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ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ 

Η συντάκτρια εκφράζει την ικανοποίησή της για τη δημιουργία του προγράμματος 

‘Ορίζοντας 2020’από την Επιτροπή επειδή είναι πεπεισμένη ότι αυτό θα βοηθήσει την 

Ευρωπαϊκή Ένωση να αντιμετωπίσει αποτελεσματικά την κρίση του χρέους και να 

αποκαταστήσει την ανάπτυξη ενισχύοντας την ανταγωνιστικότητά της. 

Το πρόγραμμα ‘Ορίζοντας 2020’ θα συνδυάσει για πρώτη φορά σε ενιαίο πρόγραμμα τη 

χρηματοδότηση υπέρ της έρευνας και της καινοτομίας στην ΕΕ. Το πρόγραμμα ‘Ορίζοντας 

2020’ στοχεύει στη χρήση των επιστημονικών επιτευγμάτων σε προϊόντα και υπηρεσίες 

καινοτομίας, που θα δημιουργήσουν επιχειρηματικές ευκαιρίες και θα βελτιώσουν τη ζωή 

των πολιτών. Αποσκοπεί στη μείωση της γραφειοκρατίας με την απλοποίηση των κανόνων 

και των διαδικασιών υποβολής αιτήσεων ώστε να προσελκύουν περισσότερους επιστήμονες 

και καινοτόμες επιχειρήσεις. 

Το πρόγραμμα ‘Ορίζοντας 2020’ θα τεθεί σε ισχύ τον Ιανουάριο 2014 με προϋπολογισμό 

ύψους 87,74 δισ ευρώ για την χρονική περίοδο μέχρι το 2020. Χωρίζεται σε τρία βασικά 

μέρη: 1. Επιστήμη αριστείας, 2 Βιομηχανική υπεροχή, 3 Κοινωνιακές προκλήσεις. Η 

συντάκτρια θεωρεί ότι η Επιτροπή Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου θα πρέπει να 

επικεντρώσει τις περισσότερες προσπάθειές της στο τρίτο μέρος, το οποίο αφορά ειδικότερα 

τα θέματα που συνδέονται με τη γεωργία. Το τρίτο μέρος χωρίζεται σε έξι τομείς: 

α) Υγεία, δημογραφική αλλαγή και ευημερία (9,07 δισ ευρώ)· 

β) Επισιτιστική ασφάλεια, βιώσιμη γεωργία, έρευνα στον τομέα της θάλασσας και της 

ναυτιλίας, και βιοοικονομία·(4,69 δισ ευρώ)· 

γ) Ασφαλής, καθαρή και αποδοτική ενέργεια·(6,53 δισ ευρώ)· 

δ) Έξυπνες, οικολογικές και ενοποιημένες μεταφορές·(7,69 δισ ευρώ)· 

ε) Δράση για το κλίμα, αποδοτικότητα πόρων και πρώτες ύλες·(4,31 δισ ευρώ)· 

στ) Καινοτόμες και ασφαλείς κοινωνίες χωρίς αποκλεισμούς (4,31 δισ ευρώ). 

Στον τομέα της επισιτιστικής ασφάλειας και της βιώσιμης γεωργίας, η συντάκτρια τονίζει την 

ανάγκη της ενεργού συνεργασίας γεωργών κι επιστημόνων, ιδίως για την εξέταση των 

ερευνητικών προτεραιοτήτων, έτσι ώστε να μπορούν να χρησιμοποιηθούν στην πράξη τα νέα 

επιστημονικά επιτεύγματα. Είναι επίσης σημαντικό να συμμετάσχουν και μη κυβερνητικές 

οργανώσεις στις συζητήσεις αυτές. 

Η συντάκτρια εκφράζει την ικανοποίησή της για το γεγονός ότι, σε σύγκριση με το έβδομο 

πρόγραμμα πλαίσιο, έχει αυξηθεί σημαντικά ο προϋπολογισμός για την έρευνα που συνδέεται 

με γεωργικά θέματα.  

Η συντάκτρια επιθυμεί, στο πλαίσιο της αυξανόμενης ζήτησης για τρόφιμα στην Ευρώπη και 

τον κόσμο, να επιστήσει ιδιαίτερα την προσοχή στην ανάγκη να τονωθεί η έρευνα γύρω από 

τη μείωση της σπατάλης που γίνεται στα τρόφιμα. Είναι πολύ σημαντικό να γίνεται συνετή 

χρήση των φυσικών πόρων με πολύ μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα. 
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Στη διάρκεια της ανταλλαγής απόψεων που διεξήχθη στην Επιτροπή Γεωργίας και 

Ανάπτυξης της Υπαίθρου για το πρόγραμμα ‘Ορίζοντας 2020’, δηλώθηκε ότι υπάρχει ανάγκη 

να μειωθεί η γραφειοκρατία όσον αφορά τις διαδικασίες υποβολής αιτήσεων. Η συντάκτρια 

θεωρεί ότι, στην πρόταση αυτή, η Επιτροπή έχει προβεί σε ουσιαστική μείωση της 

γραφειοκρατίας και έχει καταστήσει ευκολότερη τη διαδικασία για την υποβολή αιτήσεων. 

Σε γενικές γραμμές, η συντάκτρια πιστεύει ότι η πρόταση αυτή είναι ισορροπημένη και 

καλοσχεδιασμένη. Η συντάκτρια καλεί τους συναδέλφους βουλευτές να προσεγγίσουν με 

έξυπνο τρόπο το θέμα αυτό για την επανεξέταση της πρότασης και ευελπιστεί ότι το 

πρόγραμμα θα τεθεί σε ισχύ την 1η Ιανουαρίου 2014, έτσι ώστε με το νέο έτος η πρόταση 

αυτή θα βοηθήσει τους επιστήμονες να προβούν σε νέα τεχνολογικά επιτεύγματα που θα 

αυξήσουν τη γενική ανταγωνιστικότητα της Ευρώπης. 

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ 

Η Επιτροπή Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου καλεί την Επιτροπή Βιομηχανίας, 

Έρευνας και Ενέργειας, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να ενσωματώσει στην έκθεσή της 

τις ακόλουθες τροπολογίες: 

Τροπολογία  1 

Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική σκέψη 3 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(3) Η Ένωση έχει δεσμευθεί να υλοποιήσει 

τη στρατηγική «Ευρώπη 2020», στο 

πλαίσιο της οποίας έχουν τεθεί ως στόχοι η 

έξυπνη, βιώσιμη και χωρίς αποκλεισμούς 

ανάπτυξη, υπογραμμίζοντας το ρόλο της 

έρευνας και της καινοτομίας ως κύριων 

μοχλών της κοινωνικής και οικονομικής 

ευημερίας και της περιβαλλοντικής 

βιωσιμότητας, και θέτοντας ως στόχο την 

αύξηση των δαπανών στην έρευνα και 

ανάπτυξη ώστε να ανέλθουν σε ποσοστό 

3% του ακαθάριστου εγχώριου προϊόντος 

(ΑΕΠ) έως το 2020, εκπονώντας 

παράλληλα έναν δείκτη έντασης 

καινοτομίας. Σε αυτό το πλαίσιο, η 

εμβληματική πρωτοβουλία «Ένωση 

Καινοτομίας» προβλέπει μια στρατηγική 

και ολοκληρωμένη προσέγγιση της 

έρευνας και της καινοτομίας, θέτοντας το 

πλαίσιο και τους στόχους στους οποίους 

(3) Η Ένωση έχει δεσμευθεί να υλοποιήσει 

τη στρατηγική «Ευρώπη 2020», στο 

πλαίσιο της οποίας έχουν τεθεί ως στόχοι η 

έξυπνη, βιώσιμη και χωρίς αποκλεισμούς 

ανάπτυξη, υπογραμμίζοντας το ρόλο της 

έρευνας και της καινοτομίας καθώς και 

της εφαρμογής των αποτελεσμάτων τους 
ως κύριων μοχλών της κοινωνικής και 

οικονομικής ευημερίας και της 

περιβαλλοντικής βιωσιμότητας, και 

θέτοντας ως στόχο την αύξηση των 

δαπανών στην έρευνα και ανάπτυξη ώστε 

να ανέλθουν σε ποσοστό 3% του 

ακαθάριστου εγχώριου προϊόντος (ΑΕΠ) 

έως το 2020, εκπονώντας παράλληλα έναν 

δείκτη έντασης καινοτομίας. Σε αυτό το 

πλαίσιο, η εμβληματική πρωτοβουλία 

«Ένωση Καινοτομίας» προβλέπει μια 

στρατηγική και ολοκληρωμένη προσέγγιση 

της έρευνας και της καινοτομίας, θέτοντας 
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πρέπει να συμβάλλει η μελλοντική 

ενωσιακή χρηματοδότηση της έρευνας και 

της καινοτομίας. Η έρευνα και η 

καινοτομία αποτελούν επίσης κύρια 

στοιχεία άλλων εμβληματικών 

πρωτοβουλιών της στρατηγικής «Ευρώπη 

2020», ιδίως των πρωτοβουλιών «Μια 

Ευρώπη που χρησιμοποιεί αποδοτικά τους 

πόρους», «Μια βιομηχανική πολιτική για 

την εποχή της παγκοσμιοποίησης», και 

«Ψηφιακό θεματολόγιο για την Ευρώπη». 

Επιπλέον, για την επίτευξη των στόχων της 

στρατηγικής «Ευρώπη 2020» σχετικά με 

την έρευνα και την καινοτομία, η πολιτική 

συνοχής μπορεί να διαδραματίσει κύριο 

ρόλο μέσω της δημιουργίας ικανοτήτων 

και της παροχής μιας «κλίμακας 

αριστείας». 

το πλαίσιο και τους στόχους στους οποίους 

πρέπει να συμβάλλει η μελλοντική 

ενωσιακή χρηματοδότηση της έρευνας και 

της καινοτομίας. Η έρευνα και η 

καινοτομία αποτελούν επίσης κύρια 

στοιχεία άλλων εμβληματικών 

πρωτοβουλιών της στρατηγικής «Ευρώπη 

2020», ιδίως των πρωτοβουλιών «Μια 

Ευρώπη που χρησιμοποιεί αποδοτικά τους 

πόρους», «Μια βιομηχανική πολιτική για 

την εποχή της παγκοσμιοποίησης», και 

«Ψηφιακό θεματολόγιο για την Ευρώπη». 

Επιπλέον, για την επίτευξη των στόχων της 

στρατηγικής «Ευρώπη 2020» σχετικά με 

την έρευνα και την καινοτομία, η πολιτική 

συνοχής μπορεί να διαδραματίσει κύριο 

ρόλο μέσω της δημιουργίας ικανοτήτων 

και της παροχής μιας «κλίμακας 

αριστείας». 

