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ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ

Εισαγωγή

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θεώρησε πάντοτε την επιστημονική έρευνα ως μία από τις 
προτεραιότητες της Κοινής Αλιευτικής Πολιτικής, απαραίτητη για τους στόχους της 
ορθολογικής εκμετάλλευσης των αλιευτικών πόρων και της ορθής διαχείρισης του κοινοτικού 
στόλου.

Πράγματι, το ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, της 17ης Ιανουαρίου 2002, για την 
Πράσινη Βίβλο της Επιτροπής όσον αφορά στο μέλλον της κοινής αλιευτικής πολιτικής1, η 
οποία περιέχει τις κατευθυντήριες γραμμές στις οποίες θα βασισθεί η ανανέωση της 
δραστηριότητας της Ένωσης στον τομέα αυτό, κρίνει ότι η ύπαρξη αξιόπιστων δεδομένων για 
την κατάσταση των πόρων, αποτελεί απαραίτητο στοιχείο για την ορθολογική διαχείριση της 
αλιείας.

Ως εκ τούτου το εν λόγω ψήφισμα ζητεί να πραγματοποιηθούν σημαντικότερες επενδύσεις 
στον τομέα της επιστημονικής έρευνας ώστε να καταστούν γνωστές όλες οι δυνατότητες του 
θαλάσσιου τομέα και των θαλάσσιων οικοσυστημάτων, όχι μόνο προς το συμφέρον της 
αλιείας και της υδατοκαλλιέργειας, αλλά και με σκοπό την εξέταση θεμάτων ιδιαίτερα 
σημαντικών όπως είναι η ρύπανση, η κλιματική αλλαγή και οι φυσικοί κίνδυνοι, η προστασία 
της βιοποικιλότητας, η πρόοδος στον τομέα της υγείας και των φαρμακευτικών προϊόντων, η 
ανθρώπινη και ζωική διατροφή και η ρύθμιση της εκμετάλλευσης των παράκτιων ζωνών.

Το ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για την Πράσινη Βίβλο, το οποίο εξακολουθεί 
να είναι επίκαιρο, εξέφραζε ήδη την αποδοκιμασία του για το γεγονός ότι το 6ο πρόγραμμα 
πλαίσιο για τις ερευνητικές δραστηριότητες δεν διέθετε ειδικό τμήμα ούτε για την αλιεία ούτε 
για τις θαλάσσιες επιστήμες, οι οποίες είναι διασκορπισμένες σε διαφορετικά προγράμματα 
και στόχους, και ζητούσε την κοινή και ομοιογενή επεξεργασία τους στα κοινοτικά 
προγράμματα έρευνας και ανάπτυξης.

Η αλιευτική επιστημονική έρευνα επίσης φαίνεται ότι ενδιαφέρει και την Επιτροπή. Αυτό 
τουλάχιστον δήλωσε ο Επίτροπος Borg στην παρέμβασή του ενώπιον της Επιτροπής Αλιείας 
με την ευκαιρία των ακροάσεων των Επιτρόπων, και μάλιστα τόνισε ότι η βελτίωση της 
επιστημονικής βάσης θα αποτελούσε προτεραιότητα για το 7ο πρόγραμμα πλαίσιο.

Προγράμματα πλαίσιο έρευνας

Παρά τις καλές προθέσεις των κοινοτικών οργάνων, η εξέλιξη της θαλάσσιας έρευνας στα 
διαδοχικά προγράμματα πλαίσιο εξακολουθεί να είναι απογοητευτική.

Στο 4ο και 5ο πρόγραμμα πλαίσιο συμπεριελήφθησαν επιστημονικά προγράμματα αλιείας 
και υδατοκαλλιέργειας (FAIR) για τον τομέα της εφαρμοσμένης θαλάσσιας έρευνας, με 
οικονομική κάλυψη ύψους 130 και 150 εκατομμυρίων ευρώ αντίστοιχα. Στο 6ο πρόγραμμα 
πλαίσιο, το ποσό μειώθηκα δραστικά σε 60 εκατομμύρια ευρώ, προοριζόμενα για την 
προτεραιότητα 8 (Αλιευτική Πολιτική) και σε μικρότερο βαθμό στις προτεραιότητες 5 και 6 

  
1 ΕΕ C 271 E της 7.11.2002, σ. 401.
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(τρόφιμα και περιβάλλον).

Η πρόταση της Επιτροπής, η οποία επαναλαμβάνει την πρόταση απόφασης του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για το 7ο πρόγραμμα πλαίσιο, δεν θεωρεί ούτε την αλιεία 
ούτε την υδατοκαλλιέργεια ως ειδικούς άξονες. Αναφέρεται μόνο στο θεματικό τομέα 2 
"Τρόφιμα, γεωργία και βιοτεχνολογία", ο οποίος εκ του μακρόθεν και κατ' επέκτασιν θα 
μπορούσε να καλύψει την αλιευτική έρευνα. Το ίδιο συμβαίνει και με το θεματικό τομέα 6 
"Περιβάλλον (συμπεριλαμβανομένης της αλλαγής του κλίματος)", όπου θα έπρεπε να 
αναγράφεται με σαφήνεια η έρευνα για τους αλιευτικούς πόρους και η πλήρης διαχείριση των 
αλιευτικών ζωνών.

Στόχοι της έρευνας

Στη θαλάσσια επιστημονική έρευνα θα πρέπει να δοθεί προτεραιότητα όχι μόνο στην έρευνα 
όσον αφορά τη γνώση της κατάστασης των αλιευμάτων: οι οικονομικές και κοινωνικές 
πτυχές που καθορίζουν τη διαχείριση των αλιειών αποτελούν κρίσιμα στοιχεία.

Σε μία περίοδο όπου είναι προβλέψιμη η εισαγωγή πολυετών προγραμμάτων διαχείρισης ή 
αναδημιουργίας πολλών εμπορικών ειδών, είναι απαραίτητο να γνωστοποιηθούν οι 
επιπτώσεις των διαφόρων σεναρίων μείωσης των αλιευμάτων και καθορισμού των επιπέδων 
βιομάζας σε περιφερειακή και τοπική κλίμακα, συγχρόνως στην οικονομία, την απασχόληση 
και την χωροταξία, και τούτο προκειμένου να μην εμποδιστεί η ολοκληρωμένη ανάπτυξη των 
παράκτιων ζωνών που εξαρτώνται σε υψηλό βαθμό από την αλιεία. Οι επιστημονικές 
ποιοτικές πληροφορίες μπορούν μόνον να συμβάλλουν στην κατανόηση ορισμένων 
αποφάσεων που λαμβάνονται από τα κοινοτικά όργανα, οι επιπτώσεις των οποίων είναι 
συχνά οδυνηρές για τις κοινότητες των παράκτιων περιφερειών.

