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Τροπολογία 1
Patrice Tirolien

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 1

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

1. θεωρεί ότι η βιοοικονομία είναι βασικό 
στοιχείο για την ευφυή πράσινη ανάπτυξη 
στην Ευρώπη και τονίζει ότι η 
περιφερειακή αναπτυξιακή πολιτική έχει 
κεντρικό ρόλο στην εφαρμογή της 
στρατηγικής "Ευρώπη 2020"· επισημαίνει 
ότι η περιφερειακή αναπτυξιακή πολιτική 
είναι τώρα ένα δυναμικότερο παρά ποτέ 
μέσο για τη στήριξη της ευφυούς, 
βιώσιμης και χωρίς αποκλεισμούς 
μεγέθυνση, δεδομένης της σοβαρής 
θεματικής της συγκεντρώσεως· 
επισημαίνει ότι από τους έντεκα στόχους 
περιφερειακής πολιτικής οι επτά 
σχετίζονται άμεσα ή έμμεσα με τη 
βιοοικονομία· επισημαίνει ότι η 
βιοοικονομία έχει σοβαρό αντίκτυπο στις 
περιφέρειες και προωθεί την οικονομική 
μεγέθυνση ενώ δημιουργεί θέσεις 
απασχόλησης·

1. υπογραμμίζει ότι η βιοοικονομία είναι 
βασικό στοιχείο για την ευφυή πράσινη 
ανάπτυξη στην Ευρώπη εμμένει στο 
γεγονός ότι η περιφερειακή αναπτυξιακή 
πολιτική έχει κεντρικό ρόλο στην 
εφαρμογή της στρατηγικής "Ευρώπη 
2020"· επισημαίνει ότι από τους έντεκα
θεματικούς στόχους περιφερειακής 
πολιτικής οι επτά σχετίζονται άμεσα ή 
έμμεσα με τη βιοοικονομία· υπενθυμίζει 
ότι χάρις σε μια ισχυρή θεματική 
συγκέντρωση η περιφερειακή 
αναπτυξιακή πολιτική στηρίζει μια 
ευφυέστερη, βιωσιμότερη και με 
λιγότερους αποκλεισμούς ανάπτυξη από 
ό,τι στο παρελθόν επισημαίνει ότι η 
βιοοικονομία έχει σοβαρό αντίκτυπο στις 
περιφέρειες και προωθεί την οικονομική 
μεγέθυνση ενώ δημιουργεί θέσεις 
απασχόλησης·

Or. fr

Τροπολογία 2
Nuno Teixeira

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 1

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

1. θεωρεί ότι η βιοοικονομία είναι βασικό 
στοιχείο για την ευφυή πράσινη ανάπτυξη 
στην Ευρώπη και τονίζει ότι η 
περιφερειακή αναπτυξιακή πολιτική έχει 
κεντρικό ρόλο στην εφαρμογή της
στρατηγικής "Ευρώπη 2020"· επισημαίνει 

1. θεωρεί ότι η βιοοικονομία θα πρέπει να 
έχει μια συνεκτική, διεπιστημονική και 
διατομεακή προσέγγιση στο πλαίσιο της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης και ότι είναι βασικό 
στοιχείο για την ευφυή πράσινη ανάπτυξη 
στην Ευρώπη και τονίζει ότι η 
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ότι η περιφερειακή αναπτυξιακή πολιτική 
είναι τώρα ένα δυναμικότερο παρά ποτέ 
μέσο για τη στήριξη της ευφυούς, 
βιώσιμης και χωρίς αποκλεισμούς 
μεγέθυνση, δεδομένης της σοβαρής 
θεματικής της συγκεντρώσεως· 
επισημαίνει ότι από τους έντεκα στόχους 
περιφερειακής πολιτικής οι επτά 
σχετίζονται άμεσα ή έμμεσα με τη 
βιοοικονομία· επισημαίνει ότι η 
βιοοικονομία έχει σοβαρό αντίκτυπο στις 
περιφέρειες και προωθεί την οικονομική 
μεγέθυνση ενώ δημιουργεί θέσεις 
απασχόλησης·

περιφερειακή αναπτυξιακή πολιτική έχει 
κεντρικό ρόλο στην εφαρμογή της 
στρατηγικής "Ευρώπη 2020"  επισημαίνει 
ότι η περιφερειακή αναπτυξιακή πολιτική 
είναι τώρα ένα δυναμικότερο παρά ποτέ 
μέσο για τη στήριξη της ευφυούς, 
βιώσιμης και χωρίς αποκλεισμούς 
μεγέθυνση, δεδομένης της σοβαρής 
θεματικής της συγκεντρώσεως· 
επισημαίνει ότι από τους έντεκα στόχους 
περιφερειακής πολιτικής οι επτά 
σχετίζονται άμεσα ή έμμεσα με τη 
βιοοικονομία· επισημαίνει ότι η 
βιοοικονομία έχει σοβαρό αντίκτυπο στις 
περιφέρειες και προωθεί την οικονομική 
μεγέθυνση ενώ δημιουργεί θέσεις 
απασχόλησης και συμβάλλει στη 
μελλοντική ανταγωνιστικότητα της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης·

Or. pt

Τροπολογία 3
Younous Omarjee

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 1

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

1. θεωρεί ότι η βιοοικονομία είναι βασικό 
στοιχείο για την ευφυή πράσινη ανάπτυξη 
στην Ευρώπη και τονίζει ότι η 
περιφερειακή αναπτυξιακή πολιτική έχει 
κεντρικό ρόλο στην εφαρμογή της 
στρατηγικής "Ευρώπη 2020"· επισημαίνει 
ότι η περιφερειακή αναπτυξιακή πολιτική 
είναι τώρα ένα δυναμικότερο παρά ποτέ 
μέσο για τη στήριξη της ευφυούς, 
βιώσιμης και χωρίς αποκλεισμούς 
μεγέθυνση, δεδομένης της σοβαρής 
θεματικής της συγκεντρώσεως· 
επισημαίνει ότι από τους έντεκα στόχους 
περιφερειακής πολιτικής οι επτά 
σχετίζονται άμεσα ή έμμεσα με τη 
βιοοικονομία· επισημαίνει ότι η 

1. θεωρεί ότι η βιοοικονομία είναι βασικό 
στοιχείο για την ευφυή πράσινη ανάπτυξη 
στην Ευρώπη και τονίζει ότι η 
περιφερειακή αναπτυξιακή πολιτική έχει 
κεντρικό ρόλο στην εφαρμογή της 
στρατηγικής "Ευρώπη 2020"· επισημαίνει 
ότι η περιφερειακή αναπτυξιακή πολιτική 
είναι τώρα ένα δυναμικότερο παρά ποτέ 
μέσο για τη στήριξη της ευφυούς, 
βιώσιμης και χωρίς αποκλεισμούς 
μεγέθυνση, δεδομένης της σοβαρής 
θεματικής της συγκεντρώσεως· 
επισημαίνει ότι από τους έντεκα στόχους 
περιφερειακής πολιτικής οι επτά 
σχετίζονται άμεσα ή έμμεσα με τη 
βιοοικονομία  υπενθυμίζει ότι η 
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βιοοικονομία έχει σοβαρό αντίκτυπο στις 
περιφέρειες και προωθεί την οικονομική 
μεγέθυνση ενώ δημιουργεί θέσεις
απασχόλησης·

βιοοικονομία έχει σοβαρό αντίκτυπο στις 
περιφέρειες και ότι πρέπει να ευνοεί την 
οικονομική και κοινωνική μεγέθυνση, την 
ευημερία, την προστασία του 
περιβάλλοντος, τη βελτίωση της υγείας
καθώς και τη δημιουργία θέσεων
απασχόλησης·

Or. fr

Τροπολογία 4
Νίκος Χρυσόγελος

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 1 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

