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Τροπολογία 10
Lambert van Nistelrooij

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(3) Ο κανονισμός (ΕΕ) αριθ. …/2013 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της … 2013, για τη θέσπιση 
του προγράμματος πλαισίου για την 
έρευνα και την καινοτομία «Ορίζοντας 
2020» (2014-2020)20 επιδιώκει να 
διασφαλίσει μεγαλύτερο αντίκτυπο στην 
έρευνα και την καινοτομία, συνδυάζοντας 
χρηματοδοτικούς πόρους από το 
πρόγραμμα πλαίσιο «Ορίζοντας 2020» και 
από τον ιδιωτικό τομέα σε συμπράξεις 
δημόσιου-ιδιωτικού τομέα σε βασικούς 
τομείς στους οποίους η έρευνα και η 
καινοτομία δύνανται να συμβάλουν στους 
ευρύτερους στόχους ανταγωνιστικότητας 
της Ένωσης και να συνδράμουν στην 
αντιμετώπιση κοινωνικών προκλήσεων. Η 
συμμετοχή της Ένωσης στις εν λόγω 
συμπράξεις μπορεί να λαμβάνει τη μορφή 
χρηματοδοτικών συνεισφορών σε κοινές 
επιχειρήσεις που συγκροτούνται βάσει του 
άρθρου 187 της Συνθήκης δυνάμει της 
απόφασης αριθ. 1982/2006/ΕΚ.

(3) Ο κανονισμός (ΕΕ) αριθ. …/2013 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της [...]… 2013 για τη 
θέσπιση του προγράμματος «Ορίζοντας 
2020» - Πρόγραμμα πλαίσιο για την 
έρευνα και την καινοτομία (2014-2020)20 
επιδιώκει να διασφαλίσει μεγαλύτερο 
αντίκτυπο στην έρευνα και την καινοτομία, 
συνδυάζοντας χρηματοδοτικούς πόρους 
από το πρόγραμμα πλαίσιο «Ορίζοντας 
2020» και από τον ιδιωτικό τομέα σε 
συμπράξεις δημόσιου-ιδιωτικού τομέα σε 
βασικούς τομείς στους οποίους η έρευνα 
και η καινοτομία δύνανται να συμβάλουν 
στους ευρύτερους στόχους 
ανταγωνιστικότητας της Ένωσης, να 
κινητοποιήσουν τις ιδιωτικές επενδύσεις  
και να συνδράμουν στην αντιμετώπιση 
κοινωνικών προκλήσεων. Οι εν λόγω 
συμπράξεις πρέπει να βασίζονται σε 
μακροπρόθεσμη δέσμευση, 
συμπεριλαμβανομένης της ισόρροπης 
συνεισφοράς όλων των εταίρων, να 
λογοδοτούν σε σχέση με την επίτευξη των 
στόχων τους και να είναι εναρμονισμένες 
με τους στρατηγικούς στόχους της 
Ένωσης που αφορούν την έρευνα, την 
ανάπτυξη και την καινοτομία. Ο τρόπος 
διακυβέρνησης και διαχείρισης των 
συμπράξεων αυτών θα πρέπει να είναι 
ανοικτός, διαφανής, αποτελεσματικός και 
αποδοτικός και να παρέχει την ευκαιρία 
για συμμετοχή σε ευρύ φάσμα 
ενδιαφερομένων, ενεργών στα 
συγκεκριμένα πεδία. Η συμμετοχή της 
Ένωσης στις εν λόγω συμπράξεις μπορεί 
να λαμβάνει τη μορφή χρηματοδοτικών 
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συνεισφορών σε κοινές επιχειρήσεις που 
συγκροτούνται βάσει του άρθρου 187 της 
Συνθήκης δυνάμει της απόφασης αριθ. 
1982/2006/ΕΚ.

