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Τροπολογία 1
Vittorio Prodi

Σχέδιο γνωμοδότησης
Αιτιολογική σκέψη A

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

Α. λαμβάνοντας υπόψη ότι πρέπει να 
υπενθυμίσουμε ότι η βιοοικονομία 
αποτελεί σημαντικό παράγοντα εντός της 
εσωτερικής αγοράς, που εξασφαλίζει 
συμπληρωματικά οφέλη στον τομέα της
βιωσιμότητας, της ανταγωνιστικότητας και 
της μείωσης της εξάρτησης από τις 
εισαγωγές όσον αφορά τόσο την ενέργεια 
όσο και τις πρώτες ύλες·

Α. λαμβάνοντας υπόψη ότι πρέπει να 
υπενθυμίσουμε ότι η βιοοικονομία 
αποτελεί ένα πλαίσιο που περιλαμβάνει 
πολλούς τομείς και αποσκοπεί στην 
επίτευξη βιωσιμότητας, 
ανταγωνιστικότητας και μείωσης της 
εξάρτησης από τις εισαγωγές όσον αφορά 
τόσο την ενέργεια όσο και τις πρώτες ύλες,
με απώτερο σκοπό τη διαμόρφωση μιας 
ανθεκτικής στην αλλαγή του κλίματος 
οικονομίας «κλειστού κύκλου»·

Or. en

Τροπολογία 2
Marita Ulvskog

Σχέδιο γνωμοδότησης
Αιτιολογική σκέψη A

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

Α. λαμβάνοντας υπόψη ότι πρέπει να
υπενθυμίσουμε ότι η βιοοικονομία 
αποτελεί σημαντικό παράγοντα εντός της 
εσωτερικής αγοράς, που εξασφαλίζει 
συμπληρωματικά οφέλη στον τομέα της 
βιωσιμότητας, της ανταγωνιστικότητας 
και της μείωσης της εξάρτησης από τις 
εισαγωγές όσον αφορά τόσο την ενέργεια 
όσο και τις πρώτες ύλες·

Α. λαμβάνοντας υπόψη ότι πρέπει να 
υπενθυμίσουμε ότι η βιοοικονομία 
αποτελεί σημαντικό παράγοντα που 
συμβάλλει στην επίτευξη των 
περιβαλλοντικών απαιτήσεων της 
Ευρώπης για ένα βιώσιμο μέλλον και
εξασφαλίζει συμπληρωματικά οφέλη με τη 
μορφή μιας ισχυρότερης εσωτερικής 
αγοράς, βελτιωμένης ανταγωνιστικότητας 
και μείωσης της εξάρτησης από τις 
εισαγωγές όσον αφορά τόσο την ενέργεια 
όσο και τις πρώτες ύλες·
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Or. sv

Τροπολογία 3
Fiona Hall

Σχέδιο γνωμοδότησης
Αιτιολογική σκέψη A

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

Α. λαμβάνοντας υπόψη ότι πρέπει να 
υπενθυμίσουμε ότι η βιοοικονομία 
αποτελεί σημαντικό παράγοντα εντός της 
εσωτερικής αγοράς, που εξασφαλίζει 
συμπληρωματικά οφέλη στον τομέα της 
βιωσιμότητας, της ανταγωνιστικότητας και 
της μείωσης της εξάρτησης από τις 
εισαγωγές όσον αφορά τόσο την ενέργεια 
όσο και τις πρώτες ύλες·

Α. λαμβάνοντας υπόψη ότι πρέπει να 
υπενθυμίσουμε ότι η βιοοικονομία 
αποτελεί σημαντικό παράγοντα εντός της 
εσωτερικής αγοράς, που εξασφαλίζει 
σημαντικά οφέλη στον τομέα της 
βιωσιμότητας, της ανταγωνιστικότητας, 
της δημιουργίας θέσεων εργασίας και της 
μείωσης της εξάρτησης από τις εισαγωγές 
όσον αφορά τόσο την ενέργεια όσο και τις 
πρώτες ύλες·

Or. en

Τροπολογία 4
Eija-Riitta Korhola

Σχέδιο γνωμοδότησης
Αιτιολογική σκέψη A

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

Α. λαμβάνοντας υπόψη ότι πρέπει να 
υπενθυμίσουμε ότι η βιοοικονομία 
αποτελεί σημαντικό παράγοντα εντός της 
εσωτερικής αγοράς, που εξασφαλίζει 
συμπληρωματικά οφέλη στον τομέα της
βιωσιμότητας, της ανταγωνιστικότητας και 
της μείωσης της εξάρτησης από τις 
εισαγωγές όσον αφορά τόσο την ενέργεια 
όσο και τις πρώτες ύλες·

Α. λαμβάνοντας υπόψη ότι πρέπει να 
υπενθυμίσουμε ότι η βιοοικονομία 
αποτελεί σημαντικό παράγοντα εντός της 
εσωτερικής αγοράς, που εξασφαλίζει 
συμπληρωματικά οφέλη στον τομέα των 
χαμηλών εκπομπών άνθρακα, της 
βιωσιμότητας, της ανταγωνιστικότητας και 
της μείωσης της εξάρτησης από τις 
εισαγωγές όσον αφορά τόσο την ενέργεια 
όσο και τις πρώτες ύλες·

Or. en
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Τροπολογία 5
Holger Krahmer

Σχέδιο γνωμοδότησης
Αιτιολογική σκέψη A α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

Αα. λαμβάνοντας υπόψη ότι η 
βιοοικονομία έχει να αντιμετωπίσει 
υφιστάμενους αντικρουόμενους στόχους, 
όπως για παράδειγμα η παράλληλη 
ζήτηση βιομάζας ως τροφίμου, πρώτης 
ύλης ή φορέα παροχής ενέργειας, και ότι, 
ως εκ τούτου, οι προσδοκίες από τη 
βιοοικονομία πρέπει να παραμείνουν 
ρεαλιστικές·

Or. de

Τροπολογία 6
Vittorio Prodi

Σχέδιο γνωμοδότησης
Αιτιολογική σκέψη A α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

Αα. λαμβάνοντας υπόψη ότι, παράλληλα 
με την προηγμένη βιολογική έρευνα, η 
βιοοικονομία μπορεί επίσης να βασιστεί 
στις παραδοσιακές γνώσεις και 
τεχνογνωσία·

Or. en

Τροπολογία 7
Claude Turmes
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος -1 (νέα)