 

Τροπολογία  2 

Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική σκέψη 11 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(11) Το πρόγραμμα πλαίσιο «Ορίζοντας 

2020» για την έρευνα και την καινοτομία 

στην Ευρωπαϊκή Ένωση (εφεξής 

πρόγραμμα πλαίσιο «Ορίζοντας 2020») 

επικεντρώνεται σε τρεις προτεραιότητες, 

ήτοι στην παραγωγή επιστήμης αριστείας 

προκειμένου να ενισχυθεί η παγκόσμιας 

κλάσης αριστεία της Ένωσης στην 

επιστήμη, στην προώθηση της 

βιομηχανικής υπεροχής για τη στήριξη των 

επιχειρήσεων, συμπεριλαμβανομένων των 

μικρομεσαίων επιχειρήσεων (ΜΜΕ) και 

της καινοτομίας, και στην ανταπόκριση 

στις κοινωνιακές προκλήσεις προκειμένου 

να αντιμετωπιστούν άμεσα οι προκλήσεις 

που προσδιορίζονται στη στρατηγική 

«Ευρώπη 2020» με τη στήριξη 

δραστηριοτήτων που καλύπτουν ολόκληρο 

το φάσμα από την έρευνα έως την αγορά. 

Το πρόγραμμα πλαίσιο «Ορίζοντας 2020» 

(11) Το πρόγραμμα πλαίσιο «Ορίζοντας 

2020» για την έρευνα και την καινοτομία 

στην Ευρωπαϊκή Ένωση (εφεξής 

πρόγραμμα πλαίσιο «Ορίζοντας 2020») 

επικεντρώνεται σε τρεις προτεραιότητες, 

ήτοι στην παραγωγή επιστήμης αριστείας 

προκειμένου να ενισχυθεί η παγκόσμιας 

κλάσης αριστεία της Ένωσης στην 

επιστήμη και τη γεωργία, στην προώθηση 

της βιομηχανικής υπεροχής για τη στήριξη 

των επιχειρήσεων, συμπεριλαμβανομένων 

των μικρομεσαίων επιχειρήσεων (ΜΜΕ) 

και της καινοτομίας, και στην ανταπόκριση 

στις κοινωνιακές προκλήσεις προκειμένου 

να αντιμετωπιστούν άμεσα οι προκλήσεις 

που προσδιορίζονται στη στρατηγική 

«Ευρώπη 2020» με τη στήριξη 

δραστηριοτήτων που καλύπτουν ολόκληρο 

το φάσμα από την έρευνα έως την αγορά. 

Το πρόγραμμα πλαίσιο «Ορίζοντας 2020» 
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πρέπει να στηρίζει όλες τις φάσεις της 

αλυσίδας καινοτομίας, ιδίως τις 

δραστηριότητες που βρίσκονται εγγύτερα 

στην αγορά, συμπεριλαμβανομένων των 

καινοτόμων χρηματοδοτικών μέσων, 

καθώς και την μη τεχνολογική και 

κοινωνική καινοτομία, και έχει σκοπό να 

ικανοποιήσει τις ερευνητικές ανάγκες ενός 

ευρέος φάσματος πολιτικών της Ένωσης, 

δίνοντας έμφαση στην όσο το δυνατόν 

ευρύτερη χρήση και διάδοση των γνώσεων 

που παράγονται από τις στηριζόμενες 

δραστηριότητες έως την εμπορική τους 

εκμετάλλευση. Οι προτεραιότητες του 

προγράμματος πλαισίου «Ορίζοντας 2020» 

πρέπει επίσης να στηρίζονται μέσω ενός 

προγράμματος δυνάμει της Συνθήκης 

Ευρατόμ με αντικείμενο την πυρηνική 

έρευνα και κατάρτιση. 

πρέπει να στηρίζει όλες τις φάσεις της 

αλυσίδας καινοτομίας, ιδίως τις 

δραστηριότητες που βρίσκονται εγγύτερα 

στην αγορά, συμπεριλαμβανομένων των 

καινοτόμων χρηματοδοτικών μέσων, 

καθώς και την μη τεχνολογική και 

κοινωνική καινοτομία, και έχει σκοπό να 

ικανοποιήσει τις ερευνητικές ανάγκες ενός 

ευρέος φάσματος πολιτικών της Ένωσης, 

δίνοντας έμφαση στην όσο το δυνατόν 

ευρύτερη χρήση και διάδοση των γνώσεων 

που παράγονται από τις στηριζόμενες 

δραστηριότητες έως την εμπορική τους 

εκμετάλλευση. Οι προτεραιότητες του 

προγράμματος πλαισίου «Ορίζοντας 2020» 

πρέπει επίσης να στηρίζονται μέσω ενός 

προγράμματος δυνάμει της Συνθήκης 

Ευρατόμ με αντικείμενο την πυρηνική 

έρευνα και κατάρτιση. 

 

Τροπολογία  3 

Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική σκέψη 11 α (νέα) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 (11α) Το μεγαλύτερο μέρος των 

γεωργικών εκμεταλλεύσεων στην Ένωση 

είναι επίσης ΜΜΕ και σήμερα 

παρατηρείται έλλειψη συνοχής ανάμεσα 

στην έρευνα και την τεχνολογική 

καινοτομία και στη νομοθεσία της ΕΕ 

που διέπει τα γεωργικά προϊόντα, γεγονός 

που καθιστά όλο και πιο δύσκολο για τις 

ευρωπαϊκές ΜΜΕ να εφαρμόζουν 

αποτελεσματικά τα νέα τεχνολογικά 

επιτεύγματα. Με στόχο τη βέλτιστη 

αξιοποίηση της ενωσιακής γεωργικής 

έρευνας, είναι σκόπιμο να προσαρμοστεί 

η νομοθεσία κατά τρόπο που να επιτρέπει 

στις γεωργικές εκμεταλλεύσεις της ΕΕ να 

εφαρμόζουν γρήγορα και να 

χρησιμοποιούν αποτελεσματικά τις νέες 

τεχνολογίες. 
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Τροπολογία  4 

Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική σκέψη 15 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(15) Η απλούστευση αποτελεί κεντρικό 

στόχο του προγράμματος πλαισίου 

«Ορίζοντας 2020» και πρέπει να 

αντικατοπτρίζεται πλήρως στο σχεδιασμό 

του, στους κανόνες του, στη 

δημοσιονομική διαχείρισή του και στην 

υλοποίησή του. Το πρόγραμμα πλαίσιο 

«Ορίζοντας 2020» πρέπει να θέσει ως 

στόχο να προσελκύσει μεγάλη συμμετοχή 

από πανεπιστήμια, ερευνητικά κέντρα, 

βιομηχανία και ειδικά ΜΜΕ, και να είναι 

ανοικτό σε νέους συμμετέχοντες, καθώς 

συνενώνει ολόκληρο το φάσμα της 

στήριξης της έρευνας και της καινοτομίας 

σε ένα κοινό στρατηγικό πλαίσιο, 

συμπεριλαμβανομένης μιας 

εξορθολογισμένης δέσμης μορφών 

στήριξης και χρησιμοποιεί κανόνες 

συμμετοχής με αρχές που ισχύουν για όλες 

τις δράσεις στο πλαίσιο του προγράμματος. 

Η απλούστευση των κανόνων 

χρηματοδότησης πρέπει να μειώσει το 

διοικητικό κόστος συμμετοχής και να 

συμβάλλει στη μείωση των 

δημοσιονομικών σφαλμάτων.  

(15) Η απλούστευση αποτελεί κεντρικό 

στόχο του προγράμματος πλαισίου 

«Ορίζοντας 2020» και πρέπει να 

αντικατοπτρίζεται πλήρως στο σχεδιασμό 

του, στους κανόνες του, στη 

δημοσιονομική διαχείρισή του και στην 

υλοποίησή του. Το πρόγραμμα πλαίσιο 

«Ορίζοντας 2020» πρέπει να θέσει ως 

στόχο να προσελκύσει μεγάλη συμμετοχή 

από πανεπιστήμια, ερευνητικά κέντρα, 

βιομηχανία και ειδικά ΜΜΕ, όπως επίσης 

και την κοινωνία των πολιτών, και να 

είναι ανοικτό σε νέους συμμετέχοντες, 

καθώς συνενώνει ολόκληρο το φάσμα της 

στήριξης της έρευνας και της καινοτομίας 

σε ένα κοινό στρατηγικό πλαίσιο, 

συμπεριλαμβανομένης μιας 

εξορθολογισμένης δέσμης μορφών 

στήριξης και χρησιμοποιεί κανόνες 

συμμετοχής με αρχές που ισχύουν για όλες 

τις δράσεις στο πλαίσιο του προγράμματος. 

Η απλούστευση των κανόνων 

χρηματοδότησης πρέπει να μειώσει το 

διοικητικό κόστος συμμετοχής και να 

συμβάλλει στη μείωση των 

δημοσιονομικών σφαλμάτων.  

Αιτιολόγηση 

Οι δραστηριότητες έρευνας δεν αφορούν μόνο τους ερευνητές, τις δημόσιες αρχές και τις 

επιχειρήσεις, αλλά και την κοινωνία των πολιτών. 

 

Τροπολογία  5 

Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική σκέψη 19 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(19) Η υλοποίηση του προγράμματος (19) Η υλοποίηση του προγράμματος 
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πλαισίου «Ορίζοντας 2020» μπορεί να 

οδηγήσει σε συμπληρωματικά 

προγράμματα που θα προβλέπουν τη 

συμμετοχή ορισμένων μόνο κρατών 

μελών, τη συμμετοχή της Ένωσης σε 

προγράμματα που αναλαμβάνονται από 

ορισμένα κράτη μέλη ή τη σύσταση 

κοινών επιχειρήσεων ή άλλους 

διακανονισμούς κατά την έννοια των 

άρθρων 184, 185 και 187 της ΣΛΕΕ. 

πλαισίου «Ορίζοντας 2020» μπορεί να 

οδηγήσει σε συμπληρωματικά 

προγράμματα που θα προβλέπουν τη 

συμμετοχή ορισμένων μόνο κρατών 

μελών, τη συμμετοχή της Ένωσης σε 

προγράμματα που αναλαμβάνονται από 

ορισμένα κράτη μέλη ή τη σύσταση 

κοινών επιχειρήσεων ή άλλους 

διακανονισμούς κατά την έννοια των 

άρθρων 184, 185 και 187 της ΣΛΕΕ, αν 

και τα παραπάνω πρέπει να είναι ανοικτά 

στη συμμετοχή άλλων κρατών μελών και 

να εμπεριέχουν διαδικασίες που 

διευκολύνουν τη συμμετοχή νέων χωρών. 