__________________ __________________
20 ΕΕ … [H2020 FP] 20 ΕΕ … [H2020 FP]

Or. en

Τροπολογία 11
Jens Nilsson

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 7

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(7) Η BIC είναι μη κερδοσκοπική 
οργάνωση που δημιουργήθηκε με σκοπό 
να εκπροσωπεί τη βιομηχανική ομάδα που 
παρέχει στήριξη στην κοινή τεχνολογική 
πρωτοβουλία για τις βιομηχανίες 
βιοπροϊόντων. Τα μέλη της καλύπτουν 
ολόκληρη την αξιακή αλυσίδα 
βιοπροϊόντων και περιλαμβάνουν μεγάλες 
βιομηχανίες, μικρομεσαίες επιχειρήσεις 
(ΜΜΕ), περιφερειακούς συνεργατικούς 
σχηματισμούς, ευρωπαϊκές εμπορικές 
ενώσεις και ευρωπαϊκές τεχνολογικές 
πλατφόρμες. Σκοπός της BIC είναι να 
διασφαλίζει και να προωθεί την 
τεχνολογική και οικονομική ανάπτυξη των 
βιομηχανιών βιοπροϊόντων στην Ευρώπη.
Αίτηση μέλους μπορεί να υποβάλει 
οποιοσδήποτε ενδιαφερόμενος φορέας από 
ολόκληρη την αξιακή αλυσίδα 
βιοπροϊόντων. Η BIC εφαρμόζει γενικές 
αρχές ανοίγματος και διαφάνειας όσον 
αφορά τα μέλη της, διασφαλίζοντας ευρεία 
συμμετοχή του κλάδου.

(7) Η BIC είναι μη κερδοσκοπική 
οργάνωση που δημιουργήθηκε με σκοπό 
να εκπροσωπεί τη βιομηχανική ομάδα που 
παρέχει στήριξη στην κοινή τεχνολογική 
πρωτοβουλία για τις βιομηχανίες 
βιοπροϊόντων. Τα μέλη της καλύπτουν 
ολόκληρη την αξιακή αλυσίδα 
βιοπροϊόντων και περιλαμβάνουν μεγάλες 
βιομηχανίες, μικρομεσαίες επιχειρήσεις 
(ΜΜΕ), περιφερειακούς συνεργατικούς 
σχηματισμούς, ευρωπαϊκές εμπορικές 
ενώσεις και ευρωπαϊκές τεχνολογικές 
πλατφόρμες. Σκοπός της BIC είναι να 
διασφαλίζει και να προωθεί την 
τεχνολογική και οικονομική ανάπτυξη των 
βιομηχανιών βιοπροϊόντων στην Ευρώπη. 
Αίτηση μέλους μπορεί να υποβάλει 
οποιοσδήποτε ενδιαφερόμενος φορέας από 
ολόκληρη την αξιακή αλυσίδα 
βιοπροϊόντων. Η BIC εφαρμόζει γενικές 
αρχές ανοίγματος και διαφάνειας όσον 
αφορά τα μέλη της και τη λήψη 
αποφάσεων, διασφαλίζοντας ευρεία 
συμμετοχή του κλάδου.

Or. sv
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Τροπολογία 12
Lambert van Nistelrooij

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 7

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(7) Η BIC είναι μη κερδοσκοπική 
οργάνωση που δημιουργήθηκε με σκοπό 
να εκπροσωπεί τη βιομηχανική ομάδα που 
παρέχει στήριξη στην κοινή τεχνολογική 
πρωτοβουλία για τις βιομηχανίες 
βιοπροϊόντων. Τα μέλη της καλύπτουν 
ολόκληρη την αξιακή αλυσίδα 
βιοπροϊόντων και περιλαμβάνουν μεγάλες 
βιομηχανίες, μικρομεσαίες επιχειρήσεις 
(ΜΜΕ), περιφερειακούς συνεργατικούς 
σχηματισμούς, ευρωπαϊκές εμπορικές 
ενώσεις και ευρωπαϊκές τεχνολογικές 
πλατφόρμες. Σκοπός της BIC είναι να 
διασφαλίζει και να προωθεί την 
τεχνολογική και οικονομική ανάπτυξη των 
βιομηχανιών βιοπροϊόντων στην Ευρώπη. 
Αίτηση μέλους μπορεί να υποβάλει 
οποιοσδήποτε ενδιαφερόμενος φορέας από 
ολόκληρη την αξιακή αλυσίδα 
βιοπροϊόντων.    Η BIC εφαρμόζει γενικές 
αρχές ανοίγματος και διαφάνειας όσον 
αφορά τα μέλη της, διασφαλίζοντας ευρεία
συμμετοχή του κλάδου.

