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EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 

7.12.2018 A8-0401/174 

Τροπολογία  174 

João Ferreira, Miguel Viegas, João Pimenta Lopes, Martina Anderson, Matt Carthy, 

Lynn Boylan, Liadh Ní Riada 

εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL 

 

Έκθεση A8-0401/2018 

Dan Nica 

Θέσπιση του προγράμματος-πλαισίου έρευνας και καινοτομίας «Ορίζων Ευρώπη» και των 

κανόνων συμμετοχής και διάδοσής του 

(2018/0224(COD)) 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 1 – παράγραφος 3 

 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

1. Γενικός στόχος του προγράμματος 

είναι η επίτευξη επιστημονικού, 

οικονομικού και κοινωνιακού αντίκτυπου 

των επενδύσεων της Ένωσης στην έρευνα 

και την καινοτομία, ώστε να ενισχύεται η 

επιστημονική και τεχνολογική βάση της 

Ένωσης, να προωθείται η 

ανταγωνιστικότητα της Ένωσης και, 

μεταξύ άλλων, της βιομηχανίας της, να 

επιτυγχάνονται οι στόχοι των στρατηγικών 

προτεραιοτήτων της Ένωσης και να 

αντιμετωπίζονται οι παγκόσμιες 

προκλήσεις, όπως οι στόχοι βιώσιμης 

ανάπτυξης. 

1. Γενικός στόχος του προγράμματος 

είναι η επίτευξη επιστημονικού, 

οικονομικού και κοινωνιακού αντίκτυπου 

των επενδύσεων της Ένωσης στην έρευνα 

και την καινοτομία, ώστε να ενισχύεται η 

επιστημονική και τεχνολογική βάση των 

κρατών μελών, να προωθείται η ανάπτυξή 

τους, και ειδικότερα της βιομηχανίας 

τους, να επιτυγχάνονται οι στόχοι των 

στρατηγικών προτεραιοτήτων της Ένωσης 

και να αντιμετωπίζονται οι παγκόσμιες 

προκλήσεις, όπως οι στόχοι βιώσιμης 

ανάπτυξης. 

Or. pt 
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7.12.2018 A8-0401/175 

Τροπολογία  175 

João Ferreira, Miguel Viegas, João Pimenta Lopes 

εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL 

 

Έκθεση A8-0401/2018 

Dan Nica 

Θέσπιση του προγράμματος-πλαισίου έρευνας και καινοτομίας «Ορίζων Ευρώπη» και των 

κανόνων συμμετοχής και διάδοσής του 

(2018/0224(COD)) 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 3 – παράγραφος 2 – στοιχείο β) 

 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

β) ενίσχυση του αντίκτυπου της 

έρευνας και της καινοτομίας στην 

ανάπτυξη, την υποστήριξη και την 

εφαρμογή ενωσιακών πολιτικών, καθώς 

και της αξιοποίησης καινοτόμων λύσεων 

στη βιομηχανία και την κοινωνία με σκοπό 

την αντιμετώπιση παγκόσμιων 

προκλήσεων· 

β) ενίσχυση του αντίκτυπου της 

έρευνας και της καινοτομίας καθώς και της 

αξιοποίησης καινοτόμων λύσεων στη 

βιομηχανία και την κοινωνία με σκοπό την 

αντιμετώπιση παγκόσμιων προκλήσεων· 

Or. pt 
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7.12.2018 A8-0401/176 

Τροπολογία  176 

João Ferreira, Miguel Viegas, João Pimenta Lopes, Martina Anderson, Matt Carthy, 

Lynn Boylan, Liadh Ní Riada 

εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL 

 

Έκθεση A8-0401/2018 

Dan Nica 

Θέσπιση του προγράμματος-πλαισίου έρευνας και καινοτομίας «Ορίζων Ευρώπη» και των 

κανόνων συμμετοχής και διάδοσής του 

(2018/0224(COD)) 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 3 – παράγραφος 2 – στοιχείο γ 