Κρίνεται επίσης απαραίτητο να υποστηριχθούν οι διεθνείς επιστημονικοί οργανισμοί που 
ασχολούνται με την αλιεία, είτε πρόκειται για το Διεθνές Συμβούλιο για την Εξερεύνηση των 
Θαλασσών ή οποιοδήποτε άλλο οργανισμό που εξαρτάται από τις Περιφερειακές Οργανώσεις 
Αλιείας, προωθώντας την διεπιστημονική έρευνα που περιλαμβάνει τη βιολογία, την 
οικολογία, την οικονομία και τις κοινωνικές επιστήμες.

Προκειμένου να επιτευχθούν οι στόχοι αυτοί, είναι απαραίτητο να τεθεί σε εφαρμογή ένα 
οικονομικό πλαίσιο αφιερωμένο αποκλειστικά στην έρευνα στον τομέα της αλιείας και του 
θαλάσσιου περιβάλλοντος, το οποίο θα αποτελεί τον μόνο εγγυητή για την υλοποίηση των 
στόχων αυτών. Οι πολιτικές που δεν προβλέπουν επαρκή προϋπολογισμό παραμένουν γενικά 
απλές δηλώσεις καλών προθέσεων.

Συμπεράσματα

1. Η εφαρμογή της νέας Κοινής Αλιευτικής Πολιτικής απαιτεί ευρεία ενίσχυση της 
έρευνας στο αλιευτικό περιβάλλον, τόσο όσον αφορά τις βιολογικές και οικολογικές του 
πτυχές όσο και τις κοινωνικές και οικονομικές πτυχές, έχοντας επίγνωση του γεγονότος ότι 
οποιοδήποτε πρόγραμμα διαχείρισης υπεύθυνης αλιείας περιλαμβάνει περιορισμούς για τον 
κοινοτικό στόλο που θα επηρεάσουν σε μεγάλο βαθμό του παράκτιους πληθυσμούς της 
Ένωσης.

2. Η αντιμετώπιση του τομέα της αλιείας από το πρόγραμμα πλαίσιο VΙΙ έρχεται σε 
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αντίθεση με τις δηλώσεις υψηλά ισταμένων κοινοτικών αρχών και των κρατών μελών όσον 
αφορά τις προτεραιότητες για την εφαρμογή της νέα Κοινής Αλιευτικής Πολιτικής, και 
αποτελεί μία οπισθοδρόμηση σε σχέση με τα προηγούμενα προγράμματα πλαίσια. Οι 
κοινοτικές πιστώσεις που προορίζονται για τη θαλάσσια έρευνα μειώνονται συνεχώς, σε 
αντίθεση με τις επίσημες δηλώσεις.

3. Το πρόγραμμα πλαίσιο VΙΙ δεν αναφέρεται στην έρευνα σε θέματα αλιείας, 
υδατοκαλλιέργειας και θαλάσσιου περιβάλλοντος σε ειδικά προγράμματα: Συνεπώς δεν 
υπάρχουν εγγυήσεις ότι θα πραγματοποιηθούν παρόμοιες έρευνες.

4. Για την καλή ανάπτυξη και την απόλυτη αποτελεσματικότητα της Κοινής Αλιευτικής 
Πολιτικής, είναι απαραίτητο να προβλεφθούν ειδικά προγράμματα στους τομείς της 
εφαρμοσμένης έρευνας και της βασικής έρευνας, και να υπάρξει μέριμνα για επαρκή 
χρηματοδότηση. Προς το σκοπό αυτό, είναι απαραίτητο να συμπεριλάβει το πρόγραμμα 
πλαίσιο VΙΙ μία κλείδα κατανομής που θα εγγυάται τη χρηματοδότηση.

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή1 Τροπολογίες του Κοινοβουλίου

Τροπολογία 1
Άρθρο2, παράγραφος 2, σημείο β)

β)  τρόφιμα, γεωργία και βιοτεχνολογία· β)  τρόφιμα, γεωργία, αλιεία και 
βιοτεχνολογία·

Τροπολογία 2
Άρθρο 2, παράγραφος 2, εδάφιο β α) νέο

βα) Αλιεία και βιώσιμη εκμετάλλευση των 
Ωκεανών 

Αιτιολόγηση

Ο τομέας της αλιείας, λόγω των σημερινών αδυναμιών του, και η προστασία των ωκεανών, ως 
στρατηγική προτεραιότητα της ΕΕ, πρέπει να διαδραματίσουν κεντρικό ρόλο στο πλαίσιο του 
νέου αυτού προγράμματος-πλαισίου, δεδομένου ότι η συμπερίληψη ενός στόχου που αφορά 
άμεσα την θεματική της αλιείας και των Ωκεανών δικαιολογείται πλήρως, δεδομένου ότι η 

  
1 ΕΕ C ... / Δεν έχει δημοσιευθεί ακόμη στην ΕΕ.
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εγκάρσια προσέγγιση είναι ανεπαρκής.

Τροπολογία 3
Παράρτημα Ι, "Συνεργασία", σημείο 2)

2)  Τρόφιμα, γεωργία και βιοτεχνολογία· 2)  Τρόφιμα, γεωργία, αλιεία και 
βιοτεχνολογία·

Τροπολογία 4
Παράρτημα Ι, τμήμα "Συνεργασία", σημείο 2 α (νέο)

2 α) Αλιεία και βιώσιμη εκμετάλλευση των 
Ωκεανών·

Or. pt

Τροπολογία 5
Παράρτημα Ι, "Θεματικός Τομέας", σημείο 2, τίτλος

Τρόφιμα, γεωργία και βιοτεχνολογία· Τρόφιμα, γεωργία, αλιεία και βιοτεχνολογία·

Τροπολογία 6
Παράρτημα Ι, "Θεματικός Τομέας", σημείο 2, "Στόχος"