1 α. ενθαρρύνει τη χρήση πόρων από την 
πολιτική συνοχής για τη στήριξη της 
παραγωγής με βιολογική βάση, όταν τηρεί 
πλήρως τα κριτήρια βιωσιμότητας·  
θεωρεί σημαντικό να διευκολύνει και την 
προσαρμογή δεξιοτήτων προς την 
κατεύθυνση των νέων ευκαιριών 
απασχόλησης στη βιοοικονομία·

Or. en

Τροπολογία 5
Patrice Tirolien

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 2

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

2. πιστεύει ότι, στο πλαίσιο της 
στρατηγικής και της πολιτικής της 
βιοοικονομίας και των βιοοικονομικών 
ρυθμίσεων και κινήτρων, χρειάζονται 
σαφέστερες κατευθυντήριες γραμμές και 
βαθμός συγκέντρωσης· επισημαίνει ότι 
πρέπει να βελτιωθεί ο συντονισμός μεταξύ 

2. πιστεύει ότι, στο πλαίσιο της 
στρατηγικής και της πολιτικής της 
βιοοικονομίας και των βιοοικονομικών 
ρυθμίσεων και κινήτρων, χρειάζονται 
σαφέστερες κατευθυντήριες γραμμές και 
βαθμός συγκέντρωσης  επισημαίνει ότι 
πρέπει να βελτιωθεί ο συντονισμός και να 
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των επιμέρους ταμείων (διαρθρωτικά 
ταμεία, ΚΓΠ και Ορίζων) και να 
διανοίξουν δυνατότητες διασταυρούμενης 
χρηματοδότησης· επισημαίνει επίσης ότι η 
μετάβαση στη βιοοικονομία είναι μία 
μακρά διαδικασία που θα απαιτήσει 
νομοθετική σταθερότητα καθώς και 
μακρόπνοες στρατηγικές και επενδύσεις·

αυξηθούν οι συνεργίες μεταξύ των 
επιμέρους ταμείων (διαρθρωτικά ταμεία, 
ΚΓΠ και Ορίζων)· επισημαίνει επίσης ότι 
η μετάβαση στη βιοοικονομία είναι μία 
μακρά διαδικασία που θα απαιτήσει 
νομοθετική σταθερότητα καθώς και 
μακρόπνοες στρατηγικές και επενδύσεις·

Or. fr

Τροπολογία 6
Nuno Teixeira

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 2

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

2. πιστεύει ότι, στο πλαίσιο της 
στρατηγικής και της πολιτικής της 
βιοοικονομίας και των βιοοικονομικών 
ρυθμίσεων και κινήτρων, χρειάζονται 
σαφέστερες κατευθυντήριες γραμμές και 
βαθμός συγκέντρωσης· επισημαίνει ότι 
πρέπει να βελτιωθεί ο συντονισμός μεταξύ 
των επιμέρους ταμείων (διαρθρωτικά 
ταμεία, ΚΓΠ και Ορίζων) και να 
διανοίξουν δυνατότητες διασταυρούμενης 
χρηματοδότησης· επισημαίνει επίσης ότι η 
μετάβαση στη βιοοικονομία είναι μία 
μακρά διαδικασία που θα απαιτήσει 
νομοθετική σταθερότητα καθώς και 
μακρόπνοες στρατηγικές και επενδύσεις·

2. πιστεύει ότι, στο πλαίσιο της 
στρατηγικής και της πολιτικής της 
βιοοικονομίας και των βιοοικονομικών 
ρυθμίσεων και κινήτρων, χρειάζονται 
σαφέστερες κατευθυντήριες γραμμές και 
βαθμός συγκέντρωσης· επισημαίνει ότι 
πρέπει να βελτιωθεί ο συντονισμός και να 
καθιερωθούν συνέργειες και 
συμπληρωματικότητες με τις διάφορες 
πολιτικές, μέσα και πηγές 
χρηματοδότησης (όπως τα διαρθρωτικά 
ταμεία, η ΚΓΠ, το Ευρωπαϊκό Ταμείο 
Θάλασσας και Αλιείας και το Horizon) και 
να διανοίξουν δυνατότητες 
διασταυρούμενης χρηματοδότησης· 
επισημαίνει επίσης ότι η μετάβαση στη 
βιοοικονομία είναι μία μακρά διαδικασία 
που θα απαιτήσει νομοθετική σταθερότητα 
καθώς και μακρόπνοες στρατηγικές και 
επενδύσεις·

Or. pt

Τροπολογία 7
Riikka Manner
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Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 2

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

2. πιστεύει ότι, στο πλαίσιο της 
στρατηγικής και της πολιτικής της 
βιοοικονομίας και των βιοοικονομικών 
ρυθμίσεων και κινήτρων, χρειάζονται 
σαφέστερες κατευθυντήριες γραμμές και 
βαθμός συγκέντρωσης· επισημαίνει ότι 
πρέπει να βελτιωθεί ο συντονισμός μεταξύ 
των επιμέρους ταμείων (διαρθρωτικά 
ταμεία, ΚΓΠ και Ορίζων) και να 
διανοίξουν δυνατότητες διασταυρούμενης 
χρηματοδότησης· επισημαίνει επίσης ότι η 
μετάβαση στη βιοοικονομία είναι μία 
μακρά διαδικασία που θα απαιτήσει 
νομοθετική σταθερότητα καθώς και 
μακρόπνοες στρατηγικές και επενδύσεις·

2. πιστεύει ότι, στο πλαίσιο της 
στρατηγικής και της πολιτικής της 
βιοοικονομίας και των βιοοικονομικών 
ρυθμίσεων και κινήτρων, χρειάζονται 
σαφέστερες κατευθυντήριες γραμμές και 
βαθμός συγκέντρωσης· επισημαίνει ότι 
πρέπει να βελτιωθεί ο συντονισμός μεταξύ 
των επιμέρους ταμείων και οδηγιών 
(διαρθρωτικά ταμεία, ΚΓΠ, ΚΑΠ, Ορίζων, 
οδηγία για τις ανανεώσιμες πηγές 
ενέργειας, οδηγία πλαίσιο για τα 
απόβλητα) και να διανοίξουν δυνατότητες 
διασταυρούμενης χρηματοδότησης·
επισημαίνει επίσης ότι η μετάβαση στη 
βιοοικονομία είναι μία μακρά διαδικασία 
που θα απαιτήσει νομοθετική σταθερότητα 
καθώς και μακρόπνοες στρατηγικές και 
επενδύσεις, για να εξασφαλιστούν 
σταθερό επενδυτικό κλίμα για τη
βιοοικονομία και ίσοι όροι ανταγωνισμού·

Or. en

Τροπολογία 8
Νίκος Χρυσόγελος

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 2 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

2 a. υπογραμμίζει ότι πρέπει να τεθεί σε 
λειτουργία ένα σταθερό πλαίσιο πολιτικής 
το οποίο να αξιοποιεί πλήρως το 
δυναμικό της βιοοικονομίας και να 
διευκολύνει τη μετάβαση από μια 
οικονομία βασισμένη στα ορυκτά 
καύσιμα σε μια οικονομία με βιολογική 
βάση, η οποία θα πρέπει να αξιοποιεί 
κατά τον καλύτερο δυνατό τρόπο τους 
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τοπικούς και περιφερειακούς πόρους και 
δυναμικό·

Or. en

Τροπολογία 9
Younous Omarjee

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 2 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

2 α. υπενθυμίζει ότι οι ευρωπαϊκές άκρως 
απομακρυσμένες περιφέρειες φιλοξενούν 
μια εξαιρετική βιοποικιλότητα και 
τυγχάνουν μοναδικού κλίματος και 
γεωμορφολογικών χαρακτηριστικών· 
υπογραμμίζει ότι αυτές οι περιφέρειες 
παρουσιάζουν επίσης τεράστιο δυναμικό 
έρευνας και καινοτομίας στον τομέα της 
βιοοικονομίας και ότι μπορούν να 
παίξουν κεντρικό ρόλο στην εδραίωση 
μιας "πράσινης" ανάπτυξης σε 
ευρωπαϊκή κλίμακα·

