήκευσης, 
συστημάτων και σχεδίων της αγοράς για 
τον σχεδιασμό, την παρακολούθηση, τον 
έλεγχο και την ασφαλή λειτουργία 
διαλειτουργικών δικτύων σε μια αγορά 
ανοικτή, χωρίς εκπομπές διοξειδίου του 
άνθρακα, ανθεκτική στην αλλαγή του 
κλίματος και ανταγωνιστική, υπό 
κανονικές συνθήκες και υπό συνθήκες 
έκτακτης ανάγκης.

Οι δραστηριότητες θα επικεντρωθούν στην 
έρευνα, ανάπτυξη και επίδειξη πλήρους 
κλίμακας νέων τεχνολογιών δικτύου, 
συμπεριλαμβανομένης της αποθήκευσης, 
συστημάτων και σχεδίων της αγοράς για 
τον σχεδιασμό, την παρακολούθηση, τον 
έλεγχο και την ασφαλή λειτουργία 
διαλειτουργικών δικτύων και την 
εξισορρόπηση ενός αυξανόμενου μεριδίου 
ανανεώσιμης ενέργειας σε μια αγορά 
ανοικτή, χωρίς εκπομπές διοξειδίου του 
άνθρακα, ανθεκτική στην αλλαγή του 
κλίματος και ανταγωνιστική, υπό 
κανονικές συνθήκες και υπό συνθήκες 
έκτακτης ανάγκης.

Or. en

Τροπολογία 1520
Fiona Hall, Kent Johansson

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα 1 – Μέρος 3 – σημείο 3 – σημείο 3.3 – σημείο δ – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Οι δραστηριότητες θα επικεντρωθούν στην 
έρευνα, ανάπτυξη και επίδειξη πλήρους 
κλίμακας νέων τεχνολογιών δικτύου, 
συμπεριλαμβανομένης της αποθήκευσης, 
συστημάτων και σχεδίων της αγοράς για 
τον σχεδιασμό, την παρακολούθηση, τον 
έλεγχο και την ασφαλή λειτουργία 
διαλειτουργικών δικτύων σε μια αγορά 
ανοικτή, χωρίς εκπομπές διοξειδίου του 

Οι δραστηριότητες θα επικεντρωθούν στην 
έρευνα, ανάπτυξη και επίδειξη πλήρους 
κλίμακας νέων τεχνολογιών δικτύου, 
συμπεριλαμβανομένης της αποθήκευσης, 
συστημάτων και σχεδίων της αγοράς για 
τον σχεδιασμό, την παρακολούθηση, τον 
έλεγχο και την ασφαλή λειτουργία 
διαλειτουργικών δικτύων και την 
εξισορρόπηση ενός αυξανόμενου μεριδίου 
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άνθρακα, ανθεκτική στην αλλαγή του 
κλίματος και ανταγωνιστική, υπό 
κανονικές συνθήκες και υπό συνθήκες 
έκτακτης ανάγκης.

ποικίλων μορφών ανανεώσιμης ενέργειας
σε μια αγορά ανοικτή, χωρίς εκπομπές 
διοξειδίου του άνθρακα, ανθεκτική στην 
αλλαγή του κλίματος και ανταγωνιστική, 
υπό κανονικές συνθήκες και υπό συνθήκες 
έκτακτης ανάγκης.

Or. en

Τροπολογία 1521
Kent Johansson, Hannu Takkula, Jens Rohde, Fiona Hall

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα 1 – Μέρος 3 – σημείο 3 – σημείο 3.3 – σημείο δ – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Οι δραστηριότητες θα επικεντρωθούν στην 
έρευνα, ανάπτυξη και επίδειξη πλήρους 
κλίμακας νέων τεχνολογιών δικτύου, 
συμπεριλαμβανομένης της αποθήκευσης, 
συστημάτων και σχεδίων της αγοράς για 
τον σχεδιασμό, την παρακολούθηση, τον 
έλεγχο και την ασφαλή λειτουργία 
διαλειτουργικών δικτύων σε μια αγορά 
ανοικτή, χωρίς εκπομπές διοξειδίου του 
άνθρακα, ανθεκτική στην αλλαγή του 
κλίματος και ανταγωνιστική, υπό 
κανονικές συνθήκες και υπό συνθήκες 
έκτακτης ανάγκης.

Οι δραστηριότητες θα επικεντρωθούν στην 
έρευνα, ανάπτυξη και επίδειξη πλήρους 
κλίμακας νέων τεχνολογιών δικτύου, 
συμπεριλαμβανομένης της αποθήκευσης, 
συστημάτων και σχεδίων της αγοράς για 
τον σχεδιασμό, την παρακολούθηση, τον 
έλεγχο και την ασφαλή λειτουργία 
διαλειτουργικών δικτύων σε μια αγορά 
ανοικτή, χωρίς εκπομπές διοξειδίου του 
άνθρακα, περιβαλλοντικά βιώσιμη,
ανθεκτική στην αλλαγή του κλίματος και 
ανταγωνιστική, υπό κανονικές συνθήκες 
και υπό συνθήκες έκτακτης ανάγκης.

Or. en

Τροπολογία 1522
Jean-Pierre Audy, Gaston Franco, Françoise Grossetête

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα 1 – Μέρος 3 – σημείο 3 – σημείο 3.3 – σημείο δ – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Οι δραστηριότητες θα επικεντρωθούν στην 
έρευνα, ανάπτυξη και επίδειξη πλήρους 
κλίμακας νέων τεχνολογιών δικτύου, 

Οι δραστηριότητες θα επικεντρωθούν στην 
έρευνα, ανάπτυξη και επίδειξη πλήρους 
κλίμακας νέων τεχνολογιών δικτύου, 
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συμπεριλαμβανομένης της αποθήκευσης, 
συστημάτων και σχεδίων της αγοράς για 
τον σχεδιασμό, την παρακολούθηση, τον 
έλεγχο και την ασφαλή λειτουργία 
διαλειτουργικών δικτύων σε μια αγορά 
ανοικτή, χωρίς εκπομπές διοξειδίου του 
άνθρακα, ανθεκτική στην αλλαγή του 
κλίματος και ανταγωνιστική, υπό 
κανονικές συνθήκες και υπό συνθήκες 
έκτακτης ανάγκης.

