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ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ

Με 68.000 χμ. ακτής, 22 κράτη μέλη με θαλάσσια σύνορα, το 50% περίπου των κατοίκων της 
ΕΕ να ζει σε απόσταση κατώτερη των 50 χμ. από την ακτή, 5 εκατ. Ευρωπαίους να 
εργάζονται σε θαλασσινά επαγγέλματα και να συμβάλλουν σε ποσοστό άνω του 5% στο 
ΑΕΠ της ΕΕ, είναι σαφές ότι το θαλάσσιο περιβάλλον και οι σχετικές δραστηριότητες 
διαδραματίζουν βασικό ρόλο στην κοινωνική και οικονομική ανάπτυξη της Ευρώπης. Ο 
ρόλος του θαλάσσιου περιβάλλοντος καθίσταται όλο και σημαντικότερος, δεδομένης της 
συνεισφοράς τους στις προσπάθειες της ΕΕ να αντιμετωπίσουν πλειάδα σύγχρονων 
προκλήσεων όπως η ενεργειακή απόδοση, η κλιματική αλλαγή, οι μεταφορές, ο τουρισμός, η 
υγεία, η αύξηση του πληθυσμού που οδήγησε σε αντίστοιχη αύξηση της ζήτησης τροφίμων 
κλπ. 

Στο πλαίσιο αυτό, η αλιεία αποτελεί ζωτικό και ταυτόχρονα εξαιρετικά ευαίσθητο κοινωνικό  
οικονομικό πόρο για τους πολίτες της ΕΕ. Με συνολική κατανάλωση 12 περίπου τόνων 
προϊόντων αλιείας ετησίως (55 δισεκατομμύρια ευρώ), η ΕΕ είναι από τις σημαντικότερες 
αγορές παγκοσμίως αν και δεν είναι σε θέση να αντιμετωπίσει με τον κατάλληλο τρόπο την 
εσωτερική κατανάλωση. 

Η αλληλεξάρτηση μεταξύ ΕΕ και θαλάσσιου περιβάλλοντος απαιτεί υψηλό επίπεδο 
θαλάσσιας και ναυτιλιακής έρευνας δεδομένου ότι η τελευταία συμβάλλει στην καλύτερη 
κατανόηση και τη μεγαλύτερη προστασία των θαλάσσιων οικοσυστημάτων και έχει ως στόχο 
την ανάπτυξη βιώσιμης αλιείας που θα σέβεται το περιβάλλον, λαμβάνοντας ταυτόχρονα 
υπόψη τις κοινωνικές και οικονομικές ανάγκες των παράκτιων και νησιωτικών κοινοτήτων. 

Το 90% της θαλάσσιας βιοποικιλότητας δεν έχει μέχρι σήμερα εξετασθεί. Η έλλειψη 
αξιόπιστων επιστημονικών δεδομένων καθιστά τις προσπάθειες για την επίτευξη της 
βιώσιμης διαχείρισης των ιχθυαποθεμάτων στα ευρωπαϊκά ύδατα όλο και πιο δύσκολη. Η 
ανάγκη επαρκών, αξιόπιστων δεδομένων για τα θαλάσσια περιβάλλοντα καθίσταται 
επείγουσα και η συλλογή των δεδομένων αυτών θα έπρεπε να προωθηθεί στο μεγαλύτερο 
δυνατό βαθμό με σχετικά ερευνητικά προγράμματα και συνεργασίες. 

Κατά τα τελευταία έτη, η ΕΕ επένδυσε συστηματικά στη θαλάσσια και ναυτιλιακή έρευνα με 
στόχο την ανάπτυξη καινοτόμων τεχνολογικών μεθόδων προκειμένου να απελευθερωθεί το 
ευρύ δυναμικό του θαλασσίου περιβάλλοντος έτσι ώστε να παραχθεί ανάπτυξη και 
απασχόληση, με τη βιώσιμη εκμετάλλευση των φυσικών, διατροφικών, ενεργειακών και 
βιολογικών πόρων. Στο τρέχον έβδομο πρόγραμμα πλαίσιο σημαντικά, αν και ανεπαρκή, 
ποσά διατίθενται για την αλιεία, την υδατοκαλλιέργεια και τη θαλάσσια βιοτεχνολογία. 
Δεδομένης της αύξησης του προϋπολογισμού για την έρευνα στο πλαίσιο του προγράμματος 
Ορίζοντας 2020, θα μπορούσε επίσης να αυξηθεί το ποσό που διατίθεται για τη θαλάσσια και 
τη ναυτιλιακή έρευνα. 

Η διατομεακή και πολυσχιδής έρευνα είναι θεμελιώδους σημασίας για την καλύτερη 
κατανόηση των θαλάσσιων οικοσυστημάτων και τη βιώσιμη διαχείριση των ιχθυαποθεμάτων. 
Οι εταιρικές σχέσεις σε επίπεδο βιομηχανιών, πανεπιστημίων και δημόσιου τομέα στο 
πλαίσιο της θαλάσσιας και ναυτιλιακής έρευνας θα πρέπει να ενισχυθούν με την ενεργό 
συμμετοχή του ιδιωτικού τομέα, ιδίως των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, για την ανάπτυξη 
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καινοτόμων τεχνολογιών και μεθόδων και την προώθηση της εφαρμοσμένης έρευνας. Η 
στήριξη των διατομεακών, πολυτομεακών και διακλαδικών εταιρικών σχέσεων στο πλαίσιο 
των προγραμμάτων για τη θαλάσσια και ναυτιλιακή έρευνα θα συμβάλει στην καλύτερη 
κατανόηση του υδάτινου περιβάλλοντος και, αναπόφευκτα, στη βιώσιμη αλιεία και 
υδατοκαλλιέργεια. Στο πλαίσιο αυτό, θα μπορούσαμε να εξετάσουμε κατά πόσον η 
δημιουργία, υπό την αιγίδα του Ευρωπαϊκού Ινστιτούτου Καινοτομίας και Τεχνολογίας, μιας 
σχετικής Κοινότητας Γνώσης και Καινοτομίας (ΚΓΚ) θα μπορούσε να συμβάλει στη 
βελτίωση της θαλάσσιας έρευνας. 