Δημιουργία μιας ευρωπαϊκής 
γνωσιοκεντρικής βιο-οικονομίας, 
συσπειρώνοντας την επιστημονική 
κοινότητα, τη βιομηχανία, και τα άλλα 
ενδιαφερόμενα μέρη με σκοπό την 
αξιοποίηση νέων και αναδυόμενων 
προοπτικών έρευνας οι οποίες 
ανταποκρίνονται στις ακόλουθες κοινωνικές 
και οικονομικές προκλήσεις: στην 
αυξανόμενη ζήτηση για ασφαλέστερα, 
υγιεινότερα και υψηλότερης ποιότητας 
τρόφιμα και για αειφόρο χρήση και 
παραγωγή ανανεώσιμων βιο-πόρων· στον 
αυξανόμενο κίνδυνο επιζωοτιών και 
ζωοανθρωπονόσων και διαταραχών που 
οφείλονται στη διατροφή· στους κινδύνους 
που απειλούν την αειφορία και την 
ασφάλεια της γεωργικής και της αλιευτικής 

Δημιουργία μιας ευρωπαϊκής 
γνωσιοκεντρικής βιο-οικονομίας, 
συσπειρώνοντας την επιστημονική 
κοινότητα, τη βιομηχανία, και τα άλλα 
ενδιαφερόμενα μέρη με σκοπό τη στήριξη 
των πολιτικών της Ένωσης, την 
αξιοποίηση νέων και αναδυόμενων 
προοπτικών έρευνας οι οποίες 
ανταποκρίνονται στις ακόλουθες κοινωνικές 
και οικονομικές προκλήσεις: στην 
αυξανόμενη ζήτηση για ασφαλέστερα, 
υγιεινότερα και υψηλότερης ποιότητας 
τρόφιμα και για αειφόρο χρήση και 
παραγωγή ανανεώσιμων βιο-πόρων· στον 
αυξανόμενο κίνδυνο επιζωοτιών και 
ζωοανθρωπονόσων και διαταραχών που 
οφείλονται στη διατροφή· στους κινδύνους 
που απειλούν την αειφορία και την 
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παραγωγής και που οφείλονται ιδίως στην 
αλλαγή του κλίματος· και στην αυξανόμενη 
ζήτηση για τρόφιμα υψηλής ποιότητας, 
λαμβανομένων υπόψη των παραμέτρων της 
ορθής μεταχείρισης των ζώων και της 
αγροτικής ανάπτυξης.

ασφάλεια της γεωργικής και της αλιευτικής 
παραγωγής (συμπεριλαμβανομένης της 
υδατοκαλλιέργειας) και που οφείλονται 
ιδίως στην αλλαγή του κλίματος· και στην 
αυξανόμενη ζήτηση για τρόφιμα υψηλής 
ποιότητας, λαμβανομένων υπόψη των 
παραμέτρων της ορθής μεταχείρισης των 
ζώων και της αγροτικής ανάπτυξης καθώς 
και των παράκτιων ζωνών).

Τροπολογία 7
Παράρτημα Ι, "Θεματικός Τομέας", σημείο 2, "Αιτιολογικό", παράγραφος 1

Οι καινοτομίες και η βελτίωση των γνώσεων 
σε θέματα αειφόρου διαχείρισης, παραγωγής 
και χρήσης των βιολογικών πόρων 
(μικροοργανισμών, φυτών, ζώων) θα 
διαμορφώσουν μια βάση για την ανάπτυξη 
νέων, αειφόρων, οικολογικώς αποδοτικών 
και ανταγωνιστικών προϊόντων στους τομείς 
της γεωργίας, της αλιείας, των τροφίμων, 
της υγείας, των δασικών προϊόντων και 
στους συνδεόμενους τομείς. Σύμφωνα με 
την ευρωπαϊκή στρατηγική για τις 
βιοεπιστήμες και τη βιοτεχνολογία, η 
σχετική δράση θα συμβάλει στην αύξηση 
της ανταγωνιστικότητας των 
βιοτεχνολογικών εταιρειών και των 
εταιρειών τροφίμων της Ευρώπης, και ιδίως 
των ΜΜΕ υψηλής τεχνολογίας, και 
παράλληλα στη βελτίωση της κοινωνικής 
ευημερίας και ευεξίας. Η έρευνα με 
αντικείμενο την ασφάλεια των αλυσίδων 
παραγωγής τροφίμων και ζωοτροφών, τις 
παθήσεις που συνδέονται με τη διατροφή, 
τις διατροφικές επιλογές και τις επιπτώσεις 
της διατροφής και των τροφίμων στην υγεία, 
θα συμβάλει στην καταπολέμηση των 
συνδεόμενων με τη διατροφή παθήσεων 
(π.χ. παχυσαρκία, αλλεργίες) και λοιμωδών 
νόσων (π.χ. των μεταδοτικών σπογγωδών 
εγκεφαλοπαθειών, της γρίπης των ορνίθων), 
και παράλληλα θα συνεισφέρει ουσιαστικά 
στην εφαρμογή και στη χάραξη πολιτικής 
και κανονιστικών ρυθμίσεων στους τομείς 
της δημόσιας υγείας, της υγείας των ζώων, 

Οι καινοτομίες και η βελτίωση των γνώσεων 
σε θέματα αειφόρου διαχείρισης, παραγωγής 
και χρήσης των βιολογικών χερσαίων και 
υδάτινων πόρων (μικροοργανισμών, φυτών, 
ζώων) θα διαμορφώσουν μια βάση για την 
ανάπτυξη νέων, αειφόρων, οικολογικώς 
αποδοτικών και ανταγωνιστικών προϊόντων 
στους τομείς της γεωργίας, της αλιείας, των 
τροφίμων, της υγείας, των δασικών 
προϊόντων και στους συνδεόμενους τομείς. 
Σύμφωνα με την ευρωπαϊκή στρατηγική για 
τις βιοεπιστήμες και τη βιοτεχνολογία, η 
σχετική δράση θα συμβάλει στην αύξηση 
της ανταγωνιστικότητας των 
βιοτεχνολογικών εταιρειών και των 
εταιρειών τροφίμων της Ευρώπης, και ιδίως 
των ΜΜΕ υψηλής τεχνολογίας, και 
παράλληλα στη βελτίωση της κοινωνικής 
ευημερίας και ευεξίας. Η έρευνα με 
αντικείμενο την ασφάλεια των αλυσίδων 
παραγωγής τροφίμων και ζωοτροφών 
(συμπεριλαμβανομένων των φυσικών 
τροφικών αλυσίδων), τις παθήσεις που 
συνδέονται με τη διατροφή, τις διατροφικές 
επιλογές και τις επιπτώσεις της διατροφής 
και των τροφίμων στην υγεία, θα συμβάλει 
στην καταπολέμηση των συνδεόμενων με τη 
διατροφή παθήσεων (π.χ. παχυσαρκία, 
αλλεργίες), της χημικής ρύπανσης και 
λοιμωδών νόσων (π.χ. των μεταδοτικών 
σπογγωδών εγκεφαλοπαθειών, της γρίπης 
των ορνίθων), και παράλληλα θα 
συνεισφέρει ουσιαστικά στην εφαρμογή και 
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της υγείας των φυτών και της προστασίας 
των καταναλωτών.