Or. fr

Τροπολογία 10
Patrice Tirolien

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 2 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

2 α. υπογραμμίζει τη σημασία που έχει η 
δημιουργία ενός παρατηρητηρίου και 
μιας επιτροπής εμπειρογνωμόνων για τη 
βιοοικονομία· εμμένει στην τακτική 
διεξαγωγή συνεδρίων όπου θα 
συνέρχονται οι βασικοί παράγοντες του 
δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα σε 
περιφερειακό, εθνικό και ευρωπαϊκό 
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επίπεδο· ζητεί την κατάρτιση ενός χάρτη 
πορείας, ο οποίος θα διασφαλίζει την 
αποτελεσματική συνέχεια των 
βιοοικονομικών πρωτοβουλιών και τον 
καλό συντονισμό των μέσων και θα ορίζει 
τακτικά συγκεκριμένους στόχους, καθώς 
και τη δημοσίευση εκθέσεων προς 
κοινοποίηση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 
σχετικά με την πρόοδο των εργασιών· 

Or. fr

Τροπολογία 11
Vasilica Viorica Dăncilă

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 3

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

3. επισημαίνει ότι οι περιφερειακές 
οικονομίες έχουν κεντρικό ρόλο στην 
επίτευξη ευφυούς, βιώσιμης και χωρίς 
αποκλεισμούς μεγέθυνσης· θεωρεί ότι οι 
ίδιες οι περιφέρειες έχουν την αναγκαία 
γνώση και τεχνογνωσία να κινητοποιήσουν 
τους αντίστοιχους παράγοντες με βάση τα 
ειδικά τους χαρακτηριστικά· 
επαναλαμβάνει ότι είναι ζωτικής σημασίας 
να ενσωματωθούν τα σχέδια καινοτομίας 
και βιωσιμότητας σε περιφερειακό, εθνικό 
και ευρωπαϊκό επίπεδο· προτρέπει τις 
περιφέρειες να αναπτύξουν ισχυρές 
περιφερειακές και εθνικές στρατηγικές 
βιοοικονομίας καθώς και στρατηγικές 
έρευνας και καινοτομίας με στόχο την 
ευφυή εξειδίκευση· στηρίζει την πρόταση 
της Επιτροπής να συγκροτηθούν 
συστήματα εταιρικής σχέσης δημόσιου-
ιδιωτικού τομέα για τον τομέα της 
βιοοικονομίας· 

3. επισημαίνει ότι οι περιφερειακές 
οικονομίες έχουν κεντρικό ρόλο στην 
επίτευξη ευφυούς, βιώσιμης και χωρίς 
αποκλεισμούς μεγέθυνσης· θεωρεί ότι οι 
ίδιες οι περιφέρειες έχουν την αναγκαία 
γνώση και τεχνογνωσία να κινητοποιήσουν 
τους αντίστοιχους παράγοντες με βάση τα 
ειδικά τους χαρακτηριστικά· 
επαναλαμβάνει ότι είναι ζωτικής σημασίας 
να ενσωματωθούν τα σχέδια καινοτομίας 
και βιωσιμότητας σε περιφερειακό, εθνικό 
και ευρωπαϊκό επίπεδο· προτρέπει τις 
περιφέρειες να αναπτύξουν ισχυρές 
περιφερειακές και εθνικές στρατηγικές 
βιοοικονομίας, οι οποίες να λαμβάνουν 
υπόψη τα χαρακτηριστικά της κάθε
περιφέρειας, καθώς και στρατηγικές 
έρευνας και καινοτομίας με στόχο την 
ευφυή εξειδίκευση  στηρίζει την πρόταση 
της Επιτροπής να συγκροτηθούν 
συστήματα εταιρικής σχέσης δημόσιου-
ιδιωτικού τομέα για τον τομέα της 
βιοοικονομίας 

Or. ro
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Τροπολογία 12
Patrice Tirolien

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 3

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

3. επισημαίνει ότι οι περιφερειακές 
οικονομίες έχουν κεντρικό ρόλο στην 
επίτευξη ευφυούς, βιώσιμης και χωρίς 
αποκλεισμούς μεγέθυνσης· θεωρεί ότι οι 
ίδιες οι περιφέρειες έχουν την αναγκαία 
γνώση και τεχνογνωσία να κινητοποιήσουν 
τους αντίστοιχους παράγοντες με βάση τα 
ειδικά τους χαρακτηριστικά· 
επαναλαμβάνει ότι είναι ζωτικής 
σημασίας να ενσωματωθούν τα σχέδια 
καινοτομίας και βιωσιμότητας σε 
περιφερειακό, εθνικό και ευρωπαϊκό 
επίπεδο· προτρέπει τις περιφέρειες να 
αναπτύξουν ισχυρές περιφερειακές και 
εθνικές στρατηγικές βιοοικονομίας καθώς 
και στρατηγικές έρευνας και καινοτομίας 
με στόχο την ευφυή εξειδίκευση· στηρίζει 
την πρόταση της Επιτροπής να 
συγκροτηθούν συστήματα εταιρικής 
σχέσης δημόσιου-ιδιωτικού τομέα για τον 
τομέα της βιοοικονομίας· 

3. επισημαίνει ότι οι περιφερειακές 
οικονομίες έχουν κεντρικό ρόλο στην 
επίτευξη ευφυούς, βιώσιμης και χωρίς 
αποκλεισμούς μεγέθυνσης· θεωρεί ότι οι 
ίδιες οι περιφέρειες έχουν την αναγκαία 
γνώση και τεχνογνωσία να κινητοποιήσουν 
τους αντίστοιχους παράγοντες με βάση τα 
ειδικά τους χαρακτηριστικά· ενθαρρύνει 
επομένως τις περιφερειακές αρχές να 
συμμετέχουν ενεργά αναπτύσσοντας 
ισχυρές περιφερειακές και εθνικές 
στρατηγικές βιοοικονομίας και 
παρέχοντας στους παράγοντες 
καθοδήγηση στο ξεκίνημά τους· 
υπογραμμίζει εκ νέου πόση σημασία έχει 
ο καλός συντονισμός των προγραμμάτων 
καινοτομίας και βιωσιμότητας σε 
περιφερειακό, εθνικό και ευρωπαϊκό 
επίπεδο·

Or. fr

Τροπολογία 13
Iosif Matula

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 3

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

3. επισημαίνει ότι οι περιφερειακές 
οικονομίες έχουν κεντρικό ρόλο στην 
επίτευξη ευφυούς, βιώσιμης και χωρίς 
αποκλεισμούς μεγέθυνσης· θεωρεί ότι οι 

3. επισημαίνει ότι οι περιφερειακές 
οικονομίες έχουν κεντρικό ρόλο στην 
επίτευξη ευφυούς, βιώσιμης και χωρίς 
αποκλεισμούς μεγέθυνσης· θεωρεί ότι οι 
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ίδιες οι περιφέρειες έχουν την αναγκαία 
γνώση και τεχνογνωσία να κινητοποιήσουν 
τους αντίστοιχους παράγοντες με βάση τα 
ειδικά τους χαρακτηριστικά· 
επαναλαμβάνει ότι είναι ζωτικής σημασίας 
να ενσωματωθούν τα σχέδια καινοτομίας 
και βιωσιμότητας σε περιφερειακό, εθνικό 
και ευρωπαϊκό επίπεδο· προτρέπει τις 
περιφέρειες να αναπτύξουν ισχυρές 
περιφερειακές και εθνικές στρατηγικές 
βιοοικονομίας καθώς και στρατηγικές 
έρευνας και καινοτομίας με στόχο την 
ευφυή εξειδίκευση· στηρίζει την πρόταση 
της Επιτροπής να συγκροτηθούν 
συστήματα εταιρικής σχέσης δημόσιου-
ιδιωτικού τομέα για τον τομέα της 
βιοοικονομίας· 