Θα μπορούσε να εξετασθεί η δυνατότητα στενότερης συνεργασίας μεταξύ ερευνητικών 
προγραμμάτων, πολιτικής για τη συνοχή, περιφερειακής πολιτικής και διαρθρωτικών 
ταμείων, δεδομένου ότι υπάρχει ανάγκη για την ανάπτυξη συνεκτικών, δυναμικών και 
εδαφικών προσεγγίσεων για την καινοτομία, την έρευνα και την ανταγωνιστικότητα στον 
τομέα της αλιείας. Οι συνέργειες αυτές θα διευκόλυναν στρατηγικές έξυπνης εξειδίκευσης 
και την ικανότητα των περιφερειών της ΕΕ να αντιμετωπίσουν τις σύγχρονες προκλήσεις. 
Εξίσου αναγκαίος είναι ο ουσιαστικός συντονισμός και η συμπληρωματικότητα των δράσεων 
στο πλαίσιο του προγράμματος Ορίζοντας 2020 με τις δράσεις που χρηματοδοτούνται από το 
Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας. 

Θα πρέπει να δημιουργηθεί ένα κλίμα αμοιβαίας εμπιστοσύνης και ασφάλειας μεταξύ 
ερευνητών και ενδιαφερομένων. Η συμμετοχή τους θα βελτιώσει την ποιότητα των 
επιστημονικών δεδομένων και τη γνώση που απαιτείται για τη διαχείριση των θαλάσσιων 
πόρων με βιώσιμο τρόπο. Η αλιευτική βιομηχανία θεωρεί συχνά την έρευνα εμπόδιο για την 
αλιευτική δραστηριότητα και τούτο θα έπρεπε να αλλάξει . Οι ευκαιρίες για κινητικότητα των 
ερευνητών, η διεθνής συνεργασία, το υψηλό επίπεδο κατάρτισης και εκπαίδευσης, οι 
προωθημένες τεχνολογίες και τα κίνητρα για συμμετοχή στις αλιευτικές δραστηριότητες θα 
μπορούσαν να καταστήσουν την ευρωπαϊκή αλιεία λίαν ανταγωνιστική σε διεθνές επίπεδο. Η 
ανταλλαγή των ορθών πρακτικών και της αποδοτικής χρήσης των αποτελεσμάτων που
προκύπτουν από τα υφιστάμενα ερευνητικά προγράμματα μέσω της ανοικτής πρόσβασης θα 
μπορούσε επίσης να συμβάλει στο γεφύρωμα του χάσματος μεταξύ έρευνας και 
ενδιαφερομένων.

Τέλος, θεωρούμε θετικό βήμα το ότι η θαλάσσια και ναυτιλιακή έρευνα περιλαμβάνεται ρητά 
στον Ορίζοντα 2020. Στόχος της έρευνας αυτής θα έπρεπε να είναι οι παραγωγικές θάλασσες 
και οι ωκεανοί μέσω της βιώσιμης αλιείας και υδατοκαλλιέργειας. Χωρίς, ωστόσο, τους 
κατάλληλους πόρους, το μεγάλο δυναμικό του τομέα της θαλάσσιας επιστήμης και 
τεχνολογίας θα παραμείνει ανεκμετάλλευτο και ο θαλάσσιος πλούτος θα αποτελέσει 
αντικείμενο υπερεκμετάλλευσης μέχρι να εξαφανισθεί. Η ΕΕ καλείται να καθιερώσει μια 
ειδική θέση στο προϋπολογισμό για διατομεακές δράσεις, προκειμένου να αναπτυχθούν οι 
πιθανές συνέργειες μεταξύ των προκλήσεων στον τομέα της θάλασσας και της ναυτιλίας που 
αφορούν διάφορα κοινωνικά στρώματα.

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ

Η Επιτροπή Προϋπολογισμών καλεί την Επιτροπή Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας, που 
είναι αρμόδια επί της ουσίας, να ενσωματώσει στην έκθεσή της τις ακόλουθες τροπολογίες:
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Τροπολογία 1

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(1) Η Ένωση έχει στόχο την ενίσχυση της 
επιστημονικής και τεχνολογικής βάσης 
της, με την επίτευξη του Ευρωπαϊκού 
Χώρου Έρευνας («ΕΧΕ») εντός του 
οποίου οι ερευνητές, οι επιστημονικές 
γνώσεις και η τεχνολογία κυκλοφορούν 
ελεύθερα, και την ενθάρρυνση της Ένωσης 
να καταστεί ανταγωνιστικότερη, 
συμπεριλαμβανομένης της 
ανταγωνιστικότητας της βιομηχανίας της.
Για την επίτευξη των εν λόγω στόχων η 
Ένωση πρέπει να διεξάγει δραστηριότητες 
για την υλοποίηση της έρευνας, 
τεχνολογικής ανάπτυξης και επίδειξης, να 
προωθεί τη διεθνή συνεργασία, να διαδίδει 
και να βελτιστοποιεί τα αποτελέσματα και 
να προωθεί την κατάρτιση και την 
κινητικότητα.

(1) Η Ένωση έχει στόχο την ενίσχυση της 
επιστημονικής και τεχνολογικής βάσης 
της, με την επίτευξη του Ευρωπαϊκού 
Χώρου Έρευνας («ΕΧΕ») εντός του 
οποίου οι ερευνητές, οι επιστημονικές 
γνώσεις και η τεχνολογία κυκλοφορούν 
ελεύθερα, και την ενθάρρυνση της Ένωσης 
να καταστεί ανταγωνιστικότερη, 
συμπεριλαμβανομένης της 
ανταγωνιστικότητας της βιομηχανίας της.
Για την επίτευξη των εν λόγω στόχων η 
Ένωση πρέπει να διεξάγει δραστηριότητες 
για την υλοποίηση της έρευνας, 
τεχνολογικής ανάπτυξης και επίδειξης, να 
προωθεί τη διεθνή συνεργασία, να διαδίδει 
και να βελτιστοποιεί τα αποτελέσματα και 
να προωθεί την υψηλής ποιότητας και 
στοχευμένη κατάρτιση και την 
κινητικότητα.

Αιτιολόγηση

Η εκπαίδευση και η κατάρτιση θα πρέπει να είναι στοχευμένες, δεδομένων των πραγματικών 
αναγκών των ευρωπαίων πολιτών.