συμπεριλαμβανομένης της αποθήκευσης, 
συστημάτων και σχεδίων της αγοράς για 
τον σχεδιασμό, την παρακολούθηση, τον 
έλεγχο και την ασφαλή λειτουργία 
διαλειτουργικών και ευέλικτων δικτύων σε 
μια αγορά ανοικτή, χωρίς εκπομπές 
διοξειδίου του άνθρακα, ανθεκτική στην 
αλλαγή του κλίματος και ανταγωνιστική, 
υπό κανονικές συνθήκες και υπό συνθήκες 
έκτακτης ανάγκης.

Or. fr

Αιτιολόγηση

Για να δημιουργηθεί ένας σύνδεσμος με την πρόκληση της ποικιλότητας, πρέπει να εισαχθεί η 
έννοια του ευέλικτου δικτύου. Θα πρέπει επίσης να εξετασθούν τα έξυπνα δίκτυα για το αέριο, 
διότι επιτρέπουν μια ευέλικτη  διαχείριση του δικτύου και την εισαγωγή εναλλακτικών πηγών 
αερίου (π.χ. το βιοαέριο).

Τροπολογία 1523
Andrzej Grzyb, Jerzy Buzek, Jolanta Emilia Hibner, Lena Kolarska-Bobińska, Bogdan 
Kazimierz Marcinkiewicz, Marian-Jean Marinescu, Jan Březina

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα 1 – Μέρος 3 – σημείο 3 – σημείο 3.3 – σημείο δ – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Οι δραστηριότητες θα επικεντρωθούν στην 
έρευνα, ανάπτυξη και επίδειξη πλήρους 
κλίμακας νέων τεχνολογιών δικτύου, 
συμπεριλαμβανομένης της αποθήκευσης, 
συστημάτων και σχεδίων της αγοράς για 
τον σχεδιασμό, την παρακολούθηση, τον 
έλεγχο και την ασφαλή λειτουργία 
διαλειτουργικών δικτύων σε μια αγορά 
ανοικτή, χωρίς εκπομπές διοξειδίου του 
άνθρακα, ανθεκτική στην αλλαγή του 
κλίματος και ανταγωνιστική, υπό 
κανονικές συνθήκες και υπό συνθήκες 
έκτακτης ανάγκης.

Οι δραστηριότητες θα επικεντρωθούν στην 
έρευνα, ανάπτυξη και επίδειξη πλήρους 
κλίμακας νέων τεχνολογιών δικτύου, 
συμπεριλαμβανομένης της αποθήκευσης, 
συστημάτων και σχεδίων της αγοράς για 
τον σχεδιασμό, την παρακολούθηση, τον 
έλεγχο και την ασφαλή λειτουργία 
διαλειτουργικών δικτύων σε μια αγορά 
ανοικτή, βιώσιμη, ανθεκτική στην αλλαγή 
του κλίματος και ανταγωνιστική, υπό 
κανονικές συνθήκες και υπό συνθήκες 
έκτακτης ανάγκης.

Or. en
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Τροπολογία 1524
Philippe Lamberts
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα 1 – Μέρος 3 – σημείο 3 – σημείο 3.3 – σημείο 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 στην κοινή 
υλοποίηση πανευρωπαϊκών ερευνητικών 
προγραμμάτων και εγκαταστάσεων 
παγκόσμιας κλάσης. Η τεχνολογική 
καινοτομία θα συνοδεύεται από πολιτικές 
και πρωτοβουλίες που στηρίζουν την μη 
τεχνολογική καινοτομία.

Or. en

Τροπολογία 1525
Corinne Lepage

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα 1 – Μέρος 3 – σημείο 3 – σημείο 3.3 – σημείο 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 στην επίπτωση 
των συσκευών, εγκαταστάσεων και νέων 
τεχνολογικών εξελίξεων στο θαλάσσιο 
περιβάλλον και στην κοινή υλοποίηση 
πανευρωπαϊκών ερευνητικών 
προγραμμάτων και εγκαταστάσεων 
παγκόσμιας κλάσης.

Or. en
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Τροπολογία 1526
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα 1 – Μέρος 3 – σημείο 3 – σημείο 3.3 – σημείο 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 στην κοινή 
υλοποίηση πανευρωπαϊκών ερευνητικών 
προγραμμάτων και εγκαταστάσεων 
παγκόσμιας κλάσης. Η αλληλεπίδραση, οι 
συγκριτικές μελέτες σε επίπεδο κατώτερο 
του εθνικού θα μπορούσε να διευκολύνει 
αυτήν την κατάσταση. 

Or. en

Τροπολογία 1527
Jean-Pierre Audy, Gaston Franco, Françoise Grossetête

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα 1 – Μέρος 3 – σημείο 3 – σημείο 3.3 – σημείο 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 διερεύνησης, παραγωγής, 
διαβίβασης και χρησιμοποίησης 
(συμπεριλαμβάνονται οι οραματικές 
δράσεις όπως η αξιοποίηση του CO2) και 
στην κοινή υλοποίηση πανευρωπαϊκών 
ερευνητικών προγραμμάτων και 
εγκαταστάσεων παγκόσμιας κλάσης.

Or. fr

Αιτιολόγηση

Στόχος είναι να υπογραμμισθεί ότι το σύνολο της αλυσίδας της ενέργειας πρέπει να επωφεληθεί 
από μια πολυεπιστημονική προσέγγιση. Συγκεκριμένα, οι νέες τεχνολογίες που αναπτύχθηκαν 
στον πυλώνα 2 (ΤΠΕ, νανοτεχνολογίες, βιοτεχνολογίες) θα πρέπει να ενσωματωθούν σε αυτό 
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το τμήμα προκειμένου να δημιουργηθούν συνέργειες μεταξύ των προτεραιοτήτων. Η αξιοποίηση 
του CO2 πρέπει επίσης να εξετασθεί σε αυτό το τμήμα.