ίδιες οι περιφέρειες έχουν την αναγκαία 
γνώση και τεχνογνωσία να κινητοποιήσουν 
τους αντίστοιχους παράγοντες με βάση τα 
ειδικά τους χαρακτηριστικά· 
επαναλαμβάνει ότι είναι ζωτικής σημασίας 
να ενσωματωθούν τα σχέδια καινοτομίας 
και βιωσιμότητας σε περιφερειακό, εθνικό 
και ευρωπαϊκό επίπεδο· προτρέπει τις 
περιφέρειες να αναπτύξουν ισχυρές 
περιφερειακές και εθνικές στρατηγικές 
βιοοικονομίας καθώς και στρατηγικές 
έρευνας και καινοτομίας με στόχο την 
ευφυή εξειδίκευση· στηρίζει την πρόταση 
της Επιτροπής να συγκροτηθούν 
συστήματα εταιρικής σχέσης δημόσιου-
ιδιωτικού τομέα για τον τομέα της 
βιοοικονομίας· συνιστά την εφαρμογή 
στρατηγικών έρευνας και καινοτομίας για 
την ευφυή εξειδίκευση, έτσι ώστε οι 
διαρθρωτικοί πόροι της ΕΕ να μπορούν 
να χρησιμοποιούνται πιο αποτελεσματικά 
και οι συνέργειες μεταξύ επενδύσεων του 
δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα να 
μπορέσουν να ενταθούν·

Or. ro

Τροπολογία 14
Nuno Teixeira

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 3

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

3. επισημαίνει ότι οι περιφερειακές 
οικονομίες έχουν κεντρικό ρόλο στην 
επίτευξη ευφυούς, βιώσιμης και χωρίς 
αποκλεισμούς μεγέθυνσης· θεωρεί ότι οι 
ίδιες οι περιφέρειες έχουν την αναγκαία 
γνώση και τεχνογνωσία να κινητοποιήσουν 
τους αντίστοιχους παράγοντες με βάση τα 
ειδικά τους χαρακτηριστικά· 
επαναλαμβάνει ότι είναι ζωτικής σημασίας 
να ενσωματωθούν τα σχέδια καινοτομίας 
και βιωσιμότητας σε περιφερειακό, εθνικό 

3. επισημαίνει ότι οι περιφερειακές 
οικονομίες έχουν κεντρικό ρόλο στην 
επίτευξη ευφυούς, βιώσιμης και χωρίς 
αποκλεισμούς μεγέθυνσης· θεωρεί ότι οι 
ίδιες οι περιφέρειες έχουν την αναγκαία 
γνώση και τεχνογνωσία να κινητοποιήσουν 
τους αντίστοιχους παράγοντες με βάση τα 
ειδικά τους χαρακτηριστικά και να 
βασιστούν στη μετάβαση προς μια 
βιολογική κοινωνία και μια 
μεταπετρελαϊκή οικονομία, με την έρευνα 
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και ευρωπαϊκό επίπεδο· προτρέπει τις 
περιφέρειες να αναπτύξουν ισχυρές 
περιφερειακές και εθνικές στρατηγικές 
βιοοικονομίας καθώς και στρατηγικές 
έρευνας και καινοτομίας με στόχο την 
ευφυή εξειδίκευση· στηρίζει την πρόταση 
της Επιτροπής να συγκροτηθούν 
συστήματα εταιρικής σχέσης δημόσιου-
ιδιωτικού τομέα για τον τομέα της 
βιοοικονομίας·

και την καινοτομία ως παράγοντες 
μετασχηματισμού· επαναλαμβάνει ότι 
είναι ζωτικής σημασίας να ενσωματωθούν 
τα σχέδια καινοτομίας και βιωσιμότητας 
σε περιφερειακό, εθνικό και ευρωπαϊκό 
επίπεδο  προτρέπει τις περιφέρειες να 
αναπτύξουν ισχυρές περιφερειακές και 
εθνικές στρατηγικές βιοοικονομίας καθώς 
και στρατηγικές και πόλους έρευνας και 
καινοτομίας με στόχο την ευφυή 
εξειδίκευση, ικανές να αξιοποιήσουν, με 
αποτελεσματικό τρόπο, τους 
περιφερειακούς φυσικούς πόρους· 
στηρίζει την πρόταση της Επιτροπής να 
συγκροτηθούν συστήματα εταιρικής 
σχέσης δημόσιου-ιδιωτικού τομέα για τον 
τομέα της βιοοικονομίας·

Or. pt

Τροπολογία 15
Petru Constantin Luhan

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 3

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

3. επισημαίνει ότι οι περιφερειακές 
οικονομίες έχουν κεντρικό ρόλο στην 
επίτευξη ευφυούς, βιώσιμης και χωρίς 
αποκλεισμούς μεγέθυνσης· θεωρεί ότι οι 
ίδιες οι περιφέρειες έχουν την αναγκαία 
γνώση και τεχνογνωσία να κινητοποιήσουν 
τους αντίστοιχους παράγοντες με βάση τα 
ειδικά τους χαρακτηριστικά· 
επαναλαμβάνει ότι είναι ζωτικής σημασίας 
να ενσωματωθούν τα σχέδια καινοτομίας 
και βιωσιμότητας σε περιφερειακό, εθνικό 
και ευρωπαϊκό επίπεδο· προτρέπει τις 
περιφέρειες να αναπτύξουν ισχυρές 
περιφερειακές και εθνικές στρατηγικές 
βιοοικονομίας καθώς και στρατηγικές 
έρευνας και καινοτομίας με στόχο την 
ευφυή εξειδίκευση· στηρίζει την πρόταση 
της Επιτροπής να συγκροτηθούν 

3. επισημαίνει ότι οι περιφερειακές 
οικονομίες έχουν κεντρικό ρόλο στην 
επίτευξη ευφυούς, βιώσιμης και χωρίς 
αποκλεισμούς μεγέθυνσης· θεωρεί ότι οι 
ίδιες οι περιφέρειες έχουν την αναγκαία 
γνώση και τεχνογνωσία να κινητοποιήσουν 
τους αντίστοιχους παράγοντες με βάση τα 
ειδικά τους χαρακτηριστικά· 
επαναλαμβάνει ότι είναι ζωτικής σημασίας 
να ενσωματωθούν τα σχέδια καινοτομίας 
και βιωσιμότητας σε περιφερειακό, εθνικό 
και ευρωπαϊκό επίπεδο· προτρέπει τις 
περιφέρειες να αναπτύξουν ισχυρές 
περιφερειακές και εθνικές στρατηγικές 
βιοοικονομίας καθώς και στρατηγικές 
έρευνας και καινοτομίας με στόχο την 
ευφυή εξειδίκευση· θεωρεί ότι μια στέρεη 
ανάπτυξη στον συγκεκριμένο τομέα είναι 
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συστήματα εταιρικής σχέσης δημόσιου-
ιδιωτικού τομέα για τον τομέα της 
βιοοικονομίας· ;

δυνατή μόνο με συνεκτικές δημόσιες και 
ιδιωτικές επενδύσεις και, συνεπώς,
στηρίζει την πρόταση της Επιτροπής να 
συγκροτηθούν συστήματα εταιρικής 
σχέσης δημόσιου-ιδιωτικού τομέα για τον 
τομέα της βιοοικονομίας·