Τροπολογία 2

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – στοιχείο (α)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(α) ως «δραστηριότητες έρευνας και 
καινοτομίας» νοείται όλο το φάσμα των 
δραστηριοτήτων έρευνας, τεχνολογικής 
ανάπτυξης, επίδειξης και καινοτομίας, 
συμπεριλαμβανομένης της προώθησης της 
συνεργασίας με τρίτες χώρες και διεθνείς 
οργανισμούς, της διάδοσης και 
βελτιστοποίησης των αποτελεσμάτων και 
της προώθησης της κατάρτισης και της 

(α) ως «δραστηριότητες έρευνας και 
καινοτομίας» νοείται όλο το φάσμα των 
δραστηριοτήτων έρευνας, τεχνολογικής 
ανάπτυξης, επίδειξης και καινοτομίας, 
συμπεριλαμβανομένης της προώθησης της 
συνεργασίας με τρίτες χώρες και διεθνείς 
οργανισμούς, της διάδοσης και 
βελτιστοποίησης των αποτελεσμάτων και 
της προώθησης της υψηλής ποιότητας και 



PE492.588v02-00 6/24 AD\913182EL.doc

EL

κινητικότητας των ερευνητών στην 
Ένωση·

στοχευμένης κατάρτισης και της 
κινητικότητας των ερευνητών στην 
Ένωση·

Αιτιολόγηση

Η εκπαίδευση και η κατάρτιση θα πρέπει να είναι στοχευμένες, δεδομένων των πραγματικών 
αναγκών των ευρωπαίων πολιτών.

Τροπολογία 3

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 13 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Διασυνδέσεις και διεπαφές 
πραγματοποιούνται εντός και μεταξύ των 
προτεραιοτήτων του προγράμματος 
πλαισίου «Ορίζοντας 2020». Ιδιαίτερη 
προσοχή πρέπει να δοθεί εν προκειμένω 
στην ανάπτυξη και εφαρμογή των κύριων 
γενικής εφαρμογής και βιομηχανικών 
τεχνολογιών, στην γεφύρωση του 
χάσματος μεταξύ ανακάλυψης και 
εφαρμογής στην αγορά, στη 
διεπιστημονική έρευνα και καινοτομία, 
στις κοινωνικές, οικονομικές και 
ανθρωπιστικές επιστήμες, στην προώθηση 
της επίτευξης και της λειτουργίας του 
ΕΧΕ, στη συνεργασία με τρίτες χώρες, 
στην υπεύθυνη έρευνα και καινοτομία, 
συμπεριλαμβανομένης της ισότητας των 
δύο φύλων, και στην ενίσχυση της 
ελκυστικότητας του επαγγέλματος του 
ερευνητή και στη διευκόλυνση της 
διασυνοριακής και διατομεακής 
κινητικότητας των ερευνητών.

1. Διασυνδέσεις και διεπαφές 
πραγματοποιούνται εντός και μεταξύ των 
προτεραιοτήτων του προγράμματος 
πλαισίου «Ορίζοντας 2020». Ιδιαίτερη 
προσοχή πρέπει να δοθεί εν προκειμένω 
στην ανάπτυξη και εφαρμογή των κύριων 
γενικής εφαρμογής και βιομηχανικών 
τεχνολογιών, στην γεφύρωση του 
χάσματος μεταξύ ανακάλυψης και 
εφαρμογής στην αγορά, στη 
διεπιστημονική έρευνα και καινοτομία, 
στις κοινωνικές, οικονομικές και 
ανθρωπιστικές επιστήμες, στην αλλαγή 
του κλίματος, στις παραγωγικές 
θάλασσες και ωκεανούς και στη βιώσιμη 
ανάπτυξη, στην προώθηση της επίτευξης 
και της λειτουργίας του ΕΧΕ, στη 
συνεργασία με τρίτες χώρες, στην 
υπεύθυνη έρευνα και καινοτομία, 
συμπεριλαμβανομένης της ισότητας των 
δύο φύλων, και στην ενίσχυση της 
ελκυστικότητας του επαγγέλματος του 
ερευνητή και στη διευκόλυνση της 
διασυνοριακής και διατομεακής 
κινητικότητας των ερευνητών.

Τροπολογία 4

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 21 – παράγραφος 2 – εδάφιο 1
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Οι στοχευμένες δράσεις με στόχο την 
προώθηση της συνεργασίας με 
συγκεκριμένες τρίτες χώρες ή ομάδες 
τρίτων χωρών θα υλοποιηθούν με βάση το 
κοινό συμφέρον και το αμοιβαίο όφελος, 
λαμβάνοντας υπόψη τις επιστημονικές και 
τεχνολογικές ικανότητές τους και τις 
ευκαιρίες της αγοράς, καθώς και τον 
αναμενόμενο αντίκτυπο.

Οι στοχευμένες δράσεις με στόχο την 
προώθηση της συνεργασίας με 
συγκεκριμένες τρίτες χώρες ή ομάδες 
τρίτων χωρών, ιδιαίτερα με τους 
στρατηγικούς εταίρους της Ένωσης, θα 
υλοποιηθούν με βάση το κοινό συμφέρον 
και το αμοιβαίο όφελος, λαμβάνοντας 
υπόψη τις επιστημονικές και τεχνολογικές 
ικανότητές τους και τις ευκαιρίες της 
αγοράς, καθώς και τον αναμενόμενο 
αντίκτυπο.

Τροπολογία 5

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα 1 – παράγραφος 14 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

(β) Επισιτιστική ασφάλεια, βιώσιμη 
γεωργία, βιώσιμες και παραγωγικές 
θάλασσες και ωκεανοί και βιοοικονομία·

Τροπολογία 6

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, βιώσιμες και παραγωγικές 
θάλασσες και ωκεανοί και βιοοικονομία

Τροπολογία 7

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα 1 – τμήμα 3 – σημείο 2 – σημείο 2.1. – παράγραφος 1
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Τροπολογία 8

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα 1 – μέρος ΙΙΙ – σημείο 2 – σημείο 2.1. – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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 και μονάδες 
υδατοκαλλιέργειας, ενσωματώνοντας τους 
αγρονομικούς και περιβαλλοντικούς 
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στόχους στη βιώσιμη παραγωγή. στόχους στη βιώσιμη παραγωγή.

Αιτιολόγηση

Οι μονάδες υδατοκαλλιέργειας θα πρέπει να συμπεριληφθούν δεδομένης της αντίδρασής τους με 
το θαλάσσιο περιβάλλον και της συμβολής τους στη βιώσιμη παραγωγή.

