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ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ

Η Επιτροπή Περιφερειακής Ανάπτυξης καλεί την Επιτροπή Βιομηχανίας, Έρευνας και 
Ενέργειας που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να συμπεριλάβει στην έκθεσή της τις ακόλουθες 
τροπολογίες:

Τροπολογία 1

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 συνεχούς
εφοδιασμού με βιομάζα, λαμβάνοντας 
υπόψη άλλες ανταγωνιστικές κοινωνικές 
και περιβαλλοντικές απαιτήσεις, και να 
στηρίζει την ανάπτυξη προηγμένων 
τεχνολογιών επεξεργασίας, 
δραστηριοτήτων επίδειξης μεγάλης 
κλίμακας (λαμβάνοντας υπόψη ειδικά τις 
μεμονωμένες γεωργικές οντότητες και το
γεωργικό περιβάλλον) 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. pl

Αιτιολόγηση

Η πρόσβαση στη γνώση, στα αποτελέσματα των ερευνών και στις τελευταίες τεχνολογίες είναι 
ιδιαιτέρως σημαντική και θα πρέπει οι αγρότες να επωφελούνται από αυτήν προκειμένου να 
επιτυγχάνουν, μέσω της αξιοποίησής της, τα βέλτιστα δυνατά αποτελέσματα. Για τον λόγο αυτό, 
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η κοινή τεχνολογική πρωτοβουλία θα πρέπει να διασφαλίσει ότι στα αποτελέσματα των 
δραστηριοτήτων της στον τομέα της έρευνας και των νέων τεχνολογιών έχουν πρόσβαση ακόμα 
και οι μικρότερες οντότητες από όλα τα στάδια της αξιακής αλυσίδας που στην περίπτωση αυτή 
περιλαμβάνει και τους αγρότες.

Τροπολογία 2

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 βιοχημικών, 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 συνεργατικών σχηματισμών, των 
κέντρων έρευνας και τεχνολογίας και των 
πανεπιστημίων. Σε αυτό το πλαίσιο, πολύ
σημαντικά στοιχεία είναι η μόνιμη
διαπεριφερειακή συνεργασία σε όλα τα 
επίπεδα, ο καλός συντονισμός και η 
επικοινωνία, η ανταλλαγή ορθών 
πρακτικών, η ενεργός συμμετοχή στην
ανάπτυξη περιφερειακών στρατηγικών
της βιοοικονομίας, η έρευνα και η 
καινοτομία που λαμβάνουν υπόψη τα 
χαρακτηριστικά κάθε περιοχής.

Or. pl
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Uzasadnienie

Οι συνεργατικοί σχηματισμοί διαδραματίζουν ουσιαστικό ρόλο στη δημιουργία συνδέσεων 
μεταξύ οικονομικών φορέων, αλλά και μεταξύ των επιχειρήσεων και των ερευνητικών κέντρων. 
Οι συνεργατικοί σχηματισμοί εισάγουν συχνότερα καινοτόμα προϊόντα, υπηρεσίες και 
τεχνολογίες, και για το λόγο αυτό είναι πολύ σημαντικό η κοινή τεχνολογική πρωτοβουλία να 
καλύπτει επίσης τη συνεργασία με τους συνεργατικούς σχηματισμούς. 

Η διαπεριφερειακή συνεργασία είναι ζωτικής σημασίας για την άνθηση της βιοοικονομίας, την 
προστασία του περιβάλλοντος και την ανάπτυξη της τεχνολογίας και της καινοτομίας. 
Πράγματι, οι περιφέρειες κατέχουν τις μεγαλύτερες γνώσεις όσον αφορά τις αλυσίδες αξιών στο 
έδαφός τους, τα καινοτόμα σχέδια και τις ανεκμετάλλευτες δυνατότητες. Χάρη στη συνεργασία 
αυτή, η κοινή τεχνολογική πρωτοβουλία θα συμβάλει κατά πολύ αποτελεσματικότερο τρόπο 
στην επίτευξη των καθορισμένων στόχων. 

Τροπολογία 3

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 απαραίτητο να 
βελτιωθούν ο συντονισμός, η επικοινωνία 
και η συμπληρωματικότητα με τους 
άλλους τομείς της πολιτικής και της 
χρηματοδότησης, καθώς και οι 
δυνατότητες διασταυρούμενης 
χρηματοδότησης.

