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ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ

Το 7ο πρόγραμμα πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης βρίσκεται στο επίκεντρο της στρατηγικής 
της Λισαβόνας, και δεν μπορούμε παρά να επικροτήσουμε την απόφαση της Ευρωπαϊκής 
Επιτροπής να διπλασιάσει τη χρηματοδότησή του σε πάνω από 70 δισ. ευρώ για την περίοδο 
2007-2013.

Ο διπλασιασμός αυτός θα ανεβάσει τις συνολικές δημόσιες δαπάνες της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
για έρευνα και ανάπτυξη στο 0,96% του ΑΕΠ. Δεν πρόκειται για χρηματοδοτική πολυτέλεια 
αλλά απλούστατα για την τήρηση των δεσμεύσεων του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, το οποίο, 
δύο φορές, τον Μάρτιο του 2002 και τον Μάρτιο του 2005, όρισε ως στόχο της ευρωπαϊκής 
προσπάθειας στον τομέα της έρευνας το 3% του ΑΕΠ της ΕΕ.

Κατά συνέπεια, αυτό το ποσό των 72 δισ. αποτελεί ένα ελάχιστο όριο. Ωστόσο, το αδιέξοδο 
στο οποίο έχουν περιέλθει οι συζητήσεις για τις δημοσιονομικές προοπτικές για την περίοδο 
2007-2013 καθιστούν εξαιρετικά αμφίβολη την επίτευξη αυτού του στόχου. Όμως είναι πια 
καιρός, οι Ευρωπαίοι να προβούν σε επενδύσεις στον τομέα της έρευνας και της ανάπτυξης, 
οι οποίες να ανταποκρίνονται στις φιλοδοξίες τους. Η χρηματοδότηση ορισμένων ουσιωδών 
τομέων έρευνας από ιδιωτικούς και μόνον χρηματοδότες φαίνεται εξαιρετικά απίθανη. Κατά 
συνέπεια, η ανάπτυξή τους εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από την παρέμβαση του δημοσίου 
τομέα και, σε ό,τι αφορά την έρευνα, περισσότερο από κάθε άλλο τομέα, η Ευρώπη μπορεί 
πραγματικά να προσφέρει προστιθέμενη αξία.

Τούτο ισχύει ιδίως για τη γεωπονική έρευνα. Στον τομέα αυτόν, ένα από τα βασικά στοιχεία 
ικανοποίησης – πέρα από τις καλοδεχούμενες βελτιώσεις που αποτέλεσαν η απλοποίηση των 
κανόνων και των μηχανισμών χρηματοδότησης, η αυξημένη ευελιξία ή ακόμη η ενισχυμένη 
πολυσχιδής προσέγγιση – είναι ότι η γεωργία αναγνωρίστηκε ως ένα από τα εννέα θέματα τα 
οποία θα αφορά η δράση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στο 6ο πρόγραμμα πλαίσιο, η γεωπονική 
έρευνα περιοριζόταν σχεδόν αποκλειστικά στην ποιότητα και την ασφάλεια των τροφίμων ή 
σε ορισμένες πτυχές της αειφόρου ανάπτυξης. Στο 7ο πρόγραμμα πλαίσιο, η Ευρωπαϊκή 
Επιτροπή υιοθετεί πιο ευρεία θεώρηση, προτείνοντας πλέον τη «δημιουργία μιας ευρωπαϊκής 
γνωσιοκεντρικής βιο-οικονομίας (...) με σκοπό την αξιοποίηση νέων και αναδυόμενων 
προοπτικών έρευνας οι οποίες ανταποκρίνονται στις (...) κοινωνικές και οικονομικές 
προκλήσεις».