Or. ro

Τροπολογία 16
Riikka Manner

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 3

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

3. επισημαίνει ότι οι περιφερειακές 
οικονομίες έχουν κεντρικό ρόλο στην 
επίτευξη ευφυούς, βιώσιμης και χωρίς 
αποκλεισμούς μεγέθυνσης· θεωρεί ότι οι 
ίδιες οι περιφέρειες έχουν την αναγκαία 
γνώση και τεχνογνωσία να κινητοποιήσουν 
τους αντίστοιχους παράγοντες με βάση τα 
ειδικά τους χαρακτηριστικά 
·επαναλαμβάνει ότι είναι ζωτικής 
σημασίας να ενσωματωθούν τα σχέδια 
καινοτομίας και βιωσιμότητας σε 
περιφερειακό, εθνικό και ευρωπαϊκό 
επίπεδο· προτρέπει τις περιφέρειες να 
αναπτύξουν ισχυρές περιφερειακές και 
εθνικές στρατηγικές βιοοικονομίας καθώς 
και στρατηγικές έρευνας και καινοτομίας 
με στόχο την ευφυή εξειδίκευση· στηρίζει 
την πρόταση της Επιτροπής να 
συγκροτηθούν συστήματα εταιρικής 
σχέσης δημόσιου-ιδιωτικού τομέα για τον 
τομέα της βιοοικονομίας·

3. επισημαίνει ότι οι περιφερειακές και 
τοπικές οικονομίες έχουν κεντρικό ρόλο 
στην επίτευξη ευφυούς, βιώσιμης και 
χωρίς αποκλεισμούς μεγέθυνσης· θεωρεί 
ότι οι ίδιες οι περιφέρειες έχουν την 
αναγκαία γνώση και τεχνογνωσία να 
κινητοποιήσουν τους αντίστοιχους 
παράγοντες με βάση τα ειδικά τους 
χαρακτηριστικά  επαναλαμβάνει ότι είναι 
ζωτικής σημασίας να ενσωματωθούν τα 
σχέδια καινοτομίας και βιωσιμότητας σε 
περιφερειακό, εθνικό και ευρωπαϊκό 
επίπεδο· προτρέπει τις περιφέρειες να 
αναπτύξουν ισχυρές περιφερειακές και 
εθνικές στρατηγικές βιοοικονομίας καθώς 
και στρατηγικές έρευνας και καινοτομίας 
με στόχο την ευφυή εξειδίκευση· καλεί την 
Επιτροπή να στηρίξει τις ευρωπαϊκές 
περιφερειακές συσπειρώσεις που 
βασίζονται στη βιοοικονομία καθώς και 
τη διαπεριφερειακή συνεργασία· στηρίζει 
την πρόταση της Επιτροπής να 
συγκροτηθούν συστήματα εταιρικής 
σχέσης δημόσιου-ιδιωτικού τομέα για τον 
τομέα της βιοοικονομίας·

Or. en
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Τροπολογία 17
Jens Nilsson, Patrice Tirolien

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 3 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

3 α. θεωρεί ότι η κοινωνική οικονομία 
της αλληλεγγύης, η οποία οικοδομείται με 
την ενεργό συμμετοχή των ανθρώπων, η 
κοινή ιδιοκτησία και η αλληλεγγύη πρέπει 
να αποκτήσουν τη δυνατότητα να 
παίζουν σημαντικό ρόλο στη διαμόρφωση
και την εφαρμογή των στρατηγικών 
βιοοικονομίας σε περιφερειακό επίπεδο·

Or. en

Τροπολογία 18
Patrice Tirolien

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 4

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

4. επισημαίνει τη σημασία της ενίσχυσης 
τοπικών και περιφερειακών πρωτοβουλιών 
με την εφαρμογή στρατηγικών 
βιοοικονομίας σε κάθε επίπεδο 
συνεργασίας· επισημαίνει ότι προσεγγίσεις 
από τη βάση και προσεγγίσεις βασισμένες 
στην επιχειρηματικότητα είναι ουσιώδους 
σημασίας για να αξιοποιηθεί το δυναμικό 
όλων των περιφερειών· τονίζει τον βασικό 
ρόλο των μικρών και μεσαίων 
επιχειρήσεων στη βιοοικονομία και θεωρεί 
ότι είναι ζωτικής σημασίας να 
εξασφαλίζονται στις ΜΜΕ ευκαιρίες 
χρηματοδότησης· 

4. επισημαίνει τη σημασία της στήριξης 
και της ενίσχυσης τοπικών και 
περιφερειακών πρωτοβουλιών με την 
εφαρμογή στρατηγικών βιοοικονομίας σε 
κάθε επίπεδο συνεργασίας· επισημαίνει ότι 
προσεγγίσεις από τη βάση είναι ουσιώδους 
σημασίας για να αξιοποιηθεί το δυναμικό 
όλων των περιφερειών· τονίζει τον βασικό 
ρόλο των μικρών και μεσαίων 
επιχειρήσεων στη βιοοικονομία και θεωρεί 
ότι είναι ζωτικής σημασίας να 
εξασφαλίζονται στις ΜΜΕ ευκαιρίες 
χρηματοδότησης οι οποίες 
προσαρμόζονται στην τοπική 
πραγματικότητα· υπογραμμίζει εκ νέου 
την ανάγκη να ενθαρρυνθούν οι 
στρατηγικές έρευνας και καινοτομίας 
σύμφωνα με μια ευφυή εξειδίκευση 
καθώς και με την προβολή των 
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χρηματοδοτικών μέσων αλλά πρωτίστως 
την ανάγκη δυνατοτήτων διοχέτευσης 
των προσφερόμενων γνώσεων σε δίκτυο 
ή διάδοσής τους·

Or. fr

Τροπολογία 19
Patrice Tirolien

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 5

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

5. πιστεύει ότι η βιοοικονομία θα συμβάλει 
σημαντικά στην ενίσχυση της απόδοσης 
των πόρων και στη μείωση της εξάρτησης 
από εισαγόμενες πρώτες ύλες και ενέργεια 
καθώς και από μη ανανεώσιμες πηγές
ενέργειας· επισημαίνει τη σημασία του 
δασοκομικού τομέα και άλλων 
βιομηχανικών τομέων βιολογικής βάσης, 
θεωρεί δε ότι οι ανανεώσιμες φυσικές 
πηγές και πρώτες ύλες ουδέτερου 
ισοζυγίου άνθρακα, όπως το ξύλο και οι 
ίνες ξύλου, μπορούν να αντικαταστήσουν 
τις μη ανανεώσιμες ορυκτές πρώτε ύλες· 
επισημαίνει ότι η βιοοικονομική ιομηχανία
παράγει προϊόντα υψηλής προστιθέμενης 
αξίας, για παράδειγμα χημικές ουσίες, 
φάρμακα, πλαστικά και άλλα καινοτόμα 
νέα υλικά· 

5. πιστεύει ότι η βιοοικονομία θα συμβάλει 
σημαντικά στην ενίσχυση της απόδοσης 
των πόρων και στη μείωση της εξάρτησης 
από εισαγόμενες πρώτες ύλες και ενέργεια 
καθώς και από μη ανανεώσιμες πηγές 
ενέργειας·  επισημαίνει τη σημασία του 
δασοκομικού τομέα και άλλων 
βιομηχανικών τομέων βιολογικής βάσης, 
θεωρεί δε ότι οι ανανεώσιμες φυσικές 
πηγές και πρώτες ύλες ουδέτερου 
ισοζυγίου άνθρακα μπορούν να 
αντικαταστήσουν τις μη ανανεώσιμες 
ορυκτές πρώτες ύλες, αν η χρήση τους 
ρυθμίζεται αυστηρά στο πλαίσιο της 
πολιτικής κατά της αποδάσωσης  
επισημαίνει ότι η βιοοικονομική 
βιομηχανία παράγει προϊόντα υψηλής 
προστιθέμενης αξίας, για παράδειγμα 
χημικές ουσίες, φάρμακα, πλαστικά και 
άλλα καινοτόμα νέα υλικά·

Or. fr

Τροπολογία 20
Νίκος Χρυσόγελος

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 5
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Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