(7) Η BIC είναι μη κερδοσκοπική 
οργάνωση που δημιουργήθηκε με σκοπό 
να εκπροσωπεί τη βιομηχανική ομάδα που 
παρέχει στήριξη στην κοινή τεχνολογική 
πρωτοβουλία για τις βιομηχανίες 
βιοπροϊόντων. Τα μέλη της καλύπτουν 
ολόκληρη την αξιακή αλυσίδα 
βιοπροϊόντων και περιλαμβάνουν μεγάλες 
βιομηχανίες, μικρομεσαίες επιχειρήσεις 
(ΜΜΕ), περιφερειακούς συνεργατικούς 
σχηματισμούς, ευρωπαϊκές εμπορικές 
ενώσεις και ευρωπαϊκές τεχνολογικές 
πλατφόρμες. Σκοπός της BIC είναι να 
διασφαλίζει και να προωθεί την 
τεχνολογική και οικονομική ανάπτυξη των 
βιομηχανιών βιοπροϊόντων στην Ευρώπη. 
Αίτηση μέλους μπορεί να υποβάλει 
οποιοσδήποτε ενδιαφερόμενος φορέας από 
ολόκληρη την αξιακή αλυσίδα 
βιοπροϊόντων. Η BIC εφαρμόζει τις
γενικές αρχές ανοίγματος και διαφάνειας 
όσον αφορά τα μέλη της, όπως ορίζονται 
στο πρόγραμμα πλαίσιο, διασφαλίζοντας 
την ευρύτερη δυνατή συμμετοχή του 
κλάδου και των ΜΜΕ.

Or. en

Τροπολογία 13
Jens Nilsson

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 10 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(10 a) Ορισμένα από τα μεγαλύτερα 
αποθέματα βιομάζας της Ένωσης 
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βρίσκονται στις πλέον αραιοκατοικημένες 
περιοχές της Ένωσης. Για το λόγο αυτό 
είναι μέγιστης σημασίας το έργο και οι 
δυνατότητες που προσφέρει η κοινή 
πρωτοβουλία να απευθυνθούν επίσης σ’ 
αυτές τις πιο απομακρυσμένες περιοχές.

Or. sv

Τροπολογία 14
Jens Nilsson

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 11

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(11) Η κοινή τεχνολογική πρωτοβουλία για 
τις βιομηχανίες βιοπροϊόντων θα πρέπει να 
μετριάζει κάθε είδους ανεπάρκειες της 
αγοράς που αποθαρρύνουν τις ιδιωτικές 
επενδύσεις σε δραστηριότητες 
προανταγωνιστικής έρευνας, επίδειξης και 
εκκίνησης για τις βιομηχανίες 
βιοπροϊόντων στην Ευρώπη. Ειδικότερα, 
θα πρέπει να εξακριβώνει τη 
διαθεσιμότητα αξιόπιστου εφοδιασμού με 
βιομάζα, λαμβάνοντας υπόψη άλλες 
ανταγωνιστικές κοινωνικές και 
περιβαλλοντικές απαιτήσεις, και να 
στηρίζει την ανάπτυξη προηγμένων 
τεχνολογιών επεξεργασίας, 
δραστηριοτήτων επίδειξης μεγάλης 
κλίμακας και μέσων πολιτικής, μειώνοντας 
με τον τρόπο αυτό τον κίνδυνο για τις 
ιδιωτικές επενδύσεις έρευνας και 
καινοτομίας για την ανάπτυξη βιώσιμων 
και ανταγωνιστικών βιοπροϊόντων και 
βιοκαυσίμων.

(11) Η κοινή τεχνολογική πρωτοβουλία για 
τις βιομηχανίες βιοπροϊόντων θα πρέπει να 
μετριάζει κάθε είδους ανεπάρκειες της 
αγοράς που αποθαρρύνουν τις ιδιωτικές 
επενδύσεις σε δραστηριότητες 
προανταγωνιστικής έρευνας, επίδειξης και 
εκκίνησης για τις βιομηχανίες 
βιοπροϊόντων στην Ευρώπη. Ειδικότερα, 
θα πρέπει να εξακριβώνει τη 
διαθεσιμότητα αξιόπιστου και 
διατηρήσιμου εφοδιασμού με βιομάζα, 
λαμβάνοντας υπόψη άλλες ανταγωνιστικές 
κοινωνικές και περιβαλλοντικές 
απαιτήσεις, και να στηρίζει την ανάπτυξη 
προηγμένων τεχνολογιών επεξεργασίας 
μεγάλης και μικρής κλίμακας, 
δραστηριοτήτων επίδειξης μεγάλης 
κλίμακας και μέσων πολιτικής, μειώνοντας 
με τον τρόπο αυτό τον κίνδυνο για τις 
ιδιωτικές επενδύσεις έρευνας και 
καινοτομίας για την ανάπτυξη βιώσιμων 
και ανταγωνιστικών βιοπροϊόντων και 
βιοκαυσίμων.