Τροπολογία 1528
Fiona Hall, Kent Johansson

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα 1 – Μέρος 3 – σημείο 3 – σημείο 3.3 – σημείο 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 βιώσιμες
ενεργειακές τεχνολογίες
(συμπεριλαμβάνονται οι οραματικές 
δράσεις) και στην κοινή υλοποίηση 
πανευρωπαϊκών ερευνητικών 
προγραμμάτων και εγκαταστάσεων 
παγκόσμιας κλάσης.

Or. en

Τροπολογία 1529
Jean-Pierre Audy, Gaston Franco, Françoise Grossetête

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα 1 – Μέρος 3 – σημείο 3 – σημείο 3.3 – σημείο στ – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Οι δραστηριότητες θα επικεντρωθούν στην 
ανάπτυξη εργαλείων, μεθόδων και 
μοντέλων για μια δυναμική και διαφανή 
στήριξη της πολιτικής, 
συμπεριλαμβανομένων των 
δραστηριοτήτων για τη δημόσια αποδοχή 
και δέσμευση, τη συμμετοχή των χρηστών 
και τη βιωσιμότητα.

Οι δραστηριότητες θα επικεντρωθούν στην 
ανάπτυξη εργαλείων, μεθόδων και 
μοντέλων καθώς και μελλοντικών 
σεναρίων για μια δυναμική και διαφανή 
στήριξη της πολιτικής, 
συμπεριλαμβανομένων των 
δραστηριοτήτων για τη δημόσια αποδοχή 
και δέσμευση, τη συμμετοχή των χρηστών, 
την ανάλυση της επίπτωσης στο 
περιβάλλον και τη βιωσιμότητα.

Or. fr
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Αιτιολόγηση

Είναι σημαντικό να περιληφθεί η αξιολόγηση των περιβαλλοντικών πτυχών που συνδέονται με 
τον ενεργειακό προβληματισμό ο οποίος πρέπει να βασίζεται σε μια ανάλυση του κύκλου ζωής 
και του οικολογικού αποτυπώματος. Θα ήταν σκόπιμο να καταρτισθούν βάσεις δεδομένων και 
μακροπρόθεσμα σενάρια (στο πρότυπο του μελλοντικού ΔΟΕ), λαμβάνοντας υπόψη όλες τις 
πηγές ενέργειες.

Τροπολογία 1530
Christian Ehler, Pilar del Castillo Vera, Maria Da Graça Carvalho, Angelika Niebler, 
Dieter-Lebrecht Koch, Chris Davies, Herbert Reul

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα 1 – Μέρος 3 – σημείο 3 – σημείο 3.3 – σημείο στ – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Οι δραστηριότητες θα επικεντρωθούν στην 
ανάπτυξη εργαλείων, μεθόδων και 
μοντέλων για μια δυναμική και διαφανή 
στήριξη της πολιτικής, 
συμπεριλαμβανομένων των 
δραστηριοτήτων για τη δημόσια αποδοχή 
και δέσμευση, τη συμμετοχή των χρηστών 
και τη βιωσιμότητα.

Οι δραστηριότητες θα επικεντρωθούν στην 
ανάπτυξη εργαλείων, μεθόδων και 
μοντέλων για μια δυναμική και διαφανή 
στήριξη της πολιτικής, 
συμπεριλαμβανομένων των 
δραστηριοτήτων για τη δημόσια αποδοχή 
και δέσμευση, τη συμμετοχή των χρηστών, 
την επίπτωση στο περιβάλλον και τη 
βιωσιμότητα.

Or. en

Αιτιολόγηση

Είναι σημαντικό να συμπεριληφθεί η αξιολόγηση των περιβαλλοντικών πτυχών σχετικά με το 
ενεργειακό πρόβλημα η οποία πρέπει να βασίζεται σε ανάλυση του κύκλου ζωής και του 
οικολογικού αποτυπώματος. Θα ήταν σκόπιμο να δημιουργηθούν βάσεις δεδομένων και 
μακροπρόθεσμα σενάρια (κατά το πρότυπο του μελλοντικού ΔΟΕ), στις οποίες να 
συμπεριλαμβάνονται όλα τα είδη ενεργειακών πόρων.

Τροπολογία 1531
Philippe Lamberts
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα 1 – Μέρος 3 – σημείο 3 – σημείο 3.3 – σημείο 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 –
Ευρώπη», το οποίο εφαρμόστηκε με 
επιτυχία κατά τη διάρκεια του 
Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα και 
Καινοτομία θα συνεχισθεί με μια 
φιλόδοξη κατανομή πιστώσεων από τον 
προϋπολογισμό στα πλαίσια του 
τρέχοντος προγράμματος «Ορίζοντας 
2020».

Or. en

Τροπολογία 1532
Fiona Hall, Kent Johansson

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα 1 – Μέρος 3 – σημείο 3.3 – σημείο ζ – παράγραφος 1

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 βιώσιμων 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.

Or. en
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Τροπολογία 1533
Christian Ehler, Pilar del Castillo Vera, Maria Da Graça Carvalho, Bogdan Kazimierz 
Marcinkiewicz, Dieter-Lebrecht Koch, Chris Davies, Herbert Reul

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα 1 – Μέρος 3 – σημείο 3 - σημείο 3.3 – παράγραφος ζ α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(ζ α) Ευέλικτες και αποτελεσματικές 
μονάδες ηλεκτροπαραγωγής με ορυκτά 
καύσιμα που καθιστούν δυνατή τη χρήση 
ενέργειας από διαλείπουσες ανανεώσιμες 
πηγές
Οι δραστηριότητες θα επικεντρωθούν 
στην έρευνα, την ανάπτυξη και την 
επίδειξη τεχνολογιών και/ή υλικών που 
παρέχουν τη δυνατότητα για μεγαλύτερη 
ευελιξία και αποδοτικότητα των μονάδων 
ηλεκτροπαραγωγής με ορυκτά καύσιμα οι 
οποίες πρέπει να καλύψουν την ανάγκη 
παρέμβασης σε περίπτωση που οι 
διαλείπουσες ανανεώσιμες μορφές 
ενέργειας δεν είναι σε θέση να 
προσφέρουν στο σύστημα και να 
διασφαλίσουν τη σταθερότητα του 
δικτύου.