Ήδη από τη μεταρρύθμιση του 1992, με την εμφάνιση των άμεσων ενισχύσεων, του δεύτερου 
πυλώνα της ΚΓΠ και της ανάγκης ένταξης της γεωργίας σε ένα πλαίσιο αειφόρου ανάπτυξης, 
καθίστατο σαφές ότι η κύρια δραστηριότητα της γεωργίας δεν ήταν πλέον μόνο η - προφανώς 
σημαντική - παραγωγική λειτουργία. Η τάση αυτή ενισχύεται σήμερα με την αποσύνδεση, τη 
θέσπιση οικολογικών όρων και το ευρύτερο άνοιγμα στις αγορές. Το επάγγελμα του γεωργού 
υφίσταται μια βαθιά αλλαγή, η οποία απαιτεί την ανάπτυξη νέων εργαλείων, νέων γνώσεων 
και νέας τεχνογνωσίας. Επιπλέον, έχει να αντιμετωπίσει και μια σειρά από νέες απαιτήσεις: 
ενίσχυση του ανταγωνισμού, πρόσθετες υποχρεώσεις ως προς το περιβάλλον και την καλή 
μεταχείριση των ζώων, αποσύνδεση της τρέχουσας διαχείρισης της εκμετάλλευσης από τη 
διαχείριση του αγροτικού χώρου, εξέλιξη της τεχνικής και του καθεστώτος που διέπει το 
επάγγελμα, εξέλιξη του κοινωνικού ρόλου του αγροτικού κόσμου, κ.λπ. Επιπλέον, οι νέες 
τεχνολογίες μεταβάλλουν δραστικά τις δυνατότητες της παραγωγής. Η βελτιστοποίηση της 
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παραγωγής, ιδίως σε ό,τι αφορά την ποιότητα και την ασφάλεια των προϊόντων, έχει πλέον 
καταστεί εμπορική υποχρέωση.
Η "πολυλειτουργικότητα" αποτελεί πλέον τη βασική έννοια της ευρωπαϊκής γεωργίας. Πλέον 
εναπόκειται στην έρευνα να προωθήσει την υλοποίηση συστημάτων παραγωγής τα οποία να 
καθιστούν δυνατό το συνδυασμό οικονομικών, περιβαλλοντικών και κοινωνικών επιδόσεων. 
Οι βασικές κατευθυντήριες γραμμές οι οποίες αναπτύσσονται στο 7ο πρόγραμμα πλαίσιο στο 
τμήμα που αφορά τη διατροφή, τη γεωργία και τη βιοτεχνολογία, φαίνονται να εντάσσονται 
στη δυναμική αυτή.

Είναι επίσης σημαντικό να αναγνωρισθεί ο εξέχων ρόλος της ευρωπαϊκής έρευνας για άλλες 
ηπείρους, οι οποίες συχνά δεν έχουν τα μέσα να επενδύσουν. Η έρευνα στη βιο-οικονομία 
μπορεί να βοηθήσει τις αναπτυσσόμενες χώρες των οποίων η οικονομία εξαρτάται ευρέως 
από τη γεωργία.

Είναι ιδιαίτερα σημαντικό να δοθεί έμφαση σε δύο σημεία: την αειφόρο ανάπτυξη και την 
ανάπτυξη της υπαίθρου. Σχετικά με το θέμα αυτό, είναι απαραίτητο να επανεξετασθούν οι 
παραδοσιακοί διαχωρισμοί που χαρακτήριζαν επί καιρό τον αγροτικό κόσμο. Είναι αναγκαία 
πλέον μια πολυσχιδής προσέγγιση. Η έρευνα πρέπει να καλύπτει οικονομικές και κοινωνικές 
πτυχές, και συγκεκριμένα δε να εξετάζεται ποια θα είναι η θέση της γεωργίας στην ανάπτυξη 
των αγροτικών, αστικών και περιαστικών ζωνών. Η έρευνα θα πρέπει επίσης να καλύπτει το 
σύνολο των συστημάτων παραγωγής: ποιες τεχνικές ή οργανωτικές καινοτομίες θα πρέπει να 
εφαρμοσθούν, ποιες καινοτομίες θα πρέπει να γίνουν σε θέματα φυτοϋγειονομικής πρόληψης 
και υγείας των ζώων, κ.λπ. Η έρευνα θα πρέπει μεν να είναι στραμμένη προς το μέλλον, αλλά 
θα πρέπει επίσης να αξιολογεί και τα υπάρχοντα εργαλεία και μέσα, και τούτο διότι θα πρέπει 
να δοθεί στους φορείς λήψης πολιτικών αποφάσεων η απαραίτητη εμπειρογνωμοσύνη για τις 
στρατηγικές τους επιλογές. 

Αυτός είναι ο τρόπος με τον οποίο θα πρέπει να λειτουργεί η ευρωπαϊκή γεωργία, αν θέλει να 
βρίσκεται στην αιχμή των τεχνολογικών εξελίξεων, να ενισχύσει την ανταγωνιστικότητά της 
και να διατηρήσει τη ζωντάνια της υπαίθρου μας. Πρόκειται για μια πρόκληση η οποία δεν 
περιορίζεται στους αγρούς και στα λιβάδια, αλλά αφορά ολόκληρη την κοινωνία.