 

Τροπολογία  6 

Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική σκέψη 20 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(20) Με στόχο την εμβάθυνση της σχέσης 

επιστήμης και κοινωνίας, και την ενίσχυση 

της εμπιστοσύνης του κοινού στην 

επιστήμη, το πρόγραμμα πλαίσιο 

«Ορίζοντας 2020» πρέπει να ενθαρρύνει 

την βάσει αντικειμενικής ενημέρωσης 

συμμετοχή των πολιτών και της κοινωνίας 

των πολιτών σε θέματα έρευνας και 

καινοτομίας, προωθώντας την εκπαίδευση 

στις επιστήμες, καθιστώντας τις 

επιστημονικές γνώσεις πιο προσιτές, 

εκπονώντας υπεύθυνα θεματολόγια 

έρευνας και καινοτομίας που 

ανταποκρίνονται στις ανησυχίες και τις 

προσδοκίες των πολιτών και της κοινωνίας 

των πολιτών, και διευκολύνοντας τη 

συμμετοχή τους στις δραστηριότητες του 

προγράμματος πλαισίου «Ορίζοντας 

2020». 

(20) Με στόχο την εμβάθυνση της σχέσης 

επιστήμης και κοινωνίας, και την 

αποκατάσταση και αύξηση της 

εμπιστοσύνης του κοινού στην επιστήμη, 

το πρόγραμμα πλαίσιο «Ορίζοντας 2020» 

πρέπει να ενθαρρύνει την ενεργό 

συμμετοχή των πολιτών και της κοινωνίας 

των πολιτών σε θέματα έρευνας και 

καινοτομίας, προωθώντας τη συμμετοχική 

έρευνα, την εκπαίδευση στις επιστήμες, 

καθιστώντας τις επιστημονικές γνώσεις πιο 

προσιτές, εκπονώντας υπεύθυνα 

θεματολόγια έρευνας και καινοτομίας 

καθώς και έμπρακτες εφαρμογές των 

αποτελεσμάτων που ανταποκρίνονται στις 

ανησυχίες και τις προσδοκίες των πολιτών 

και της κοινωνίας των πολιτών, και 

διευκολύνοντας τη συμμετοχή τους στις 

δραστηριότητες του προγράμματος 

πλαισίου «Ορίζοντας 2020». 
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Τροπολογία  7 

Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική σκέψη 26 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(26) Για να επιτευχθεί ο μέγιστος 

αντίκτυπος, το πρόγραμμα πλαίσιο 

«Ορίζοντας 2020» πρέπει να αναπτύξει 

στενές συνέργειες με άλλα προγράμματα 

της Ένωσης σε τομείς όπως η εκπαίδευση, 

το διάστημα, το περιβάλλον, η 

ανταγωνιστικότητα και οι ΜΜΕ, η 

εσωτερική ασφάλεια, ο πολιτισμός και τα 

μέσα μαζικής επικοινωνίας, και με τα 

ταμεία για την πολιτική συνοχής και την 

πολιτική για την αγροτική ανάπτυξη, τα 

οποία μπορούν να συμβάλλουν ειδικά στην 

ενίσχυση των εθνικών και περιφερειακών 

δυνατοτήτων έρευνας και καινοτομίας στο 

πλαίσιο έξυπνων στρατηγικών 

εξειδίκευσης. 

(26) Για να επιτευχθεί ο μέγιστος 

αντίκτυπος, το πρόγραμμα πλαίσιο 

«Ορίζοντας 2020» πρέπει να αναπτύξει 

στενές συνέργειες με άλλα προγράμματα 

της Ένωσης σε τομείς όπως η εκπαίδευση, 

το διάστημα, το περιβάλλον, η 

ανταγωνιστικότητα και οι ΜΜΕ, η διεθνής 

ασφάλεια, ο πολιτισμός και τα μέσα 

μαζικής επικοινωνίας, και με τα ταμεία για 

την πολιτική συνοχής και την πολιτική για 

την αγροτική ανάπτυξη καθώς και την 

Κοινή Γεωργική Πολιτική (ιδίως την 

πολιτική για την ανάπτυξη της υπαίθρου) 

- , τα οποία μπορούν να συμβάλλουν 

ειδικά στην ενίσχυση των εθνικών και 

περιφερειακών δυνατοτήτων έρευνας και 

καινοτομίας στο πλαίσιο έξυπνων 

στρατηγικών εξειδίκευσης. 

 

 

 

Τροπολογία  8 

Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική σκέψη 30 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(30) Το πρόγραμμα πλαίσιο «Ορίζοντας 

2020» πρέπει να προωθεί τη συνεργασία 

με τρίτες χώρες με βάση το κοινό 

συμφέρον και το αμοιβαίο όφελος. Η 

διεθνής συνεργασία στην επιστήμη, την 

τεχνολογία και την καινοτομία πρέπει να 

έχει ως στόχο να συμβάλλει στην επίτευξη 

των στόχων της στρατηγικής «Ευρώπη 

2020» για την ενίσχυση της 

ανταγωνιστικότητας, να συμβάλλει στην 

αντιμετώπιση των κοινωνιακών 

προκλήσεων και να στηρίζει τις εξωτερικές 

(30) Το πρόγραμμα πλαίσιο «Ορίζοντας 

2020» πρέπει να προωθεί τη συνεργασία 

με τρίτες χώρες, ιδίως χώρες που 

εντάσσονται στην Πολιτική Ευρωπαϊκής 

Γειτονίας, με βάση το κοινό συμφέρον και 

το αμοιβαίο όφελος. Η διεθνής συνεργασία 

στην επιστήμη, την τεχνολογία και την 

καινοτομία πρέπει να έχει ως στόχο να 

συμβάλλει στην επίτευξη των στόχων της 

στρατηγικής «Ευρώπη 2020» για την 

ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας, να 

συμβάλλει στην αντιμετώπιση των 
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και αναπτυξιακές πολιτικές της Ένωσης, 

μεταξύ άλλων, μέσω της ανάπτυξης 

συνεργειών με εξωτερικά προγράμματα 

και συμβάλλοντας στις διεθνείς δεσμεύσεις 

της Ένωσης, όπως η επίτευξη των 

Αναπτυξιακών Στόχων της Χιλιετίας. 

κοινωνιακών προκλήσεων και να στηρίζει 

τις εξωτερικές και αναπτυξιακές πολιτικές 

της Ένωσης, μεταξύ άλλων, μέσω της 

ανάπτυξης συνεργειών με εξωτερικά 

προγράμματα και συμβάλλοντας στις 

διεθνείς δεσμεύσεις της Ένωσης, όπως η 

επίτευξη των Αναπτυξιακών Στόχων της 

Χιλιετίας. 

 

Τροπολογία  9 

Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική σκέψη 32 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(32) Η ανάγκη νέας προσέγγισης του 

ελέγχου και της διαχείρισης κινδύνου στη 

χρηματοδότηση της έρευνας από την 

Ένωση αναγνωρίστηκε από το Ευρωπαϊκό 

Συμβούλιο της 4ης Φεβρουαρίου 2011, το 

οποίο απηύθυνε έκκληση για την επίτευξη 

νέας ισορροπίας μεταξύ εμπιστοσύνης και 

ελέγχου, καθώς και μεταξύ ανάληψης 

κινδύνου και αποφυγής κινδύνου. Το 

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, στο ψήφισμά του 

της 11ης Νοεμβρίου 2010, με αντικείμενο 

την απλούστευση της υλοποίησης των 

προγραμμάτων πλαισίων έρευνας, 

απηύθυνε έκκληση για μια πραγματιστική 

στροφή προς τη διοικητική και οικονομική 

απλούστευση και δήλωσε ότι η διαχείριση 

της ευρωπαϊκής χρηματοδότησης της 

έρευνας πρέπει να βασίζεται περισσότερο 

στην εμπιστοσύνη και να είναι 

ανεκτικότερη στους κινδύνους έναντι των 

συμμετεχόντων. Η ενδιάμεση έκθεση 

αξιολόγησης του εβδόμου προγράμματος 

πλαισίου για την έρευνα (2007-2013) 

καταλήγει στο συμπέρασμα ότι χρειάζεται 

μια ριζοσπαστικότερη προσέγγιση 

προκειμένου να επιτευχθεί ποιοτικό άλμα 

στην απλούστευση και ότι πρέπει να 

αποκατασταθεί η ισορροπία μεταξύ 

κινδύνου και εμπιστοσύνης. 

(32) Η ανάγκη νέας προσέγγισης για την 

ανάπτυξη μίας στρατηγικής διαχείρισης 

κινδύνου βάσει τεκμηρίων ως τμήμα της 

στρατηγικής της Ένωσης για την 
χρηματοδότηση υπέρ της έρευνας 

αναγνωρίστηκε από το Ευρωπαϊκό 

Συμβούλιο της 4ης Φεβρουαρίου 2011. 

Εκείνη την περίοδο το Συμβούλιο ζήτησε 

την επίτευξη νέας ισορροπίας μεταξύ 

εμπιστοσύνης και ελέγχου και μεταξύ 

ανάληψης κινδύνων και αποφυγής 

κινδύνων. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, 

στο ψήφισμά του της 11ης Νοεμβρίου 

2010, με αντικείμενο την απλούστευση της 

υλοποίησης των προγραμμάτων πλαισίων 

έρευνας, απηύθυνε έκκληση για μια 

πραγματιστική στροφή προς τη διοικητική 

και οικονομική απλούστευση και δήλωσε 

ότι η διαχείριση της ευρωπαϊκής 

χρηματοδότησης της έρευνας πρέπει να 

βασίζεται περισσότερο στην εμπιστοσύνη 

και να είναι ανεκτικότερη στους κινδύνους 

έναντι των ερευνητών. Η ενδιάμεση 

έκθεση αξιολόγησης του εβδόμου 

προγράμματος πλαισίου για την έρευνα 

(2007-2013) καταλήγει στο συμπέρασμα 

ότι χρειάζεται μια ριζοσπαστικότερη 

προσέγγιση προκειμένου να επιτευχθεί 

ποιοτικό άλμα προς την κατεύθυνση των 

απλουστευμένων διαδικασιών που 

αποδεικνύουν την εμπιστοσύνη της 
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Ένωσης στους ερευνητές και τους 

ενθαρρύνει να αναλάβουν τον κίνδυνο που 

συνεπάγεται η επιτάχυνση της προόδου 

στον επιστημονικό και τεχνολογικό 

τομέα. 