Or. en

Τροπολογία 1534
Romana Jordan

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα 1 – Μέρος 3 – σημείο 3 - σημείο 3.3 – παράγραφος ζ α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(ζ α) Αντιστάθμιση των επιπτώσεων της 
κλιματικής αλλαγής στην ενεργειακή 
ασφάλεια
Οι δραστηριότητες θα επικεντρωθούν 
στην πολυεπιστημονική έρευνα για την 
κλιματική αλλαγή σε περιφερειακό 
επίπεδο (κατακρήμνιση, υδρολογία) και 
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την επίπτωσή της στον μελλοντικό 
ενεργειακό εφοδιασμό που περιλαμβάνει 
επίσης προσαρμογή των υφισταμένων 
τεχνολογιών (υδροηλεκτρικοί σταθμοί, 
συστήματα ψύξης, συστήματα 
πολυπαραγωγής) καθώς και μετάβαση 
στο νέο ενεργειακό παραδειγματικό 
εφοδιασμό.    

Or. en

Τροπολογία 1535
Christian Ehler

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα 1 – τμήμα 3 – σημείο 4 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Έξυπνες, οικολογικές και ενοποιημένες 
μεταφορές

4. Έξυπνες, οικολογικές, ασφαλείς και 
ενοποιημένες μεταφορές·

Or. en

Τροπολογία 1536
Philippe Lamberts
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα 1 – τμήμα 3 – σημείο 4 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Έξυπνες, οικολογικές και ενοποιημένες 
μεταφορές

4. Έξυπνες, οικολογικές και ενοποιημένες 
μεταφορές και κινητικότητα·

Or. en

Τροπολογία 1537
Eija-Riitta Korhola
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Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα 1 – Μέρος 3 – σημείο 4 – σημείο 4.1 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Ο ειδικός στόχος συνίσταται στην επίτευξη 
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 
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. Αυτό το 
σύστημα μεταφορών περιλαμβάνει επίσης 
τις θαλάσσιες μεταφορές, εφόσον 
υπάρχουν μεγάλες δυνατότητες για τη 
στήριξη του γενικού στόχου της μείωσης 
των εκπομπών των θαλάσσιων 
μεταφορών. Πρέπει να δοθεί έμφαση στις 
δραστηριότητες έρευνας και καινοτομίας 
που στηρίζουν την εισαγωγή νέων 
καυσίμων και ολοκληρωμένων λύσεων 
για την βελτίωση της συνολικής 
απόδοσης. Πρέπει να υποστηριχθεί η 
έρευνα που επικεντρώνεται στις 
θαλάσσιες μεταφορές προκειμένου να 
ενισχυθεί η σταδιακή μεταβολή σε 
βιώσιμες τεχνολογίες. Για τον λόγο αυτό, 
πρέπει να προετοιμασθεί μια ευρωπαϊκή 
σύμπραξη καινοτομίας με θέμα τις 
«μελλοντικές μεταφορές» προκειμένου να 
προωθηθεί μια ολοκληρωμένη 
προσέγγιση.

Or. en

Αιτιολόγηση

Οι δραστηριότητες εστιάζουν στην ελαχιστοποίηση των επιπτώσεων των μεταφορών στο κλίμα 
και στο περιβάλλον, μέσω της βελτίωσης της αποδοτικότητάς τους όσον αφορά τη χρήση των 
φυσικών πόρων, και της μείωσης της εξάρτησής τους από τα ορυκτά καύσιμα. Δεν θα πρέπει εν 
προκειμένω να αγνοηθεί ο τομέας των θαλάσσιων μεταφορών.

Τροπολογία 1538
Vittorio Prodi

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα 1 – Μέρος 3 – σημείο 4 – σημείο 4.1 – παράγραφος 1
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Ο ειδικός στόχος συνίσταται στην επίτευξη 
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 και απρόσκοπτο προς όφελος των
ευρωπαίων πολιτών, της οικονομίας της 
ΕΕ, της κοινωνίας στο σύνολό της και της
ανταγωνιστικότητας.

Or. en

Τροπολογία 1539
Maria Da Graça Carvalho

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα 1 – Μέρος 3 – σημείο 4 – σημείο 4.1 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Ο ειδικός στόχος συνίσταται στην επίτευξη 
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
(συμπεριλαμβανομένων των δικτύων 
υποδομών τους) που είναι αποδοτικό ως 
προς τη χρήση πόρων, φιλικό προς το 
περιβάλλον, ασφαλές και απρόσκοπτο 
προς όφελος των πολιτών, της οικονομίας 
και της κοινωνίας.

Or. en

Τροπολογία 1540
Philippe Lamberts
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα 1 – Μέρος 3 – σημείο 4 – σημείο 4.1 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Ο ειδικός στόχος συνίσταται στην επίτευξη 
ευρωπαϊκού συστήματος μεταφορών που 

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

είναι αποδοτικό ως προς τη χρήση πόρων,
υγιές, φιλικό προς το περιβάλλον, ασφαλές 
και απρόσκοπτο προς όφελος των πολιτών, 
της οικονομίας και της κοινωνίας.

Or. en

Τροπολογία 1541
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα 1 – Μέρος 3 – σημείο 4 – σημείο 4.1 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Ο ειδικός στόχος συνίσταται στην επίτευξη 
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, προσιτό, φιλικό προς το 
περιβάλλον, ασφαλές και απρόσκοπτο 
προς όφελος των πολιτών, της οικονομίας 
και της κοινωνίας.