PE508.076v01-00 6/26 AM\931802EL.doc

EL

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

-1. επικροτεί την υποστήριξη της 
Επιτροπής για ριζική αλλαγή της 
προσέγγισης της ΕΕ όσον αφορά την 
παραγωγή, την κατανάλωση, την 
επεξεργασία, την αποθήκευση, την 
ανακύκλωση και τη διάθεση βιολογικών 
πόρων· θεωρεί ότι μια ευρωπαϊκή 
οικονομία βιολογικής βάσης μπορεί να 
συμβάλει στην ανταγωνιστικότητα της 
ευρωπαϊκής βιομηχανίας και να 
δημιουργήσει θέσεις εργασίας και 
επιχειρηματικές ευκαιρίες, ιδίως για την 
ανάπτυξη των αγροτικών και των 
παράκτιων περιοχών, μόνον όμως εάν 
διαμορφωθεί με γνώμονα την 
αποδοτικότητα και τη βιωσιμότητα των 
πόρων·

Or. en

Τροπολογία 8
Claude Turmes
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος -1 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

-1α. τονίζει ότι η βιομάζα στηρίζει επίσης 
πληθώρα δημόσιων αγαθών, λειτουργία 
που θα πρέπει να διατηρηθεί προκειμένου 
να διασφαλιστεί η συνέχεια της παροχής 
βασικών υπηρεσιών προς την κοινωνία, 
οι οποίες δεν ανταμείβονται από την 
αγορά: γεωργικές και δασικές εκτάσεις, 
γεωργική και δασική βιοποικιλότητα, 
ποιότητα και διαθεσιμότητα των υδάτων, 
λειτουργικότητα του εδάφους, 
σταθερότητα του κλίματος, ποιότητα του 
ατμοσφαιρικού αέρα, ανθεκτικότητα σε 
πλημμύρες και πυρκαγιές·
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Or. en

Τροπολογία 9
Eija-Riitta Korhola

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 1

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

1. πιστεύει ότι η έλλειψη συντονισμού έχει 
περιορίσει την εκμετάλλευση των 
συνεργειών και των εξοικονομήσεων 
κλίμακας όσον αφορά την βιοοικονομία 
στην Ένωση· επισημαίνει ότι η Ένωση 
μπορεί να δώσει προστιθέμενη αξία 
ενθαρρύνοντας και διευκολύνοντας τη 
συνεργασία μέσω δικτύων και τη 
χρηματοδότηση προγραμμάτων· πιστεύει 
ωστόσο ότι αυτό δεν απαιτεί μία εκ των 
άνω προς τα κάτω προσέγγιση, καθόσον
η βιοοικονομία θα αναπτυχθεί μέσω 
ολοκληρωμένης προσέγγισης σε όλα τα 
επίπεδα, σε επίπεδο τοπικό, σε επίπεδο 
κράτους μέλους και σε επίπεδο Ένωσης·

1. πιστεύει ότι η έλλειψη συντονισμού έχει 
περιορίσει την εκμετάλλευση των 
συνεργειών και των εξοικονομήσεων 
κλίμακας όσον αφορά την βιοοικονομία 
στην Ένωση· επισημαίνει ότι η Ένωση 
μπορεί να δώσει προστιθέμενη αξία 
ενθαρρύνοντας και διευκολύνοντας τη 
συνεργασία μέσω δικτύων και τη 
χρηματοδότηση προγραμμάτων· πιστεύει 
ότι, σε συνδυασμό με συγκεκριμένους 
στόχους για την αύξηση του μεριδίου των 
ανανεώσιμων φυσικών πόρων που 
χρησιμοποιούνται στην παραγωγή και την 
κατανάλωση αγαθών, η βιοοικονομία θα 
αναπτυχθεί μέσω ολοκληρωμένης 
προσέγγισης σε όλα τα επίπεδα, σε επίπεδο 
τοπικό, σε επίπεδο κράτους μέλους και σε 
επίπεδο Ένωσης·

Or. en

Τροπολογία 10
Claude Turmes
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 1

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

1. πιστεύει ότι η έλλειψη συντονισμού έχει 
περιορίσει την εκμετάλλευση των 
συνεργειών και των εξοικονομήσεων 
κλίμακας όσον αφορά την βιοοικονομία 

1. πιστεύει ότι η έλλειψη συντονισμού έχει 
περιορίσει την εκμετάλλευση των 
συνεργειών όσον αφορά την βιοοικονομία 
στην Ένωση· επισημαίνει ότι η Ένωση 
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στην Ένωση· επισημαίνει ότι η Ένωση 
μπορεί να δώσει προστιθέμενη αξία 
ενθαρρύνοντας και διευκολύνοντας τη 
συνεργασία μέσω δικτύων και τη 
χρηματοδότηση προγραμμάτων· πιστεύει 
ωστόσο ότι αυτό δεν απαιτεί μία εκ των 
άνω προς τα κάτω προσέγγιση, καθόσον 
η βιοοικονομία θα αναπτυχθεί μέσω 
ολοκληρωμένης προσέγγισης σε όλα τα 
επίπεδα, σε επίπεδο τοπικό, σε επίπεδο 
κράτους μέλους και σε επίπεδο Ένωσης·

μπορεί να δώσει προστιθέμενη αξία 
διαμορφώνοντας ένα σαφές πλαίσιο 
πολιτικής, ενθαρρύνοντας και 
διευκολύνοντας τη συνεργασία μέσω 
δικτύων και τη χρηματοδότηση 
προγραμμάτων·

Or. en

Τροπολογία 11
Eija-Riitta Korhola

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 1 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

1α. ενθαρρύνει την Επιτροπή να 
μεριμνήσει για την αποδοχή της χρήσης 
της βιομάζας και για τη διαθεσιμότητά 
της ώστε να διασφαλιστούν οι συνθήκες 
λειτουργίας των υφιστάμενων 
βιομηχανιών βιολογικής βάσης, οι οποίες 
συνιστούν τα θεμέλια της μελλοντικής 
βιοοικονομίας·

Or. en

Τροπολογία 12
Jolanta Emilia Hibner

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 2

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

2. χαιρετίζει, σε σχέση με αυτό, την 
πρόσφατη ανακοίνωση της Επιτροπής 
όσον αφορά την έναρξη λειτουργίας

2. χαιρετίζει, σε σχέση με αυτό, την 
πρόσφατη ανακοίνωση της Επιτροπής 
όσον αφορά την έναρξη λειτουργίας 
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παρατηρητηρίου βιοοικονομίας, 
προκειμένου να καταγράψει τις 
περιφερειακές, εθνικές και ενωσιακές 
πολιτικές στον τομέα αυτό, καθώς και την 
πρόσκληση υποβολής υποψηφιοτήτων για 
εμπειρογνώμονες προκειμένου να 
συμμετάσχουν στο Ευρωπαϊκό Πάνελ 
Βιοοικονομίας·