 

Τροπολογία  10 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 1 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

Ο παρών κανονισμός θεσπίζει το 

πρόγραμμα πλαίσιο για την έρευνα και την 

καινοτομία «Ορίζοντας 2020» (2014-2020) 

(«πρόγραμμα πλαίσιο «Ορίζοντας 2020»), 

καθορίζει το πλαίσιο που διέπει τη στήριξη 

της Ένωσης σε δραστηριότητες έρευνας 

και καινοτομίας, και προωθεί την 

καλύτερη εκμετάλλευση του βιομηχανικού 

δυναμικού των πολιτικών καινοτομίας, 

έρευνας και τεχνολογικής ανάπτυξης. 

Ο παρών κανονισμός θεσπίζει το 

πρόγραμμα πλαίσιο για την έρευνα και την 

καινοτομία «Ορίζοντας 2020» (2014-2020) 

(«πρόγραμμα πλαίσιο «Ορίζοντας 2020»), 

καθορίζει το πλαίσιο που διέπει τη στήριξη 

της Ένωσης σε δραστηριότητες έρευνας 

και καινοτομίας καθώς και στην 

εφαρμογή των αποτελεσμάτων τους, και 

προωθεί την καλύτερη εκμετάλλευση του 

βιομηχανικού δυναμικού των πολιτικών 

καινοτομίας, έρευνας και τεχνολογικής 

ανάπτυξης. 

 

Τροπολογία  11 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 5 – παράγραφος 2 – εδάφιο 1 – στοιχείο β 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

β) βιομηχανική υπεροχή· β) υπεροχή στη βιομηχανία και στη 

γεωργία· 

 

Τροπολογία  12 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 12 – παράγραφος 1 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

1. Για την υλοποίηση του προγράμματος 

πλαισίου «Ορίζοντας 2020» πρέπει να 

1. Για την υλοποίηση του προγράμματος 

πλαισίου «Ορίζοντας 2020» πρέπει να 
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λαμβάνονται υπόψη οι συμβουλές και οι 

εισηγήσεις που παρέχονται από: 

συμβουλευτικές ομάδες ανεξάρτητων 

εμπειρογνωμόνων υψηλού επιπέδου που 

έχουν συσταθεί από την Επιτροπή· δομές 

διαλόγου που έχουν συσταθεί βάσει 

διεθνών επιστημονικών και τεχνολογικών 

συμφωνιών· μελλοντοστρεφείς 

δραστηριότητες· στοχευμένες δημόσιες 

διαβουλεύσεις· και διαφανείς και 

διαδραστικές διαδικασίες που 

εξασφαλίζουν τη στήριξη στην υπεύθυνη 

έρευνα και καινοτομία. 

λαμβάνονται υπόψη οι συμβουλές και οι 

εισηγήσεις που παρέχονται από: 

συμβουλευτικές ομάδες ανεξάρτητων 

εμπειρογνωμόνων υψηλού επιπέδου που 

έχουν συσταθεί από την Επιτροπή· δομές 

διαλόγου που έχουν συσταθεί βάσει 

διεθνών επιστημονικών και τεχνολογικών 

συμφωνιών· μελλοντοστρεφείς 

δραστηριότητες· στοχευμένες δημόσιες 

διαβουλεύσεις περιλαμβανομένων των μη 

κυβερνητικών οργανώσεων και άλλων 

ομάδων της κοινωνίας των πολιτών, και 

διαφανείς και διαδραστικές διαδικασίες 

που εξασφαλίζουν τη στήριξη στην 

υπεύθυνη έρευνα και καινοτομία. 

Αιτιολόγηση 

Οι δραστηριότητες έρευνας δεν αφορούν μόνο τους ερευνητές, τις δημόσιες αρχές και τις 

επιχειρήσεις, αλλά και την κοινωνία των πολιτών. 

Τροπολογία  13 

Πρόταση κανονισμού 

Παράρτημα Ι – 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 και δασοκομία, έρευνα στον 

τομέα της θάλασσας και της ναυτιλίας, και 

βιοοικονομία 

 

 

Τροπολογία  14 

Πρόταση κανονισμού 

Παράρτημα I – μέρος I – σημείο 2 – σημείο 2.2 – παράγραφος 3 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

Το πρόγραμμα για τις ΜΝΤ καλύπτει 

ολόκληρο το φάσμα της καινοτομίας με 

μοχλό την επιστήμη: από την πρώιμη και 

μικρής κλίμακας διερεύνηση εύθραυστων 

ιδεών εμβρυϊκού σταδίου με προσέγγιση 

από τη βάση προς την κορυφή έως τη 

Το πρόγραμμα για τις ΜΝΤ καλύπτει 

ολόκληρο το φάσμα της καινοτομίας με 

μοχλό την επιστήμη: από την πρώιμη και 

μικρής κλίμακας διερεύνηση εύθραυστων 

ιδεών εμβρυϊκού σταδίου με προσέγγιση 

από τη βάση προς την κορυφή έως τη 
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σύσταση νέων κοινοτήτων έρευνας και 

καινοτομίας γύρω από μετασχηματιστικούς 

νεοεμφανιζόμενους τομείς έρευνας· και 

ευρείες και κοινές ερευνητικές 

πρωτοβουλίες διαρθρωμένες γύρω από ένα 

ερευνητικό θεματολόγιο που αποσκοπεί 

στην επίτευξη φιλόδοξων και οραματικών 

στόχων. Καθένα από τα εν λόγω τρία 

επίπεδα δέσμευσης έχει τη δική του 

ιδιαίτερη αξία, ενώ είναι συμπληρωματικά 

και συνεργιστικά. Για παράδειγμα, οι 

εξερευνήσεις μικρής κλίμακας μπορούν να 

αναδείξουν ανάγκες για ανάπτυξη νέων 

θεματικών πεδίων που μπορούν να 

οδηγήσουν σε μεγάλης κλίμακας δράση με 

βάση χάρτες πορείας. Περιλαμβάνουν ένα 

ευρύ φάσμα ερευνητικών φορέων, 

συμπεριλαμβανομένων των νέων 

ερευνητών και των ΜΜΕ έντασης έρευνας, 

και κοινότητες ενδιαφερόμενων μερών 

(κοινωνία των πολιτών, υπευθύνους 

χάραξης πολιτικής, βιομηχανία και 

ερευνητές δημόσιου τομέα) που 

συσπειρώνονται γύρω από ερευνητικά 

θεματολόγια καθώς αυτά 

σχηματοποιούνται, ωριμάζουν και 

διαφοροποιούνται. 

σύσταση νέων κοινοτήτων έρευνας και 

καινοτομίας γύρω από μετασχηματιστικούς 

νεοεμφανιζόμενους τομείς έρευνας· και 

ευρείες και κοινές ερευνητικές 

πρωτοβουλίες διαρθρωμένες γύρω από ένα 

ερευνητικό θεματολόγιο που αποσκοπεί 

στην επίτευξη φιλόδοξων και οραματικών 

στόχων. Καθένα από τα εν λόγω τρία 

επίπεδα δέσμευσης έχει τη δική του 

ιδιαίτερη αξία, ενώ είναι συμπληρωματικά 

και συνεργιστικά. Για παράδειγμα, οι 

εξερευνήσεις μικρής κλίμακας μπορούν να 

αναδείξουν ανάγκες για ανάπτυξη νέων 

θεματικών πεδίων που μπορούν να 

οδηγήσουν σε μεγάλης κλίμακας δράση με 

βάση χάρτες πορείας. Περιλαμβάνουν ένα 

ευρύ φάσμα ερευνητικών φορέων, 

συμπεριλαμβανομένων των νέων 

ερευνητών, των γυναικών επιστημόνων 

και των ΜΜΕ έντασης έρευνας, και 

κοινότητες ενδιαφερόμενων μερών 

(κοινωνία των πολιτών, υπευθύνους 

χάραξης πολιτικής, βιομηχανία και 

ερευνητές δημόσιου τομέα) που 

συσπειρώνονται γύρω από ερευνητικά 

θεματολόγια καθώς αυτά 

σχηματοποιούνται, ωριμάζουν και 

διαφοροποιούνται. 

 

Τροπολογία  15 

Πρόταση κανονισμού 

Παράρτημα I – μέρος I – σημείο 3 – σημείο 3.1 – παράγραφος 3 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

Παρά το γεγονός ότι η Ευρώπη διαθέτει 

μια μεγάλη και διαφοροποιημένη δεξαμενή 

εξειδικευμένων ανθρώπινων πόρων για την 

έρευνα και την καινοτομία, αυτή 

χρειάζεται συνεχή ανεφοδιασμό, βελτίωση 

και προσαρμογή στις ταχέως 

εξελισσόμενες ανάγκες της αγοράς 

εργασίας. Σήμερα μόνο το 46% αυτής της 

δεξαμενής απασχολείται στον 

επιχειρηματικό τομέα, ποσοστό πολύ 

μικρότερο από ό,τι στους κύριους 

Παρά το γεγονός ότι η Ευρώπη διαθέτει 

μια μεγάλη και διαφοροποιημένη δεξαμενή 

εξειδικευμένων ανθρώπινων πόρων για την 

έρευνα και την καινοτομία, αυτή 

χρειάζεται συνεχή ανεφοδιασμό, βελτίωση 

και προσαρμογή στις ταχέως 

εξελισσόμενες ανάγκες της αγοράς 

εργασίας. Σήμερα μόνο το 46% αυτής της 

δεξαμενής απασχολείται στον 

επιχειρηματικό τομέα, ποσοστό πολύ 

μικρότερο από ό,τι στους κύριους 
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οικονομικούς ανταγωνιστές της Ευρώπης, 

π.χ. 69% στην Κίνα, 73% στην Ιαπωνία και 

80% στις Ηνωμένες Πολιτείες. Επιπλέον, 

βάσει δημογραφικών παραγόντων, ένας 

δυσανάλογος αριθμός ερευνητών θα είναι 

σε ηλικία συνταξιοδότησης τα προσεχή 

έτη. Αυτό, σε συνδυασμό με την ανάγκη 

πολλών ερευνητικών θέσεων εργασίας 

υψηλής ποιότητας καθώς η ένταση έρευνας 

της ευρωπαϊκής οικονομίας αυξάνει θα 

είναι μία από τις κύριες προκλήσεις που θα 

αντιμετωπίσουν τα ευρωπαϊκά συστήματα 

εκπαίδευσης, έρευνας και καινοτομίας τα 

επόμενα χρόνια. 