Or. sv
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Τροπολογία 15
Oldřich Vlasák

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 11

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(11) Η κοινή τεχνολογική πρωτοβουλία για 
τις βιομηχανίες βιοπροϊόντων θα πρέπει να 
μετριάζει κάθε είδους ανεπάρκειες της 
αγοράς που αποθαρρύνουν τις ιδιωτικές 
επενδύσεις σε δραστηριότητες 
προανταγωνιστικής έρευνας, επίδειξης και 
εκκίνησης για τις βιομηχανίες 
βιοπροϊόντων στην Ευρώπη. Ειδικότερα, 
θα πρέπει να εξακριβώνει τη 
διαθεσιμότητα αξιόπιστου εφοδιασμού με 
βιομάζα, λαμβάνοντας υπόψη άλλες 
ανταγωνιστικές κοινωνικές και 
περιβαλλοντικές απαιτήσεις, και να 
στηρίζει την ανάπτυξη προηγμένων 
τεχνολογιών επεξεργασίας, 
δραστηριοτήτων επίδειξης μεγάλης 
κλίμακας και μέσων πολιτικής, μειώνοντας 
με τον τρόπο αυτό τον κίνδυνο για τις 
ιδιωτικές επενδύσεις έρευνας και 
καινοτομίας για την ανάπτυξη βιώσιμων 
και ανταγωνιστικών βιοπροϊόντων και 
βιοκαυσίμων.

(11) Η κοινή τεχνολογική πρωτοβουλία για 
τις βιομηχανίες βιοπροϊόντων θα πρέπει να 
μετριάζει κάθε είδους ανεπάρκειες της 
αγοράς που αποθαρρύνουν τις ιδιωτικές 
επενδύσεις σε δραστηριότητες 
προανταγωνιστικής έρευνας, επίδειξης και 
εκκίνησης για τις βιομηχανίες 
βιοπροϊόντων στην Ευρώπη. Ειδικότερα, 
θα πρέπει να στηρίζει την ανάπτυξη 
προηγμένων τεχνολογιών επεξεργασίας, 
δραστηριοτήτων επίδειξης μεγάλης 
κλίμακας και μέσων πολιτικής, μειώνοντας 
με τον τρόπο αυτό τον κίνδυνο για τις 
ιδιωτικές επενδύσεις έρευνας και 
καινοτομίας για την ανάπτυξη βιώσιμων 
και ανταγωνιστικών βιοπροϊόντων και 
βιοκαυσίμων και επιτρέποντας σε όλους 
τους ενδιαφερομένους, 
συμπεριλαμβανομένων εκείνων στις 
αγροτικές περιφέρειες, να επωφεληθούν 
από την πρωτοβουλία αυτή.

Or. en

Τροπολογία 16
Jens Nilsson

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 12

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(12) Η κοινή τεχνολογική πρωτοβουλία για 
τις βιομηχανίες βιοπροϊόντων θα πρέπει να 
αποτελεί μια σύμπραξη δημόσιου-
ιδιωτικού φορέα με στόχο την αύξηση των 
επενδύσεων για την ανάπτυξη βιώσιμου 

(12) Η κοινή τεχνολογική πρωτοβουλία για 
τις βιομηχανίες βιοπροϊόντων θα πρέπει να 
αποτελεί μια σύμπραξη δημόσιου-
ιδιωτικού φορέα με στόχο την αύξηση και 
επέκταση των επενδύσεων για την 
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βιομηχανικού τομέα βιοπροϊόντων στην 
Ευρώπη. Θα πρέπει να αποφέρει 
περιβαλλοντικά και κοινωνικοοικονομικά 
οφέλη στους ευρωπαίους πολίτες, να 
αυξήσει την ανταγωνιστικότητα της 
Ευρώπης και να συμβάλει στην καθιέρωση 
της Ευρώπης ως βασικού παράγοντα στην 
έρευνα, την επίδειξη και την εκκίνηση 
εφαρμογής προηγμένων βιοπροϊόντων και 
βιοκαυσίμων.