στη χάραξη πολιτικής και κανονιστικών 
ρυθμίσεων στους τομείς της δημόσιας 
υγείας, της υγείας των ζώων, της υγείας των 
φυτών και της προστασίας των 
καταναλωτών.

Τροπολογία 8
Παράρτημα Ι, "Θεματικός Τομέας", σημείο 2, "Αιτιολογικό", παράγραφος 3

Αρκετές ευρωπαϊκές τεχνολογικές 
πλατφόρμες συμβάλλουν στον καθορισμό 
κοινών προτεραιοτήτων έρευνας σε πεδία 
όπως η γονιδιωματική των φυτών και η 
βιοτεχνολογία, η δασοκομία και οι δασικές 
βιομηχανίες, η υγεία των ζώων σε 
παγκόσμια κλίμακα, η εκτροφή αγροτικών 
ζώων, η βιοτεχνολογία τροφίμων και η 
βιομηχανική βιοτεχνολογία. Οι σχετικές 
ερευνητικές δραστηριότητες θα προσφέρουν 
επίσης την αναγκαία βάση γνώσεων1 για την 
υποστήριξη των εξής: της Κοινής Γεωργικής 
Πολιτικής· των γεωργικών και εμπορικών 
ζητημάτων· του ρυθμιστικού πλαισίου της 
ασφάλειας των τροφίμων· των κοινοτικών 
προτύπων υγείας, ελέγχου των ασθενειών 
και ορθής μεταχείρισης των ζώων· και της 
μεταρρύθμισης της Κοινής Αλιευτικής 
Πολιτικής, η οποία αποβλέπει στην 
κατοχύρωση της αειφόρου ανάπτυξης της 
αλιείας και της υδατοκαλλιέργειας. 
Προβλέπονται επίσης ερευνητικές 
δραστηριότητες με στόχο την ευέλικτη 
αντιμετώπιση νέων πολιτικών αναγκών, 
συνδεόμενων κυρίως με νέες κοινωνικές ή 
οικονομικές εξελίξεις.

Αρκετές ευρωπαϊκές τεχνολογικές 
πλατφόρμες συμβάλλουν στον καθορισμό 
κοινών προτεραιοτήτων έρευνας σε πεδία 
όπως η γονιδιωματική των φυτών και η 
βιοτεχνολογία, η δασοκομία και οι δασικές 
βιομηχανίες, η υγεία των ζώων σε 
παγκόσμια κλίμακα, η εκτροφή αγροτικών 
ζώων, η βιοτεχνολογία τροφίμων και η 
βιομηχανική βιοτεχνολογία. Οι σχετικές 
ερευνητικές δραστηριότητες θα προσφέρουν 
επίσης την αναγκαία βάση γνώσεων2 για την 
υποστήριξη των εξής: της Κοινής Γεωργικής 
Πολιτικής· των γεωργικών και εμπορικών 
ζητημάτων· του ρυθμιστικού πλαισίου της 
ασφάλειας των τροφίμων· των κοινοτικών 
προτύπων υγείας, ελέγχου των ασθενειών 
και ορθής μεταχείρισης των ζώων· και της 
μεταρρύθμισης της Κοινής Αλιευτικής 
Πολιτικής, η οποία αποβλέπει στην 
κατοχύρωση της αειφόρου ανάπτυξης της 
αλιείας και της υδατοκαλλιέργειας, την 
ασφάλεια των προϊόντων διατροφής που 
προέρχονται από τη θάλασσα και την 
οικολογική επανόρθωση. Προβλέπονται 
επίσης ερευνητικές δραστηριότητες με 
στόχο την ευέλικτη αντιμετώπιση νέων 
πολιτικών αναγκών, συνδεόμενων κυρίως με 
νέες κοινωνικές ή οικονομικές εξελίξεις.

  
1 Συμπληρωματικές δραστηριότητες έρευνας επί της αειφόρου διαχείρισης και διατήρησης των φυσικών 
πόρων προβλέπονται στον θεματικό τομέα “Περιβάλλον (συμπεριλαμβανομένης της αλλαγής του κλίματος)”.
2 Συμπληρωματικές δραστηριότητες έρευνας επί της αειφόρου διαχείρισης και διατήρησης των φυσικών 
πόρων προβλέπονται στον θεματικό τομέα “Περιβάλλον (συμπεριλαμβανομένης της αλλαγής του κλίματος)”.
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Τροπολογία 9
Παράρτημα Ι, τμήμα "Θεματικοί τομείς", σημείο 2, "Δραστηριότητες", παράγραφος 1

Αειφόρος παραγωγή και διαχείριση 
βιολογικών πόρων του εδαφικού, του 
δασικού και του υδάτινου περιβάλλοντος: 
Έρευνα γενικού χαρακτήρα στις
βιοεπιστήμες και βιοτεχνολογίες όπως η 
γονιδιωματική, η πρωτεϊνωματική, η 
μεταβολισμική, η συστημική βιολογία και οι 
συγκλίνουσες τεχνολογίες 
μικροοργανισμών, φυτών και ζώων, 
συμπεριλαμβανομένης της αξιοποίησης της 
βιοποικιλότητάς τους· βελτίωση των 
καλλιεργειών και των συστημάτων 
παραγωγής, συμπεριλαμβανομένων των 
μεθόδων βιολογικής γεωργίας, των 
συστημάτων παραγωγής ποιοτικών 
προϊόντων και των επιπτώσεων των ΓΤΟ· 
αειφόρος, ανταγωνιστική και 
πολυλειτουργική γεωργία και δασοκομία· 
αγροτική ανάπτυξη· ορθή μεταχείριση των 
ζώων, ζωοτεχνία και ζωική παραγωγή· υγεία 
των φυτών· αειφόρος και ανταγωνιστική 
αλιεία και υδατοκαλλιέργεια· λοιμώδεις 
ζωικές ασθένειες και ζωοανθρωπονόσοι· 
ασφαλής διάθεση των ζωικών αποβλήτων 
και απορριμμάτων· διατήρηση, διαχείριση 
και εκμετάλλευση υδρόβιων πόρων· 
ανάπτυξη εργαλείων απαραίτητων για τους 
υπεύθυνους χάραξης πολιτικής και για 
άλλους συντελεστές της γεωργικής και της 
αγροτικής ανάπτυξης (πρακτικές διαχείρισης 
φυσικού τοπίου, γαιών κτλ.). 