παρατηρητηρίου βιοοικονομίας, 
προκειμένου να καταγράψει τις 
περιφερειακές, εθνικές και ενωσιακές 
πολιτικές στον τομέα αυτό, καθώς και τη 
σύσταση μόνιμης ομάδας 
εμπειρογνωμόνων στον τομέα της 
βιοοικονομίας, η οποία θα συμβάλει στη 
διασφάλιση αυξημένων συνεργειών και 
συνοχής μεταξύ πολιτικών, 
πρωτοβουλιών και τομέων της 
οικονομίας που συνδέονται με τη 
βιοοικονομία σε επίπεδο ΕΕ και σε 
συνδυασμό με υφιστάμενους 
μηχανισμούς·

Or. pl

Τροπολογία 13
Claude Turmes
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 2

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

2. χαιρετίζει, σε σχέση με αυτό, την 
πρόσφατη ανακοίνωση της Επιτροπής 
όσον αφορά την έναρξη λειτουργίας 
παρατηρητηρίου βιοοικονομίας, 
προκειμένου να καταγράψει τις 
περιφερειακές, εθνικές και ενωσιακές 
πολιτικές στον τομέα αυτό, καθώς και την 
πρόσκληση υποβολής υποψηφιοτήτων για 
εμπειρογνώμονες προκειμένου να 
συμμετάσχουν στο Ευρωπαϊκό Πάνελ 
Βιοοικονομίας·

2. χαιρετίζει, σε σχέση με αυτό, την 
πρόσφατη ανακοίνωση της Επιτροπής 
όσον αφορά την έναρξη λειτουργίας 
παρατηρητηρίου βιοοικονομίας, 
προκειμένου να καταγράψει τις 
περιφερειακές, εθνικές και ενωσιακές 
πολιτικές στον τομέα αυτό, καθώς και την 
πρόσκληση υποβολής υποψηφιοτήτων για 
εμπειρογνώμονες προκειμένου να 
συμμετάσχουν στο Ευρωπαϊκό Πάνελ 
Βιοοικονομίας· εκτιμά ότι ένα από τα 
θέματα που θα πρέπει να διερευνηθούν 
άμεσα είναι η βιώσιμη προσφορά και 
ζήτηση της βιομάζας που σχετίζεται με 
τους τομείς υψηλής αξίας της οικονομίας 
βιολογικής βάσης·

Or. en
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Τροπολογία 14
Lambert van Nistelrooij

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 3

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

3. πιστεύει ότι, σε επίπεδο Ένωσης, πρέπει 
να αναπτυχθούν μεγαλύτερες συνέργειες 
και συμπληρωματικότητα με άλλους 
τομείς και προγράμματα πολιτικής, και 
ιδίως το πρόγραμμα Horizon 2020 και την 
ΚΓΠ·

3. πιστεύει ότι, σε επίπεδο Ένωσης, πρέπει 
να αναπτυχθούν μεγαλύτερες συνέργειες 
και συμπληρωματικότητα με άλλους 
τομείς και προγράμματα πολιτικής, και 
ιδίως το πρόγραμμα Horizon 2020, το 
ΕΤΠΑ και την ΚΓΠ· ζητεί από την 
Επιτροπή να αναπτύξει μια σφαιρική 
προσέγγιση του θέματος της 
βιοοικονομίας, με γνώμονα και ζητούμενο 
μια πολυταμειακή στρατηγική τόσο σε 
περιφερειακό όσο και σε εθνικό και 
ευρωπαϊκό επίπεδο (Horizon 2020, 
πολιτική συνοχής, ΚΓΠ, ενέργεια)·

Or. en

Τροπολογία 15
Eija-Riitta Korhola

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 3

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

3. πιστεύει ότι, σε επίπεδο Ένωσης, πρέπει 
να αναπτυχθούν μεγαλύτερες συνέργειες
και συμπληρωματικότητα με άλλους 
τομείς και προγράμματα πολιτικής, και 
ιδίως το πρόγραμμα Horizon 2020 και την 
ΚΓΠ·

3. πιστεύει ότι, σε επίπεδο Ένωσης, η 
επίτευξη μεγαλύτερων συνεργειών και 
συμπληρωματικότητας πρέπει να
υποστηριχθεί από άλλους τομείς και 
προγράμματα πολιτικής, και ιδίως από την 
αποδοτικότητα των πόρων, το πρόγραμμα 
Horizon 2020 και την ΚΓΠ· θεωρεί ότι η 
ΕΕ θα πρέπει να προωθήσει τη 
βιοοικονομία χαμηλών εκπομπών 
άνθρακα και σε διεθνές επίπεδο, ιδίως 
στο πλαίσιο της διάσκεψης Ρίο+20 και 
της σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για 
την κλιματική αλλαγή·
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Or. en

Τροπολογία 16
Vittorio Prodi

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 3

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

3. πιστεύει ότι, σε επίπεδο Ένωσης, πρέπει 
να αναπτυχθούν μεγαλύτερες συνέργειες 
και συμπληρωματικότητα με άλλους 
τομείς και προγράμματα πολιτικής, και 
ιδίως το πρόγραμμα Horizon 2020 και την 
ΚΓΠ·

3. πιστεύει ότι, σε επίπεδο Ένωσης, πρέπει 
να αναπτυχθούν μεγαλύτερες συνέργειες 
και συμπληρωματικότητα με άλλους 
τομείς και προγράμματα πολιτικής, και 
ιδίως το πρόγραμμα Horizon 2020, την 
ΚΓΠ, τη στρατηγική της ΕΕ για τα 
βιοκαύσιμα, τη στρατηγική στον τομέα 
των πρώτων υλών και την οδηγία πλαίσιο 
για τα απόβλητα·

Or. en

Τροπολογία 17
Britta Thomsen

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 3

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

3. πιστεύει ότι, σε επίπεδο Ένωσης, πρέπει 
να αναπτυχθούν μεγαλύτερες συνέργειες 
και συμπληρωματικότητα με άλλους 
τομείς και προγράμματα πολιτικής, και 
ιδίως το πρόγραμμα Horizon 2020 και την 
ΚΓΠ·