ανάπτυξη βιώσιμου βιομηχανικού τομέα 
βιοπροϊόντων στην Ευρώπη. Θα πρέπει να 
αποφέρει περιβαλλοντικά και 
κοινωνικοοικονομικά οφέλη στους 
ευρωπαίους πολίτες, να αυξήσει την 
ανταγωνιστικότητα της Ευρώπης και να 
συμβάλει στην καθιέρωση της Ευρώπης ως 
βασικού παράγοντα στην έρευνα, την 
επίδειξη και την εκκίνηση εφαρμογής 
προηγμένων βιοπροϊόντων και 
βιοκαυσίμων.

Or. sv

Τροπολογία 17
Vasilica Viorica Dăncilă

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 12

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(12) Η κοινή τεχνολογική πρωτοβουλία για 
τις βιομηχανίες βιοπροϊόντων θα πρέπει να 
αποτελεί μια σύμπραξη δημόσιου-
ιδιωτικού φορέα με στόχο την αύξηση των 
επενδύσεων για την ανάπτυξη βιώσιμου 
βιομηχανικού τομέα βιοπροϊόντων στην 
Ευρώπη. Θα πρέπει να αποφέρει 
περιβαλλοντικά και κοινωνικοοικονομικά 
οφέλη στους ευρωπαίους πολίτες, να 
αυξήσει την ανταγωνιστικότητα της 
Ευρώπης και να συμβάλει στην καθιέρωση 
της Ευρώπης ως βασικού παράγοντα στην 
έρευνα, την επίδειξη και την εκκίνηση 
εφαρμογής προηγμένων βιοπροϊόντων και 
βιοκαυσίμων.

(12) Η κοινή τεχνολογική πρωτοβουλία για 
τις βιομηχανίες βιοπροϊόντων θα πρέπει να 
αποτελεί σύμπραξη δημόσιου-ιδιωτικού 
φορέα με στόχο την αύξηση των 
επενδύσεων για την ανάπτυξη βιώσιμου 
βιομηχανικού τομέα βιοπροϊόντων στην 
Ευρώπη, λαμβάνοντας υπόψη ότι η 
βιομηχανία βιοπροϊόντων μπορεί να 
συμβάλει σημαντικά στην επίτευξη του 
στόχου της έξυπνης, βιώσιμης και χωρίς 
αποκλεισμούς ανάπτυξης έως το 2020.
Θα πρέπει να αποφέρει περιβαλλοντικά και 
κοινωνικοοικονομικά οφέλη στους 
ευρωπαίους πολίτες, να αυξήσει την 
ανταγωνιστικότητα της Ευρώπης και να 
συμβάλει στην καθιέρωση της Ευρώπης ως 
βασικού παράγοντα στην έρευνα, την 
επίδειξη και την εκκίνηση εφαρμογής 
προηγμένων βιοπροϊόντων και 
βιοκαυσίμων.

Or. ro
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Τροπολογία 18
Jens Nilsson

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 13

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(13) Ο στόχος της κοινής τεχνολογικής 
πρωτοβουλίας για τις βιομηχανίες 
βιοπροϊόντων συνίσταται στην εφαρμογή 
ενός προγράμματος δραστηριοτήτων 
έρευνας και καινοτομίας στην Ευρώπη, το 
οποίο θα αξιολογεί τη διαθεσιμότητα 
ανανεώσιμων βιολογικών πόρων που 
μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την 
παραγωγή βιοϋλικών και θα στηρίζει επί 
της βάσης αυτής τη δημιουργία βιώσιμων 
αξιακών αλυσίδων στον κλάδο των 
βιοπροϊόντων. Οι εν λόγω δραστηριότητες 
θα πρέπει να υλοποιούνται μέσω 
συνεργασίας μεταξύ ενδιαφερόμενων 
φορέων από ολόκληρο το φάσμα των 
αξιακών αλυσίδων του κλάδου των 
βιοπροϊόντων, συμπεριλαμβανομένων των 
βιομηχανιών πρωτογενούς παραγωγής και 
μεταποίησης, των επώνυμων 
καταναλωτικών προϊόντων, των ΜΜΕ, 
των κέντρων έρευνας και τεχνολογίας και 
των πανεπιστημίων.