Αειφόρος παραγωγή και διαχείριση 
βιολογικών πόρων του εδαφικού, του 
δασικού και του υδάτινου περιβάλλοντος: 
Έρευνα γενικού χαρακτήρα στις 
βιοεπιστήμες και βιοτεχνολογίες όπως η 
γονιδιωματική, η πρωτεϊνωματική, η 
μεταβολισμική, η συστημική βιολογία και οι 
συγκλίνουσες τεχνολογίες 
μικροοργανισμών, φυτών και ζώων, 
συμπεριλαμβανομένης της αξιοποίησης της 
βιοποικιλότητάς τους· βελτίωση των 
καλλιεργειών και των συστημάτων 
παραγωγής, συμπεριλαμβανομένων των 
μεθόδων βιολογικής γεωργίας και 
υδατοκαλλιέργειας, των συστημάτων 
παραγωγής ποιοτικών προϊόντων και των 
επιπτώσεων των ΓΤΟ· αειφόρος, 
ανταγωνιστική και πολυλειτουργική γεωργία 
και δασοκομία· αγροτική ανάπτυξη και 
ανάπτυξη των παράκτιων ζωνών· ορθή 
μεταχείριση των ζώων, ζωοτεχνία και ζωική 
παραγωγή· υγεία των φυτών· αειφόρος,
ανταγωνιστική αλιεία και υδατοκαλλιέργεια· 
λοιμώδεις ζωικές ασθένειες και 
ζωοανθρωπονόσοι· ασφαλής διάθεση των 
ζωικών αποβλήτων και απορριμμάτων· 
διατήρηση, διαχείριση και εκμετάλλευση 
υδρόβιων πόρων· ανάπτυξη εργαλείων 
απαραίτητων για τους υπεύθυνους χάραξης 
πολιτικής και για άλλους συντελεστές της 
γεωργικής και της αγροτικής ανάπτυξης και 
της αλιείας (πρακτικές διαχείρισης φυσικού 
τοπίου, γαιών κτλ.). Προς τον σκοπό αυτό, 
στους τομείς της αλιείας και της 
υδατοκαλλιέργειας, πρέπει να δοθεί 
προτεραιότητα στην εφαρμοσμένη έρευνα, 
θεμελιώδης στόχος της οποίας θα είναι η 
βελτίωση των επιστημονικών στοιχείων επί 
των οποίων πρέπει να στηρίζεται η 
νομοθεσία και η διαχείριση της αλιείας, 
ειδικότερα όσον αφορά τα προγράμματα 
για την αποκατάσταση των απειλούμενων 
από βιολογικούς κινδύνους ειδών.
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Αιτιολόγηση

Τόσο τα υπεύθυνα πολιτικά πρόσωπα, για τη λήψη των αποφάσεών τους, όσο και ο τομέας της 
αλιείας, έχουν ειδικότερα ανάγκη από αυτό το είδος της πρακτικότερης έρευνας. Εξάλλου, 
περιλαμβάνεται ένας σαφής στόχος, διότι δεν περιλαμβανόταν στην πρόταση. Δεδομένου ότι το 
7ο πρόγραμμα-πλαίσιο είναι μεγαλύτερης διάρκειας, είναι απολύτως δικαιολογημένη η εγγραφή 
στόχων που πρέπει να επιτευχθούν.

Τροπολογία 10
Παράρτημα Ι, "Θεματικός τομέας", σημείο 2, "Δραστηριότητες", παράγραφος 2

“Από το τραπέζι έως το αγρόκτημα”: 
Τρόφιμα, υγεία και ευεξία: καταναλωτικά, 
κοινωνικά, βιομηχανικά ζητήματα και 
ζητήματα υγείας που συνδέονται με τα 
τρόφιμα και τις ζωοτροφές, 
συμπεριλαμβανομένων ζητημάτων που 
άπτονται των επιστημών της συμπεριφοράς 
και των γνωστικών επιστημών· διατροφή, 
παθήσεις και διαταραχές που συνδέονται με 
τη διατροφή, συμπεριλαμβανομένης της 
παχυσαρκίας· καινοτόμες τεχνολογίες 
επεξεργασίας (συμπεριλαμβανομένης της 
συσκευασίας) τροφίμων και ζωοτροφών· 
βελτίωση της ποιότητας και της ασφάλειας, 
τόσο της χημικής όσο και της μικροβιακής, 
των τροφίμων, των ποτών και των 
ζωοτροφών· ακεραιότητα (και έλεγχος) της 
ανθρώπινης τροφικής αλυσίδας· 
αλληλεπίδραση του περιβάλλοντος και της 
ανθρώπινης και της ζωικής τροφικής 
αλυσίδας· η έννοια της "από άκρη σε άκρη 
ανθρώπινης τροφικής αλυσίδας" 
(συμπεριλαμβανομένων των 
ιχθυοπροϊόντων)· ιχνηλασιμότητα.