3. πιστεύει ότι, σε επίπεδο Ένωσης, πρέπει 
να αναπτυχθούν μεγαλύτερες συνέργειες 
και συμπληρωματικότητα με άλλους 
τομείς και προγράμματα πολιτικής, και 
ιδίως το πρόγραμμα Horizon 2020, τη 
διαρθρωτική πολιτική και την πολιτική 
συνοχής και την ΚΓΠ·

Or. en

Τροπολογία 18
Vittorio Prodi
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Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 3 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

3α. τονίζει τη σημασία των αγροτικών 
περιοχών και τον ρόλο που μπορούν να 
διαδραματίσουν στην ανάπτυξη μιας 
βιώσιμης βιοοικονομίας, ιδίως όσον 
αφορά τα κατάλοιπα που μπορούν να 
χρησιμοποιηθούν για τον εφοδιασμό 
πρώτα των βιοδιϋλιστηρίων ή/και στη 
συνέχεια των μονάδων μετατροπής 
βιομάζας σε αέριο·  προτείνει, στο 
πλαίσιο αυτό, την προώθηση δράσεων σε 
κοινοτικό επίπεδο για την αποκατάσταση 
μολυσμένων εδαφών, συμβάλλοντας κατά 
τον τρόπο αυτόν στην παραγωγή 
ενεργειακών καλλιεργειών·  υπενθυμίζει 
πόσο σημαντικός είναι ο συντονισμός των 
συστημάτων συλλογής αποβλήτων τόσο 
για τις αγροτικές όσο και για τις αστικές 
περιοχές·

Or. en

Τροπολογία 19
Vittorio Prodi

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 4

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

4. χαιρετίζει την πρόθεση για γεφύρωση 
του χάσματος μεταξύ έρευνας και 
καινοτομίας στο πλαίσιο του 
προγράμματος Horizon 2020 καθώς και 
τον περιορισμό των εμποδίων στη 
διεπιστημονική έρευνα και τα κοινά 
προγράμματα, λόγω του μεγάλου εύρους 
των τελικών προϊόντων στο πλαίσιο της 
βιοοικονομίας, π.χ. ενέργεια και 
βιομηχανικά προϊόντα·

4. χαιρετίζει την πρόθεση για γεφύρωση 
του χάσματος μεταξύ έρευνας και 
καινοτομίας στο πλαίσιο του 
προγράμματος Horizon 2020 καθώς και 
τον περιορισμό των εμποδίων στη 
διεπιστημονική έρευνα και τα κοινά 
προγράμματα, λόγω του μεγάλου εύρους 
των τελικών προϊόντων στο πλαίσιο της 
βιοοικονομίας, π.χ. ενέργεια και 
βιομηχανικά προϊόντα και ανάπτυξη 
κομβικής σημασίας τεχνολογιών·
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Or. en

Τροπολογία 20
Marita Ulvskog

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 5

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

5. πιστεύει ότι για να είναι 
μακροπρόθεσμα επιτυχείς οι πηγές 
βιοενέργειας πρέπει να είναι σε θέση να 
ανταγωνιστούν τόσο σε επίπεδο τιμής όσο
και ποιότητας υπό κανονικές συνθήκες 
αγοράς· χαιρετίζει την εν εξελίξει 
αναθεώρηση της νομοθεσίας της Ένωσης 
για τα βιοκαύσιμα προκειμένου να 
διασφαλισθεί ότι, κατά τον καθορισμό και 
τον υπολογισμό των στόχων, θα ληφθούν 
υπόψη και οι εκπομπές αερίων του 
θερμοκηπίου που συνδέονται με την 
έμμεση αλλαγή των χρήσεων γης·

5. πιστεύει ότι οι πηγές βιοενέργειας δεν
θα είναι σε θέση να ανταγωνιστούν σε 
επίπεδο τιμής και ποιότητας όσο 
συνεχίζονται οι επιδοτήσεις των ορυκτών 
καυσίμων και η φορολογία στον τομέα 
της ενέργειας θέτει σε μειονεκτική θέση 
τις εναλλακτικές ανανεώσιμες πηγές· 
χαιρετίζει την εν εξελίξει αναθεώρηση της 
νομοθεσίας της Ένωσης για τα βιοκαύσιμα 
προκειμένου να διασφαλισθεί ότι, κατά τον 
καθορισμό και τον υπολογισμό των 
στόχων, θα ληφθούν υπόψη και οι 
εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου που 
συνδέονται με την έμμεση αλλαγή των 
χρήσεων γης· θεωρεί ότι ενδέχεται να 
είναι αναγκαία μια νέα πολιτική, η οποία 
θα περιλαμβάνει αλλαγή των κινήτρων 
στην αγορά, με σκοπό την προαγωγή της 
αγοράς προηγμένων βιοκαυσίμων και τη 
μείωση των αρνητικών επιπτώσεων που 
συνδέονται με τις έμμεσες χρήσεις γης·

Or. sv

Τροπολογία 21
Claude Turmes
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 5

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

5. πιστεύει ότι για να είναι μακροπρόθεσμα 5. πιστεύει ότι για να είναι μακροπρόθεσμα 
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επιτυχείς οι πηγές βιοενέργειας πρέπει να 
είναι σε θέση να ανταγωνιστούν τόσο σε 
επίπεδο τιμής όσο και ποιότητας υπό 
κανονικές συνθήκες αγοράς· χαιρετίζει 
την εν εξελίξει αναθεώρηση της 
νομοθεσίας της Ένωσης για τα 
βιοκαύσιμα προκειμένου να διασφαλισθεί 
ότι, κατά τον καθορισμό και τον 
υπολογισμό των στόχων, θα ληφθούν 
υπόψη και οι εκπομπές αερίων του 
θερμοκηπίου που συνδέονται με την 
έμμεση αλλαγή των χρήσεων γης·

επιτυχείς οι πηγές βιοενέργειας πρέπει να 
χρησιμοποιούνται με βιώσιμο τρόπο·
επιπλέον, θα πρέπει να εξασφαλιστεί ότι 
οι νέες χρήσεις της βιομάζας δεν θέτουν 
σε κίνδυνο την παραγωγή τροφίμων και 
την επισιτιστική ασφάλεια, όχι μόνο στην 
Ένωση αλλά και στις αναπτυσσόμενες 
χώρες, και ότι δεν συνεπάγονται τη μη 
βιώσιμη μετατροπή των χρήσεων της γης 
ή την εφαρμογή πρακτικών υφαρπαγής 
γης·