Τροπολογία 9

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα 1 – μέρος ΙΙΙ – σημείο 2 – σημείο 2.2. – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η γεωργία, η δασοκομία και η αλιεία, μαζί 
με τις βιομηχανίες βιολογικής βάσης είναι 
σημαντικοί τομείς υποστήριξης της 
βιοοικονομίας. Η τελευταία αποτελεί μια 
μεγάλη και αναπτυσσόμενη αγορά της 
οποίας η αξία εκτιμάται σε πάνω από 2 
τρισεκατομμύρια ευρώ, προσφέροντας 20 
εκατομμύρια θέσεις εργασίας και 
αντιπροσωπεύοντας το 9% της συνολικής 
απασχόλησης στην Ένωση το 2009. Οι 
επενδύσεις στην έρευνα και την 
καινοτομία στο πλαίσιο της εν λόγω 
κοινωνιακής πρόκλησης θα επιτρέψουν 
στην Ευρώπη να αποκτήσει υπεροχή στις 
σχετικές αγορές και να παίξει ρόλο στην 
επίτευξη των στόχων της στρατηγικής
«Ευρώπη 2020» και των εμβληματικών 
πρωτοβουλιών της «Ένωση καινοτομίας» 
και «Μια Ευρώπη που χρησιμοποιεί 
αποδοτικά τους πόρους».

Η γεωργία, η δασοκομία, η βιώσιμη αλιεία
και η υδατοκαλλιέργεια, μαζί με τις 
βιομηχανίες βιολογικής βάσης είναι 
σημαντικοί τομείς υποστήριξης της 
βιοοικονομίας. Η τελευταία αποτελεί μια 
μεγάλη και αναπτυσσόμενη αγορά της 
οποίας η αξία εκτιμάται σε πάνω από 2 
τρισεκατομμύρια ευρώ, προσφέροντας 20 
εκατομμύρια θέσεις εργασίας και 
αντιπροσωπεύοντας το 9% της συνολικής 
απασχόλησης στην Ένωση το 2009. Οι 
επενδύσεις στην έρευνα και την 
καινοτομία στο πλαίσιο της εν λόγω 
κοινωνιακής πρόκλησης θα επιτρέψουν 
στην Ευρώπη να αποκτήσει υπεροχή στις 
σχετικές αγορές και να παίξει ρόλο στην 
επίτευξη των στόχων της στρατηγικής
«Ευρώπη 2020» και των εμβληματικών 
πρωτοβουλιών της «Ένωση καινοτομίας» 
και «Μια Ευρώπη που χρησιμοποιεί 
αποδοτικά τους πόρους».

Αιτιολόγηση

Δεν πρέπει να υποτιμάται η συμβολή της βιώσιμης αλιείας και υδατοκαλλιέργειας στη 
βιοοικονομία.
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Τροπολογία 10

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα 1 – μέρος ΙΙΙ – 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 
καινοτομίας σε επίπεδο ΕΕ θα ενθαρρύνει 

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, 
παράκτια και θαλάσσια ανάπτυξη. Οι 
προκλήσεις της επισιτιστικής ασφάλειας, 
της βιώσιμης γεωργίας, της βιώσιμης 
αλιείας και υδατοκαλλιέργειας και οι 
προκλήσεις που σχετίζονται με τη 
συνολική βιοοικονομία έχουν
περιφερειακό, εθνικό, ευρωπαϊκό και 
παγκόσμιο χαρακτήρα. Οι δράσεις σε 
επίπεδο Ένωσης και ο αποτελεσματικός 
συντονισμός τους είναι αναγκαία στοιχεία
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,
επιστημόνων, επιχειρήσεων, 
γεωργών/παραγωγών,
αλιέων/υδατοκαλλιεργητών, συμβούλων, 
φορέων χάραξης πολιτικής και τελικών 
χρηστών. Το ενωσιακό επίπεδο είναι 
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τις απαιτούμενες αλλαγές και θα συμβάλλει
στην επίσπευσή τους σε ολόκληρη την 
Ένωση.

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 συμβάλει στην επίσπευσή τους σε 
ολόκληρη την Ένωση.

Αιτιολόγηση

Οι φορείς χάραξης πολιτικής μπορούν να διαδραματίσουν σημαντικό ρόλο. Εξετάζουν και 
λαμβάνουν υπόψη τις πραγματικές ανάγκες τόσο των θαλάσσιων οικοσυστημάτων όσο και των 
σχετικών ενδιαφερομένων προτού ληφθεί κάποια απόφαση. Η συμβολή της αλιείας και της 
υδατοκαλλιέργειας στη βιοοικονομία δεν θα πρέπει να υποτιμάται.

Τροπολογία 11

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα 1 – μέρος ΙΙΙ – 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 
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 

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 
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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.

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 του πλήρους 
κύκλου από τη θεμελιώδη έρευνα στην 
καινοτομία 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, θα εξασφαλίσει 
προϊόντα υγιεινής διατροφής και θα 
συμβάλει στην περαιτέρω ανάπτυξη της 
βιώσιμης διαχείρισης γαιών, θαλασσών, 
εσωτερικών υδάτων και ωκεανών, και 
αγορών βιοοικονομίας.

Τροπολογία 12

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα 1 – μέρος ΙΙΙ – 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 κοινωνικά και 
οικονομικά οφέλη και ο εκσυγχρονισμός 
των συνδεόμενων με τη βιοοικονομία 
τομέων και αγορών θα υποστηριχθούν 
μέσω διεπιστημονικής έρευνας και 
διατομεακής προσέγγισης μεταξύ των 
διαφόρων θεμάτων, καλύτερου 
συντονισμού μεταξύ των ερευνητών και 
του συνόλου των σχετικών 
ενδιαφερομένων, 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 
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μοντέλα, εμπορικά σήματα και υπηρεσίες.

Αιτιολόγηση

Μια ουσιαστική και συντονισμένη έρευνα με διατομεακή προσέγγιση είναι αναγκαία, 
δεδομένων των διαφόρων προκλήσεων που πρέπει να αντιμετωπίσει η ΕΕ. Για την προσπάθεια 
αυτή είναι ουσιώδους σημασίας η γνώση και η εμπειρογνωμοσύνη όλων των ενδιαφερομένων.