“Από το αγρόκτημα έως το τραπέζι, από τη 
θάλασσα έως το πιάτο”: Τρόφιμα, 
συμπεριλαμβανομένων των αλιευτικών 
προϊόντων, υγεία και ευεξία: καταναλωτικά, 
κοινωνικά, βιομηχανικά ζητήματα και 
ζητήματα υγείας που συνδέονται με τα 
τρόφιμα και τις ζωοτροφές, 
συμπεριλαμβανομένων ζητημάτων που 
άπτονται των επιστημών της συμπεριφοράς 
και των γνωστικών επιστημών· διατροφή, 
παθήσεις και διαταραχές που συνδέονται με 
τη διατροφή, συμπεριλαμβανομένης της 
παχυσαρκίας· καινοτόμες τεχνολογίες 
επεξεργασίας (συμπεριλαμβανομένης της 
συσκευασίας) τροφίμων και ζωοτροφών· 
βελτίωση της ποιότητας και της ασφάλειας, 
τόσο της χημικής όσο και της μικροβιακής, 
των τροφίμων, των ποτών και των 
ζωοτροφών· ακεραιότητα (και έλεγχος) της 
ανθρώπινης τροφικής αλυσίδας· 
αλληλεπίδραση του περιβάλλοντος και της 
ανθρώπινης και της ζωικής, χερσαίας και 
υδάτινης, τροφικής αλυσίδας· η έννοια της 
"από άκρη σε άκρη ανθρώπινης τροφικής 
αλυσίδας" (συμπεριλαμβανομένων των 
ιχθυοπροϊόντων)· ιχνηλασιμότητα.

Τροπολογία 11
Παράρτημα Ι, "Θεματικός τομέας", σημείο 2, "Δραστηριότητες", παράγραφος 3

Εφαρμογές των βιοεπιστημών και των 
βιοτεχνολογιών στην ανάπτυξη και την 
παραγωγή αειφόρων, μη εδώδιμων 
προϊόντων και διαδικασιών: βελτίωση των 
καλλιεργειών, των πρώτων υλών, των 

Εφαρμογές των βιοεπιστημών και των 
βιοτεχνολογιών στην ανάπτυξη και την 
παραγωγή αειφόρων, μη εδώδιμων 
προϊόντων και διαδικασιών: βελτίωση των 
καλλιεργειών, των πρώτων υλών, των 
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προϊόντων της θάλασσας και της βιομάζας 
(συμπεριλαμβανομένων των θαλάσσιων 
πόρων) που προορίζονται για τους τομείς 
της ενέργειας και του περιβάλλοντος, και 
ανάπτυξη και παραγωγή προϊόντων υψηλής 
προστιθέμενης αξίας (π.χ. υλικών και 
χημικών προϊόντων), συμπεριλαμβανομένων 
καινοτόμων συστημάτων γεωργικής 
παραγωγής, βιοδιεργασιών και τεχνικών 
βιοδιύλισης· βιοκατάλυση· δασοκομία, 
δασικά προϊόντα και διεργασίες παραγωγής 
δασικών προϊόντων· διεργασίες οικολογικής 
επανόρθωσης και καθαρότερες διεργασίες 
επεξεργασίας και μεταποίησης.

προϊόντων της θάλασσας και της βιομάζας 
(συμπεριλαμβανομένων των θαλάσσιων 
πόρων) που προορίζονται για τους τομείς 
της ενέργειας και του περιβάλλοντος, και 
ανάπτυξη και παραγωγή προϊόντων υψηλής 
προστιθέμενης αξίας (π.χ. υλικών και 
χημικών προϊόντων), συμπεριλαμβανομένων 
καινοτόμων συστημάτων γεωργικής 
παραγωγής, βιοδιεργασιών και τεχνικών 
βιοδιύλισης· βιοκατάλυση· δασοκομία, 
δασικά προϊόντα και διεργασίες παραγωγής 
δασικών προϊόντων· διεργασίες οικολογικής 
επανόρθωσης (επί παραδείγματι μετά από 
ρύπανση λόγω ατυχήματος) και 
καθαρότερες διεργασίες επεξεργασίας και 
μεταποίησης.

Τροπολογία 12
Παράρτημα Ι, "Θεματικός τομέας", σημείο 2, "Δραστηριότητες", παράγραφος 3α (νέα)

3α)  Ανθρωπιστικές επιστήμες-
Προτεραιότητα του ατόμου ως κέντρου 
του ενδιαφέροντος στην αειφόρο και 
υπεύθυνη παραγωγή ειδών διατροφής. 
Αναζωογόνηση των αλιευτικών και 
αγροτικών κοινοτήτων και περιφερειών.

Τροπολογία 13
Παράρτημα Ι, "Θεματικός τομέας", σημείο 2, "Δραστηριότητες", παράγραφος 3β (νέα)

3β)  Κοινωνικές και οικονομικές 
επιπτώσεις των μέτρων διατήρησης των 
πόρων και διαχείριση του στόλου για την 
ολοκλήρωση της μεταρρύθμισης της 
κοινής αλιευτικής πολιτικής.

Τροπολογία 14
Παράρτημα Ι, "Θεματικοί τομείς", σημείο 2α (νέο)