Or. pl



PE522.783v01-00 6/10 PA\1008931EL.doc

EL

Αιτιολόγηση
Η βελτίωση του συντονισμού, της επικοινωνίας και της συμπληρωματικότητας με άλλους τομείς 
της πολιτικής, καθώς και η διασταυρούμενη χρηματοδότηση είναι απαραίτητες δράσεις για την 
επιτυχή υλοποίηση των έργων στο πλαίσιο της κοινής τεχνολογικής πρωτοβουλίας. Μέσω 
αυτών θα καταστεί δυνατή η εφαρμογή νέων τεχνολογιών, νέου εξοπλισμού και θα σημειωθούν 
βελτιώσεις στις υποδομές και την κατάρτιση.

Τροπολογία 4

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 16 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(16a) Η κοινή τεχνολογική πρωτοβουλία 
για τις βιομηχανίες βιοπροϊόντων θα 
πρέπει να βασίζεται σε μια προσέγγιση 
από τη βάση προς την κορυφή, η οποία 
είναι ιδιαιτέρως σημαντική για την 
αξιοποίηση του δυναμικού όλων των 
περιοχών και, ειδικότερα, στη στήριξη 
των τοπικών και περιφερειακών 
προσπαθειών σε συνεχή επαφή με τις 
περιφερειακές και τοπικές αρχές· η 
προσέγγιση θα πρέπει να συμβάλει στην 
αύξηση της ευαισθητοποίησης του κοινού 
όσον αφορά τη σημασία της 
βιοοικονομίας και να παραθέτει τα οφέλη 
που αυτή κομίζει· θα πρέπει να βασίζεται 
στην εμπειρογνωμοσύνη των διαφόρων 
περιοχών, να ενισχύει τη συνεργασία 
μεταξύ της επιστήμης, των επιχειρήσεων 
και των δημόσιων αρχών στο πλαίσιο του 
αποκαλούμενου τριπλού συστήματος -
Triple Helix, αποστολή του οποίου είναι η 
δημιουργία μιας ανοικτής και 
επεκτατικής οικονομίας, διασυνοριακών 
επενδυτικών ροών και αποτελεσματικής 
συνεργασίας, η οποία στηρίζεται στη 
συμπληρωματικότητα των ικανοτήτων 
και στη βέλτιστη χρήση των ερευνητικών 
υποδομών εντός της επιστημονικής 
κοινότητας και μεταξύ της επιστημονικής 
και επιχειρηματικής κοινότητας.

Or. pl
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Αιτιολόγηση

Μια προσέγγιση από τη βάση ενισχύει τη συνοχή των αποφάσεων που λαμβάνονται σε τοπικό 
επίπεδο, αυξάνει την ποιότητα της διαχείρισης, συμβάλλει στην ενίσχυση του κοινωνικού 
κεφαλαίου στις περιφέρειες και ενθαρρύνει την εφαρμογή καινοτόμων λύσεων. 

Επιπλέον, η μεγαλύτερη ευαισθητοποίηση του κοινού όσον αφορά τη βιοοικονομία και η 
δημιουργία «μιας κοινωνίας βασισμένης στη βιοοικονομία,» - bio-based society – συνιστά έναν 
από τους ζωτικούς παράγοντες που επιταχύνουν την πλήρη μετάβαση σε βιομηχανία που 
βασίζεται σε ανανεώσιμους βιολογικούς πόρους στην Ευρώπη. 

Οι περιφέρειες βρίσκονται πλησίον των πολιτών και αποτελούν συνδετικό κρίκο ανάμεσα στα 
επιστημονικά κέντρα, τις επιχειρήσεις, τις τοπικές και περιφερειακές αρχές και την κοινωνία 
των πολιτών. Διαδραματίζουν, ως εκ τούτου, ουσιαστικό ρόλο στην ευαισθητοποίηση του 
κοινού, και πρέπει να αναφέρονται στο κείμενο.