Τροπολογία 13

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα 1 – μέρος ΙΙΙ – σημείο 2 – σημείο 2.3 –  στοιχείο γ – τίτλος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(γ) Απελευθέρωση του δυναμικού των 
υδάτινων έμβιων πόρων

(γ) Απελευθέρωση του δυναμικού της 
αλιείας, της υδατοκαλλιέργειας, των
θαλάσσιων βιοτεχνολογιών και των
υδάτινων πόρων μέσω της βιώσιμης 
διαχείρισης της αλιείας

Αιτιολόγηση

Το θαλάσσιο περιβάλλον περιλαμβάνει έμβιους και μη πόρους. Είναι αναγκαία η βιώσιμη 
διαχείριση της αλιείας λαμβανομένων υπόψη των αναγκών των οικοσυστημάτων αλλά και των 
αλιέων.

Τροπολογία 14

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα 1 – μέρος ΙΙΙ – σημείο 2 – σημείο 2.3. – στοιχείο γ –  παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

Σκοπός είναι να αξιοποιηθούν με βιώσιμο 
τρόπο οι υδάτινοι πόροι για τη 
μεγιστοποίηση των κοινωνικών και 
οικονομικών οφελών/κερδών από τους 
ωκεανούς και τις θάλασσες, καθώς και τα 
εσωτερικά (γλυκά, αλμυρά και υφάλμυρα) 
ύδατα της Ευρώπης. Οι παραγωγικές 
θάλασσες και ωκεανοί θα μπορούσαν να 
εγγυηθούν την ευημερία των θαλάσσιων 
τομέων, καθώς και την προστασία της 
θαλάσσιας βιοποικιλότητας και μπορούν 
να επιτευχθούν με την ανάπτυξη της 
βιώσιμης αλιείας και υδατοκαλλιέργειας. 
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βιοτεχνολογίας για να τονωθεί η έξυπνη
«γαλάζια» ανάπτυξη.

Οι δραστηριότητες θα επικεντρωθούν στη 
βέλτιστη συμβολή στην επισιτιστική 
ασφάλεια με την ανάπτυξη βιώσιμης και 
φιλικής προς το περιβάλλον αλιείας και 
ανταγωνιστικής ευρωπαϊκής 
υδατοκαλλιέργειας που περιλαμβάνει όλα 
τα σχετικά υδρόβια είδη και συστήματα 
παραγωγής στο πλαίσιο της παγκόσμιας 
οικονομίας και στην ενίσχυση της 
θαλάσσιας καινοτομίας μέσω της 
βιοτεχνολογίας για να τονωθεί η έξυπνη
«γαλάζια» ανάπτυξη, που θα δώσει 
βιώσιμες και καινοτόμες λύσεις για την 
αποδέσμευση του μεγάλου δυναμικού των 
θαλασσών. Δεδομένης της ισχυρής 
αλληλεπίδρασης μεταξύ των 
αξιοποιούμενων υδάτινων έμβιων πόρων 
και του περιβάλλοντος, στόχος είναι η 
ανάπτυξη πολυτομεακής γνώσης για τη 
θάλασσα και τη ναυτιλία καθώς και 
επιστημονικής και τεχνολογικής γνώσης 
με προοπτική την καλύτερη χρήση του 
θαλάσσιου δυναμικού σε όλο το φάσμα 
του αλιευτικού και ναυτιλιακού κλάδου, 
με παράλληλη προστασία του θαλάσσιου 
περιβάλλοντος και προσαρμογή στην 
κλιματική αλλαγή. Αυτή η στρατηγική, 
συντονισμένη προσέγγιση για τη 
θαλάσσια και ναυτιλιακή έρευνα σε σχέση 
με το 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 
και θα εξασφαλίσει την οικονομική και 
κοινωνική ευημερία του ευρωπαϊκού 
τομέα θαλάσσιων προϊόντων διατροφής 
(που περικλείει ολόκληρη την αλυσίδα 
θαλάσσιων προϊόντων διατροφής από την 
παραγωγή έως την κατανάλωση). Ειδική 
θέση του προϋπολογισμού αφιερώνεται 
στις διατομεακές δράσεις.
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Τροπολογία 15

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα 1 – μέρος ΙΙΙ – σημείο 2 – σημείο 2.3. – στοιχείο γ – παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η στοχευμένη έρευνα είναι σημαντική 
προκειμένου να δοθεί απάντηση στις 
πραγματικές ανάγκες τόσο των 
οικοσυστημάτων όσο και του κλάδου της 
αλιείας και της υδατοκαλλιέργειας. Για 
τον σκοπό αυτό, η συνεργασία μεταξύ 
των ερευνητών και του συνόλου των 
ενδιαφερομένων (αλιείς, επιχειρήσεις, 
καταναλωτές, φορείς χάραξης πολιτικής 
κ.λπ.) και ο ουσιαστικός συντονισμός των 
υφιστάμενων ερευνητικών ιδρυμάτων 
είναι ουσιώδους σημασίας. Τούτο θα 
συμβάλει στην οικοδόμηση αμοιβαίας 
εμπιστοσύνης και ασφάλειας μεταξύ των 
ενδιαφερομένων και των επιστημόνων 
που θα οδηγήσει μακροπρόθεσμα στη 
βιώσιμη διαχείριση των θαλάσσιων 
πόρων. Επιπλέον, η ανταλλαγή ορθών 
πρακτικών, καθώς και η αποτελεσματική 
χρήση των αποτελεσμάτων που θα 
προκύψουν από το υφιστάμενο 
ερευνητικό πρόγραμμα μέσω της  
ανοικτής πρόσβασης στα αποτελέσματα 
της έρευνας μπορούν να διαδραματίσουν 
ζωτικό ρόλο. Λαμβανομένης υπόψη της 
σημαντικής έλλειψης αξιόπιστων 
επιστημονικών δεδομένων, οι ήδη 
υφιστάμενοι σχετικοί μηχανισμοί (επί 
παραδείγματι το δίκτυο EMODnet) θα 
πρέπει να ενισχυθούν. Θα πρέπει να 
υποβληθούν νέα ευρωπαϊκά ερευνητικά 
προγράμματα για τη συλλογή δεδομένων 
και την παροχή ευχερούς και δωρεάν 
πρόσβασης σε αυτά.

Αιτιολόγηση

Χρειάζεται  κλίμα αμοιβαίας εμπιστοσύνης και ασφάλειας μεταξύ ερευνητών και εκπροσώπων 
του τομέα της αλιείας (βιομηχανίες, μικρομεσαίες επιχειρήσεις, καταναλωτές, φορείς χάραξης 
πολιτικής κλπ.) προκειμένου να βελτιωθούν τα επιστημονικά δεδομένα και η γνώση που 
απαιτούνται για την αποτελεσματική εφαρμογή των μέτρων. Η στοχευμένη έρευνα και τα 
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αξιόπιστα επιστημονικά δεδομένα θα συμβάλουν στην αντιμετώπιση των τεχνικών, κοινωνικών 
και οικονομικών αναγκών του κλάδου και των περιβαλλοντικών απαιτήσεων.