(13) Ο στόχος της κοινής τεχνολογικής 
πρωτοβουλίας για τις βιομηχανίες 
βιοπροϊόντων συνίσταται στην εφαρμογή 
ενός προγράμματος δραστηριοτήτων 
έρευνας και καινοτομίας στην Ευρώπη, το 
οποίο θα αξιολογεί τη διαθεσιμότητα 
ανανεώσιμων βιολογικών πόρων που 
μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την 
παραγωγή βιοϋλικών και θα στηρίζει επί 
της βάσης αυτής τη δημιουργία βιώσιμων 
αξιακών αλυσίδων στον κλάδο των 
βιοπροϊόντων. Οι εν λόγω δραστηριότητες 
θα πρέπει να υλοποιούνται μέσω ανοικτής 
και διαφανούς συνεργασίας μεταξύ 
ενδιαφερόμενων φορέων από ολόκληρο το 
φάσμα των αξιακών αλυσίδων του κλάδου 
των βιοπροϊόντων, συμπεριλαμβανομένων 
των βιομηχανιών πρωτογενούς παραγωγής 
και μεταποίησης, των επώνυμων 
καταναλωτικών προϊόντων, των ΜΜΕ, 
των κέντρων έρευνας και τεχνολογίας και 
των πανεπιστημίων.

Or. sv

Τροπολογία 19
Vasilica Viorica Dăncilă

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 13

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(13) Ο στόχος της κοινής τεχνολογικής 
πρωτοβουλίας για τις βιομηχανίες 
βιοπροϊόντων συνίσταται στην εφαρμογή 
ενός προγράμματος δραστηριοτήτων 
έρευνας και καινοτομίας στην Ευρώπη, το 

(13) Ο στόχος της κοινής τεχνολογικής 
πρωτοβουλίας για τις βιομηχανίες 
βιοπροϊόντων συνίσταται στην εφαρμογή 
ενός προγράμματος δραστηριοτήτων 
έρευνας και καινοτομίας στην Ευρώπη –
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οποίο θα αξιολογεί τη διαθεσιμότητα 
ανανεώσιμων βιολογικών πόρων που 
μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την 
παραγωγή βιοϋλικών και θα στηρίζει επί 
της βάσης αυτής τη δημιουργία βιώσιμων 
αξιακών αλυσίδων στον κλάδο των 
βιοπροϊόντων. Οι εν λόγω δραστηριότητες 
θα πρέπει να υλοποιούνται μέσω 
συνεργασίας μεταξύ ενδιαφερόμενων 
φορέων από ολόκληρο το φάσμα των 
αξιακών αλυσίδων του κλάδου των 
βιοπροϊόντων, συμπεριλαμβανομένων των 
βιομηχανιών πρωτογενούς παραγωγής και 
μεταποίησης, των επώνυμων 
καταναλωτικών προϊόντων, των ΜΜΕ, 
των κέντρων έρευνας και τεχνολογίας και 
των πανεπιστημίων.

λαμβανομένου υπόψη ότι η βιομηχανία 
βιοπροϊόντων συνιστά ακρογωνιαίο λίθο 
της βιοοικονομίας από την άποψη της 
προώθησης της ανάπτυξης και της 
δημιουργίας θέσεων απασχόλησης -  το 
οποίο θα αξιολογεί τη διαθεσιμότητα 
ανανεώσιμων βιολογικών πόρων που 
μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την 
παραγωγή βιοϋλικών και θα στηρίζει επί 
της βάσης αυτής τη δημιουργία βιώσιμων 
αξιακών αλυσίδων στον κλάδο των 
βιοπροϊόντων. Οι εν λόγω δραστηριότητες 
θα πρέπει να υλοποιούνται μέσω 
συνεργασίας μεταξύ ενδιαφερόμενων 
φορέων από ολόκληρο το φάσμα των 
αξιακών αλυσίδων του κλάδου των 
βιοπροϊόντων, συμπεριλαμβανομένων των 
βιομηχανιών πρωτογενούς παραγωγής και 
μεταποίησης, των επώνυμων 
καταναλωτικών προϊόντων, των ΜΜΕ, 
των κέντρων έρευνας και τεχνολογίας και 
των πανεπιστημίων.

Or. ro

Τροπολογία 20
Jens Nilsson

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 16

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(16) Για να επιτευχθεί ο μέγιστος 
αντίκτυπος, η κοινή επιχείρηση 
βιομηχανιών βιοπροϊόντων πρέπει να 
αναπτύξει στενές συνέργειες με άλλα 
προγράμματα της Ένωσης σε τομείς όπως 
η εκπαίδευση, το περιβάλλον, η 
ανταγωνιστικότητα και οι ΜΜΕ, και με τα 
ταμεία για την πολιτική συνοχής και την 
πολιτική για την αγροτική ανάπτυξη, τα 
οποία μπορούν να συμβάλουν ειδικά στην 
ενίσχυση της εθνικής και περιφερειακής 
ικανότητας έρευνας και καινοτομίας στο 
πλαίσιο στρατηγικών έξυπνης 
εξειδίκευσης.