5. πιστεύει ότι η βιοοικονομία θα συμβάλει 
σημαντικά στην ενίσχυση της απόδοσης 
των πόρων και στη μείωση της εξάρτησης 
από εισαγόμενες πρώτες ύλες και ενέργεια 
καθώς και από μη ανανεώσιμες πηγές 
ενέργειας· επισημαίνει τη σημασία του 
δασοκομικού τομέα και άλλων 
βιομηχανικών τομέων βιολογικής βάσης, 
θεωρεί δε ότι οι ανανεώσιμες φυσικές 
πηγές και πρώτες ύλες ουδέτερου 
ισοζυγίου άνθρακα, όπως το ξύλο και οι 
ίνες ξύλου, μπορούν να αντικαταστήσουν 
τις μη ανανεώσιμες ορυκτές πρώτε ύλες· 
επισημαίνει ότι η βιοοικονομική ιομηχανία 
παράγει προϊόντα υψηλής προστιθέμενης 
αξίας, για παράδειγμα χημικές ουσίες, 
φάρμακα, πλαστικά και άλλα καινοτόμα 
νέα υλικά· 

5. πιστεύει ότι η βιοοικονομία πρέπει να 
βασίζεται στην ενίσχυση της απόδοσης 
των πόρων και στη μείωση της εξάρτησης 
από εισαγόμενες πρώτες ύλες και ενέργεια 
καθώς και από μη ανανεώσιμες πηγές 
ενέργειας επισημαίνει τη σημασία του 
δασοκομικού τομέα και άλλων 
βιομηχανικών τομέων βιολογικής βάσης, 
θεωρεί δε ότι οι ανανεώσιμες φυσικές 
πηγές και πρώτες ύλες ουδέτερου 
ισοζυγίου άνθρακα, όπως το ξύλο και οι 
ίνες ξύλου, μπορούν να αντικαταστήσουν 
τις μη ανανεώσιμες ορυκτές πρώτε ύλες  
επισημαίνει ότι η βιοοικονομική ιομηχανία 
παράγει προϊόντα υψηλής προστιθέμενης 
αξίας, για παράδειγμα χημικές ουσίες, 
φάρμακα, πλαστικά και άλλα καινοτόμα 
νέα υλικά· 

Or. en

Τροπολογία 21
Younous Omarjee

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 5

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

5. πιστεύει ότι η βιοοικονομία θα συμβάλει 
σημαντικά στην ενίσχυση της απόδοσης 
των πόρων και στη μείωση της εξάρτησης 
από εισαγόμενες πρώτες ύλες και ενέργεια 
καθώς και από μη ανανεώσιμες πηγές 
ενέργειας· επισημαίνει τη σημασία του 
δασοκομικού τομέα και άλλων 
βιομηχανικών τομέων βιολογικής βάσης, 
θεωρεί δε ότι οι ανανεώσιμες φυσικές 
πηγές και πρώτες ύλες ουδέτερου 
ισοζυγίου άνθρακα, όπως το ξύλο και οι 
ίνες ξύλου, μπορούν να αντικαταστήσουν 
τις μη ανανεώσιμες ορυκτές πρώτε ύλες· 
επισημαίνει ότι η βιοοικονομική ιομηχανία

5. πιστεύει ότι η βιοοικονομία θα συμβάλει 
σημαντικά στην ενίσχυση της απόδοσης 
των πόρων και στη μείωση της εξάρτησης 
από εισαγόμενες πρώτες ύλες και ενέργεια 
καθώς και από μη ανανεώσιμες πηγές 
ενέργειας·  επισημαίνει τη σημασία του 
δασοκομικού τομέα και άλλων 
βιομηχανικών τομέων βιολογικής βάσης, 
θεωρεί δε ότι οι ανανεώσιμες φυσικές 
πηγές και πρώτες ύλες ουδέτερου 
ισοζυγίου άνθρακα, όπως το ξύλο και οι 
ίνες ξύλου, πρέπει να αντικαταστήσουν τις 
μη ανανεώσιμες ορυκτές πρώτες ύλες  
επισημαίνει ότι η βιοοικονομική 
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παράγει προϊόντα υψηλής προστιθέμενης 
αξίας, για παράδειγμα χημικές ουσίες, 
φάρμακα, πλαστικά και άλλα καινοτόμα 
νέα υλικά· 

βιομηχανία παράγει προϊόντα υψηλής 
προστιθέμενης αξίας, για παράδειγμα 
χημικές ουσίες, φάρμακα, πλαστικά και 
άλλα καινοτόμα νέα υλικά· τονίζει τις 
δυνατότητες των βασισμένων στους 
θαλάσσιους πόρους βιοτεχνολογιών, οι 
οποίες προς το παρόν έχουν αναπτυχθεί 
ελάχιστα.

Or. fr

Τροπολογία 22
Maria do Céu Patrão Neves

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 5

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

5. πιστεύει ότι η βιοοικονομία θα συμβάλει 
σημαντικά στην ενίσχυση της απόδοσης 
των πόρων και στη μείωση της εξάρτησης 
από εισαγόμενες πρώτες ύλες και ενέργεια 
καθώς και από μη ανανεώσιμες πηγές 
ενέργειας· επισημαίνει τη σημασία του 
δασοκομικού τομέα και άλλων 
βιομηχανικών τομέων βιολογικής βάσης, 
θεωρεί δε ότι οι ανανεώσιμες φυσικές 
πηγές και πρώτες ύλες ουδέτερου 
ισοζυγίου άνθρακα, όπως το ξύλο και οι 
ίνες ξύλου, μπορούν να αντικαταστήσουν 
τις μη ανανεώσιμες ορυκτές πρώτε ύλες· 
επισημαίνει ότι η βιοοικονομική 
βιομηχανία παράγει προϊόντα υψηλής 
προστιθέμενης αξίας, για παράδειγμα 
χημικές ουσίες, φάρμακα, πλαστικά και 
άλλα καινοτόμα νέα υλικά·

5. πιστεύει ότι η βιοοικονομία θα συμβάλει 
σημαντικά στην ενίσχυση της απόδοσης 
των πόρων και στη μείωση της εξάρτησης 
από εισαγόμενες πρώτες ύλες και ενέργεια 
καθώς και από μη ανανεώσιμες πηγές 
ενέργειας· επισημαίνει τη σημασία του 
δασοκομικού τομέα και άλλων 
βιομηχανικών τομέων βιολογικής βάσης, 
θεωρεί δε ότι οι ανανεώσιμες φυσικές 
πηγές και πρώτες ύλες ουδέτερου 
ισοζυγίου άνθρακα, όπως το ξύλο και οι 
ίνες ξύλου, μπορούν να αντικαταστήσουν 
τις μη ανανεώσιμες ορυκτές πρώτε ύλες· 
επισημαίνει ότι η βιοοικονομική 
βιομηχανία παράγει προϊόντα υψηλής 
προστιθέμενης αξίας, για παράδειγμα 
χημικές ουσίες, φάρμακα, πλαστικά και 
άλλα καινοτόμα νέα υλικά, και δημιουργεί 
απασχόληση·

Or. pt

Τροπολογία 23
Petru Constantin Luhan
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Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 5 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

5 α. θεωρεί ότι, εξαιτίας του πολύπλοκου 
και αποσπασματικού χαρακτήρα των 
ευρωπαϊκών, εθνικών και περιφερειακών 
πολιτικών στον τομέα της βιοοικονομίας, 
χρειάζεται μια κοινή στρατηγική για τη 
διάδοση των καλών πρακτικών, της 
επιστημονικής προόδου, καθώς και για 
μια καλύτερη αλληλεπίδραση μεταξύ των 
φορέων που εμπλέκονται στον 
συγκεκριμένο τομέα·