Τροπολογία 5

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – στοιχείο β

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· και πιο 
συγκεκριμένα:

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, επιταχύνοντας
επίσης την οικονομική ανάπτυξη και 
αυξάνοντας 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· 
και πιο συγκεκριμένα:

Or. pl

Τροπολογία 6

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – στοιχείο γ
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ) να επιδείξει τεχνολογίες για την 
ανάπτυξη νέων χημικών δομικών 
στοιχείων, νέων υλικών και νέων
καταναλωτικών προϊόντων από ευρωπαϊκή 
βιομάζα, που υποκαθιστούν την ανάγκη 
για μέσα παραγωγής ορυκτής προέλευσης·

γ) να επιδείξει και να προωθήσει
τεχνολογίες για την ανάπτυξη νέων 
χημικών δομικών στοιχείων, νέων υλικών 
και νέων καταναλωτικών προϊόντων από 
ευρωπαϊκή βιομάζα, που υποκαθιστούν την 
ανάγκη για μέσα παραγωγής ορυκτής 
προέλευσης, καθώς και να στηρίξει την 
καινοτομία και την αναζήτηση νέων 
πηγών ανάπτυξης για να καταστεί δυνατή 
η πλήρης αξιοποίηση του πνευματικού 
κεφαλαίου·

Or. pl

Αιτιολόγηση

Η καλύτερη και αποτελεσματικότερη προώθηση των καινοτόμων τεχνολογιών θα επιταχύνει τη 
χρήση τους σε όλα τα στάδια της αξιακής αλυσίδας των βιοπροϊόντων.

Η πλήρης αξιοποίηση του πνευματικού κεφαλαίου (εταιρείες διαχείρισης ανθρώπινου 
δυναμικού, εμπειρογνώμονες, ακαδημαϊκοί) θα επιταχύνει την ανάπτυξη της κοινής επιχείρησης 
για τις βιομηχανίες βιοπροϊόντων και όλων των δράσεων που αποσκοπούν στην άνθιση της 
βιοοικονομίας και, συνεπώς, θα ενισχύσει την ανταγωνιστικότητα της Ευρώπης σε παγκόσμιο 
επίπεδο.

Τροπολογία 7

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – στοιχείο 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 και της στήριξης 
διακλαδικών συνεργατικών σχηματισμών,
καθώς και μέσω της ενίσχυσης της 
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διαπεριφερειακής συνεργασίας· και

Or. pl

Τροπολογία 8

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – στοιχείο ε α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ε α) να διασφαλίσει ότι για τα 
αποτελέσματα της έρευνας στις 
καινοτόμες τεχνολογίες που σχετίζονται 
με τη βιοοικονομία ενημερώνονται όλοι οι 
ενδιαφερόμενοι φορείς, 
συμπεριλαμβανομένων των μεμονωμένων 
αγροτών, ούτως ώστε όλοι να μπορούν να 
επωφελούνται από αυτά όσο το δυνατόν 
περισσότερο.

Or. pl

Αιτιολόγηση

Οι υφιστάμενες διαρθρωτικές συνθήκες στον τομέα της γεωργίας και σε συναφείς κλάδους και η 
ανεπάρκεια ίδιων πόρων έχουν ως αποτέλεσμα οι φορείς να μην έχουν πάντα πρόσβαση στις 
πλέον πρόσφατες πληροφορίες σχετικά με τις διαθέσιμες καινοτόμες τεχνολογίες. Τα 
προβλήματα αφορούν σε πολλές περιπτώσεις την ταχεία πρακτική εφαρμογή της επιστημονικής 
γνώσης.

Τροπολογία 9

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα -παράγραφος 1 - στοιχείο η

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

η) ασκεί δραστηριότητες ενημέρωσης, 
επικοινωνίας, αξιοποίησης και διάδοσης 
μέσω της κατ’ αναλογία εφαρμογής των 
διατάξεων του άρθρου 22 του κανονισμού 
(ΕΕ) αριθ. …/2013 [πρόγραμμα πλαίσιο 

η) ασκεί δραστηριότητες ενημέρωσης, 
επικοινωνίας, προώθησης, αξιοποίησης 
και διάδοσης μέσω της κατ’ αναλογία 
εφαρμογής των διατάξεων του άρθρου 22 
του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. …/2013 
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«Ορίζοντας 2020»]· [πρόγραμμα πλαίσιο «Ορίζοντας 2020»]·

Or. pl

Αιτιολόγηση

Η καλύτερη και αποτελεσματικότερη προώθηση των καινοτόμων τεχνολογιών θα επιταχύνει τη 
χρήση τους σε όλα τα στάδια της αξιακής αλυσίδας των βιοπροϊόντων.