Or. en

Τροπολογία 22
Jolanta Emilia Hibner

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 5

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

5. πιστεύει ότι για να είναι μακροπρόθεσμα 
επιτυχείς οι πηγές βιοενέργειας πρέπει να 
είναι σε θέση να ανταγωνιστούν τόσο σε 
επίπεδο τιμής όσο και ποιότητας υπό 
κανονικές συνθήκες αγοράς· χαιρετίζει την 
εν εξελίξει αναθεώρηση της νομοθεσίας 
της Ένωσης για τα βιοκαύσιμα 
προκειμένου να διασφαλισθεί ότι, κατά τον 
καθορισμό και τον υπολογισμό των 
στόχων, θα ληφθούν υπόψη και οι 
εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου που
συνδέονται με την έμμεση αλλαγή των 
χρήσεων γης·

5. πιστεύει ότι για να είναι μακροπρόθεσμα 
επιτυχείς οι πηγές βιοενέργειας πρέπει να 
είναι σε θέση να ανταγωνιστούν τόσο σε 
επίπεδο τιμής όσο και ποιότητας υπό 
κανονικές συνθήκες αγοράς· χαιρετίζει την 
εν εξελίξει αναθεώρηση της νομοθεσίας 
της Ένωσης για τα βιοκαύσιμα 
προκειμένου να διασφαλισθεί ότι, κατά τον 
καθορισμό και τον υπολογισμό των 
στόχων, θα ληφθούν υπόψη και οι 
εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου που 
συνδέονται με την έμμεση αλλαγή των 
χρήσεων γης, και να προαχθεί η ανάπτυξη 
νέων τεχνολογιών ώστε να καταστεί 
δυνατή η ευρύτερη χρήση πρώτων υλών 
για την παραγωγή βιοκαυσίμων, όπως: 
απόβλητα, κατάλοιπα, κυτταρινούχα και 
λιγνοκυτταρινούχα υλικά·

Or. pl

Τροπολογία 23
Ismail Ertug
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Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 5

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

5. πιστεύει ότι για να είναι μακροπρόθεσμα 
επιτυχείς οι πηγές βιοενέργειας πρέπει να 
είναι σε θέση να ανταγωνιστούν τόσο σε 
επίπεδο τιμής όσο και ποιότητας υπό 
κανονικές συνθήκες αγοράς· χαιρετίζει την 
εν εξελίξει αναθεώρηση της νομοθεσίας 
της Ένωσης για τα βιοκαύσιμα 
προκειμένου να διασφαλισθεί ότι, κατά τον 
καθορισμό και τον υπολογισμό των 
στόχων, θα ληφθούν υπόψη και οι 
εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου που 
συνδέονται με την έμμεση αλλαγή των 
χρήσεων γης·

5. πιστεύει ότι για να είναι μακροπρόθεσμα 
επιτυχείς οι πηγές βιοενέργειας πρέπει να 
είναι σε θέση να ανταγωνιστούν τόσο σε 
επίπεδο τιμής όσο και ποιότητας υπό 
κανονικές συνθήκες αγοράς· χαιρετίζει την 
εν εξελίξει αναθεώρηση της νομοθεσίας 
της Ένωσης για τα βιοκαύσιμα 
προκειμένου να διασφαλισθεί ότι, κατά τον 
καθορισμό και τον υπολογισμό των 
στόχων, θα ληφθούν υπόψη και οι 
εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου που 
συνδέονται με την έμμεση αλλαγή των 
χρήσεων γης· πιστεύει ότι θα πρέπει να 
λαμβάνεται επίσης υπόψη η επιρροή των 
πηγών βιοενέργειας στις τιμές των 
τροφίμων·

Or. de

Τροπολογία 24Alejo Vidal-Quadras

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 5

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

5. πιστεύει ότι για να είναι μακροπρόθεσμα 
επιτυχείς οι πηγές βιοενέργειας πρέπει να 
είναι σε θέση να ανταγωνιστούν τόσο σε 
επίπεδο τιμής όσο και ποιότητας υπό 
κανονικές συνθήκες αγοράς· χαιρετίζει την 
εν εξελίξει αναθεώρηση της νομοθεσίας 
της Ένωσης για τα βιοκαύσιμα 
προκειμένου να διασφαλισθεί ότι, κατά 
τον καθορισμό και τον υπολογισμό των 
στόχων, θα ληφθούν υπόψη και οι
εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου που 
συνδέονται με την έμμεση αλλαγή των 
χρήσεων γης·

5. πιστεύει ότι για να είναι μακροπρόθεσμα 
επιτυχείς οι πηγές βιοενέργειας πρέπει να 
είναι σε θέση να ανταγωνιστούν τόσο σε 
επίπεδο τιμής όσο και ποιότητας υπό 
κανονικές συνθήκες αγοράς· χαιρετίζει την 
εν εξελίξει αναθεώρηση της νομοθεσίας 
της Ένωσης για τα βιοκαύσιμα με σκοπό 
τον μετριασμό των αρνητικών 
επιπτώσεων της έμμεσης αλλαγής των 
χρήσεων γης όσον αφορά τις εκπομπές 
αερίων του θερμοκηπίου·

Or. en
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Τροπολογία 25
Fiona Hall

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 5

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

5. πιστεύει ότι για να είναι μακροπρόθεσμα 
επιτυχείς οι πηγές βιοενέργειας πρέπει να 
είναι σε θέση να ανταγωνιστούν τόσο σε 
επίπεδο τιμής όσο και ποιότητας υπό 
κανονικές συνθήκες αγοράς· χαιρετίζει την 
εν εξελίξει αναθεώρηση της νομοθεσίας 
της Ένωσης για τα βιοκαύσιμα 
προκειμένου να διασφαλισθεί ότι, κατά τον 
καθορισμό και τον υπολογισμό των 
στόχων, θα ληφθούν υπόψη και οι 
εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου που 
συνδέονται με την έμμεση αλλαγή των 
χρήσεων γης·

5. πιστεύει ότι για να είναι μακροπρόθεσμα 
επιτυχείς οι πηγές βιοενέργειας πρέπει να 
είναι σε θέση να ανταγωνιστούν τόσο σε 
επίπεδο τιμής όσο και ποιότητας υπό 
κανονικές συνθήκες αγοράς· χαιρετίζει την 
εν εξελίξει αναθεώρηση της νομοθεσίας 
της Ένωσης για τα βιοκαύσιμα 
προκειμένου να διασφαλισθεί ότι, κατά τον 
καθορισμό και τον υπολογισμό των 
στόχων, θα ληφθούν πλήρως υπόψη και οι 
εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου που 
συνδέονται με την έμμεση αλλαγή των 
χρήσεων γης μέσω της εφαρμογής 
ειδικών ανά τροφοδοτική ύλη 
παραγόντων που διέπουν την έμμεση 
αλλαγή των χρήσεων γης·