 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

γ) προώθηση όλων των μορφών 

καινοτομίας, συμπεριλαμβανομένης της 

ρηξικέλευθης καινοτομίας, και ενίσχυση 

της διείσδυσης καινοτόμων λύσεων στην 

αγορά· 

γ) προώθηση όλων των μορφών 

καινοτομίας, και ενίσχυση της διείσδυσης 

και της διάδοσης καινοτόμων λύσεων· 

Or. pt 
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7.12.2018 A8-0401/177 

Τροπολογία  177 

João Ferreira, Miguel Viegas, João Pimenta Lopes, Martina Anderson, Matt Carthy, 

Lynn Boylan, Liadh Ní Riada 

εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL 

 

Έκθεση A8-0401/2018 

Dan Nica 

Θέσπιση του προγράμματος-πλαισίου έρευνας και καινοτομίας «Ορίζων Ευρώπη» και των 

κανόνων συμμετοχής και διάδοσής του 

(2018/0224(COD)) 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 3 – παράγραφος 2 – στοιχείο δ 

 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

δ) βελτιστοποίηση των 

αποτελεσμάτων του προγράμματος για 

μεγαλύτερο αντίκτυπο εντός του 

ενισχυμένου Ευρωπαϊκού Χώρου 

Έρευνας. 

δ) βελτιστοποίηση των 

αποτελεσμάτων του προγράμματος για 

μεγαλύτερο αντίκτυπο στα διάφορα κράτη 

μέλη, με την προώθηση της σύγκλισης 

στον τομέα της επιστημονικής και 

τεχνολογικής ανάπτυξης, και την 

ανακοπή και αναστροφή των τάσεων 

διεύρυνσης των αποκλίσεων. 

Or. pt 
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7.12.2018 A8-0401/178 

Τροπολογία  178 

João Ferreira, Miguel Viegas, João Pimenta Lopes 

εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL 

 

Έκθεση A8-0401/2018 

Dan Nica 

Θέσπιση του προγράμματος-πλαισίου έρευνας και καινοτομίας «Ορίζων Ευρώπη» και των 

κανόνων συμμετοχής και διάδοσής του 

(2018/0224(COD)) 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 6 παράγραφος 1 

 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

1. Το πρόγραμμα υλοποιείται υπό 

άμεση διαχείριση σύμφωνα με τον 

δημοσιονομικό κανονισμό ή υπό έμμεση 

διαχείριση με φορείς χρηματοδότησης που 

αναφέρονται στο άρθρο 62 παράγραφος 1 

στοιχείο γ) του δημοσιονομικού 

κανονισμού. 

1. Το πρόγραμμα υλοποιείται υπό 

άμεση διαχείριση και υπό επιμερισμένη 

διαχείριση σύμφωνα με τον 

δημοσιονομικό κανονισμό ή υπό έμμεση 

διαχείριση με φορείς χρηματοδότησης που 

αναφέρονται στο άρθρο 62 παράγραφος 1 

στοιχείο γ) του δημοσιονομικού 

κανονισμού. Για το σύστημα 

επιμερισμένης διαχείρισης, θα πρέπει να 

καθορίζονται και να δεσμεύονται εθνικά 

κονδύλια των οποίων το συνολικό ποσό 

δεν θα πρέπει να είναι μικρότερο από το 

50 % των συνολικών κονδυλίων του 

προγράμματος. 

Or. pt 
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7.12.2018 A8-0401/179 

Τροπολογία  179 

João Ferreira, Miguel Viegas, João Pimenta Lopes 

εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL 

 

Έκθεση A8-0401/2018 

Dan Nica 

Θέσπιση του προγράμματος-πλαισίου έρευνας και καινοτομίας «Ορίζων Ευρώπη» και των 

κανόνων συμμετοχής και διάδοσής του 

(2018/0224(COD)) 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 6 παράγραφος 7 

 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

7. Οι δραστηριότητες του 

προγράμματος «Ορίζων Ευρώπη» 

υλοποιούνται κυρίως μέσω προσκλήσεων 

υποβολής προτάσεων, ορισμένες εκ των 

οποίων διοργανώνονται στο πλαίσιο 

αποστολών και ευρωπαϊκών συμπράξεων. 