Or. en

Τροπολογία 1542
Christian Ehler

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα 1 – Μέρος 3 – σημείο 4 – σημείο 4.1 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η Ευρώπη πρέπει να συμβιβάσει τις 
αυξανόμενες ανάγκες κινητικότητας των 
πολιτών της με τις επιταγές των 
οικονομικών επιδόσεων και τις απαιτήσεις 
για μια κοινωνία χαμηλών εκπομπών 
διοξειδίου του άνθρακα και μια οικονομία 
ανθεκτική στην αλλαγή του κλίματος.
Παρά την ανάπτυξή του, ο τομέας των 
μεταφορών πρέπει να επιτύχει σημαντική 
μείωση των αερίων του θερμοκηπίου και 
άλλων δυσμενών περιβαλλοντικών 

Η Ευρώπη πρέπει να συμβιβάσει τις 
αυξανόμενες ανάγκες κινητικότητας των 
πολιτών της με τις επιταγές των 
οικονομικών επιδόσεων και τις απαιτήσεις 
για μια κοινωνία χαμηλών εκπομπών 
διοξειδίου του άνθρακα και μια οικονομία 
ανθεκτική στην αλλαγή του κλίματος.
Παρά την ανάπτυξή του, ο τομέας των 
μεταφορών πρέπει να επιτύχει σημαντική 
μείωση των αερίων του θερμοκηπίου και 
άλλων δυσμενών περιβαλλοντικών 
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επιπτώσεων και να παύσει την εξάρτησή 
του από το πετρέλαιο, διατηρώντας 
παράλληλα υψηλά επίπεδα 
αποδοτικότητας και κινητικότητας.

επιπτώσεων και να παύσει την εξάρτησή 
του από το πετρέλαιο, διατηρώντας 
παράλληλα υψηλά επίπεδα 
αποδοτικότητας και κινητικότητας. Με 
αυξανόμενη πυκνότητα κυκλοφορίας οι 
προκλήσεις ως προς την ασφάλεια των 
συστημάτων μαζικών μεταφορών 
μπορούν να επιτύχουν ένα νέο επίπεδο 
ποιότητας και πρέπει να εξετασθούν ήδη 
κατά το στάδιο της έρευνας νέων εννοιών 
και τεχνολογιών. 

Or. en

Τροπολογία 1543
Vittorio Prodi

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα 1 – Μέρος 3 – σημείο 4 – σημείο 4.1 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η Ευρώπη πρέπει να συμβιβάσει τις 
αυξανόμενες ανάγκες κινητικότητας των 
πολιτών της με τις επιταγές των 
οικονομικών επιδόσεων και τις απαιτήσεις 
για μια κοινωνία χαμηλών εκπομπών
διοξειδίου του άνθρακα και μια οικονομία 
ανθεκτική στην αλλαγή του κλίματος.
Παρά την ανάπτυξή του, ο τομέας των 
μεταφορών πρέπει να επιτύχει σημαντική 
μείωση των αερίων του θερμοκηπίου και 
άλλων δυσμενών περιβαλλοντικών 
επιπτώσεων και να παύσει την εξάρτησή 
του από το πετρέλαιο, διατηρώντας 
παράλληλα υψηλά επίπεδα 
αποδοτικότητας και κινητικότητας.

Η Ευρώπη πρέπει να συμβιβάσει τις 
αυξανόμενες ανάγκες κινητικότητας των 
πολιτών της με τις επιταγές των 
οικονομικών επιδόσεων και τις απαιτήσεις 
για μια ενεργειακά αποδοτική κοινωνία με 
χαμηλές εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα 
και μια οικονομία ανθεκτική στην αλλαγή 
του κλίματος. Παρά την ανάπτυξή του, ο 
τομέας των μεταφορών πρέπει να επιτύχει 
σημαντική μείωση των αερίων του 
θερμοκηπίου και άλλων δυσμενών 
περιβαλλοντικών επιπτώσεων και να 
παύσει την εξάρτησή του από το 
πετρέλαιο, διατηρώντας παράλληλα υψηλά 
επίπεδα αποδοτικότητας και 
κινητικότητας.

Or. en

Τροπολογία 1544
Philippe Lamberts
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE
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Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα 1 – Μέρος 3 – σημείο 4 – σημείο 4.1 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η Ευρώπη πρέπει να συμβιβάσει τις 
αυξανόμενες ανάγκες κινητικότητας των 
πολιτών της με τις επιταγές των 
οικονομικών επιδόσεων και τις απαιτήσεις 
για μια κοινωνία χαμηλών εκπομπών 
διοξειδίου του άνθρακα και μια οικονομία 
ανθεκτική στην αλλαγή του κλίματος.
Παρά την ανάπτυξή του, ο τομέας των 
μεταφορών πρέπει να επιτύχει σημαντική 
μείωση των αερίων του θερμοκηπίου και 
άλλων δυσμενών περιβαλλοντικών 
επιπτώσεων και να παύσει την εξάρτησή 
του από το πετρέλαιο, διατηρώντας 
παράλληλα υψηλά επίπεδα 
αποδοτικότητας και κινητικότητας.

Η Ευρώπη πρέπει να συμβιβάσει τις 
αυξανόμενες ανάγκες κινητικότητας των 
πολιτών της με τις επιταγές των 
οικονομικών επιδόσεων, της ποιότητας 
ζωής και τις απαιτήσεις για μια κοινωνία 
χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του 
άνθρακα και μια οικονομία ανθεκτική στην 
αλλαγή του κλίματος. Παρά την ανάπτυξή 
του, ο τομέας των μεταφορών πρέπει να 
επιτύχει σημαντική μείωση των αερίων του 
θερμοκηπίου και άλλων δυσμενών 
περιβαλλοντικών επιπτώσεων και να 
παύσει την εξάρτησή του από το 
πετρέλαιο, διατηρώντας παράλληλα υψηλά 
επίπεδα αποδοτικότητας και 
κινητικότητας.