Or. en

Τροπολογία 26
Vittorio Prodi

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 5

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

5. πιστεύει ότι για να είναι μακροπρόθεσμα 
επιτυχείς οι πηγές βιοενέργειας πρέπει να 
είναι σε θέση να ανταγωνιστούν τόσο σε 
επίπεδο τιμής όσο και ποιότητας υπό 
κανονικές συνθήκες αγοράς· χαιρετίζει την 
εν εξελίξει αναθεώρηση της νομοθεσίας 
της Ένωσης για τα βιοκαύσιμα 
προκειμένου να διασφαλισθεί ότι, κατά τον 

5. πιστεύει ότι για να είναι μακροπρόθεσμα 
επιτυχείς οι πηγές βιοενέργειας πρέπει να 
είναι σε θέση να ανταγωνιστούν τόσο σε 
επίπεδο τιμής όσο και ποιότητας υπό 
κανονικές συνθήκες αγοράς· χαιρετίζει την 
εν εξελίξει αναθεώρηση της νομοθεσίας 
της Ένωσης για τα βιοκαύσιμα 
προκειμένου να διασφαλισθεί ότι, κατά τον 
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καθορισμό και τον υπολογισμό των 
στόχων, θα ληφθούν υπόψη και οι 
εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου που 
συνδέονται με την έμμεση αλλαγή των 
χρήσεων γης·

καθορισμό και τον υπολογισμό των 
στόχων, θα ληφθούν υπόψη και οι 
εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου που 
συνδέονται με την έμμεση αλλαγή των 
χρήσεων γης και ζητεί τον καθορισμό 
δεικτών και προτύπων βιωσιμότητας·

Or. en

Τροπολογία 27
Fiona Hall

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 5 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

5α. επισημαίνει ότι η βιοενέργεια 
αναμένεται να παράσχει ποσοστό άνω του 
50% του στόχου της στρατηγικής «ΕΕ 
2020» για τις ΑΠΕ, σύμφωνα με τις 
προβλέψεις των κρατών μελών· 
υπογραμμίζει, ως εκ τούτου, την ανάγκη 
θέσπισης αυστηρών κριτηρίων 
βιωσιμότητας για τη στερεά και αέρια 
βιομάζα· επισημαίνει ότι η επικείμενη 
πρόταση της Επιτροπής για τα κριτήρια 
βιωσιμότητας της βιομάζας πρέπει να 
περιλαμβάνει ορθό υπολογισμό του 
άνθρακα που θα διασφαλίζει ότι 
επιτυγχάνεται πραγματική εξοικονόμηση 
αερίων του θερμοκηπίου· καλεί την 
Επιτροπή να υποβάλει την εν λόγω 
πρόταση χωρίς καθυστέρηση·

Or. en

Τροπολογία 28
Claude Turmes
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 5 α (νέα)
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Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

5α. χαιρετίζει, ως εκ τούτου, την εν 
εξελίξει αναθεώρηση της νομοθεσίας της 
Ένωσης για τα βιοκαύσιμα προκειμένου 
να διασφαλισθεί ότι, κατά τον καθορισμό 
και τον υπολογισμό των στόχων, θα 
ληφθούν υπόψη και οι εκπομπές αερίων 
του θερμοκηπίου που συνδέονται με την 
έμμεση αλλαγή των χρήσεων γης· 
επιπλέον, προτείνει να συμπεριληφθούν οι 
παράγοντες που διέπουν την έμμεση 
αλλαγή των χρήσεων γης στα κριτήρια 
βιωσιμότητας για τα βιοκαύσιμα και τα 
βιορευστά στην οδηγία για τις 
ανανεώσιμες πηγές ενέργειας·

Or. en

Τροπολογία 29
Fiona Hall

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 5 β (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

5β. υπογραμμίζει τη σημασία και τις 
τεράστιες δυνατότητες που προσφέρει η 
αποδοτικότητα των πόρων και της 
ενέργειας· επισημαίνει την ανάγκη να 
παραχθούν «περισσότερα με λιγότερα» 
ώστε να διασφαλιστεί ότι η βιοοικονομία 
θα παραμείνει βιώσιμη·

Or. en

Τροπολογία 30
Claude Turmes
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 6
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Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

6. ζητεί από τη βιομηχανία να τεθεί 
επικεφαλής της ανάπτυξης της 
βιοοικονομίας στην Ένωση και, συνεπώς, 
ζητεί να δημιουργηθεί ένα πιο φιλικό για 
τις επιχειρήσεις περιβάλλον, μέσω 
μέτρων όπως η μείωση του χρόνου για τη 
διάθεση στην αγορά, η ευθυγράμμιση των 
πολιτικών στον τομέα της έρευνας και 
καινοτομίας με τις ανάγκες 
συγκεκριμένων τομέων, η βελτίωση της 
πρόσβασης σε κεφάλαια κινδύνου, ιδίως 
για τις ΜΜΕ, και η ενθάρρυνση της 
επιχειρηματικότητας στον τομέα αυτό·

6. θεωρεί ότι η βιομηχανία μπορεί να 
διαδραματίσει σημαντικό ρόλο στην 
ανάπτυξη της βιοοικονομίας· πιστεύει, 
ωστόσο, ότι θα πρέπει να αναπτυχθεί ένα 
σαφές κανονιστικό πλαίσιο σε επίπεδο ΕΕ 
το οποίο θα περιλαμβάνει 
αδιαμφισβήτητα κριτήρια βιωσιμότητας 
ώστε να διασφαλιστεί ότι οι επενδύσεις 
και οι προσπάθειες που καταβάλλονται 
στον τομέα της έρευνας και καινοτομίας
θα ωφελήσουν τους τομείς που 
εξασφαλίζουν αποδοτικότερη χρήση της 
βιομάζας·

Or. en

Τροπολογία 31
Vittorio Prodi

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 6

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

6. ζητεί από τη βιομηχανία να τεθεί 
επικεφαλής της ανάπτυξης της
βιοοικονομίας στην Ένωση και, συνεπώς, 
ζητεί να δημιουργηθεί ένα πιο φιλικό για 
τις επιχειρήσεις περιβάλλον, μέσω μέτρων 
όπως η μείωση του χρόνου για τη διάθεση 
στην αγορά, η ευθυγράμμιση των 
πολιτικών στον τομέα της έρευνας και 
καινοτομίας με τις ανάγκες συγκεκριμένων 
τομέων, η βελτίωση της πρόσβασης σε 
κεφάλαια κινδύνου, ιδίως για τις ΜΜΕ, 
και η ενθάρρυνση της 
επιχειρηματικότητας στον τομέα αυτό·