Or. ro

Τροπολογία 24
Vasilica Viorica Dăncilă

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 6

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

6. τονίζει ότι η βιοοικονομία έχει ανάγκη 
από τεχνογνωσία πρώτου βαθμού και 
καταρτισμένο εργατικό δυναμικό· πιστεύει 
ότι πρέπει να υπάρξει μέριμνα για 
επαγγελματική κατάρτιση και υψηλότερη 
εκπαίδευση στις περιφέρειες, 
λαμβανομένων υπόψη των ιδιαίτερων 
χαρακτηριστικών τους· επισημαίνει ότι η 
ευρείας κλίμακας εκπαίδευση και τα 
συστήματα κατάρτισης στις περιφέρειες 
επίσης ενθαρρύνουν την επιχειρηματική 
επέκταση· θεωρεί ότι οι υψηλές 
προδιαγραφές τεχνογνωσίας στον τομέα 
της βιοοικονομίας συνιστούν στοιχείο 
ενεργητικού για την Ευρώπη στο πλαίσιο 
του παγκόσμιου ανταγωνισμού· 

6. τονίζει ότι η βιοοικονομία έχει ανάγκη 
από τεχνογνωσία πρώτου βαθμού και 
καταρτισμένο εργατικό δυναμικό· πιστεύει 
ότι πρέπει να υπάρξει μέριμνα για 
επαγγελματική κατάρτιση και υψηλότερη 
εκπαίδευση στις περιφέρειες, 
λαμβανομένων υπόψη των ιδιαίτερων 
χαρακτηριστικών τους· επισημαίνει ότι η 
ευρείας κλίμακας εκπαίδευση και τα 
συστήματα κατάρτισης στις περιφέρειες 
επίσης ενθαρρύνουν την επιχειρηματική 
επέκταση· θεωρεί ότι οι υψηλές 
προδιαγραφές τεχνογνωσίας στον τομέα 
της βιοοικονομίας συνιστούν στοιχείο 
ενεργητικού για την Ευρώπη στο πλαίσιο 
του παγκόσμιου ανταγωνισμού και θα 
επιτρέψουν στην Ευρώπη να καταλάβει 
ηγετική θέση στη βιοοικονομία σε 
παγκόσμια κλίμακα·
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Or. ro

Τροπολογία 25
Riikka Manner

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 6

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

6. τονίζει ότι η βιοοικονομία έχει ανάγκη 
από τεχνογνωσία πρώτου βαθμού και 
καταρτισμένο εργατικό δυναμικό· πιστεύει 
ότι πρέπει να υπάρξει μέριμνα για 
επαγγελματική κατάρτιση και υψηλότερη 
εκπαίδευση στις περιφέρειες, 
λαμβανομένων υπόψη των ιδιαίτερων 
χαρακτηριστικών τους· επισημαίνει ότι η 
ευρείας κλίμακας εκπαίδευση και τα 
συστήματα κατάρτισης στις περιφέρειες 
επίσης ενθαρρύνουν την επιχειρηματική 
επέκταση· θεωρεί ότι οι υψηλές 
προδιαγραφές τεχνογνωσίας στον τομέα 
της βιοοικονομίας συνιστούν στοιχείο 
ενεργητικού για την Ευρώπη στο πλαίσιο 
του παγκόσμιου ανταγωνισμού·

6. τονίζει ότι η βιοοικονομία έχει ανάγκη 
από τεχνογνωσία πρώτου βαθμού και 
καταρτισμένο εργατικό δυναμικό· πιστεύει 
ότι πρέπει να υπάρξει μέριμνα για 
επαγγελματική κατάρτιση και υψηλότερη 
εκπαίδευση στις περιφέρειες, 
λαμβανομένων υπόψη των ιδιαίτερων 
χαρακτηριστικών τους· επισημαίνει ότι η 
ευρείας κλίμακας εκπαίδευση και τα 
συστήματα κατάρτισης στις περιφέρειες 
επίσης ενθαρρύνουν την επιχειρηματική 
επέκταση· θεωρεί ότι οι υψηλές 
προδιαγραφές τεχνογνωσίας στον τομέα 
της βιοοικονομίας συνιστούν στοιχείο 
ενεργητικού για την Ευρώπη στο πλαίσιο 
του παγκόσμιου ανταγωνισμού· 
διαπιστώνει ότι πρέπει να ενισχυθεί η 
επίγνωση των καταναλωτών ως προς τη 
βιοοικονομία, επομένως είναι σκόπιμο να 
ενημερωθούν για τα οφέλη από τη 
βιοοικονομία και τις βελτιωμένες 
επιλογές κατανάλωσης·

Or. fi

Τροπολογία 26
Patrice Tirolien

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 6

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

6. τονίζει ότι η βιοοικονομία έχει ανάγκη 
από τεχνογνωσία πρώτου βαθμού και 
καταρτισμένο εργατικό δυναμικό· πιστεύει 

6. τονίζει ότι η βιοοικονομία έχει ανάγκη 
από τεχνογνωσία πρώτου βαθμού και 
καταρτισμένο εργατικό δυναμικό  πιστεύει 
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ότι πρέπει να υπάρξει μέριμνα για 
επαγγελματική κατάρτιση και υψηλότερη 
εκπαίδευση στις περιφέρειες, 
λαμβανομένων υπόψη των ιδιαίτερων 
χαρακτηριστικών τους· επισημαίνει ότι η 
ευρείας κλίμακας εκπαίδευση και τα 
συστήματα κατάρτισης στις περιφέρειες 
επίσης ενθαρρύνουν την επιχειρηματική 
επέκταση· θεωρεί ότι οι υψηλές 
προδιαγραφές τεχνογνωσίας στον τομέα 
της βιοοικονομίας συνιστούν στοιχείο 
ενεργητικού για την Ευρώπη στο πλαίσιο 
του παγκόσμιου ανταγωνισμού· 

ότι πρέπει να υπάρξει μέριμνα για 
επαγγελματική κατάρτιση και υψηλότερη 
εκπαίδευση στις περιφέρειες, 
λαμβανομένων υπόψη των ιδιαίτερων 
χαρακτηριστικών τους·  επισημαίνει ότι η 
ευρείας κλίμακας εκπαίδευση και τα 
συστήματα κατάρτισης στις περιφέρειες 
επίσης ενθαρρύνουν τη βιώσιμη 
επιχειρηματική επέκταση· θεωρεί ότι οι 
υψηλές προδιαγραφές τεχνογνωσίας στον 
τομέα της βιοοικονομίας συνιστούν 
στοιχείο ενεργητικού για την Ευρώπη στο 
πλαίσιο του παγκόσμιου ανταγωνισμού·

Or. fr

Τροπολογία 27
Iosif Matula

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 6

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

6. τονίζει ότι η βιοοικονομία έχει ανάγκη 
από τεχνογνωσία πρώτου βαθμού και 
καταρτισμένο εργατικό δυναμικό· πιστεύει 
ότι πρέπει να υπάρξει μέριμνα για 
επαγγελματική κατάρτιση και υψηλότερη 
εκπαίδευση στις περιφέρειες, 
λαμβανομένων υπόψη των ιδιαίτερων 
χαρακτηριστικών τους· επισημαίνει ότι η 
ευρείας κλίμακας εκπαίδευση και τα 
συστήματα κατάρτισης στις περιφέρειες 
επίσης ενθαρρύνουν την επιχειρηματική 
επέκταση· θεωρεί ότι οι υψηλές 
προδιαγραφές τεχνογνωσίας στον τομέα 
της βιοοικονομίας συνιστούν στοιχείο 
ενεργητικού για την Ευρώπη στο πλαίσιο 
του παγκόσμιου ανταγωνισμού· 