οικονομικούς ανταγωνιστές της Ευρώπης, 

π.χ. 69% στην Κίνα, 73% στην Ιαπωνία και 

80% στις Ηνωμένες Πολιτείες. Επιπλέον, 

βάσει δημογραφικών παραγόντων, ένας 

δυσανάλογος αριθμός ερευνητών θα είναι 

σε ηλικία συνταξιοδότησης τα προσεχή 

έτη. Αυτό, σε συνδυασμό με την ανάγκη 

πολλών ερευνητικών θέσεων εργασίας 

υψηλής ποιότητας καθώς η ένταση έρευνας 

της ευρωπαϊκής οικονομίας αυξάνει θα 

είναι μία από τις κύριες προκλήσεις που θα 

αντιμετωπίσουν τα ευρωπαϊκά συστήματα 

εκπαίδευσης, έρευνας και καινοτομίας τα 

επόμενα χρόνια. Πέραν τούτου, με 

δεδομένο ότι ένας από τους στόχους του 

προγράμματος πλαισίου είναι να 

διασφαλιστεί ότι προωθείται 

αποτελεσματικά η ισότητα μεταξύ των 

φύλων και ενσωματώνεται η διάσταση 

του φύλου στην επιστημονική έρευνα, 

είναι απαραίτητο να ενθαρρυνθεί η 

συμμετοχή περισσότερων γυναικών και η 

πλήρης αξιοποίηση του δυναμικού τους 

στη σφαίρα της επιστημονικής έρευνας. 

 

Τροπολογία  16 

Πρόταση κανονισμού 

Παράρτημα I – μέρος II  σημείο 1 – παράγραφος 9 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

Σημαντική συνιστώσα του σκέλους 

«Υπεροχή στις ευρείας εφαρμογής και 

βιομηχανικές τεχνολογίες» είναι οι Κύριες 

Τεχνολογίες Ευρείας Εφαρμογής (ΚΤΕΕ)· 

ως τέτοιες νοούνται η μικροηλεκτρονική 

και η νανοηλεκτρονική, η φωτονική, η 

νανοτεχνολογία, η βιοτεχνολογία, τα 

προηγμένα υλικά και τα προηγμένα 

συστήματα κατασκευής. Οι εν λόγω 

πολυεπιστημονικές τεχνολογίες έντασης 

γνώσης και κεφαλαίου διαπερνούν 

πολλούς διαφορετικούς τομείς, παρέχοντας 

τη βάση για σημαντικό ανταγωνιστικό 

πλεονέκτημα της ευρωπαϊκής βιομηχανίας. 

Μια ενοποιημένη προσέγγιση, η οποία θα 

Σημαντική συνιστώσα του σκέλους 

«Υπεροχή στις ευρείας εφαρμογής και 

βιομηχανικές τεχνολογίες» είναι οι Κύριες 

Τεχνολογίες Ευρείας Εφαρμογής (ΚΤΕΕ)· 

ως τέτοιες νοούνται η μικροηλεκτρονική 

και η νανοηλεκτρονική, η φωτονική, η 

νανοτεχνολογία, η βιοτεχνολογία, τα 

προηγμένα υλικά και τα προηγμένα 

συστήματα κατασκευής. Οι εν λόγω 

πολυεπιστημονικές τεχνολογίες έντασης 

γνώσης και κεφαλαίου διαπερνούν 

πολλούς διαφορετικούς τομείς, παρέχοντας 

τη βάση για σημαντικό ανταγωνιστικό 

πλεονέκτημα της ευρωπαϊκής βιομηχανίας. 

Μια ενοποιημένη προσέγγιση, η οποία θα 
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προωθεί τον συνδυασμό, τη σύγκλιση και 

τη γόνιμη αλληλεπίδραση των ΚΤΕΕ σε 

διαφορετικούς κύκλους καινοτομίας και 

διαφορετικές αξιακές αλυσίδες μπορεί να 

επιφέρει ενθαρρυντικά ερευνητικά 

αποτελέσματα και να προετοιμάσει το 

έδαφος για νέες βιομηχανικές τεχνολογίες, 

προϊόντα, υπηρεσίες και καινοτόμες 

εφαρμογές (π.χ. στο διάστημα, στις 

μεταφορές, στο περιβάλλον, στην υγεία, 

κ.λπ.). Επομένως, οι πολυάριθμες 

αλληλεπιδράσεις των ΚΤΕΕ και των 

τεχνολογιών ευρείας εφαρμογής θα 

αξιοποιηθούν με ευέλικτο τρόπο, ως 

σημαντική πηγή καινοτομίας. Αυτό θα 

συμπληρώσει τη στήριξη της έρευνας και 

της καινοτομίας στις ΚΤΕΕ την οποία 

μπορούν να παράσχουν οι εθνικές ή 

περιφερειακές αρχές βάσει των ταμείων 

για την πολιτική συνοχής στο πλαίσιο 

έξυπνων στρατηγικών εξειδίκευσης. 

προωθεί τον συνδυασμό, τη σύγκλιση και 

τη γόνιμη αλληλεπίδραση των ΚΤΕΕ σε 

διαφορετικούς κύκλους καινοτομίας και 

διαφορετικές αξιακές αλυσίδες μπορεί να 

επιφέρει ενθαρρυντικά ερευνητικά 

αποτελέσματα και να προετοιμάσει το 

έδαφος για νέες βιομηχανικές τεχνολογίες, 

προϊόντα, υπηρεσίες και καινοτόμες 

εφαρμογές (π.χ. στο διάστημα, στις 

μεταφορές, στο περιβάλλον, στην υγεία, 

στην γεωργία, κ.λπ.). Επομένως, οι 

πολυάριθμες αλληλεπιδράσεις των ΚΤΕΕ 

και των τεχνολογιών ευρείας εφαρμογής 

θα αξιοποιηθούν με ευέλικτο τρόπο, ως 

σημαντική πηγή καινοτομίας. Αυτό θα 

συμπληρώσει τη στήριξη της έρευνας και 

της καινοτομίας στις ΚΤΕΕ την οποία 

μπορούν να παράσχουν οι εθνικές ή 

περιφερειακές αρχές βάσει των ταμείων 

για την πολιτική συνοχής στο πλαίσιο 

έξυπνων στρατηγικών εξειδίκευσης. 

 

Τροπολογία  17 

Πρόταση κανονισμού 

Παράρτημα I – μέρος II – σημείο 1 – σημείο 1.2.3 – στοιχείο γ 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

Εστίαση στη διακυβέρνηση της 

νανοτεχνολογίας προς όφελος της 

κοινωνίας. 

Εστίαση στη διακυβέρνηση της 

νανοτεχνολογίας προς όφελος της 

κοινωνίας λαμβάνοντας υπόψη την αρχή 

της προφύλαξης. Αξιολόγηση της 

κοινωνικής αποδοχής των διάφορων 

ειδικών εφαρμογών της νανοτεχνολογίας 

πέραν από την αξιολόγηση του κινδύνου. 

 

Τροπολογία  18 

Πρόταση κανονισμού 

Παράρτημα I – μέρος II – σημείο 1 – σημείο 1.4.1 – παράγραφος 2 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

Μια ισχυρή επιστημονική και τεχνολογική 

βάση και βάση καινοτομίας στη 

Μια ισχυρή επιστημονική και τεχνολογική 

βάση και βάση καινοτομίας στη 
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βιοτεχνολογία θα στηρίξει τις ευρωπαϊκές 

βιομηχανίες διασφαλίζοντας την υπεροχή 

τους σε αυτή την κύρια ευρείας εφαρμογής 

τεχνολογία. Η θέση αυτή θα ενισχυθεί 

περαιτέρω με την ενσωμάτωση της 

εκτίμησης της ασφάλειας και των πτυχών 

διαχείρισης των συνολικών κινδύνων στην 

ανάπτυξη της βιοτεχνολογίας. 

βιοτεχνολογία θα στηρίξει τις ευρωπαϊκές 

βιομηχανίες διασφαλίζοντας την υπεροχή 

τους σε αυτή την κύρια ευρείας εφαρμογής 

τεχνολογία. Η θέση αυτή θα ενισχυθεί 

περαιτέρω με την ενσωμάτωση της 

εκτίμησης της ασφάλειας και των πτυχών 

διαχείρισης των συνολικών κινδύνων στην 

ανάπτυξη της βιοτεχνολογίας 

διασφαλίζοντας με τον τρόπο αυτό έναν 

ασφαλή χάρτη πορείας προς εφαρμογή. 

 

Τροπολογία  19 

Πρόταση κανονισμού 

Παράρτημα I – μέρος II – σημείο 1 – σημείο 1.4.2 – παράγραφος 1 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

Ενδυναμωμένη από την επέκταση των 

γνώσεων των ζωντανών συστημάτων, η 

βιοτεχνολογία αναμένεται να παράσχει μια 

σειρά νέων εφαρμογών και να ενισχύσει τη 

βιομηχανική βάση της Ένωσης και την 

ικανότητά της για καινοτομία. Ένα 

παράδειγμα της αυξανόμενης σημασίας της 

βιοτεχνολογίας είναι οι βιομηχανικές 

εφαρμογές, συμπεριλαμβανομένων των 

βιοχημικών προϊόντων, των οποίων το 

μερίδιο αγοράς εκτιμάται ότι θα ανέλθει 

στο 12% έως 20% της παραγωγής χημικών 

προϊόντων έως το 2015. Λόγω της 

επιλεκτικότητας και της αποδοτικότητας 

των βιοσυστημάτων, η βιοτεχνολογία τηρεί 

επίσης πολλούς από τους αποκαλούμενους 

δώδεκα κανόνες της «οικολογικής 

χημείας». Η πιθανή οικονομική 

επιβάρυνση των επιχειρήσεων της Ένωσης 

μπορεί να μειωθεί με την αξιοποίηση του 

δυναμικού των διεργασιών της 

βιοτεχνολογίας και των προϊόντων 

βιολογικής προέλευσης με σκοπό τη 

μείωση των εκπομπών CO2, οι οποίες 

εκτιμάται ότι θα κυμανθούν από 1 έως 2,5 

δισεκατομμύρια τόνους ισοδυνάμου CO2 

ετησίως έως το 2030. Στον 

βιοφαρμακευτικό τομέα της Ευρώπης, ήδη 

περίπου το 20% των σημερινών φαρμάκων 

Ενδυναμωμένη από την επέκταση των 

γνώσεων των ζωντανών συστημάτων, η 

βιοτεχνολογία αναμένεται να παράσχει μια 

σειρά νέων εφαρμογών και να ενισχύσει τη 

βιομηχανική βάση της Ένωσης και την 

ικανότητά της για καινοτομία. Ένα 

παράδειγμα της αυξανόμενης σημασίας της 

βιοτεχνολογίας είναι οι βιομηχανικές 

εφαρμογές, συμπεριλαμβανομένων των 

βιοχημικών προϊόντων, των οποίων το 

μερίδιο αγοράς εκτιμάται ότι θα ανέλθει 

στο 12% έως 20% της παραγωγής χημικών 

προϊόντων έως το 2015, καθώς και οι 

γεωργικές εφαρμογές περιλαμβανομένης 

και της φυτικής παραγωγής, η οποία 

αποτελεί την αφετηρία της αξιακής 

αλυσίδας παραγωγής ειδών διατροφής 

και της βιοοικονομίας ως συνόλου. Λόγω 

της επιλεκτικότητας και της 

αποδοτικότητας των βιοσυστημάτων, η 

βιοτεχνολογία τηρεί επίσης πολλούς από 

τους αποκαλούμενους δώδεκα κανόνες της 

«οικολογικής χημείας». Η πιθανή 

οικονομική επιβάρυνση των επιχειρήσεων 

της Ένωσης μπορεί να μειωθεί με την 

αξιοποίηση του δυναμικού των διεργασιών 

της βιοτεχνολογίας και των προϊόντων 

βιολογικής προέλευσης με σκοπό τη 

μείωση των εκπομπών CO2, οι οποίες 
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είναι προϊόν της βιοτεχνολογίας, και έως 