6. ζητεί από τη βιομηχανία να τεθεί 
επικεφαλής της ανάπτυξης μιας βιώσιμης
βιοοικονομίας στην Ένωση και, συνεπώς, 
ζητεί να δημιουργηθεί ένα πιο φιλικό για 
τις επιχειρήσεις περιβάλλον, μέσω μέτρων 
όπως η μείωση του χρόνου για τη διάθεση 
στην αγορά, η ευθυγράμμιση των 
πολιτικών στον τομέα της έρευνας και 
καινοτομίας με τις ανάγκες συγκεκριμένων 
τομέων, η βελτίωση της πρόσβασης σε 
κεφάλαια κινδύνου, ιδίως για τις ΜΜΕ, 
και η ενθάρρυνση ενός νέου 
επιχειρηματικού μοντέλου με γνώμονα τη 
δυναμική των οικοσυστημάτων και τα 
ανθρώπινα δικαιώματα·

Or. en
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Τροπολογία 32
Eija-Riitta Korhola

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 6

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

6. ζητεί από τη βιομηχανία να τεθεί 
επικεφαλής της ανάπτυξης της 
βιοοικονομίας στην Ένωση και, συνεπώς, 
ζητεί να δημιουργηθεί ένα πιο φιλικό για 
τις επιχειρήσεις περιβάλλον, μέσω μέτρων 
όπως η μείωση του χρόνου για τη διάθεση 
στην αγορά, η ευθυγράμμιση των 
πολιτικών στον τομέα της έρευνας και 
καινοτομίας με τις ανάγκες συγκεκριμένων 
τομέων, η βελτίωση της πρόσβασης σε 
κεφάλαια κινδύνου, ιδίως για τις ΜΜΕ, 
και η ενθάρρυνση της επιχειρηματικότητας 
στον τομέα αυτό·

6. ζητεί από τη βιομηχανία να τεθεί 
επικεφαλής της ανάπτυξης της 
βιοοικονομίας στην Ένωση και, συνεπώς, 
ζητεί να δημιουργηθεί ένα πιο φιλικό για 
τις επιχειρήσεις περιβάλλον, μέσω μέτρων 
όπως η μείωση του χρόνου για τη διάθεση 
στην αγορά, η ευθυγράμμιση των 
πολιτικών στον τομέα της έρευνας και 
καινοτομίας με τις ανάγκες συγκεκριμένων 
τομέων, η βελτίωση της πρόσβασης σε 
κεφάλαια κινδύνου, ιδίως για τις 
υφιστάμενες και τις αναπτυσσόμενες 
βιομηχανίες βιολογικής βάσης και ΜΜΕ, 
και η ενθάρρυνση της επιχειρηματικότητας 
στον τομέα αυτό·

Or. en

Τροπολογία 33
Holger Krahmer

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 6 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

6α. έχει επίγνωση ότι η περαιτέρω 
ανάπτυξη της βιοοικονομίας συνδέεται με 
σημαντικά επιστημονικά καθήκοντα, τα 
οποία υπερβαίνουν τα όρια ενός 
επιστημονικού πεδίου ή μιας χώρας και 
απαιτούν νέες μορφές συνεργασίας από 
τους ερευνητές και τους βιομηχανικούς 
εταίρους, προκειμένου να επιταχυνθεί η 
μετάβαση στην πρακτική εφαρμογή·

Or. de
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Τροπολογία 34
Vittorio Prodi

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 6 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

6α. θεωρεί ότι εάν η Ευρώπη επιθυμεί να 
διασφαλίσει την παγκόσμια 
ανταγωνιστικότητά της στη διεθνή αγορά 
θα πρέπει οπωσδήποτε να προστατεύσει 
τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας 
των προϊόντων και των διεργασιών που 
συνδέονται με τη βιοοικονομία· 

Or. en

Τροπολογία 35
Holger Krahmer

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 6 β (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

6β. επισημαίνει ότι σε ορισμένα κράτη 
μέλη η έλλειψη ασφάλειας δικαίου και ο 
μεγάλος βαθμός δυσπιστίας εμποδίζουν 
την έρευνα και την οικονομική 
αξιοποίηση των νέων αποτελεσμάτων 
αυτής·

Or. de

Τροπολογία 36
Ismail Ertug

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 7
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Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

7. πιστεύει ότι τα δημόσια οικονομικά 
πρέπει να διαδραματίσουν ρόλο στη 
μόχλευση κεφαλαίων του ιδιωτικού τομέα, 
προκειμένου να στηριχθεί η εμπορική 
αξιοποίηση στον τομέα της 
βιοτεχνολογίας.

7. πιστεύει ότι τα δημόσια οικονομικά 
πρέπει να διαδραματίσουν ρόλο στη 
μόχλευση κεφαλαίων του ιδιωτικού τομέα, 
προκειμένου να στηριχθεί η εμπορική 
αξιοποίηση στον τομέα της βιοτεχνολογίας 
– πράγμα που σημαίνει επίσης ότι ο 
ιδιωτικός τομέας θα συμμετέχει σε 
μεγαλύτερο βαθμό στη χρηματοδότηση 
και δεν θα περιορίζεται να προβάλλει 
απλώς αξιώσεις επί των οφελών.

Or. de

Τροπολογία 37
Britta Thomsen

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 7

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

7. πιστεύει ότι τα δημόσια οικονομικά 
πρέπει να διαδραματίσουν ρόλο στη 
μόχλευση κεφαλαίων του ιδιωτικού τομέα, 
προκειμένου να στηριχθεί η εμπορική 
αξιοποίηση στον τομέα της 
βιοτεχνολογίας.

7. πιστεύει ότι τα δημόσια οικονομικά 
πρέπει να διαδραματίσουν ρόλο στη 
μόχλευση κεφαλαίων του ιδιωτικού τομέα, 
προκειμένου να στηριχθεί η εμπορική 
αξιοποίηση στον τομέα της 
βιοτεχνολογίας· υποστηρίζει την πρόθεση 
της Επιτροπής να καθιερώσει μια 
σύμπραξη δημόσιου-ιδιωτικού τομέα 
(ΣΔΙΤ) για τις βιομηχανίες βιολογικής 
βάσης.