Or. en

Τροπολογία 1545
Andrzej Grzyb, Jerzy Buzek, Jolanta Emilia Hibner, Lena Kolarska-Bobińska, Bogdan 
Kazimierz Marcinkiewicz, Marian-Jean Marinescu, Jan Březina

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα 1 – Μέρος 3 – σημείο 4 – σημείο 4.1 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η Ευρώπη πρέπει να συμβιβάσει τις 
αυξανόμενες ανάγκες κινητικότητας των 
πολιτών της με τις επιταγές των 
οικονομικών επιδόσεων και τις απαιτήσεις
για μια κοινωνία χαμηλών εκπομπών 
διοξειδίου του άνθρακα και μια οικονομία 
ανθεκτική στην αλλαγή του κλίματος.
Παρά την ανάπτυξή του, ο τομέας των 
μεταφορών πρέπει να επιτύχει σημαντική 
μείωση των αερίων του θερμοκηπίου και 
άλλων δυσμενών περιβαλλοντικών 
επιπτώσεων και να παύσει την εξάρτησή 
του από το πετρέλαιο, διατηρώντας 
παράλληλα υψηλά επίπεδα 

Η Ευρώπη πρέπει να συμβιβάσει τις 
αυξανόμενες ανάγκες κινητικότητας των 
πολιτών της με τις επιταγές των 
οικονομικών επιδόσεων και τις απαιτήσεις
της Ευρωπαϊκής κοινωνίας και μιας 
οικονομίας ανθεκτικής στην αλλαγή του 
κλίματος. Παρά την ανάπτυξή του, ο 
τομέας των μεταφορών πρέπει να επιτύχει 
σημαντική μείωση των αερίων του 
θερμοκηπίου και άλλων δυσμενών 
περιβαλλοντικών επιπτώσεων και να 
παύσει την εξάρτησή του από το 
πετρέλαιο, διατηρώντας παράλληλα υψηλά 
επίπεδα αποδοτικότητας και 
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αποδοτικότητας και κινητικότητας. κινητικότητας.

Or. en

Τροπολογία 1546
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα 1 – Μέρος 3 – σημείο 4 – σημείο 4.1 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η Ευρώπη πρέπει να συμβιβάσει τις 
αυξανόμενες ανάγκες κινητικότητας των 
πολιτών της με τις επιταγές των 
οικονομικών επιδόσεων και τις απαιτήσεις 
για μια κοινωνία χαμηλών εκπομπών 
διοξειδίου του άνθρακα και μια οικονομία 
ανθεκτική στην αλλαγή του κλίματος.
Παρά την ανάπτυξή του, ο τομέας των 
μεταφορών πρέπει να επιτύχει σημαντική
μείωση των αερίων του θερμοκηπίου και 
άλλων δυσμενών περιβαλλοντικών 
επιπτώσεων και να παύσει την εξάρτησή 
του από το πετρέλαιο, διατηρώντας 
παράλληλα υψηλά επίπεδα 
αποδοτικότητας και κινητικότητας.

Η Ευρώπη πρέπει να συμβιβάσει τις 
αυξανόμενες ανάγκες κινητικότητας των 
πολιτών της με τις επιταγές των 
οικονομικών επιδόσεων και τις απαιτήσεις 
για μια κοινωνία χαμηλών εκπομπών 
διοξειδίου του άνθρακα και μια οικονομία 
ανθεκτική στην αλλαγή του κλίματος.
Παρά την ανάπτυξή του, ο τομέας των 
μεταφορών πρέπει να επιτύχει σημαντική 
μείωση των αερίων του θερμοκηπίου και 
άλλων δυσμενών περιβαλλοντικών 
επιπτώσεων και να παύσει την εξάρτησή 
του από το πετρέλαιο, διατηρώντας 
παράλληλα υψηλά επίπεδα 
αποδοτικότητας, οικονομικής 
προσιτότητας και κινητικότητας.

Or. en

Τροπολογία 1547
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα 1 – Μέρος 3 – σημείο 4 – σημείο 4.1 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η βιώσιμη κινητικότητα μπορεί να 
επιτευχθεί μόνο μέσα από μια ριζική 
αλλαγή του συστήματος μεταφορών, 
εμπνευσμένη από ανακαλύψεις στον τομέα 
της έρευνας των μεταφορών, ευρεία 

Η βιώσιμη κινητικότητα μπορεί να 
επιτευχθεί μόνο μέσα από μια ριζική 
αλλαγή του συστήματος μεταφορών, 
εμπνευσμένη από ανακαλύψεις στον τομέα 
της έρευνας των μεταφορών, ευρεία 
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καινοτομία και μια συνεκτική, 
πανευρωπαϊκή υλοποίηση 
οικολογικότερων, ασφαλέστερων και 
εξυπνότερων λύσεων στις μεταφορές.

καινοτομία και μια συνεκτική, 
πανευρωπαϊκή υλοποίηση 
οικολογικότερων, ασφαλέστερων και 
εξυπνότερων λύσεων στις μεταφορές οι 
οποίες θα εφαρμόζονται κατά κύριο λόγο 
από έξυπνες περιφέρειες/πόλεις σε όλη 
την ΕΕ.

Or. en

Τροπολογία 1548
Philippe Lamberts
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα 1 – Μέρος 3 – σημείο 4 – σημείο 4.1 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η βιώσιμη κινητικότητα μπορεί να 
επιτευχθεί μόνο μέσα από μια ριζική 
αλλαγή του συστήματος μεταφορών, 
εμπνευσμένη από ανακαλύψεις στον τομέα 
της έρευνας των μεταφορών, ευρεία 
καινοτομία και μια συνεκτική, 
πανευρωπαϊκή υλοποίηση 
οικολογικότερων, ασφαλέστερων και 
εξυπνότερων λύσεων στις μεταφορές.

Η βιώσιμη κινητικότητα μπορεί να 
επιτευχθεί μόνο μέσα από μια ριζική 
αλλαγή του συστήματος μεταφορών και 
κινητικότητας, εμπνευσμένη από 
ανακαλύψεις στον τομέα της έρευνας των 
μεταφορών και της κινητικότητας, ευρεία 
καινοτομία και μια συνεκτική, 
πανευρωπαϊκή υλοποίηση 
οικολογικότερων, υγιεινότερων,
ασφαλέστερων και εξυπνότερων λύσεων 
στις μεταφορές και την κινητικότητα.