Τροπολογία 16

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα 1 – μέρος ΙΙΙ – σημείο 2 – σημείο 2.3. – στοιχείο γ – παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Θα πρέπει επίσης να προωθηθεί η 
συνεργασία και η ανάπτυξη ισχυρότερων 
δεσμών μεταξύ ατόμων που ασχολούνται 
με τη θαλάσσια και ναυτιλιακή έρευνα 
και ερευνητών που δραστηριοποιούνται 
σε άλλους τομείς (περιβάλλον, ενέργεια, 
μεταφορές κ.λπ.). Οι εν λόγω τομείς 
αλληλοσυμπληρώνονται και, ως εκ 
τούτου, θα πρέπει να αναπτυχθούν 
ισχυρότερες σχέσεις μεταξύ τους.

Τροπολογία 17

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα 1 – μέρος ΙΙΙ – σημείο 2 – σημείο 2.3. – στοιχείο γ – παράγραφος 1 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Στο πλαίσιο αυτό, θα πρέπει να 
καταβληθεί προσπάθεια για να καλυφθεί 
το χάσμα μεταξύ βασικής και 
εφαρμοσμένης έρευνας και να 
υπογραμμιστεί ότι η αριστεία στην έρευνα 
περιλαμβάνει τη βασική αλλά και την 
εφαρμοσμένη έρευνα.

Αιτιολόγηση

Η κλίμακα αριστείας αποτελεί τον πυρήνα του Ορίζοντα 2020, αλλά θα πρέπει να λαμβάνεται 
υπόψη το γεγονός ότι η αριστεία περιλαμβάνει επίσης και την εφαρμοσμένη έρευνα. Ο 
Ορίζοντας 2020 αποδίδει προσοχή στην καινοτομία και την πρακτική εφαρμογή της γνώσης και 
της έρευνας.
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Τροπολογία 18

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα 1 – μέρος ΙΙΙ – σημείο 2 – σημείο 2.3. – στοιχείο γ – παράγραφος 1 γ (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Οι συνέργειες και η στενότερη 
συνεργασία με τα διαρθρωτικά ταμεία θα 
συμβάλουν στο να δοθεί ώθηση στη 
θαλάσσια και ναυτιλιακή έρευνα και θα 
έχουν θετικά αποτελέσματα σε 
περιβαλλοντικό, κοινωνικό και 
οικονομικό επίπεδο. Η χρηματοδότηση 
ενός προγράμματος από διάφορες πηγές 
θα συμβάλει επίσης στο να δοθεί ώθηση 
στη συμμετοχή των περιφερειών στις 
ερευνητικές προσπάθειες της ΕΕ.

Αιτιολόγηση

Τα θαλάσσια περιβάλλοντα και οι σχετικές δραστηριότητες διαδραματίζουν βασικό ρόλο στην 
κοινωνική και οικονομική ανάπτυξη της Ευρώπης και πιο συγκεκριμένα στην ανάπτυξη των 
ευρωπαϊκών περιφερειών.  Η συνεργασία με τα διαρθρωτικά ταμεία θα έχει θετικό αποτέλεσμα 
στον αλιευτικό κλάδο μέσω στοχευμένων δράσεων σε εθνικό και περιφερειακό επίπεδο. 

Τροπολογία 19

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα 1 – μέρος ΙΙΙ – σημείο 2 – σημείο 2.3. – στοιχείο γ – παράγραφος 1 δ (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η στενότερη συνεργασία και ο καλός 
συντονισμός με το Ευρωπαϊκό Ταμείο 
Θάλασσας και Αλιείας  είναι αναγκαία 
στοιχεία για την αποφυγή επικαλύψεων 
και την υποστήριξη της ενεργού 
συμμετοχής του τομέα της αλιείας σε 
ευρωπαϊκά σχέδια.

Αιτιολόγηση

Ο ουσιαστικός συντονισμός και η συμπληρωματικότητα των δράσεων στο πλαίσιο του 
«Ορίζοντας 2020» με τις δράσεις που χρηματοδοτεί το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και 
Αλιείας  είναι αναγκαία στοιχεία για την αποφυγή επικαλύψεων και επαναλήψεων. 
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Τροπολογία 20

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα 1 – μέρος ΙΙΙ – σημείο 2 – σημείο 2.3. – στοιχείο γ – παράγραφος 1 ε (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Προκειμένου να συνάδουν με την Κοινή 
Αλιευτική Πολιτική, οι δραστηριότητες 
λαμβάνουν επίσης υπόψη μια προσέγγιση 
από τη βάση προς την κορυφή και 
επιδεικνύουν μεγαλύτερη προσοχή στο 
θέμα της συνεργασίας σε εθνικό και 
περιφερειακό επίπεδο. 

Αιτιολόγηση

Η προσέγγιση της ΕΕ από την κορυφή στη βάση στον τομέα της αλιείας απέτυχε ενώ σήμερα 
καθίσταται σαφής η γενικευμένη ανάγκη για καλύτερη επικοινωνία με τους ενδιαφερομένους. 
Οι περιφέρειες καλούνται να διαδραματίσουν σημαντικό ρόλο στη θαλάσσια και ναυτιλιακή 
έρευνα. Οι παράκτιες και νησιωτικές κοινότητες μπορούν να προωθήσουν την έρευνα και την 
καινοτομία με την εμπειρογνωμοσύνη και την πρακτική τους γνώση.

Τροπολογία 21

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα 1 – μέρος ΙΙΙ – σημείο 2 – σημείο 2.3. – στοιχείο δ –  παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Σκοπός είναι η προώθηση βιώσιμων και 
ανταγωνιστικών ευρωπαϊκών βιομηχανιών 
βιολογικής βάσης, χαμηλών εκπομπών 
διοξειδίου του άνθρακα και αποδοτικών ως 
προς τη χρήση των πόρων. Οι 
δραστηριότητες θα επικεντρωθούν στην 
προώθηση της βιοοικονομίας με τη 
μετατροπή των συμβατικών βιομηχανικών 
διεργασιών και προϊόντων σε διεργασίες 
και προϊόντα βιολογικής προέλευσης και 
αποδοτικά από ενεργειακή άποψη, στην 
ανάπτυξη ολοκληρωμένων 
βιοδιυλιστηρίων με χρήση βιομάζας από 
την πρωτογενή παραγωγή, βιολογικών 
αποβλήτων και βιομηχανικών 
υποπροϊόντων βιολογικής προέλευσης, και 
στο άνοιγμα νέων αγορών με στήριξη της 

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 
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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.