Or. en

Τροπολογία 38
Lambert van Nistelrooij

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 7 α (νέα)
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Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

7α. θεωρεί ότι πρέπει να διευκολυνθεί η 
πρόσβαση των ΜΜΕ στη 
χρηματοδότηση, μέσω επενδύσεων σε 
νεοσύστατες επιχειρήσεις, σε 
επιχειρηματικά κεφάλαια, μέσω της 
στήριξης της μεταφοράς τεχνολογίας, της 
απλούστευσης των περίπλοκων 
κανονισμών και της αξιοποίησης της 
γνώσης στον τομέα της βιοοικονομίας· 
προτείνει τη συγκρότηση μιας ομάδας 
ΜΜΕ η οποία θα λειτουργεί ως 
σύμβουλος του Ευρωπαϊκού Πάνελ 
Βιοοικονομίας και θα μεριμνά για την 
εφαρμογή μιας προσέγγισης 
προσανατολισμένης στις επιχειρήσεις· 
τονίζει επίσης τη σημασία των 
συμπράξεων δημόσιου-ιδιωτικού τομέα 
(ΣΔΙΤ) για την ταχύτερη μετάβαση στη 
βιοοικονομία· φρονεί ότι οι ΜΜΕ 
διαδραματίζουν καθοριστικό ρόλο στη 
μετουσίωση της επιστημονικής έρευνας 
σε πρακτικές εφαρμογές και στην 
εισαγωγή της στην αγορά με τη μορφή 
νέων προϊόντων ή τεχνικών.

Or. en

Τροπολογία 39
Claude Turmes
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 7 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

7α. εκτιμά ότι η στρατηγική για τη 
βιοοικονομία θα πρέπει να ακολουθεί μια 
κατευθυντήρια αρχή ιεράρχησης της 
βιομάζας και να υποστηρίζει τη 
«διαδοχική» της χρήση: αρχικά για 
εφαρμογές υψηλής αξίας, όπως είναι τα 
βιοχημικά και τα βιοϋλικά και, έπειτα, για 
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εφαρμογές χαμηλότερης αξίας 
(βιοκαύσιμα, βιοενέργεια).

Or. en

Τροπολογία 40
Lambert van Nistelrooij

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 7 β (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

7β. πιστεύει ότι από το σχέδιο δράσης 
που περιγράφεται στην ανακοίνωση 
απουσιάζουν τα πρακτικά μέτρα και μέσα 
που απαιτούνται για την αντιμετώπιση 
των εμποδίων ή των κινδύνων που 
ενδέχεται να προκύψουν κατά τη 
μετάβαση στη βιοοικονομία· ιδιαίτερη 
έμφαση πρέπει να δοθεί τόσο στην 
αποφυγή αλληλεπικαλύψεων ή 
αντιφάσεων μεταξύ των κανονισμών όσο 
και στη διαθεσιμότητα επιχειρηματικών 
κεφαλαίων.

Or. en

Τροπολογία 41
Claude Turmes
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 7 β (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

7β. ζητεί να συμπεριληφθούν στο 
ευρωπαϊκό σύστημα οικολογικής 
σήμανσης τα προϊόντα βιολογικής 
προέλευσης που ανταποκρίνονται σε 
πρότυπα υψηλού επιπέδου και στην 
απαίτηση βιωσιμότητας, και να 
ενθαρρυνθεί η απορρόφησή τους από τα 
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κράτη μέλη μέσω οικολογικών δημόσιων 
συμβάσεων ή μέτρων μειωμένης 
φορολόγησης.

Or. en

Τροπολογία 42
Lambert van Nistelrooij

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 7 γ (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

7γ. διαπιστώνει ότι ελάχιστα είναι τα 
κράτη μέλη της ΕΕ που στηρίζουν ενεργά 
την ανάπτυξη της βιοοικονομίας και ότι 
οι σχετικές στρατηγικές αναπτύσσονται 
κυρίως από τις εθνικές κυβερνήσεις, με 
ενδεικτικό παράδειγμα τη διασυνοριακή 
περιφερειακή στρατηγική για τη 
βιοοικονομία «Biobased Delta Europe» 
(στις νοτιοδυτικές Κάτω Χώρες και στη 
Φλάνδρα)· θεωρεί ότι πρέπει να 
ενισχυθούν οι τοπικές και περιφερειακές 
πρωτοβουλίες αφενός μέσω της 
εφαρμογής στρατηγικών βιοοικονομίας, 
στο πλαίσιο των στρατηγικών έξυπνης 
εξειδίκευσης, σε όλα τα επίπεδα 
συνεργασίας (ενωσιακό, εθνικό, 
περιφερειακό και τοπικό), και αφετέρου 
μέσω του συντονισμού διατομεακών 
δράσεων.

Or. en

Τροπολογία 43
Claude Turmes
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 7 γ (νέα)
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Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

7γ. ζητεί την επέκταση της οδηγίας περί 
οικολογικού σχεδιασμού ώστε να 
καλύπτονται πτυχές που δεν συνδέονται 
με την ενέργεια, όπως είναι το 
περιεχόμενο ανακύκλωσης, το 
περιεχόμενο βιολογικής προέλευσης και η 
χρήση πρωτογενών πόρων.

Or. en

Τροπολογία 44
Lambert van Nistelrooij

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 7 δ (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

7δ. πιστεύει ότι οι πρωτοβουλίες από τη 
βάση προς τα άνω είναι σημαντικές για 
τη δημιουργία μιας κοινωνίας 
βασισμένης στη βιοοικονομία, καθώς και 
ότι είναι ύψιστης σημασίας η προσέγγιση 
με άξονα τις επιχειρήσεις και τη ζήτηση 
να συνδυάζεται με μια προσέγγιση με 
άξονα την εκάστοτε κυβέρνηση·  θα 
πρέπει να εξασφαλίζονται κατάλληλες 
δυνατότητες για τις περιφερειακές 
πρωτοβουλίες, όπως αυτές που 
αναπτύσσονται στο Ελσίνκι, στα 
νοτιοδυτικά των Κάτω Χωρών, στη 
βορειοδυτική Γαλλία, στο γερμανικό 
κρατίδιο της Βόρειας Ρηνανίας-
Βεστφαλίας, στην περιφέρεια Ελσίνκι 
(Φινλανδία), στη Στυρία (Αυστρία), κ.α.· 
καλεί την Επιτροπή να στηρίξει αυτά τα 
δίκτυα και τις συμπράξεις με σκοπό την 
περαιτέρω ανταλλαγή πείρας.

Or. en