Or. en

Τροπολογία 1549
Judith A. Merkies

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα 1 – Μέρος 3 – σημείο 4 – σημείο 4.1 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η βιώσιμη κινητικότητα μπορεί να 
επιτευχθεί μόνο μέσα από μια ριζική 
αλλαγή του συστήματος μεταφορών, 

Η βιώσιμη κινητικότητα μπορεί να 
επιτευχθεί μόνο μέσα από μια ριζική 
αλλαγή του συστήματος μεταφορών, 
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εμπνευσμένη από ανακαλύψεις στον τομέα 
της έρευνας των μεταφορών, ευρεία 
καινοτομία και μια συνεκτική, 
πανευρωπαϊκή υλοποίηση 
οικολογικότερων, ασφαλέστερων και 
εξυπνότερων λύσεων στις μεταφορές.

εμπνευσμένη από ανακαλύψεις στον τομέα 
της έρευνας των μεταφορών, ευρεία 
καινοτομία και μια συνεκτική, 
πανευρωπαϊκή υλοποίηση 
οικολογικότερων, ασφαλέστερων, πιο 
αξιόπιστων και εξυπνότερων λύσεων στις 
μεταφορές.

Or. en

Τροπολογία 1550
Vittorio Prodi

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα 1 – Μέρος 3 – σημείο 4 – σημείο 4.1 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η έρευνα και η καινοτομία πρέπει να 
οδηγήσουν σε εστιασμένη και έγκαιρη 
πρόοδο που θα συμβάλλει στην επίτευξη 
των κύριων στόχων της πολιτικής της 
Ένωσης, προωθώντας παράλληλα την 
ανταγωνιστικότητα της οικονομίας, 
στηρίζοντας τη μετάβαση σε μια οικονομία 
ανθεκτική ως προς την αλλαγή του 
κλίματος και χαμηλών εκπομπών 
διοξειδίου του άνθρακα, και διατηρώντας 
την υπεροχή στην παγκόσμια αγορά.

Η έρευνα και η καινοτομία πρέπει να 
οδηγήσουν σε εστιασμένη και έγκαιρη 
πρόοδο για κάθε μέσο μεταφοράς που θα 
συμβάλλει στην επίτευξη των κύριων 
στόχων της πολιτικής της Ένωσης, 
προωθώντας παράλληλα την 
ανταγωνιστικότητα της οικονομίας, 
στηρίζοντας τη μετάβαση σε μια οικονομία 
ανθεκτική ως προς την αλλαγή του 
κλίματος και χαμηλών εκπομπών 
διοξειδίου του άνθρακα, και διατηρώντας 
την υπεροχή στην παγκόσμια αγορά.
Προκειμένου να επιτευχθούν οι στόχοι 
αυτοί απαιτείται ισχυρή ερευνητική βάση, 
η οποία θα δημιουργήσει θέσεις εργασίας, 
δεξιότητες και θετικές δευτερογενείς 
συνέπειες. Αυτό θα συμβάλλει στην 
ενίσχυση της αλυσίδας εφοδιασμού στο 
πλαίσιο ενός όλο και πιο ανταγωνιστικού 
κόσμου, στον οποίον συμπεριλαμβάνονται 
νέοι αναδυόμενοι ανταγωνιστές που 
προβάλλουν μεγάλες φιλοδοξίες και 
επενδύουν προς τούτο τεράστιους 
πόρους. 

Or. en
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Τροπολογία 1551
Philippe Lamberts
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα 1 – Μέρος 3 – σημείο 4 – σημείο 4.1 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η έρευνα και η καινοτομία πρέπει να 
οδηγήσουν σε εστιασμένη και έγκαιρη 
πρόοδο που θα συμβάλλει στην επίτευξη 
των κύριων στόχων της πολιτικής της 
Ένωσης, προωθώντας παράλληλα την 
ανταγωνιστικότητα της οικονομίας, 
στηρίζοντας τη μετάβαση σε μια οικονομία 
ανθεκτική ως προς την αλλαγή του 
κλίματος και χαμηλών εκπομπών 
διοξειδίου του άνθρακα, και διατηρώντας 
την υπεροχή στην παγκόσμια αγορά.

Η έρευνα και η καινοτομία πρέπει να 
οδηγήσουν σε εστιασμένη και έγκαιρη 
πρόοδο που θα συμβάλλει στην επίτευξη 
των κύριων στόχων της πολιτικής της 
Ένωσης, προωθώντας παράλληλα την 
ανταγωνιστικότητα της οικονομίας,
βελτιώνοντας τα κοινωνικά πρότυπα,
στηρίζοντας τη μετάβαση σε μια οικονομία 
ανθεκτική ως προς την αλλαγή του 
κλίματος, η οποία βασίζεται σε 
ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και μια 
ενεργειακά αποδοτική οικονομία, και 
διατηρώντας την υπεροχή στην παγκόσμια 
αγορά.

Or. en

Τροπολογία 1552
Amalia Sartori

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα 1 – Μέρος 3 – σημείο 4 – σημείο 4.1 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η έρευνα και η καινοτομία πρέπει να 
οδηγήσουν σε εστιασμένη και έγκαιρη 
πρόοδο που θα συμβάλλει στην επίτευξη 
των κύριων στόχων της πολιτικής της 
Ένωσης, προωθώντας παράλληλα την 
ανταγωνιστικότητα της οικονομίας, 
στηρίζοντας τη μετάβαση σε μια οικονομία 
ανθεκτική ως προς την αλλαγή του 
κλίματος και χαμηλών εκπομπών 
διοξειδίου του άνθρακα, και διατηρώντας 
την υπεροχή στην παγκόσμια αγορά.