το 50% των νέων φαρμάκων. Η 

βιοτεχνολογία ανοίγει επίσης νέες 

προοπτικές για την αξιοποίηση του 

τεράστιου δυναμικού των θαλάσσιων 

πόρων με σκοπό την παραγωγή 

καινοτόμων εφαρμογών για τη βιομηχανία, 

την υγεία και το περιβάλλον. Ο 

νεοεμφανιζόμενος τομέας της θαλάσσιας 

(γαλάζιας) βιοτεχνολογίας προβλέπεται να 

αυξάνεται κατά 10% ετησίως. 

εκτιμάται ότι θα κυμανθούν από 1 έως 2,5 

δισεκατομμύρια τόνους ισοδυνάμου CO2 

ετησίως έως το 2030. Στον 

βιοφαρμακευτικό τομέα της Ευρώπης, ήδη 

περίπου το 20% των σημερινών φαρμάκων 

είναι προϊόν της βιοτεχνολογίας, και έως 

το 50% των νέων φαρμάκων. Η 

βιοτεχνολογία ανοίγει επίσης νέες 

προοπτικές για την αξιοποίηση του 

τεράστιου δυναμικού των θαλάσσιων 

πόρων με σκοπό την παραγωγή 

καινοτόμων εφαρμογών για τη βιομηχανία, 

την υγεία και το περιβάλλον. Ο 

νεοεμφανιζόμενος τομέας της θαλάσσιας 

(γαλάζιας) βιοτεχνολογίας προβλέπεται να 

αυξάνεται κατά 10% ετησίως. 

 

 

Τροπολογία  20 

Πρόταση κανονισμού 

Παράρτημα I – μέρος II – σημείο 1 – σημείο 1.4.3 – στοιχείο β – εισαγωγικό μέρος 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

β) Βιομηχανικές διεργασίες με βάση τη 

βιοτεχνολογία 

β) Προϊόντα και διεργασίες με βάση τη 

βιοτεχνολογία 

 

 

Τροπολογία  21 

Πρόταση κανονισμού 

Παράρτημα I – μέρος II – σημείο 1 – σημείο 1.4.3 – στοιχείο β 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

Ανάπτυξη της βιομηχανικής 

βιοτεχνολογίας για ανταγωνιστικά 

βιομηχανικά προϊόντα και διεργασίες (π.χ. 

στο χημικό τομέα, στην υγεία, στον 

εξορυκτικό τομέα, στην ενέργεια, στην 

παραγωγή χαρτοπολτού και χαρτιού, στην 

κλωστοϋφαντουργία, στην παραγωγή 

αμύλου, στη μεταποίηση τροφίμων) και 

προώθηση της περιβαλλοντική τους 

Ανάπτυξη της βιοτεχνολογίας για 

ανταγωνιστικά προϊόντα και διεργασίες 

(π.χ. στο χημικό τομέα, στις κατασκευές, 

στην υγεία, στον εξορυκτικό τομέα, στην 

ενέργεια, στην παραγωγή χαρτοπολτού και 

χαρτιού, στην κλωστοϋφαντουργία, στην 

παραγωγή αμύλου, στη γεωργική 

παραγωγή και στη μεταποίηση τροφίμων) 

και προώθηση της περιβαλλοντική τους 
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διάστασης. διάστασης. 

 

Τροπολογία  22 

Πρόταση κανονισμού 

Παράρτημα I – μέρος II – σημείο 3 – σημείο 3.3 – στοιχείο β – εισαγωγικό μέρος 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

β) Στήριξη σε ΜΜΕ έντασης έρευνας β) Στήριξη σε ΜΜΕ έντασης έρευνας σε 

όλα τα πεδία συμπεριλαμβανομένης της 

γεωργίας. 

 

Τροπολογία  23 

Πρόταση κανονισμού 

Παράρτημα I – μέρος II – σημείο 3 – σημείο 3.3 – στοιχείο γ – εισαγωγικό μέρος 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

γ) Ενίσχυση της ικανότητας καινοτομίας 

των ΜΜΕ 

γ) Ενίσχυση της ικανότητας καινοτομίας 

των ΜΜΕ σε όλα τα πεδία 

συμπεριλαμβανομένης της γεωργίας. 

 

Τροπολογία  24 

Πρόταση κανονισμού 

Παράρτημα I – μέρος II – σημείο 3 – σημείο 3.3 – στοιχείο δ 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

Στήριξη της καινοτομίας με γνώμονα την 

αγορά με σκοπό τη βελτίωση του πλαισίου 

συνθηκών για καινοτομία και την 

αντιμετώπιση των ειδικών φραγμών που 

παρεμποδίζουν ιδίως την ανάπτυξη 

καινοτόμων ΜΜΕ. 

Στήριξη της καινοτομίας με γνώμονα την 

αγορά με σκοπό τη βελτίωση του πλαισίου 

συνθηκών για καινοτομία και την 

αντιμετώπιση των ειδικών φραγμών που 

παρεμποδίζουν ιδίως την ανάπτυξη 

καινοτόμων ΜΜΕ, περιλαμβανομένης της 

έλλειψης συνοχής ανάμεσα στην 

τεχνολογική καινοτομία και στη 

νομοθεσία της Ένωσης, ιδίως στον τομέα 

της γεωργίας. 

 

Τροπολογία  25 
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Πρόταση κανονισμού 

Παράρτημα I – μέρος III – σημείο 1 – σημείο 1.3 – παράγραφος 1 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

Η αποτελεσματική προαγωγή της υγείας, 

υποστηριζόμενη από μια στέρεη βάση 

τεκμηρίωσης, προλαμβάνει τις ασθένειες, 

βελτιώνει την ευεξία και είναι αποδοτική 

ως προς το κόστος. Η προαγωγή της υγείας 

και η πρόληψη ασθενειών εξαρτώνται 

επίσης από την κατανόηση των 

καθοριστικών παραγόντων για την υγεία, 

τα αποτελεσματικά εργαλεία πρόληψης, 

όπως τα εμβόλια, την αποτελεσματική 

επιτήρηση της υγείας και των ασθενειών 

και την ετοιμότητα, καθώς και τα 

αποτελεσματικά προγράμματα 

προσυμπτωματικού ελέγχου. 

Η αποτελεσματική προαγωγή της υγείας, 

υποστηριζόμενη από μια στέρεη βάση 

τεκμηρίωσης, προλαμβάνει τις ασθένειες, 

βελτιώνει την ευεξία και είναι αποδοτική 

ως προς το κόστος. Η προαγωγή της υγείας 

και η πρόληψη ασθενειών εξαρτώνται 

επίσης από την κατανόηση των 

καθοριστικών παραγόντων για την υγεία, 

περιλαμβανομένης της σχέσης ανάμεσα 

στην ανθρώπινη και τη ζωική υγεία, από 
αποτελεσματικά εργαλεία πρόληψης, όπως 

π.χ. τα εμβόλια, από την αποτελεσματική 

επιτήρηση της υγείας και των ασθενειών 

και από την ετοιμότητα και τα 

αποτελεσματικά προγράμματα 

προσυμπτωματικού ελέγχου, 

περιλαμβάνοντας τη χρήση αντιβιοτικών 

για τα ζώα. 

 

Τροπολογία  26 

Πρόταση κανονισμού 

Παράρτημα I – μέρος IIΙ – σημείο 2 – τίτλος 

 

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 και δασοκομία, έρευνα στον 

τομέα της θάλασσας και της ναυτιλίας, και 

βιοοικονομία 

 

Τροπολογία  27 

Πρόταση κανονισμού 

Παράρτημα I – μέρος III – σημείο 2 – σημείο 2.1 – παράγραφος 1 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

Ο ειδικός στόχος συνίσταται στην 

εξασφάλιση επαρκούς εφοδιασμού 

ασφαλών και υψηλής ποιότητας τροφίμων 

Ο ειδικός στόχος συνίσταται στην 

εξασφάλιση επαρκούς εφοδιασμού 

ασφαλών και υψηλής ποιότητας τροφίμων 
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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. 

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 

ανταγωνιστική ευρωπαϊκή βιοοικονομία. 

 

Τροπολογία  28 

Πρόταση κανονισμού 

Παράρτημα I – μέρος III – σημείο 2 – σημείο 2.1 – παράγραφος 2 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

Τις επόμενες δεκαετίες, η Ευρώπη θα 

αντιμετωπίσει την αυξανόμενη πρόκληση 

των περιορισμένων και πεπερασμένων 

φυσικών πόρων, τις επιπτώσεις της 

αλλαγής του κλίματος, ιδίως στα 

συστήματα πρωτογενούς παραγωγής 

(γεωργία, δασοκομία, αλιεία και 

υδατοκαλλιέργεια) και την ανάγκη 

διασφάλισης βιώσιμου, ασφαλούς και 

προστατευόμενου εφοδιασμού σε τρόφιμα 

για τον ευρωπαϊκό και τον αυξανόμενο 

παγκόσμιο πληθυσμό. Εκτιμάται ότι θα 

απαιτηθεί αύξηση 70% της προσφοράς 

τροφίμων παγκοσμίως προκειμένου να 

τραφούν τα 9 δισεκατομμύρια του 

παγκόσμιου πληθυσμού έως το 2050. Η 

γεωργία είναι υπεύθυνη για το 10% 

περίπου των εκπομπών αερίων του 

θερμοκηπίου στην Ένωση, παρόλο που 

μειώνονται στην Ευρώπη, ενώ οι 

παγκόσμιες εκπομπές από τη γεωργία 

προβλέπεται να αυξηθούν έως και 20% 

έως το 2030. Επιπλέον, η Ευρώπη θα 

πρέπει να εξασφαλίσει επαρκή εφοδιασμό 

πρώτων υλών, ενέργειας και βιομηχανικών 

προϊόντων, υπό συνθήκες μείωσης των 

ορυκτών πόρων άνθρακα (η παραγωγή 

πετρελαίου και υγροποιημένου φυσικού 

Τις επόμενες δεκαετίες, η Ευρώπη θα 

αντιμετωπίσει την αυξανόμενη πρόκληση 

των περιορισμένων και πεπερασμένων 

φυσικών πόρων (ιδίως δε του ύδατος, της 

γης και των ορυκτών πόρων άνθρακα), 

τις επιπτώσεις της αλλαγής του κλίματος, 

ιδίως στα συστήματα πρωτογενούς 

παραγωγής (γεωργία, δασοκομία, αλιεία 

και υδατοκαλλιέργεια) και την ανάγκη 

διασφάλισης βιώσιμου, ασφαλούς και 

προστατευόμενου εφοδιασμού σε τρόφιμα 

και πόσιμο νερό για τον ευρωπαϊκό και 

τον αυξανόμενο παγκόσμιο πληθυσμό. 