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
θάλασσας, καθώς και στις αλλαγές της 
χρήσης γης και θάλασσας.

Τροπολογία 22

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα 1 – μέρος ΙΙΙ – σημείο 5 – σημείο 5,1. – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Οι αυξανόμενες επιπτώσεις της αλλαγής 
του κλίματος και των περιβαλλοντικών 
προβλημάτων, όπως η οξίνιση των 
ωκεανών, η τήξη των πάγων στην 
Αρκτική, η υποβάθμιση και χρήση του 
εδάφους, η έλλειψη νερού, η χημική 
ρύπανση και η απώλεια της 
βιοποικιλότητας καταδεικνύουν ότι ο 
πλανήτης πλησιάζει στα όρια της 
βιωσιμότητάς του. Παραδείγματος χάριν, 
χωρίς βελτίωση της αποδοτικότητας, η 
ζήτηση νερού αναμένεται να υπερβεί την 
παροχή κατά 40% σε 20 χρόνια. Τα δάση 
εξαφανίζονται με έναν ανησυχητικά υψηλό 
ρυθμό 5 εκατομμυρίων εκταρίων ετησίως.
Οι αλληλεπιδράσεις μεταξύ πόρων 
μπορούν να προκαλέσουν συστημικούς 
κινδύνους – η εξάντληση ενός πόρου 
δημιουργεί ένα μη αναστρέψιμο σημείο 
καμπής για τους άλλους πόρους και τα 
οικοσυστήματα. Με βάση τις τρέχουσες 
τάσεις, μέχρι το 2050 για να εξυπηρετηθεί 
ο αυξανόμενος παγκόσμιος πληθυσμός θα 
χρειαστεί το ισοδύναμο περισσότερων από 
δύο πλανητών μεγέθους Γης.

Οι αυξανόμενες επιπτώσεις της αλλαγής 
του κλίματος και των περιβαλλοντικών 
προβλημάτων, όπως η οξίνιση των 
ωκεανών, οι μεταβολές στη θαλάσσια 
κυκλοφορία, η αύξηση της θερμοκρασίας 
των θαλάσσιων υδάτων, η τήξη των 
πάγων στην Αρκτική, η υποβάθμιση και 
χρήση του εδάφους, η έλλειψη νερού, η 
χημική ρύπανση και η απώλεια της 
βιοποικιλότητας καταδεικνύουν ότι ο 
πλανήτης πλησιάζει στα όρια της 
βιωσιμότητάς του. Παραδείγματος χάριν, 
χωρίς βελτίωση της αποδοτικότητας, η 
ζήτηση νερού αναμένεται να υπερβεί την 
παροχή κατά 40% σε 20 χρόνια. Τα δάση 
εξαφανίζονται με έναν ανησυχητικά υψηλό 
ρυθμό 5 εκατομμυρίων εκταρίων ετησίως.
Οι αλληλεπιδράσεις μεταξύ πόρων 
μπορούν να προκαλέσουν συστημικούς 
κινδύνους – η εξάντληση ενός πόρου 
δημιουργεί ένα μη αναστρέψιμο σημείο 
καμπής για τους άλλους πόρους και τα 
οικοσυστήματα. Με βάση τις τρέχουσες 
τάσεις, μέχρι το 2050 για να εξυπηρετηθεί 
ο αυξανόμενος παγκόσμιος πληθυσμός θα 
χρειαστεί το ισοδύναμο περισσότερων από 
δύο πλανητών μεγέθους Γης.

Τροπολογία 23
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Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα 1 – μέρος ΙΙΙ – σημείο 5 – σημείο 5.2. – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

Η αντιμετώπιση της διαθεσιμότητας 
πρώτων υλών απαιτεί συντονισμένες 
προσπάθειες έρευνας και καινοτομίας σε 
πολλούς επιστημονικούς κλάδους και 
τομείς για να καταστεί δυνατή η εξεύρεση 
ασφαλών, οικονομικά εφικτών, 
περιβαλλοντικά ορθολογικών και 
κοινωνικά αποδεκτών λύσεων σε όλη την 
αξιακή αλυσίδα (αναζήτηση, εξόρυξη, 
επεξεργασία, επαναχρησιμοποίηση, 
ανακύκλωση και υποκατάσταση). Οι 
προκλήσεις που αφορούν τα ύδατα 
περιλαμβάνουν τη χρήση των υδάτων σε 
αγροτικά, αστικά και βιομηχανικά 
περιβάλλοντα και την προστασία των 
υδάτινων και θαλάσσιων 
οικοσυστημάτων. Η καινοτομία σε αυτούς 
τους τομείς θα προσφέρει ευκαιρίες για 
ανάπτυξη και θέσεις εργασίας, καθώς και 
καινοτόμες επιλογές που αφορούν την 
επιστήμη, την τεχνολογία, την οικονομία, 
την πολιτική και τη διακυβέρνηση. Για τον 
λόγο αυτό, προετοιμάζονται ευρωπαϊκές 
συμπράξεις καινοτομίας για την αποδοτική 
χρήση των υδάτινων πόρων και των 
πρώτων υλών.

Τροπολογία 24

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα 1 – μέρος ΙΙΙ – σημείο 6.3 – σημείο 6.3.1. – παράγραφος 2 – στοιχείο β α 
(νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(βα) προσπάθειες να αντιμετωπίζονται τα 
ευρωπαϊκά μοντέλα κοινωνικής συνοχής 
και ευημερίας ως διεθνή μέτρα 
σύγκρισης· επίσης τήρηση των 
συστάσεων της ΔΟΕ που αφορούν την 
υποστήριξη της έρευνας και της 
κατάρτισης για την υγεία, την υγιεινή και 
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την ασφάλεια στον χώρο εργασίας.

Τροπολογία 25

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα 1 – μέρος IV – σημείο 3 – σημείο 3.3. – στοιχείο β – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(β) Επισιτιστική ασφάλεια, βιώσιμη 
γεωργία, έρευνα στον τομέα της 
θάλασσας και της ναυτιλίας, και 
βιοοικονομία.