7. Οι δραστηριότητες του 

προγράμματος «Ορίζων Ευρώπη» στο 

μέρος του που εκτελείται υπό άμεση 

διαχείριση υλοποιούνται κυρίως μέσω 

προσκλήσεων υποβολής προτάσεων, 

ορισμένες εκ των οποίων διοργανώνονται 

στο πλαίσιο αποστολών και ευρωπαϊκών 

συμπράξεων. Το μέρος υπό επιμερισμένη 

διαχείριση θα πρέπει να προβλέπει την 

ισόρροπη κατανομή των πόρων μεταξύ 

των κρατών μελών με σκοπό τη μείωση 

των ανισοτήτων όσον αφορά την 

ικανότητα και τις δραστηριότητες Ε&Α 

στους τομείς που υποστηρίζονται από το 

πρόγραμμα. 

Or. pt 
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7.12.2018 A8-0401/180 

Τροπολογία  180 

João Ferreira, Miguel Viegas, João Pimenta Lopes, Martina Anderson, Matt Carthy, 

Lynn Boylan, Σοφία Σακοράφα, Liadh Ní Riada 

εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL 

 

Έκθεση A8-0401/2018 

Dan Nica 

Θέσπιση του προγράμματος-πλαισίου έρευνας και καινοτομίας «Ορίζων Ευρώπη» και των 

κανόνων συμμετοχής και διάδοσής του 

(2018/0224(COD)) 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 6 παράγραφος 8 

 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

8. Οι δραστηριότητες έρευνας και 

καινοτομίας που διεξάγονται στο πλαίσιο 

του προγράμματος «Ορίζων Ευρώπη» 

εστιάζονται σε εφαρμογές μη 

στρατιωτικού χαρακτήρα. 

8. Οι δραστηριότητες έρευνας και 

καινοτομίας που διεξάγονται στο πλαίσιο 

του προγράμματος «Ορίζων Ευρώπη» 

εστιάζονται αποκλειστικά σε εφαρμογές 

μη στρατιωτικού χαρακτήρα. 

Or. pt 
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7.12.2018 A8-0401/181 

Τροπολογία  181 

João Ferreira, Miguel Viegas, João Pimenta Lopes, Σοφία Σακοράφα 

εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL 

 

Έκθεση A8-0401/2018 

Dan Nica 

Θέσπιση του προγράμματος-πλαισίου έρευνας και καινοτομίας «Ορίζων Ευρώπη» και των 

κανόνων συμμετοχής και διάδοσής του 

(2018/0224(COD)) 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 9 - παράγραφος 1 

 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

1. Το χρηματοδοτικό κονδύλιο για την 

υλοποίηση του προγράμματος-πλαισίου 

για την περίοδο 2021 – 2027 ανέρχεται σε 

94 100 000 000 EUR σε τρέχουσες τιμές 

για το ειδικό πρόγραμμα που αναφέρεται 

στο άρθρο 1 παράγραφος 3 στοιχείο α), 

στο οποίο προστίθεται το ποσό για το 

ειδικό πρόγραμμα που αναφέρεται στο 

άρθρο 1 παράγραφος 3 στοιχείο β), όπως 

προβλέπεται στον κανονισμό…. για τη 

σύσταση του Ευρωπαϊκού Ταμείου 

Άμυνας. 

1. Το χρηματοδοτικό κονδύλιο για την 

υλοποίηση του προγράμματος-πλαισίου 

για την περίοδο 2021 – 2027 ανέρχεται σε 

120 000 000 000 EUR σε τιμές 2018 για το 

ειδικό πρόγραμμα που αναφέρεται στο 

άρθρο 1 παράγραφος 3 στοιχείο α)· 

Or. pt 

 

 