Εκτιμάται ότι θα απαιτηθεί αύξηση 70% 

της προσφοράς τροφίμων παγκοσμίως 

προκειμένου να τραφούν τα 9 

δισεκατομμύρια του παγκόσμιου 

πληθυσμού έως το 2050. Η γεωργία είναι 

υπεύθυνη για το 10% περίπου των 

εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου στην 

Ένωση και, παρόλο που μειώνονται στην 

Ευρώπη χάρη κυρίως στην καινοτομία 

που εφαρμόζεται στις τεχνικές για την 

αποτελεσματικότητα της παραγωγής και 

στους μειωμένους αριθμούς ζωικού 

κεφαλαίου σε ορισμένες περιοχές, οι 

παγκόσμιες εκπομπές από τη γεωργία 

προβλέπεται να αυξηθούν έως και 20% 
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αερίου αναμένεται να μειωθεί κατά 

περίπου 60% έως το 2050), διατηρώντας 

παράλληλα την ανταγωνιστικότητά της. Τα 

βιολογικής προέλευσης απόβλητα 

(εκτιμάται ότι ανέρχονται στα 138 

εκατομμύρια τόνους ετησίως στην Ένωση, 

εκ των οποίων το 40% καταλήγει σε χώρο 

υγειονομικής ταφής) αποτελούν τεράστιο 

πρόβλημα και κοστίζουν, παρά το υψηλό 

δυναμικό προστιθέμενης αξίας τους. 

Παραδείγματος χάριν, υπολογίζεται ότι 

το 30% του συνόλου των τροφίμων που 

παράγονται στις ανεπτυγμένες χώρες 

καταλήγουν στα απορρίμματα. 

Απαιτούνται σημαντικές αλλαγές για τη 

μείωση του εν λόγω ποσοστού κατά 50% 

στην Ένωση έως το 2030. Επιπλέον, τα 

εθνικά σύνορα δεν παρεμποδίζουν την 

εξάπλωση των ζωικών και φυτικών 

παρασίτων και ασθενειών, 

συμπεριλαμβανομένων των ζωονόσων, και 

των παθογόνων μικροοργανισμών που 

βρίσκονται στα τρόφιμα. Ενώ απαιτούνται 

αποτελεσματικά εθνικά μέτρα πρόληψης, η 

δράση σε επίπεδο Ένωσης είναι 

ουσιαστική για τον τελικό έλεγχο και την 

αποτελεσματική λειτουργία της ενιαίας 

αγοράς. Η πρόκληση είναι πολύπλοκη, 

επηρεάζει ένα ευρύ φάσμα 

διασυνδεδεμένων τομέων και απαιτεί μια 

πληθώρα προσεγγίσεων. 

έως το 2030. Επιπλέον, η Ευρώπη θα 

πρέπει να εξασφαλίσει επαρκή εφοδιασμό 

πρώτων υλών, ενέργειας και βιομηχανικών 

προϊόντων, υπό συνθήκες μείωσης των 

ορυκτών πόρων άνθρακα (η παραγωγή 

πετρελαίου και υγροποιημένου φυσικού 

αερίου αναμένεται να μειωθεί κατά 

περίπου 60% έως το 2050), διατηρώντας 

παράλληλα την ανταγωνιστικότητά της. Τα 

βιολογικής προέλευσης απόβλητα 

(εκτιμάται ότι ανέρχονται στα 138 

εκατομμύρια τόνους ετησίως στην Ένωση, 

εκ των οποίων το 40% καταλήγει σε χώρο 

υγειονομικής ταφής) αποτελούν τεράστιο 

πρόβλημα και κοστίζουν, παρά το υψηλό 

δυναμικό προστιθέμενης αξίας τους. 

Σύμφωνα με στοιχεία της Eurostat, μόνο 

στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ο όγκος 

τροφίμων που καταλήγουν στα 

απορρίμματα ανέρχεται ετησίως σε 89 

εκατομμύρια τόνους, ήτοι 180 

χιλιόγραμμα ανά άτομο: Είναι συνεπώς 

ανάγκη να ληφθούν μέτρα για τη μείωση 

του εν λόγω ποσοστού (κατά 50% 

τουλάχιστον έως το 2030), αποφεύγοντας 

την σπατάλη των τροφίμων αλλά και 

χρησιμοποιώντας εκ νέου τρόφιμα που, 

σε διαφορετική περίπτωση, θα κατέληγαν 

στα απορρίμματα, χρειάζονται δε 

περαιτέρω πρωτοβουλίες με σκοπό να 

καταστούν πλεονεκτικά τα βιο-απόβλητα. 

Εξάλλου, θα ήταν επιθυμητό να 

πραγματοποιηθούν έρευνες που 

στοχεύουν, μέσω κατάλληλων μεθόδων, 

στην ανάλυση και ποσοτικοποίηση της 

σπατάλης τροφίμων. Επιπλέον, τα εθνικά 

σύνορα δεν παρεμποδίζουν την εξάπλωση 

των ζωικών και φυτικών παρασίτων και 

ασθενειών, συμπεριλαμβανομένων των 

ζωονόσων, και των παθογόνων 

μικροοργανισμών που βρίσκονται στα 

τρόφιμα. Ενώ απαιτούνται αποτελεσματικά 

εθνικά μέτρα πρόληψης, η δράση σε 

επίπεδο Ένωσης είναι ουσιαστική για τον 

τελικό έλεγχο και την αποτελεσματική 

λειτουργία της ενιαίας αγοράς. Η 

πρόκληση είναι πολύπλοκη, επηρεάζει ένα 

ευρύ φάσμα διασυνδεδεμένων τομέων και 
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απαιτεί περαιτέρω διατομεακές 

συνέργειες και μια πληθώρα 

προσεγγίσεων. 

Αιτιολόγηση 

Η σπατάλη τροφίμων έχει σημαντικές συνέπειες στο περιβαλλοντικό, κοινωνικοοικονομικό, 

διατροφικό και ηθικό επίπεδο: υπάρχει σε όλα τα επίπεδα της τροφικής αλυσίδας και επηρεάζει 

τόσο τις ανεπτυγμένες, όσο και τις αναπτυσσόμενες χώρες. Είναι συνεπώς πολύ σημαντικό να 

μειωθεί η σπατάλη, τόσο με τη βοήθεια ενημερωτικών εκστρατειών, όσο και με την ανάπτυξη 

νέων τεχνολογιών όπως, για παράδειγμα, ανάπτυξη τεχνολογιών στους τομείς της συσκευασίας 

και των τρόπων συντήρησης των τροφίμων. 

 

 

Τροπολογία  29 

Πρόταση κανονισμού 

Παράρτημα I – μέρος III – σημείο 2 – σημείο 2.1 – παράγραφος 4 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

Το δυναμικό των βιολογικών πόρων και 

οικοσυστημάτων θα μπορούσε να 

χρησιμοποιηθεί με έναν περισσότερο 

βιώσιμο, αποδοτικό και ολοκληρωμένο 

τρόπο. Για παράδειγμα, θα μπορούσε να 

αξιοποιηθεί καλύτερα το δυναμικό της 

βιομάζας από τα δάση και των ροών 

αποβλήτων που προέρχονται από τη 

γεωργία, το υδάτινο περιβάλλον, τη 

βιομηχανία, αλλά και από αστικά 

απορρίμματα. 

Το δυναμικό των βιολογικών πόρων και 

οικοσυστημάτων θα μπορούσε να 

χρησιμοποιηθεί με έναν περισσότερο 

βιώσιμο, αποδοτικό και ολοκληρωμένο 

τρόπο. Για παράδειγμα, θα μπορούσε να 

αξιοποιηθεί καλύτερα το δυναμικό της 

βιομάζας από τα δάση, από τη γεωργία και 

από τις ροές αποβλήτων που προέρχονται 

από τη γεωργία, το υδάτινο περιβάλλον, τη 

βιομηχανία, αλλά και από αστικά 

απορρίμματα. 

 

Τροπολογία  30 

Πρόταση κανονισμού 

Παράρτημα Ι – μέρος III – τμήμα 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 

Μια πλήρως λειτουργική ευρωπαϊκή 

βιοοικονομία – που περιλαμβάνει τη 

βιώσιμη παραγωγή ανανεώσιμων πόρων 

του χερσαίου και υδάτινου περιβάλλοντος 

και τη μετατροπή τους σε τρόφιμα και 

ζωοτροφές, προϊόντα βιολογικής 
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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 

τις απαιτούμενες αλλαγές και θα 

συμβάλλει στην επίσπευσή τους σε 

ολόκληρη την Ένωση. 

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. Πρέπει 

να καταβληθούν ειδικές προσπάθειες για 

να εξασφαλιστεί ότι οι γεωργοί και οι 

οργανώσεις που τους εκπροσωπούν θα 

συμμετέχουν σε δραστηριότητες 

ανταλλαγής γνώσεων και θα έχουν έναν 

ρόλο στον καθορισμό των ερευνητικών 

προτεραιοτήτων. Στους ερευνητές πρέπει 

να παρέχονται κίνητρα ώστε να 

συμμετέχουν σε δραστηριότητες 

ανταλλαγής γνώσεων, ακόμη και αν αυτές 

αφορούν ήδη υπάρχουσα έρευνα. 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 

τις απαιτούμενες αλλαγές και θα 

συμβάλλει στην επίσπευσή τους σε 
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ολόκληρη την Ένωση. 