2α.  Αλιείες και αειφόρος εκμετάλλευση 
των ωκεανών
Στόχοι
- εφαρμογή νέων προτύπων για τη 
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διαχείριση των αλιευτικών πόρων με βάση 
την επιστημονική ανάπτυξη·
-  εκτέλεση συστημάτων διαχείρισης της 
αλιείας με βάση (παγκόσμια) 
οικοσυστήματα ως ένα σύνολο και όχι μόνο 
βάσει απομονωμένων (εξατομικευμένων) 
ειδών·
-  ενίσχυση της αξιοπιστίας και της 
ποιότητας της πληροφόρησης που 
προέρχεται από τη συλλογή δεδομένων, 
από τον έλεγχο και την εποπτεία της 
αλιείας·
-  στήριξη της αειφόρου ανάπτυξης της 
υδατοκαλλιέργειας·
Εξηγήσεις
Είναι απαραίτητο να αναπτυχθούν 
διαδικασίες οι οποίες θα εξασφαλίζουν την 
βελτιωμένη διαχείριση των αλιευτικών 
πόρων μέσω καινοτόμων αλιευτικών 
συστημάτων και με την βελτίωση των 
υφισταμένων συστημάτων, λαμβάνοντας 
υπόψη τις οικολογικές, τεχνικές, 
κοινωνικοοικονομικές και πολιτικές πτυχές 
που μια τέτοια διαδικασία εμπεριέχει.
Η γενική βελτίωση των ωκεανών και των 
πόρων τους συνεπάγεται την εφαρμογή 
συστημάτων για τη διαχείριση των 
αλιευτικών πόρων που θα βασίζονται σε 
όλα τα συστατικά των 
οικοσυστημάτων(βιολογικά, χημικά και 
φυσικά) τα οποία θεωρούνται ότι έχουν 
σχέση με τις ανθρώπινες δραστηριότητες. 
Τα αποτελέσματα αυτών των 
δραστηριοτήτων πρέπει να αξιολογηθούν 
στο πλαίσιο των συνολικών αλλαγών στα 
οικοσυστήματα και στους θαλάσσιους 
πόρους ιδιαίτερα. Η προώθηση της 
πολυτομεακής έρευνας που αποσκοπεί στη 
συγχώνευση των ωκεανογραφικών 
επιστημών, της βιολογίας των αλιειών και 
των κοινωνικών επιστημών θα απαιτήσει 
την ενσωμάτωση των οικονομικών 
πληροφοριών σε συνδυασμό με τις βάσεις 
δεδομένων πληροφοριών που αφορούν τη 
διαχείριση των αποθεμάτων.
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Είναι απαραίτητο να ενσωματωθεί νέος 
έλεγχος των αλιευτικών πλοίων 
προκειμένου να διαφυλαχθούν οι ωκεανοί, 
μειώνοντας το κόστος και επιταχύνοντας 
την πρόσβαση στις πληροφορίες που θα 
προκύψουν.
Σχετικά με την υδατοκαλλιέργεια, είναι 
επείγον να διατεθεί επιστημονική στήριξη 
για τη χρήση πιο οικολογικών συστημάτων 
παραγωγής, την παραγωγή νέων ειδών, τη 
βελτίωση της ποιότητας των ζωοτροφών 
και την πραγματοποίηση μελετών σχετικά 
με την επίδραση πιθανών γενετικών 
χειρισμών για την τόνωση της 
παραγωγικότητας.
Δραστηριότητες
- Μηχανισμοί διαχείρισης που θα 
βασίζονται σε πολλαπλές πληροφορίες, 
περιλαμβανομένων των TAC, της 
αλιευτικής προσπάθειας, των τεχνικών 
μέτρων και θεσμικών προσαρμογών·
-  αξιολόγηση της σημασίας των  
αλιευτικών τεχνολογιών, επιλεξιμότητα, 
κοινωνικές και οικονομικές επιπτώσεις στη 
διαδικασία διαχείρισης και λήψης 
αποφάσεων·
-  ποσοτικοποίηση της αβεβαιότητας στην 
αξιολόγηση των αποθεμάτων και των 
αλιειών·
-  καλύτερη γνώση της αλιείας ανοικτής 
θάλασσας·
- καθορισμός της άριστης κατάστασης των 
πόρων για κάθε επίπεδο εκμετάλλευσης·
-  καλύτερη γνώση της διαδικασίας της 
τροφικής αλυσίδας, δίδοντας ιδιαίτερη 
προσοχή στις αλλαγές στην 
παραγωγικότητα των θαλάσσιων 
συστημάτων και τη μεταφορά των 
ρυπαντικών ουσιών μέσω της τροφικής 
αλυσίδας·
-  ανάπτυξη και εφαρμογή βιο-οικονομικών 
προτύπων με σκοπό την αξιολόγηση των 
επιπτώσεων των μέτρων διαχείρισης  που 
συνδέονται με την μακροπρόθεσμη 
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αειφόρο εκμετάλλευση της  αλιείας·
-  ενίσχυση του συντονισμού στη συλλογή 
δεδομένων σχετικά με την αλιεία και το 
περιβάλλον στα προγράμματα εποπτείας, 
δημιουργίας και διατήρησης των βάσεων 
δεδομένων·
-  έλεγχος της ποιότητας και της ασφάλειας 
των αλιευτικών προϊόντων με σκοπό τη 
διατήρηση της θετικής εικόνας αυτών των 
προϊόντων·
-  βελτίωση της παραγωγής τεχνολογιών 
υδατοκαλλιέργειας (π.χ. μειώνοντας την 
χρήση αντιβιοτικών, χρήση ενοποιημένων 
συστημάτων)·
-  βελτίωση της γνώσης στους τομείς της 
γενετικής, της διατροφής, της φυσιολογίας 
και αλληλεπιδράσεις με το περιβάλλον σε 
σχέση με την παραγωγή 
υδατοκαλλιέργειας·
-  πιστοποίηση των διαδικασιών που 
συνδέονται με τη συσσώρευση εν δυνάμει 
τοξικών συστατικών (τοξίνες, μέταλλα, 
έμμονοι οργανικοί ρύποι) και διαδικασιών 
αποτοξίνωσης (τοξικά φύκια στα δίθυρα)·
-  άλλα.

Αιτιολόγηση

Ο τομέας της αλιείας, λόγω της σημερινής ασθενούς θέσης του, και η προστασία των ωκεανών, 
ως μια στρατηγική προτεραιότητα της ΕΕ, πρέπει να διαδραματίσει σημαντικό ρόλο σε αυτό το 
νέο πρόγραμμα πλαίσιο. Πρέπει συνεπώς να συμπεριληφθεί ένας στόχος ο οποίος θα εξετάζει 
άμεσα το θέμα της αλιείας και των ωκεανών, και δεν θα αποτελεί μέρος μόνον μιας οριζόντιας 
προσέγγισης που θα καλύπτει ένα αχανές θέμα όπως είναι αυτό των τροφίμων, της γεωργίας 
και της βιοτεχνολογίας.

Τροπολογία 15
Παράρτημα Ι, "Θεματικός τομέας", σημείο 6, "Στόχος"

Αειφόρος διαχείριση του περιβάλλοντος και 
των περιβαλλοντικών πόρων, χάρη στη 
βελτίωση των γνώσεων σχετικά με τις 

Αειφόρος διαχείριση του περιβάλλοντος και 
των περιβαλλοντικών πόρων, χάρη στη 
βελτίωση των γνώσεων σχετικά με τις 
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αλληλεπιδράσεις μεταξύ της βιόσφαιρας, 
των οικοσυστημάτων και των ανθρώπινων 
δραστηριοτήτων, και χάρη στην ανάπτυξη 
νέων τεχνολογιών, εργαλείων και 
υπηρεσιών ολοκληρωμένης αντιμετώπισης 
των παγκόσμιων περιβαλλοντικών 
ζητημάτων. Θα δοθεί έμφαση στα εξής: 
πρόβλεψη των αλλαγών του κλίματος καθώς 
και των οικολογικών, των γήινων και των 
ωκεάνιων συστημάτων· εργαλεία και 
τεχνολογίες παρακολούθησης, πρόληψης 
και μετριασμού των περιβαλλοντικών 
πιέσεων και κινδύνων, μεταξύ άλλων για 
την υγεία· εργαλεία και τεχνολογίες 
διατήρησης του φυσικού και του 
ανθρωπογενούς περιβάλλοντος.