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:

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή1 Τροπολογίες του Κοινοβουλίου

Τροπολογία 1
Παράρτημα Ι, Ι Συνεργασία, Θεματικός τομέας (2) Τρόφιμα, γεωργία και βιοτεχνολογία, 

Αιτιολογικό, παράγραφος 1
  

1 Δεν έχει δημοσιευθεί ακόμη στην ΕΕ.
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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 βιοτεχνολογία1, 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, 
της υγείας των φυτών και της προστασίας 
των καταναλωτών.

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 βιοτεχνολογία2, 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 τη διατροφική φυσιολογία του 
υγιούς ανθρώπου, 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, της υγείας των 
φυτών και της προστασίας των 
καταναλωτών.

Αιτιολόγηση

Η διατροφή δεν θα πρέπει να εκλαμβάνεται μόνον ως δυνητική πηγή ασθενειών (παχυσαρκία, 
αλλεργίες, μεταδοτικές σπογγώδεις εγκεφαλοπάθειες) αλλά και ως στοιχείο που συμβάλλει στην 
υγεία του υγιούς ανθρώπου.

  
1 “Βιοεπιστήμες και βιοτεχνολογία – Μια στρατηγική για την Ευρώπη” - COM(2002) 27.
2 “Βιοεπιστήμες και βιοτεχνολογία – Μια στρατηγική για την Ευρώπη” - COM(2002) 27.
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Τροπολογία 2
Παράρτημα Ι, Ι Συνεργασία, Θεματικός τομέας (2) Τρόφιμα, γεωργία και βιοτεχνολογία, 

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 μεταβονομική, η 
συστημική βιολογία και οι συγκλίνουσες 
τεχνολογίες μικροοργανισμών, ιδίως η 
μελέτη του μεταγονιδιώματος, φυτών και 
ζώων, συμπεριλαμβανομένης της 
αξιοποίησης της βιοποικιλότητάς τους· 
βελτίωση των καλλιεργειών και των 
συστημάτων παραγωγής στην πολυμορφία 
τους, συμπεριλαμβανομένων των μεθόδων 
βιολογικής ή εκλογικευμένης 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 συμπεριλαμβανομένων 
των επιδημιολογικών μελετών, της έρευνας 
για τα εμβόλια και της διάγνωσης, και 
ζωοανθρωπονόσοι και νόσοι που 
συνδέονται με τη ζωική διατροφή 
(σπογγώδης εγκεφαλοπάθεια των 
βοοειδών, γρίπη των πουλερικών)· 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.).

Αιτιολόγηση

Ορισμένες συμπληρώσεις με στόχο τη διασάφηση και διευκρίνιση του κειμένου, ιδίως δίνοντας 
έμφαση στην ανάγκη στήριξης της γενετικής έρευνας σε όλες τις πτυχές της, καθώς και της 
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επιδημιολογικής και ζωο-υγειονομικής έρευνας.

Τροπολογία 3
Παράρτημα Ι, Ι Συνεργασία, Θεματικός τομέας (2) Τρόφιμα, γεωργία και βιοτεχνολογία, 

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 διατήρησης και 
αειφόρου 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, καθώς και των 
επιδράσεων των χωροκατακτητικών ξένων
ειδών (συμπεριλαμβανομένων των 
διασυνοριακών καταστροφικών εντόμων)· 
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 και αειφόρος
διαχείριση και εκμετάλλευση υδρόβιων 
πόρων· έρευνα και ανάπτυξη εργαλείων που 
χρειάζονται και χρησιμοποιούν, τόσο στην 
Ευρώπη όσο και στον αναπτυσσόμενο 
κόσμο, οι υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής και 
άλλοι συντελεστές της γεωργικής και της 
αγροτικής ανάπτυξης (πρακτικές διαχείρισης 
φυσικού τοπίου, γαιών κτλ.).
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Αιτιολόγηση

Θα πρέπει να δοθεί μεγαλύτερη προσοχή στην επίδραση των χωροκατακτητικών ξένων ειδών 
και στον τρόπο διαχείρισης, σε περιφερειακό και ευρωπαϊκό επίπεδο, του προβλήματος των 
επιβλαβών επιπτώσεων των συγκεκριμένων γενετικά τροποποιημένων φυτών.