Αιτιολόγηση 

Οι δραστηριότητες ανταλλαγής γνώσεων πρέπει να προσαρμόζονται ειδικά στους γεωργούς ή 

τις οργανώσεις που τους εκπροσωπούν, οι οποίες βρίσκονται σε πιο δυσμενή θέση σε σχέση με 

τις επιχειρήσεις για να συμμετέχουν σε τέτοιας μορφής δραστηριότητες. Θα πρέπει να 

ακούγονται οι απόψεις των γεωργών σχετικά με τις ερευνητικές προτεραιότητες. Στους 

επιστήμονες παρέχονται κίνητρα κυρίως για τη διεξαγωγή νέας έρευνας αλλά όχι για να εξηγούν 

και να συζητούν την ήδη υπάρχουσα έρευνα με μη ειδήμονες που ενδιαφέρονται για τις 

εφαρμογές της. 

 

 

Τροπολογία  31 

Πρόταση κανονισμού 

Παράρτημα I – μέρος III – σημείο 2 – σημείο 2.3 – στοιχείο α – εισαγωγικό μέρος 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

α) Βιώσιμη γεωργία και δασοκομία α) Βιώσιμη και ανταγωνιστική γεωργία 

και δασοκομία 

 

Τροπολογία  32 

Πρόταση κανονισμού 

Παράρτημα I – μέρος III – σημείο 2 – σημείο 2.3 – στοιχείο α 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

Σκοπός είναι ο εφοδιασμός με επαρκείς 

ποσότητες τροφίμων, ζωοτροφών, 

βιομάζας και άλλων πρώτων υλών, με 

ταυτόχρονη διασφάλιση των φυσικών 

πόρων και ενίσχυση των υπηρεσιών 

οικοσυστήματος, συμπεριλαμβανομένης 

της αντιμετώπισης της αλλαγής του 

κλίματος και του μετριασμού της. Οι 

δραστηριότητες θα επικεντρωθούν σε πιο 

βιώσιμα και παραγωγικά συστήματα 

γεωργίας και δασοκομίας τα οποία είναι 

αφενός αποδοτικά ως προς τη χρήση 

πόρων (συμπεριλαμβανομένων των 

χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του 

άνθρακα) και ανθεκτικά, ενώ συγχρόνως 

αναπτύσσουν υπηρεσίες, έννοιες και 

Σκοπός είναι ο εφοδιασμός με επαρκείς 

ποσότητες τροφίμων, ζωοτροφών, 

βιομάζας και άλλων πρώτων υλών, με 

ταυτόχρονη διασφάλιση των φυσικών 

πόρων και ενίσχυση των υπηρεσιών 

οικοσυστήματος, συμπεριλαμβανομένης 

της αντιμετώπισης της αλλαγής του 

κλίματος και του μετριασμού της. Οι 

δραστηριότητες θα επικεντρωθούν σε πιο 

βιώσιμα και παραγωγικά συστήματα 

γεωργίας και δασοκομίας τα οποία είναι 

αφενός πιο αποδοτικά ως προς τη χρήση 

πόρων (συμπεριλαμβανομένων της 

αποδοτικότητας στον τομέα των 

θρεπτικών ουσιών και της ενέργειας, και 

των στόχων χαμηλών εκπομπών 
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πολιτικές για ευημερούσα διαβίωση στις 

αγροτικές περιοχές. 

διοξειδίου του άνθρακα) και ανθεκτικά, 

βελτιώνοντας την ποιότητα και 

αυξάνοντας την αξία των γεωργικών 

προϊόντων, ενώ συγχρόνως αναπτύσσουν 

υπηρεσίες, έννοιες και πολιτικές για 

ευημερούσα διαβίωση στις αγροτικές 

περιοχές και καινοτόμες γεωργικές ΜΜΕ. 

Το δυναμικό ανάπτυξης της γνώσης και 

οι μεταφορές καινοτομίας στον γεωργικό 

τομέα έχουν ως στόχο την αναστροφή της 

τάσης για σταθερή μείωση των 

δυνατοτήτων αύξησης των αποδόσεων 

στην Ευρώπη, και τη δημιουργία 

ενάρετου κύκλου με προοπτική τη 

βιώσιμη εντατικοποίηση της γεωργικής 

παραγωγής της Ένωσης. Στο πλαίσιο της 

μείωσης του αποτυπώματος άνθρακα στη 

γεωργία, θα πρέπει να τονισθεί η σημασία 

των μικρών αλυσίδων εφοδιασμού. 

 

 

Τροπολογία  33 

Πρόταση κανονισμού 

Παράρτημα I – μέρος III – σημείο 2 – σημείο 2.3 – στοιχείο β 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

Σκοπός είναι η ανταπόκριση στις 

απαιτήσεις των πολιτών για ασφαλή, 

υγιεινά και προσιτά τρόφιμα, και να 

καταστεί η μεταποίηση και διανομή 

τροφίμων και ζωοτροφών περισσότερο 

βιώσιμη και ο τομέας των τροφίμων 

περισσότερο ανταγωνιστικός. Οι 

δραστηριότητες θα επικεντρώνονται στα 

υγιεινά και ασφαλή τρόφιμα για όλους, 

στις επιλογές των καταναλωτών βάσει 

αντικειμενικής ενημέρωσης, και στις 

ανταγωνιστικές μεθόδους μεταποίησης 

τροφίμων που χρησιμοποιούν λιγότερους 

πόρους και παράγουν λιγότερα 

υποπροϊόντα, απόβλητα και αέρια του 

θερμοκηπίου. 

Σκοπός είναι η ανταπόκριση στην 

απαίτηση των πολιτών για ασφαλή, υγιεινά 

και προσιτά τρόφιμα, καθώς και στην 

απαίτηση να καταστούν η μεταποίηση και 

διανομή τροφίμων και ζωοτροφών, όπως 

και η κατανάλωση τροφίμων, 
περισσότερο βιώσιμες, ο δε τομέας των 

τροφίμων περισσότερο ανταγωνιστικός. Οι 

δραστηριότητες θα επικεντρώνονται σε 

ευρύ φάσμα υγιεινών, αυθεντικών, 

υψηλής ποιότητας και ασφαλών 

τροφίμων για όλους, στις επιλογές των 

καταναλωτών βάσει αντικειμενικής 

ενημέρωσης, και στις ανταγωνιστικές 

μεθόδους μεταποίησης τροφίμων που 

χρησιμοποιούν λιγότερους πόρους και 

πρόσθετα τροφίμων και παράγουν 

λιγότερα υποπροϊόντα, απόβλητα και αέρια 

του θερμοκηπίου. Απαιτείται οι 
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καταναλωτές να προβαίνουν συνειδητά 

στις επιλογές τους και να ενημερώνονται 

όχι μόνο για τα ασφαλή τρόφιμα αλλά και 

για τον αντίκτυπο των επιλογών τους και 

της σπατάλης τροφίμων σε 

περιβαλλοντικό, κοινωνικοοικονομικό και 

διατροφικό επίπεδο. Οι καινοτομίες αυτές 

θα πρέπει να έχουν επίσης ως στόχο τη 

μείωση της σπατάλης τροφίμων στο 

στάδιο της παραγωγής, στην αλυσίδα 

διανομής, καθώς και σε επίπεδο 

καταναλωτών. 

 

 

Τροπολογία  34 

Πρόταση κανονισμού 

Παράρτημα I – μέρος III – σημείο 2 – σημείο 2.3 – στοιχείο δ 

 

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 

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. 

Σκοπός είναι η προώθηση βιώσιμων και 

ανταγωνιστικών ευρωπαϊκών βιομηχανιών 

βιολογικής βάσης, χαμηλών εκπομπών 

διοξειδίου του άνθρακα και αποδοτικών ως 

προς τη χρήση των πόρων 

(περιλαμβανομένης της αποτελεσματικής 

χρήσης θρεπτικών ουσιών, ενέργειας, 

άνθρακα, ύδατος και του εδάφους), με 

παράλληλη μετατροπή των γεωργικών 

βιολογικών αποβλήτων σε πόρους 

αξιοποιήσιμους στον μέγιστο βαθμό του 

δυναμικού τους. Είναι ζωτικής σημασίας 

να δημιουργηθεί ένα κλειστό κύκλωμα 

μεταξύ αστικών και αγροτικών περιοχών. 
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 δεύτερης και τρίτης 

γενεάς που θα παράγουν και θα 

χρησιμοποιούν βιομάζα και άλλα 

υπολείμματα από την πρωτογενή γεωργική 

και δασοκομική παραγωγή, βιολογικών 
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αποβλήτων και βιομηχανικών 

υποπροϊόντων βιολογικής προέλευσης, και 

με την αποτελεσματική μετατροπή των 

βιολογικών αποβλήτων αστικών περιοχών 

σε γεωργικές εισροές. Η δράση αυτή θα 

ενισχύσει τις νέες αγορές και θα 

δημιουργήσει νέες πηγές εσόδων για 

πρωτογενείς παραγωγούς με στήριξη της 

τυποποίησης, των συστημάτων 

πιστοποίησης, 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. 

 

Τροπολογία  35 

Πρόταση κανονισμού 

Παράρτημα I – μέρος III – 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). 

Ειδικότερα η χρήση των υδάτινων πόρων 

για την γεωργία θα πρέπει να αποτελέσει 

αντικείμενο ειδικών προσπαθειών 

καινοτομίας, λαμβάνοντας υπόψη την 

αυξανόμενη ανάγκη σε υδάτινους πόρους 

στον τομέα, καθώς και την επιμήκυνση 

των περιόδων έντονης ξηρασίας οι οποίες 

πλήττουν όλο και πιο εκτεταμένες 

περιοχές ανά τον κόσμο, όπως, π.χ., η 

μεσογειακή Ευρώπη. Η καινοτομία σε 

αυτούς τους τομείς θα προσφέρει ευκαιρίες 

για ανάπτυξη και θέσεις εργασίας, καθώς 
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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. 

 

Τροπολογία  36 

Πρόταση κανονισμού 

Παράρτημα I – 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 και δασοκομία, έρευνα στον 

τομέα της θάλασσας και της ναυτιλίας, και 

βιοοικονομία· 

 

Τροπολογία  37 

Πρόταση κανονισμού 

Παράρτημα I – μέρος IV – σημείο 3 – σημείο 3.3 – στοιχείο ε – εισαγωγικό μέρος 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

ε) Δράση για το κλίμα και αποδοτικότητα 

των πρώτων υλών ως πόρων 

ε) Δράση για το κλίμα, αποδοτικότητα 

των πόρων και διατήρηση και βιώσιμη 

χρήση των πρώτων υλών 
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