αλληλεπιδράσεις μεταξύ της βιόσφαιρας, 
των οικοσυστημάτων και των ανθρώπινων 
δραστηριοτήτων, και χάρη στην ανάπτυξη 
νέων τεχνολογιών, εργαλείων και 
υπηρεσιών ολοκληρωμένης αντιμετώπισης 
των παγκόσμιων περιβαλλοντικών 
ζητημάτων. Θα δοθεί έμφαση στα εξής: 
πρόβλεψη των αλλαγών του κλίματος καθώς 
και των οικολογικών, των γήινων και των 
ωκεάνιων συστημάτων· σε εργαλεία και 
τεχνολογίες παρακολούθησης, πρόληψης 
και μετριασμού των περιβαλλοντικών 
πιέσεων και κινδύνων, μεταξύ άλλων για 
την υγεία· σε εργαλεία και τεχνολογίες 
διατήρησης του φυσικού και του 
ανθρωπογενούς περιβάλλοντος καθώς και 
στις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής σε 
πλανητικό επίπεδο στους θαλάσσιους 
πόρους και σε δραστηριότητες που 
σχετίζονται με την αλιεία. 

Τροπολογία 16
Παράρτημα Ι, "Θεματικός τομέας", σημείο 6, "Αιτιολογικό", παράγραφος 4

Κατωτέρω παρατίθεται μια σειρά 
δραστηριοτήτων, πολλές από τις οποίες 
ανταποκρίνονται άμεσα σε ανάγκες των 
υφιστάμενων πολιτικών. Είναι δυνατό 
ωστόσο να παρασχεθεί πρόσθετη 
υποστήριξη σε δραστηριότητες που 
ανταποκρίνονται σε αναδυόμενες πολιτικές 
ανάγκες και αφορούν, για παράδειγμα, τα 
εξής: εκτίμηση του αντικτύπου των 
πολιτικών της ΕΕ στην αειφόρο ανάπτυξη· 
παρακολούθηση των μέτρων αντιμετώπισης 
της αλλαγής του κλίματος στη μετα-Κιότο 
εποχή· νέες περιβαλλοντικές κατευθύνσεις 
στους τομείς π.χ. της ναυτιλιακής πολιτικής, 
των προτύπων και των κανονιστικών 
ρυθμίσεων.

Κατωτέρω παρατίθεται μια σειρά 
δραστηριοτήτων, πολλές από τις οποίες 
ανταποκρίνονται άμεσα σε ανάγκες των 
υφιστάμενων πολιτικών. Είναι δυνατό 
ωστόσο να παρασχεθεί πρόσθετη 
υποστήριξη σε δραστηριότητες που 
ανταποκρίνονται σε αναδυόμενες πολιτικές 
ανάγκες και αφορούν, για παράδειγμα, τα 
εξής: εκτίμηση του αντικτύπου των 
πολιτικών της ΕΕ στην αειφόρο ανάπτυξη 
(π.χ. περιβαλλοντικές πτυχές των 
αγροτικών και αλιευτικών πολιτικών, 
συμπεριλαμβανομένης της πλήρους 
διαχείρισης των παράκτιων ζωνών)·
παρακολούθηση των μέτρων αντιμετώπισης 
της αλλαγής του κλίματος στη μετα-Κιότο 
εποχή· νέες περιβαλλοντικές κατευθύνσεις 
στους τομείς π.χ. της ναυτιλιακής πολιτικής, 
των προτύπων και των κανονιστικών 
ρυθμίσεων.
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Τροπολογία 17
Παράρτημα ΙΙ, "Συνεργασία"

Συνεργασία                                           44432 Συνεργασία                                        44432
Υγεία                                                      8317 Υγεία                                                    8317

Τρόφιμα, γεωργία και βιοτεχνολογία   2455 Τρόφιμα, γεωργία, αλιεία και 
βιοτεχνολογία                                       2455

Τεχνολογίες της πληροφορίας και της 
επικοινωνίας                                         12670

Τεχνολογίες της πληροφορίας και της 
επικοινωνίας                                        12670

Νανοεπιστήμες, νανοτεχνολογίες, υλικά και 
νέες τεχνολογίες παραγωγής              4832

Νανοεπιστήμες, νανοτεχνολογίες, υλικά και 
νέες τεχνολογίες παραγωγής                 4832

Ενέργεια            2931 Ενέργεια                                                 2931
Περιβάλλον (συμπεριλαμβανομένης της 
αλλαγής του κλίματος)                        2535

Περιβάλλον (συμπεριλαμβανομένης της 
αλλαγής του κλίματος), θαλάσσιοι πόροι  
2535

Μεταφορές (συμπεριλαμβανομένης της 
αεροναυτικής)                                     5940

Μεταφορές (συμπεριλαμβανομένης της 
αεροναυτικής)                                        5940

Κοινωνικοοικονομικές και ανθρωπιστικές 
επιστήμες                                               792

Κοινωνικοοικονομικές και ανθρωπιστικές 
επιστήμες                                                  792

Ασφάλεια και διάστημα                       3960 Ασφάλεια και διάστημα                 3960
Θα καθορισθεί κλείδα κατανομής στα 
πλαίσια του ειδικού προγράμματος για την 
ανάπτυξη κάθε πολιτικής.

Αιτιολόγηση

Προκειμένου να ικανοποιηθούν οι απαιτήσεις για διαφάνεια κατά την κατανομή των ποσών τα 
οποία κατανέμονται ιδιαίτερα συχνά στον τομέα αυτό, είναι απαραίτητο η πρόβλεψη εκ των 
προτέρων κλείδας κατανομής. Αυτός ο τύπος κλείδας κατανομής αντανακλά με σαφήνεια τις 
προτιμήσεις της Κοινότητας και αποτρέπει την διακριτική επιλογή των υποβληθέντων σχεδίων. 
Επιπλέον, η κλείδα κατανομής θα μπορούσε να αποθαρρύνει ορισμένους τομείς να υποβάλουν 
σχέδια. 
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