Επίσης, δεν είναι μόνο απαραίτητη η έρευνα για μελλοντικά εργαλεία, αλλά και η αξιολόγηση 
των υπαρχόντων εργαλείων και μεθόδων σε ό,τι αφορά τη λήψη αποφάσεων σε θέματα 
γεωργίας και ανάπτυξης της υπαίθρου.

Τροπολογία 4
Παράρτημα Ι, Ι Συνεργασία, Θεματικός τομέας (2) Τρόφιμα, γεωργία και βιοτεχνολογία, 

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 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, συμπεριλαμβανομένων των 
επιδράσεων, της ποιότητας και της 
ασφάλειας των οργανικών τροφίμων· 
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· 
ανάπτυξη συστημάτων για εναρμονισμένη 
προσέγγιση των ανταλλαγών δεδομένων 
για τα τρόφιμα.

Αιτιολόγηση

Η οργανική γεωργία δεν συνδέεται μόνο με την αειφόρο γεωργία (βλ. "Αειφόρος παραγωγή 
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κ.λπ.") αλλά έχει και θετική επίδραση στην υγεία και την καλή διαβίωση. Η βελτιωμένη 
επεξεργασία δεδομένων και οι ανταλλαγές αυξάνουν την ανταγωνιστικότητα στον τομέα των 
τροφίμων και θα πρέπει επίσης να ενθαρρυνθούν.

Τροπολογία 5
Παράρτημα Ι, Ι Συνεργασία, Θεματικός τομέας (2) Τρόφιμα, γεωργία και βιοτεχνολογία, 

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 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· αντοχή και προσαρμογή της 
τροφικής αλυσίδας στις παγκόσμιες 
μεταβολές (κόστος της ενέργειας, 
κλιματική αλλαγή κ.λπ.)· η έννοια της "από 
άκρη σε άκρη ανθρώπινης τροφικής 
αλυσίδας" (συμπεριλαμβανομένων των 
ιχθυοπροϊόντων)· ιχνηλασιμότητα.

Αιτιολόγηση

Είναι σημαντικό να υποστηριχθεί η έρευνα για τις επιδράσεις των παγκόσμιων μεταβολών 
(περιβαλλοντικών, και ιδίως κλιματικών) στην τροφική αλυσίδα.

Τροπολογία 6
Παράρτημα Ι, Ι Συνεργασία, Θεματικός τομέας (2) Τρόφιμα, γεωργία και βιοτεχνολογία, 

Δραστηριότητες, παράγραφος 3



PE 360.245v01-00 10/13 PA\573589EL.doc

EL

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

• Εφαρμογές των βιοεπιστημών και των 
βιοτεχνολογιών στην ανάπτυξη και την 
παραγωγή αειφόρων, μη εδώδιμων 
προϊόντων και διαδικασιών: βελτίωση των 
καλλιεργειών, των πρώτων υλών, των 
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, ει δυνατόν 
με έμφαση στο πώς αυτές μπορούν να 
προάγουν την καινοτομία τόσο στην 
Ευρώπη όσο και στον αναπτυσσόμενο 
κόσμο.

Αιτιολόγηση

Τα αειφόρα μη εδώδιμα προϊόντα προσφέρουν υψηλό οικονομικό δυναμικό τόσο στην ΕΕ όσο 
και στον αναπτυσσόμενο κόσμο. Η έρευνα θα πρέπει, μεταξύ άλλων, να δώσει έμφαση στην 
συμπληρωματικότητα και τη συνέργεια, προκειμένου να αυξηθεί συνολικά η ανταγωνιστικότητα 
της γεωργίας.

Τροπολογία 7
Παράρτημα Ι, Ι Συνεργασία, Θεματικός τομέας (4) Νανοεπιστήμες, νανοτεχνολογίες, υλικά 

και νέες τεχνολογίες παραγωγής, Δραστηριότητες, παράγραφος 1

• Νανοεπιστήμες, νανοτεχνολογίες • Νανοεπιστήμες, νανοτεχνολογίες

- Παραγωγή νέων γνώσεων σχετικών με τα 
φαινόμενα διεπαφής και τα εξαρτώμενα από 
το μέγεθος φαινόμενα· έλεγχος, σε 
νανομετρική κλίμακα, των ιδιοτήτων των 
υλικών με σκοπό την ανάπτυξη νέων 
εφαρμογών· ολοκλήρωση τεχνολογιών σε 
νανομετρική κλίμακα· αυτοσυνθετικές 
ιδιότητες· νανοκινητήρες· νανομηχανές και 
νανοσυστήματα· μέθοδοι και εργαλεία 
χαρακτηρισμού και χειρισμού σε 