6. τονίζει ότι η βιοοικονομία έχει ανάγκη 
από τεχνογνωσία πρώτου βαθμού και 
καταρτισμένο εργατικό δυναμικό· πιστεύει 
ότι πρέπει να υπάρξει μέριμνα για 
επαγγελματική κατάρτιση και υψηλότερη 
εκπαίδευση στις περιφέρειες, 
λαμβανομένων υπόψη των ιδιαίτερων 
χαρακτηριστικών τους· επισημαίνει ότι η 
ευρείας κλίμακας εκπαίδευση και τα 
συστήματα κατάρτισης στις περιφέρειες 
επίσης ενθαρρύνουν την επιχειρηματική 
επέκταση· θεωρεί ότι οι υψηλές 
προδιαγραφές τεχνογνωσίας στον τομέα 
της βιοοικονομίας συνιστούν στοιχείο 
ενεργητικού για την Ευρώπη στο πλαίσιο 
του παγκόσμιου ανταγωνισμού· στηρίζει 
τη διευκόλυνση της διασυνοριακής 
κινητικότητας των ερευνητών με στόχο 
την ανταλλαγή καλών πρακτικών και τη 
μεταφορά γνώσης·

Or. ro
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Τροπολογία 28
Nuno Teixeira

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 6 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

6 α. προσθέτει ακόμη ότι, και στο επίπεδο 
της κατανάλωσης, θα πρέπει να 
προωθείται η βιοοικονομία, ιδίως μέσω 
της ευαισθητοποίησης των καταναλωτών 
όσον αφορά τη διατροφική ασφάλεια, τη 
διαφύλαξη των πόρων και τις λοιπές 
κοινωνικές προκλήσεις, όπως οι 
κλιματικές αλλαγές και η εξάρτηση από 
μη ανανεώσιμους πόρους· ζητεί, 
συνεπώς, τη διεξαγωγή μελετών σχετικών 
με τα μοτίβα κατανάλωσης στην 
Ευρωπαϊκή Ένωση και την ανάπτυξη 
προσεγγίσεων βασισμένων σε 
επιστημονικά στοιχεία, με στόχο την 
ενημέρωση των καταναλωτών για τις 
ιδιότητες των προϊόντων και την 
προώθηση ενός αειφόρου τρόπου ζωής·

Or. pt

Τροπολογία 29
Petru Constantin Luhan

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 6 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

6 α. θεωρεί ότι, για την ανάπτυξη μιας 
αποτελεσματικής και βιώσιμης 
βιοοικονομίας, χρειάζεται να συνεχιστεί ο 
εκσυγχρονισμός των υποδομών κάθε 
είδους, ο οποίος δεν θα πρέπει να 
αποκλείει με κανέναν τρόπο τις αγροτικές 
ζώνες·

Or. ro
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Τροπολογία 30
Riikka Manner

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 7

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

7. θεωρεί σημαντικό να γίνονται 
επενδύσεις στις βιοοικονομικές αλυσίδες 
εφοδιασμού, ώστε να διασφαλίζεται η 
διαθεσιμότητα πρώτων υλών· πιστεύει ότι 
οι βιοοικονομικές στρατηγικές πρέπει να 
ενθαρρύνουν όχι μόνο την αποδοτικότερη 
χρήση των οικιακών και δημοτικών 
αποβλήτων αλλά και την ανάκτηση 
γεωργικών και δασοκομικών 
παραπροϊόντων· ζητεί η μελλοντική 
νομοθεσία να παράσχει κάθε μορφή 
στήριξης στη βιώσιμη χρήση των 
βιοιοικονομικών πόρων και στην 
αξιοποίηση των πρώτων υλών, η δε 
πολιτική να βασίζεται από κάθε άποψη σε 
μια ευέλικτη προσέγγιση μακράς πνοής, 
διασφαλίζοντας έτσι ότι οι εταιρείες θα 
έχουν το θάρρος να επενδύουν· 

7. θεωρεί σημαντικό να γίνονται 
επενδύσεις στις βιοοικονομικές αλυσίδες 
εφοδιασμού, ώστε να διασφαλίζεται η 
διαθεσιμότητα πρώτων υλών· πιστεύει ότι 
οι βιοοικονομικές στρατηγικές πρέπει να 
ενθαρρύνουν όχι μόνο την αποδοτικότερη 
χρήση των οικιακών και δημοτικών 
αποβλήτων αλλά και την ανάκτηση 
γεωργικών και δασοκομικών 
παραπροϊόντων· ζητεί η ρύθμιση να μην 
έχει αντιφάσεις και η μελλοντική 
νομοθεσία να δημιουργήσει σταθερό 
πολιτικό πλαίσιο και να παράσχει κάθε 
μορφή στήριξης στη βιώσιμη χρήση των 
βιοιοικονομικών πόρων και στην 
αξιοποίηση των πρώτων υλών, η δε 
πολιτική να βασίζεται από κάθε άποψη σε 
μια ευέλικτη προσέγγιση μακράς πνοής, 
διασφαλίζοντας έτσι ότι οι εταιρείες θα 
έχουν το θάρρος να επενδύουν·

Or. en

Τροπολογία 31
Patrice Tirolien

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 7

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

7. θεωρεί σημαντικό να γίνονται 
επενδύσεις στις βιοοικονομικές αλυσίδες 
εφοδιασμού, ώστε να διασφαλίζεται η 
διαθεσιμότητα πρώτων υλών· πιστεύει ότι 
οι βιοοικονομικές στρατηγικές πρέπει να 
ενθαρρύνουν όχι μόνο την αποδοτικότερη 
χρήση των οικιακών και δημοτικών 
αποβλήτων αλλά και την ανάκτηση 
γεωργικών και δασοκομικών 

7. θεωρεί σημαντικό να γίνονται 
επενδύσεις στις βιοοικονομικές αλυσίδες 
εφοδιασμού, ώστε να διασφαλίζεται η 
διαθεσιμότητα πρώτων υλών· πιστεύει ότι 
οι βιοοικονομικές στρατηγικές πρέπει να 
ενθαρρύνουν όχι μόνο την αποδοτικότερη 
χρήση των οικιακών και δημοτικών 
αποβλήτων αλλά και την ανάκτηση 
γεωργικών και δασοκομικών 
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παραπροϊόντων· ζητεί η μελλοντική 
νομοθεσία να παράσχει κάθε μορφή 
στήριξης στη βιώσιμη χρήση των 
βιοιοικονομικών πόρων και στην 
αξιοποίηση των πρώτων υλών, η δε 
πολιτική να βασίζεται από κάθε άποψη σε 
μια ευέλικτη προσέγγιση μακράς πνοής, 
διασφαλίζοντας έτσι ότι οι εταιρείες θα 
έχουν το θάρρος να επενδύουν·

παραπροϊόντων· ζητεί τη σύνταξη νέας 
μελλοντική νομοθεσίας, η οποία θα
παράσχει πλήρη στήριξη στη βιώσιμη 
χρήση των βιοιοικονομικών πόρων και 
στην αξιοποίηση των πρώτων υλών, η δε 
πολιτική να είναι από κάθε άποψη
συνεπής, συνεκτική και ευνοϊκή στις 
επενδύσεις·

Or. fr

Τροπολογία 32
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Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 8

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

8. επισημαίνει την ανάγκη ειδικών στόχων 
με σκοπό την αύξηση του ποσοστού 
ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στην 
παραγωγή και κατανάλωση αγαθών· καλεί 
την Επιτροπή να προτείνει πρακτικά μέτρα
περιφερειακά ολοκληρωμένου πεδίου για 
την προώθηση της παραγωγής και 
κατανάλωσης βιοοικονομικών προϊόντων.

8. επισημαίνει την ανάγκη σαφών στόχων 
με σκοπό την αύξηση του ποσοστού 
ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στην 
παραγωγή και κατανάλωση αγαθών·  καλεί 
την Επιτροπή να προτείνει πρακτικά μέτρα 
για την προώθηση της παραγωγής και 
κατανάλωσης βιοοικονομικών προϊόντων
σε περιφερειακό επίπεδο.

Or. fr