(16) Για να επιτευχθεί ο μέγιστος 
αντίκτυπος, η κοινή επιχείρηση 
βιομηχανιών βιοπροϊόντων πρέπει να 
αναπτύξει στενές συνέργειες με άλλα 
προγράμματα της Ένωσης σε τομείς όπως 
η εκπαίδευση, το περιβάλλον, η 
ανταγωνιστικότητα και οι ΜΜΕ, και με τα 
ταμεία για την πολιτική συνοχής και την 
πολιτική για την αγροτική ανάπτυξη, τα 
οποία μπορούν να συμβάλουν ειδικά στην 
ενίσχυση της εθνικής και περιφερειακής 
ικανότητας έρευνας και καινοτομίας στο 
πλαίσιο στρατηγικών έξυπνης 
εξειδίκευσης. Είναι ουσιαστικής 
σημασίας η ενημέρωση για τις 
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προσπάθειες και τις δυνατότητες της 
κοινής επιχείρησης ως προς την 
υποστήριξη της δημιουργίας βιώσιμων 
αξιακών αλυσίδων να παρασχεθεί στους 
ενδιαφερόμενους φορείς.

Or. sv

Τροπολογία 21
Jens Nilsson

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 20

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(20) Για την επίτευξη των στόχων της η 
κοινή επιχείρηση ΒΒ θα πρέπει να παρέχει 
χρηματοδοτική στήριξη κυρίως με τη 
μορφή επιχορηγήσεων προς τους 
συμμετέχοντες, κατόπιν ανοικτών και 
ανταγωνιστικών προσκλήσεων υποβολής 
προτάσεων.

(20) Για την επίτευξη των στόχων της η 
κοινή επιχείρηση ΒΒ θα πρέπει να παρέχει 
χρηματοδοτική στήριξη κυρίως με τη 
μορφή επιχορηγήσεων προς τους 
συμμετέχοντες, κατόπιν ανοικτών, 
διαφανών και ανταγωνιστικών 
προσκλήσεων υποβολής προτάσεων.

Or. sv

Τροπολογία 22
Jens Nilsson

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 21 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(21 a) Για να διασφαλιστεί ότι οι 
μικρότεροι συμμετέχοντες και 
χρηματοδότες μπορούν επίσης να 
επωφεληθούν σε ισότιμη βάση, όλες οι 
επιχορηγήσεις, όπως και η επιλογή των 
σχεδίων, πρέπει να πραγματοποιούνται 
κατά τρόπο πλήρως διαφανή και ανοικτό.

Or. sv
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Τροπολογία 23
Jens Nilsson

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – στοιχείο β – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(β) να συμβάλει στους στόχους της κοινής 
τεχνολογικής πρωτοβουλίας για τις 
βιομηχανίες βιοπροϊόντων για 
αποδοτικότερη ως προς τη χρήση των 
πόρων και βιώσιμη οικονομία χαμηλών 
ανθρακούχων εκπομπών, ενισχύοντας 
επίσης την οικονομική ανάπτυξη και την 
απασχόληση, ιδίως σε αγροτικές περιοχές, 
μέσω της ανάπτυξης βιώσιμων και 
ανταγωνιστικών βιομηχανιών 
βιοπροϊόντων στην Ευρώπη, με βάση 
προηγμένα βιοδιυλιστήρια που λαμβάνουν 
βιομάζα από βιώσιμες πηγές·

(β) να συμβάλει στους στόχους της κοινής 
τεχνολογικής πρωτοβουλίας για τις 
βιομηχανίες βιοπροϊόντων για 
αποδοτικότερη ως προς τη χρήση των 
πόρων και βιώσιμη οικονομία χαμηλών 
ανθρακούχων εκπομπών, ενισχύοντας 
επίσης την οικονομική ανάπτυξη και την 
απασχόληση, ιδίως σε αγροτικές περιοχές 
και στις περιοχές με σημαντικούς πόρους 
βιομάζας και δυνατότητες για την 
ανάπτυξη βιοπροϊόντων, μέσω της 
ανάπτυξης βιώσιμων και ανταγωνιστικών 
βιομηχανιών βιοπροϊόντων στην Ευρώπη, 
με βάση προηγμένα βιοδιυλιστήρια που 
λαμβάνουν βιομάζα από βιώσιμες πηγές·