- Παραγωγή νέων γνώσεων σχετικών με τα 
φαινόμενα διεπαφής και τα εξαρτώμενα από 
το μέγεθος φαινόμενα· έλεγχος, σε 
νανομετρική κλίμακα, των ιδιοτήτων των 
υλικών με σκοπό την ανάπτυξη νέων 
εφαρμογών· ολοκλήρωση τεχνολογιών σε 
νανομετρική κλίμακα· αυτοσυνθετικές 
ιδιότητες· νανοκινητήρες· νανομηχανές και 
νανοσυστήματα· μέθοδοι και εργαλεία 
χαρακτηρισμού και χειρισμού σε 
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νανομετρικές διαστάσεις· νανοτεχνολογίες 
και τεχνολογίες υψηλής ακρίβειας στον 
χώρο της χημείας· αντίκτυπος στην 
ανθρώπινη ασφάλεια και υγεία και στο 
περιβάλλον· μετρολογία, ονοματολογία και 
πρότυπα· διερεύνηση νέων αρχών και 
προσεγγίσεων για τομεακές εφαρμογές, 
συμπεριλαμβανομένης της ολοκλήρωσης 
και της σύγκλισης αναδυόμενων 
τεχνολογιών.

νανομετρικές διαστάσεις· νανοτεχνολογίες 
και τεχνολογίες υψηλής ακρίβειας στον 
χώρο της χημείας· αντίκτυπος στην 
ασφάλεια και υγεία των ανθρώπων και των 
ζώων, στην τροφική αλυσίδα και στο 
περιβάλλον· μετρολογία, ονοματολογία και 
πρότυπα· διερεύνηση νέων αρχών και 
προσεγγίσεων για τομεακές εφαρμογές, 
συμπεριλαμβανομένης της ολοκλήρωσης 
και της σύγκλισης αναδυόμενων 
τεχνολογιών.

Αιτιολόγηση

Οι νανοτεχνολογίες μπορεί να έχουν επίδραση στις ιατρικές τεχνολογίες για τους ανθρώπους 
και για τα ζώα: η έρευνα δεν θα πρέπει να περιορίζεται στην υγεία των ανθρώπων. Εξάλλου, η 
ασφάλεια της τροφικής αλυσίδας μπορεί να είναι εν καιρώ ευεργετική για τις νανοτεχνολογίες.

Τροπολογία 8
Παράρτημα Ι, Ι Συνεργασία, Θεματικός τομέας (4) Νανοεπιστήμες, νανοτεχνολογίες, υλικά 

και νέες τεχνολογίες παραγωγής, Δραστηριότητες, παράγραφος 2

• Υλικά • Υλικά
- Παραγωγή νέων γνώσεων για τα υλικά 
υψηλών επιδόσεων, με σκοπό την ανάπτυξη 
νέων προϊόντων και διεργασιών· υλικά 
βασιζόμενα στη γνώση, με κατά παραγγελία 
ιδιότητες· πιο αξιόπιστος σχεδιασμός και 
προσομοίωση· υψηλότερη πολυπλοκότητα· 
οικολογική συμβατότητα· ολοκλήρωση της 
νανομετρικής, της μοριακής και της 
μακροσκοπικής κλίμακας στους κλάδους της 
χημικής τεχνολογίας και της επεξεργασίας 
υλικών· νέα νανοϋλικά, βιοϋλικά και 
υβριδικά υλικά, καθώς και σχεδιασμός και 
έλεγχος της επεξεργασίας τους.

- Παραγωγή νέων γνώσεων για τα υλικά 
υψηλών επιδόσεων, με σκοπό την ανάπτυξη 
νέων προϊόντων και διεργασιών· υλικά 
βασιζόμενα στη γνώση, με κατά παραγγελία 
ιδιότητες· πιο αξιόπιστος σχεδιασμός και 
προσομοίωση· υψηλότερη πολυπλοκότητα· 
οικολογική συμβατότητα· ολοκλήρωση της 
νανομετρικής, της μοριακής και της 
μακροσκοπικής κλίμακας στους κλάδους της 
χημικής τεχνολογίας και της επεξεργασίας 
υλικών· νέα νανοϋλικά, βιοϋλικά και 
υβριδικά υλικά και υλικά εμπνεόμενα από 
το βιολογικό κόσμο (βιομιμητισμός), καθώς 
και σχεδιασμός και έλεγχος της 
επεξεργασίας τους.