(β) Επισιτιστική ασφάλεια, βιώσιμη 
γεωργία, παραγωγικές θάλασσες και 
ωκεανοί και βιοοικονομία

Τροπολογία 26

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα 1 – μέρος IV – σημείο 3 – σημείο 3.3. – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Στήριξη της ανάπτυξης, της υλοποίησης 
και της παρακολούθησης των ευρωπαϊκών 
πολιτικών για τη γεωργία και την αλιεία, 
συμπεριλαμβανομένης της ασφάλειας των 
τροφίμων και της επισιτιστικής ασφάλειας 
και της ανάπτυξης της βιολογικής 
οικονομίας μέσω π.χ. προβλέψεων για τη 
φυτική παραγωγή, τεχνικών και 
κοινωνικοοικονομικών αναλύσεων και 
μοντελοποίησης.

Στήριξη της ανάπτυξης, της υλοποίησης 
και της παρακολούθησης των ευρωπαϊκών 
πολιτικών για τη γεωργία, την αλιεία και 
την υδατοκαλλιέργεια, 
συμπεριλαμβανομένης της ασφάλειας των 
τροφίμων και της επισιτιστικής ασφάλειας 
και της ανάπτυξης της βιοοικονομίας μέσω 
π.χ. προβλέψεων για τη φυτική παραγωγή, 
τεχνικών και κοινωνικοοικονομικών 
αναλύσεων και μοντελοποίησης και 
επιστημονικής και τεχνικής βάσης για τη 
διαχείριση της αλιείας.

Αιτιολόγηση

Η επιστημονική και τεχνική βάση θα συμβάλει στη βιώσιμη διαχείριση της αλιείας επί 
παραδείγματι με τη χρήση περισσότερο επιλεκτικών εργαλείων και άλλων μέσων φιλικότερων 
προς το περιβάλλον.

Τροπολογία 27

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα 1 – μέρος V – σημείο 1 – παράγραφος 2
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

Η Ευρώπη αντιμετωπίζει πολλές 
διαρθρωτικές αδυναμίες όσον αφορά στην 
ικανότητα καινοτομίας και στην ικανότητα 
παροχής νέων υπηρεσιών, προϊόντων και 
διαδικασιών. Μεταξύ των κυριότερων υπό 
εξέταση θεμάτων είναι οι σχετικά χαμηλές 
επιδόσεις της Ευρώπης στην προσέλκυση 
και συγκράτηση ταλέντων, η πλημμελής 
χρησιμοποίηση των υφιστάμενων 
πλεονεκτημάτων της έρευνας όσον αφορά 
τη δημιουργία οικονομικής και κοινωνικής 
αξίας, η έλλειψη αποτελεσμάτων έρευνας 
που μεταφέρονται στην αγορά, τα χαμηλά 
επίπεδα επιχειρηματικής δραστηριότητας
και η απουσία επιχειρηματικής 
νοοτροπίας, η περιορισμένη μόχλευση 
ιδιωτικών επενδύσεων στην Ε&Α, το 
εύρος των πόρων, συμπεριλαμβανομένων 
των ανθρώπινων πόρων, στους πόλους 
αριστείας που είναι ανεπαρκές για τον 
ανταγωνισμό σε παγκόσμιο επίπεδο, και ο 
υπερβολικός αριθμός φραγμών στη 
συνεργασία εντός του τριγώνου της 
γνώσης που συγκροτούν η τριτοβάθμια 
εκπαίδευση, η έρευνα και οι επιχειρήσεις 
σε ευρωπαϊκό επίπεδο.

Τροπολογία 28

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα 1 – μέρος V – σημείο 3 – στοιχείο γ – τίτλος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(γ) Προώθηση ταλαντούχων και 
εξειδικευμένων ατόμων, και ατόμων με 
επιχειρηματικό πνεύμα, μέσω της 
εκπαίδευσης και της κατάρτισης

(γ) Προώθηση ταλαντούχων και 
εξειδικευμένων ατόμων και ατόμων με 
επιχειρηματικό πνεύμα, μέσω της υψηλής 
ποιότητας και στοχευμένης εκπαίδευσης 
και κατάρτισης

Αιτιολόγηση

Η εκπαίδευση και η κατάρτιση θα πρέπει να είναι στοχευμένες, δεδομένων των πραγματικών 
αναγκών των ευρωπαίων πολιτών.



AD\913182EL.doc 23/24 PE492.588v02-00

EL



PE492.588v02-00 24/24 AD\913182EL.doc

EL

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

Τίτλος Θέσπιση του προγράμματος - πλαίσιο για την έρευνα και την 
καινοτομία «Ορίζων 2020» (2014-2020)

Έγγραφα αναφοράς COM(2011)0809 – C7-0466/2011 – 2011/0401(COD)

Επιτροπή αρμόδια επί της ουσίας
       Ημερομ. αναγγελίας στην ολομέλεια

ITRE
13.12.2011

Γνωμοδότηση της
       Ημερομ. αναγγελίας στην ολομέλεια

PECH
13.12.2011

Συντάκτης(τρια) γνωμοδότησης
       Ημερομηνία ορισμού

Ιωάννης Α. Τσουκαλάς
20.12.2011

Εξέταση στην επιτροπή 24.1.2012 31.5.2012 11.7.2012

Ημερομηνία έγκρισης 19.9.2012

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας +:
–:
0:

21
0
3

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική 
ψηφοφορία

Antonello Antinoro, Alain Cadec, Chris Davies, João Ferreira, Carmen 
Fraga Estévez, Pat the Cope Gallagher, Dolores García-Hierro 
Caraballo, Marek Józef Gróbarczyk, Ian Hudghton, Werner Kuhn, 
Isabella Lövin, Gabriel Mato Adrover, Guido Milana, Maria do Céu 
Patrão Neves, Crescenzio Rivellini, Ulrike Rodust, Raül Romeva i 
Rueda, Isabelle Thomas, Nils Torvalds, Jarosław Leszek Wałęsa, 
Κρίτων Αρσένης, Илияна Малинова Йотова

Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική 
ψηφοφορία

Jean-Paul Besset, Luis Manuel Capoulas Santos, Diane Dodds, Julie 
Girling, Ana Miranda, Jens Nilsson, Antolín Sánchez Presedo, 
Νικόλαος Σαλαβράκος, Ιωάννης Α. Τσουκαλάς

Αναπληρωτές (άρθρο 187, παρ. 2) 
παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Nuno Teixeira