Η έρευνα και η καινοτομία πρέπει να 
οδηγήσουν σε εστιασμένη και έγκαιρη 
πρόοδο που θα συμβάλλει στην επίτευξη 
των κύριων στόχων της πολιτικής της 
Ένωσης, κάνοντας χρήση των 
δυνατοτήτων που της προσφέρονται από 
το ευρωπαϊκό δορυφορικό σύστημα 
πλοήγησης GNSS προωθώντας παράλληλα 
την ανταγωνιστικότητα της οικονομίας, 
στηρίζοντας τη μετάβαση σε μια οικονομία 
ανθεκτική ως προς την αλλαγή του 
κλίματος και χαμηλών εκπομπών 



PE492.789v01-00 198/200 AM\907849EL.doc

EL

διοξειδίου του άνθρακα, και διατηρώντας 
την υπεροχή στην παγκόσμια αγορά.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η χρήση του GNSS μπορεί να συμβάλλει σημαντικά στην κάλυψη των στόχων του μελλοντικού 
συστήματος μεταφορών.

Τροπολογία 1553
Andrzej Grzyb, Jerzy Buzek, Jolanta Emilia Hibner, Lena Kolarska-Bobińska, Bogdan 
Kazimierz Marcinkiewicz, Marian-Jean Marinescu, Jan Březina

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα 1 – Μέρος 3 – σημείο 4 – σημείο 4.1 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η έρευνα και η καινοτομία πρέπει να 
οδηγήσουν σε εστιασμένη και έγκαιρη 
πρόοδο που θα συμβάλλει στην επίτευξη 
των κύριων στόχων της πολιτικής της 
Ένωσης, προωθώντας παράλληλα την 
ανταγωνιστικότητα της οικονομίας, 
στηρίζοντας τη μετάβαση σε μια
οικονομία ανθεκτική ως προς την αλλαγή 
του κλίματος και χαμηλών εκπομπών 
διοξειδίου του άνθρακα, και διατηρώντας 
την υπεροχή στην παγκόσμια αγορά.

Η έρευνα και η καινοτομία πρέπει να 
οδηγήσουν σε εστιασμένη και έγκαιρη 
πρόοδο που θα συμβάλλει στην επίτευξη 
των κύριων στόχων της πολιτικής της 
Ένωσης, προωθώντας παράλληλα την 
ανταγωνιστικότητα της οικονομίας, 
στηρίζοντας τη μετάβαση σε μια βιώσιμη 
και ανθεκτική ως προς την αλλαγή του 
κλίματος οικονομία, και διατηρώντας την 
υπεροχή στην παγκόσμια αγορά.

Or. en

Τροπολογία 1554
Vittorio Prodi

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα 1 – Μέρος 3 – σημείο 4 – σημείο 4.1 – παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Μολονότι οι αναγκαίες επενδύσεις στην 
έρευνα, την καινοτομία και την ευρύτερη 
εξάπλωση είναι σημαντικές, η απουσία 

Μολονότι οι αναγκαίες επενδύσεις στην 
έρευνα, την καινοτομία και την ευρύτερη 
εξάπλωση είναι σημαντικές, η απουσία 
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βελτίωσης της βιωσιμότητας των 
μεταφορών θα έχει ως αποτέλεσμα 
μακροπρόθεσμα ένα απαράδεκτα υψηλό 
κόστος για την κοινωνία, την οικολογία 
και την οικονομία.

βελτίωσης της βιωσιμότητας των 
μεταφορών θα έχει ως αποτέλεσμα 
μακροπρόθεσμα ένα απαράδεκτα υψηλό 
κόστος για την κοινωνία, την οικολογία 
και την οικονομία. Ομοίως, εάν δεν 
διατηρηθεί η Ευρωπαϊκή τεχνολογική 
υπεροχή στις μεταφορές θα 
παρεμποδισθεί η επίτευξη του ως άνω 
στόχου και θα προκύψουν σοβαρά και 
καταστροφικά αποτελέσματα για τις 
ευρωπαϊκές θέσεις εργασίας και την 
μακροπρόθεσμη οικονομική ανάπτυξη.  

Or. en

Τροπολογία 1555
Andrzej Grzyb, Jerzy Buzek, Jolanta Emilia Hibner, Lena Kolarska-Bobińska, Bogdan 
Kazimierz Marcinkiewicz, Marian-Jean Marinescu, Jan Březina

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα 1 – Μέρος 3 – σημείο 4 – σημείο 4.1 – παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Μολονότι οι αναγκαίες επενδύσεις στην 
έρευνα, την καινοτομία και την ευρύτερη 
εξάπλωση είναι σημαντικές, η απουσία 
βελτίωσης της βιωσιμότητας των 
μεταφορών θα έχει ως αποτέλεσμα 
μακροπρόθεσμα ένα απαράδεκτα υψηλό 
κόστος για την κοινωνία, την οικολογία 
και την οικονομία.

Μολονότι οι αναγκαίες επενδύσεις στην 
έρευνα, την καινοτομία και την ευρύτερη 
εξάπλωση είναι σημαντικές, η απουσία 
βελτίωσης της βιωσιμότητας του συνόλου 
του συστήματος των μεταφορών και της 
κινητικότητας θα έχει ως αποτέλεσμα 
μακροπρόθεσμα ένα απαράδεκτα υψηλό 
κόστος για την κοινωνία, την οικολογία 
και την οικονομία.

Or. en

Τροπολογία 1556
Philippe Lamberts
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα 1 – Μέρος 3 – σημείο 4 – σημείο 4.1 – παράγραφος 5
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Μολονότι οι αναγκαίες επενδύσεις στην 
έρευνα, την καινοτομία και την ευρύτερη 
εξάπλωση είναι σημαντικές, η απουσία 
βελτίωσης της βιωσιμότητας των 
μεταφορών θα έχει ως αποτέλεσμα 
μακροπρόθεσμα ένα απαράδεκτα υψηλό 
κόστος για την κοινωνία, την οικολογία 
και την οικονομία.

Μολονότι οι αναγκαίες επενδύσεις στην 
έρευνα, την καινοτομία και την ευρύτερη 
εξάπλωση είναι σημαντικές, η απουσία 
βελτίωσης της βιωσιμότητας των 
μεταφορών και της κινητικότητας θα έχει 
ως αποτέλεσμα μακροπρόθεσμα ένα 
απαράδεκτα υψηλό κόστος για την 
κοινωνία, την οικολογία και την οικονομία.

Or. en