Αιτιολόγηση

Θα πρέπει να περιληφθούν στο πεδίο έρευνας όχι μόνο τα νέα βιολογικά και υβριδικά υλικά 
αλλά και τα ανόργανα υλικά, ήτοι αυτά των οποίων τα δομικά και λειτουργικά χαρακτηριστικά 
εμπνέονται από το βιολογικό κόσμο.
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Τροπολογία 9
Παράρτημα Ι, Ι Συνεργασία, Θεματικός τομέας (6) Περιβάλλον (συμπεριλαμβανομένης της 

αλλαγής του κλίματος), Τίτλος

6. Περιβάλλον (συμπεριλαμβανομένης της 
αλλαγής του κλίματος)

6. Περιβάλλον και αειφόρος ανάπτυξη
(συμπεριλαμβανομένης της αλλαγής του 
κλίματος)

Αιτιολόγηση

Η έννοια και οι στρατηγικές αειφόρου ανάπτυξης αξίζει να αναφερθούν στον τίτλο αυτόν, διότι 
αποτελούν σημαντικότατη πρόκληση για την Ευρώπη και τον κόσμο (Γκαίτεμποργκ 2001).

Τροπολογία 10
Παράρτημα Ι, Ι Συνεργασία, Θεματικός τομέας (6) Περιβάλλον (συμπεριλαμβανομένης της 

αλλαγής του κλίματος), Αιτιολογικό, τελευταία παράγραφος

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· 
παρακολούθηση των μέτρων αντιμετώπισης 
της αλλαγής του κλίματος στη μετα-Κιότο 
εποχή· νέες περιβαλλοντικές κατευθύνσεις.

Αιτιολόγηση

Η αναφορά στη ναυτιλιακή πολιτική είναι, στο συγκεκριμένο πλαίσιο, υπερβολικά εξειδικευμένη 
και μπορεί να αποτελέσει πηγή σύγχυσης. Αν κάνουμε αναφορά στη ναυτιλιακή πολιτική, τότε 
θα πρέπει να εισαγάγουμε και ένα μακρύ κατάλογο τροπολογιών, προκειμένου να προστεθούν 
και άλλοι τομείς.

Τροπολογία 11
Παράρτημα Ι, Ι Συνεργασία, Θεματικός τομέας (8) Κοινωνικοοικονομικές και ανθρωπιστικές 

επιστήμες, Δραστηριότητες, παράγραφος 3
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• Μείζονες κοινωνικές τάσεις και οι 
συνέπειές τους: όπως η δημογραφική 
εξέλιξη, συμπεριλαμβανομένης της 
γήρανσης και της μετανάστευσης· τρόποι 
ζωής, εργασία, οικογένεια, κοινωνικό φύλο, 
υγεία και ποιότητα ζωής· εγκληματικότητα· 
ο ρόλος των επιχειρήσεων στην κοινωνική 
και πληθυσμιακή πολυμορφία· προστασία 
των θεμελιωδών δικαιωμάτων και 
καταπολέμηση του ρατσισμού και της 
μισαλλοδοξίας.

• Μείζονες κοινωνικές τάσεις και οι 
συνέπειές τους: όπως η δημογραφική 
εξέλιξη, συμπεριλαμβανομένης της 
γήρανσης και της μετανάστευσης· 
αστικοποίηση και ανάπτυξη της υπαίθρου·
τρόποι ζωής, εργασία, οικογένεια, κοινωνικό 
φύλο, υγεία και ποιότητα ζωής· 
εγκληματικότητα· ο ρόλος των επιχειρήσεων 
στην κοινωνική και πληθυσμιακή 
πολυμορφία· προστασία των θεμελιωδών 
δικαιωμάτων και καταπολέμηση του 
ρατσισμού και της μισαλλοδοξίας.

Αιτιολόγηση

Μία από τις τρέχουσες τάσεις στην κοινωνία είναι η μεταβαλλόμενη θέση και ρόλος των 
αγροτικών περιοχών. Η ανάπτυξη της υπαίθρου έχει να αντιμετωπίσει διάφορες κοινωνικές, 
οικονομικές και δημογραφικές προκλήσεις. Χρειαζόμαστε περισσότερη έρευνα σχετικά με τις 
επιπτώσεις τους και με εργαλεία που θα μπορούσαν να αντιμετωπίσουν αποτελεσματικά αυτές 
τις προκλήσεις.