Or. sv

Τροπολογία 24
Jens Nilsson

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – στοιχείο β – υποσημείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(γ) επίδειξη τεχνολογιών που παράγουν 
νέα χημικά δομικά στοιχεία, νέα υλικά και 
νέα καταναλωτικά προϊόντα από 
ευρωπαϊκή βιομάζα, και οι οποίες 
αντικαθιστούν την ανάγκη μέσων 
παραγωγής ορυκτής προέλευσης·

(γ) επίδειξη και προώθηση τεχνολογικών 
λύσεων μεγάλης και μικρής κλίμακας που 
παράγουν νέα χημικά δομικά στοιχεία, νέα 
υλικά και νέα καταναλωτικά προϊόντα από 
ευρωπαϊκή βιομάζα, και οι οποίες 
αντικαθιστούν την ανάγκη μέσων 
παραγωγής ορυκτής προέλευσης·

Or. sv
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Τροπολογία 25
Jens Nilsson

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – στοιχείο β – υποσημείο δ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(δ) να αναπτύξει επιχειρηματικά μοντέλα 
με τη συμμετοχή οικονομικών παραγόντων 
από ολόκληρη την αξιακή αλυσίδα, από 
τον εφοδιασμό των μονάδων βιοδιύλισης 
με βιομάζα έως τους καταναλωτές υλικών, 
χημικών και καυσίμων βιολογικής
προέλευσης, μεταξύ άλλων και μέσω της 
δημιουργίας νέων διατομεακών 
διασυνδέσεων και της στήριξης 
διακλαδικών συνεργατικών σχηματισμών 
και

(δ) να αναπτύξει επιχειρηματικά μοντέλα 
με τη συμμετοχή οικονομικών παραγόντων 
από ολόκληρη την αξιακή αλυσίδα, από 
τον εφοδιασμό των μονάδων βιοδιύλισης 
με βιομάζα έως τους καταναλωτές υλικών, 
χημικών και καυσίμων βιολογικής 
προέλευσης, μεταξύ άλλων και μέσω της 
δημιουργίας νέων διατομεακών 
διασυνδέσεων, της συμβολής σε νέα 
διαπεριφερειακή και διακρατική 
συνεργασία και της στήριξης διακλαδικών 
συνεργατικών σχηματισμών και

Or. sv

Τροπολογία 26
Jens Nilsson

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – στοιχείο β – υποσημείο ε

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(ε) δημιουργία εμβληματικών μονάδων 
βιοδιύλισης, οι οποίες εφαρμόζουν τις 
τεχνολογίες και τα επιχειρηματικά μοντέλα 
για τα υλικά, χημικά και καύσιμα 
βιολογικής προέλευσης και παρουσιάζουν 
βελτιώσεις ως προς το κόστος και τις 
επιδόσεις σε επίπεδα ανταγωνιστικά με τις 
εναλλακτικές λύσεις ορυκτής προέλευσης.

(ε) δημιουργία εμβληματικών μονάδων 
βιοδιύλισης, οι οποίες εφαρμόζουν τις 
τεχνολογίες και τα επιχειρηματικά μοντέλα 
για τα υλικά, χημικά και καύσιμα 
βιολογικής προέλευσης, που είναι βιώσιμα
και παρουσιάζουν βελτιώσεις ως προς το 
κόστος και τις επιδόσεις σε επίπεδα 
ανταγωνιστικά με τις εναλλακτικές λύσεις 
ορυκτής προέλευσης.

Or. sv
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Τροπολογία 27
Lambert van Nistelrooij

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα Ι – μέρος 11 – σημείο 4 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(α) το καθεστώς των συναφών εθνικών ή 
περιφερειακών προγραμμάτων έρευνας και 
καινοτομίας και τον προσδιορισμό 
δυνητικών τομέων συνεργασίας, 
συμπεριλαμβανομένης της έναρξης της 
εφαρμογής σχετικών τεχνολογιών·

(α) το καθεστώς των συναφών εθνικών ή 
περιφερειακών προγραμμάτων έρευνας και 
καινοτομίας και τον προσδιορισμό 
δυνητικών τομέων συνεργασίας, 
συμπεριλαμβανομένης της έναρξης της 
εφαρμογής σχετικών τεχνολογιών, ούτως 
ώστε να καταστούν δυνατές οι συνέργειες 
και να αποφευχθούν οι 
αλληλοεπικαλύψεις·

Or. en


