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EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 

7.12.2018 A8-0401/188 

Τροπολογία  188 

Νεοκλής Συλικιώτης, Marisa Matias, João Ferreira, Miguel Viegas, João Pimenta 

Lopes, Σοφία Σακοράφα, Marie-Pierre Vieu, Sabine Lösing, Emmanuel Maurel 

εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL 

Jakop Dalunde 

εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE 

 

Έκθεση A8-0401/2018 

Dan Nica 

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

κανόνων συμμετοχής και διάδοσής του 

(COM(2018)0435 – C8-0252/2018 – 2018/0224(COD)) 

Πρόταση κανονισμού 

Παράρτημα IV – σημείο 16 

 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

16. Οι συνέργειες με το Ευρωπαϊκό 

Ταμείο Άμυνας θα ωφελούν την έρευνα 

για μη στρατιωτικούς σκοπούς και 

αμυντικούς σκοπούς. Θα αποκλείονται 

περιττές επαναλήψεις. 

διαγράφεται 

Or. en 



 

AM\1171717EL.docx  PE631577v01-00 

EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 

 

7.12.2018 A8-0401/189 

Τροπολογία  189 

Νεοκλής Συλικιώτης, Marisa Matias, Σοφία Σακοράφα, Marie-Pierre Vieu, Lynn 

Boylan, Martina Anderson, Matt Carthy, Sabine Lösing, Liadh Ní Riada, Emmanuel 

Maurel 

εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL 

Jakop Dalunde 

εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE 

Pavel Poc, Dario Tamburrano, Rosa D'Amato 

 

Έκθεση A8-0401/2018 

Dan Nica 

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

κανόνων συμμετοχής και διάδοσής του 

(COM(2018)0435 – C8-0252/2018 – 2018/0224(COD)) 

Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική σκέψη 3 

 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(3) Για την προώθηση των 

δραστηριοτήτων έρευνας και καινοτομίας 

που θεωρούνται αναγκαίες για την 

επίτευξη των στόχων πολιτικής της 

Ένωσης θα πρέπει να λαμβάνεται υπόψη 

η αρχή της καινοτομίας, όπως 

διατυπώνεται στην ανακοίνωση της 

Επιτροπής της 15ης Μαΐου 2018 «Ένα 

ανανεωμένο ευρωπαϊκό θεματολόγιο για 

την έρευνα και την καινοτομία - Η 

ευκαιρία της Ευρώπης να διαμορφώσει 

το μέλλον της» (COM(2018)306). 

διαγράφεται 

Or. en 
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7.12.2018 A8-0401/190 

Τροπολογία  190 

Νεοκλής Συλικιώτης, Marisa Matias, João Ferreira, Miguel Viegas, João Pimenta 

Lopes, Σοφία Σακοράφα, Marie-Pierre Vieu, Sabine Lösing, Emmanuel Maurel 

εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL 

Jakop Dalunde 

εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE 

 

Έκθεση A8-0401/2018 

Dan Nica 

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

κανόνων συμμετοχής και διάδοσής του 

(COM(2018)0435 – C8-0252/2018 – 2018/0224(COD)) 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 1 – παράγραφος 3 – στοιχείο β 

 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

β) το ειδικό πρόγραμμα για την 

έρευνα στον τομέα της άμυνας που 

θεσπίζεται με τον κανονισμό …/…/ΕΕ. 

διαγράφεται 

Or. en 
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7.12.2018 A8-0401/191 

Τροπολογία  191 

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

Marie-Pierre Vieu, Martina Anderson, Matt Carthy, Lynn Boylan, Sabine Lösing, 

Emmanuel Maurel, Liadh Ní Riada, Νεοκλής Συλικιώτης 

εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL 

Jakop Dalunde 

εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE 

Dario Tamburrano, Rosa D'Amato 

 

Έκθεση A8-0401/2018 

Dan Nica 

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

κανόνων συμμετοχής και διάδοσής του 

(COM(2018)0435 – C8-0252/2018 – 2018/0224(COD)) 

Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική σκέψη 29 

 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(29) Ενόψει των ιδιαίτερων 

χαρακτηριστικών του τομέα της άμυνας, 

οι λεπτομερείς διατάξεις για την 

ενωσιακή χρηματοδότηση ερευνητικών 

έργων στον τομέα της άμυνας θα πρέπει 

να καθοριστούν στον κανονισμό … για τη 

σύσταση του Ευρωπαϊκού Ταμείου 

Άμυνας16 στον οποίο προβλέπονται οι 

κανόνες συμμετοχής για τη διεξαγωγή 

έρευνας στον τομέα της άμυνας. Οι 

δραστηριότητες έρευνας και καινοτομίας 

που διεξάγονται στο πλαίσιο του 

Ευρωπαϊκού Ταμείου Άμυνας θα πρέπει 

να εστιάζονται αποκλειστικά στις 

εφαρμογές αμυντικού χαρακτήρα. 

διαγράφεται 

______________  

16   

Or. en 
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7.12.2018 A8-0401/192 

Τροπολογία  192 

Νεοκλής Συλικιώτης, Marisa Matias, João Ferreira, Miguel Viegas, João Pimenta 

Lopes, Σοφία Σακοράφα, Marie-Pierre Vieu, Sabine Lösing, Emmanuel Maurel 

εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL 

Jakop Dalunde 

εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE 

 

Έκθεση A8-0401/2018 

Dan Nica 

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

κανόνων συμμετοχής και διάδοσής του 

(COM(2018)0435 – C8-0252/2018 – 2018/0224(COD)) 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 5 

 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

Άρθρο 5 διαγράφεται 

Έρευνα στον τομέα της άμυνας  

1. Οι δραστηριότητες προς 

διεξαγωγή στο πλαίσιο του ειδικού 

προγράμματος του άρθρου 1 

παράγραφος 3 στοιχείο β), οι οποίες 

καθορίζονται στον κανονισμό …. για τη 

σύσταση του Ευρωπαϊκού Ταμείου 

Άμυνας, είναι δραστηριότητες έρευνας 

αποκλειστικά για εφαρμογές στον τομέα 

της άμυνας, με στόχο τη δημιουργία 

ευνοϊκών συνθηκών για την 

ανταγωνιστικότητα, την αποδοτικότητα 

και την καινοτομία της αμυντικής 

βιομηχανίας. 

 

2. Ο παρών κανονισμός δεν 

εφαρμόζεται στο ειδικό πρόγραμμα του 

άρθρου 1 παράγραφος 3 στοιχείο β), με 

εξαίρεση το παρόν άρθρο, το άρθρο 1 

παράγραφοι 1 και 3 και το άρθρο 9 

παράγραφος 1. 
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7.12.2018 A8-0401/193 

Τροπολογία  193 

Νεοκλής Συλικιώτης, Marisa Matias, Σοφία Σακοράφα, Marie-Pierre Vieu, Sabine 

Lösing, Emmanuel Maurel 

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 

(COM(2018)0435 – C8-0252/2018 – 2018/0224(COD)) 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο 4 

 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(4) «ανοικτή πρόσβαση»: πρακτική 

παροχής δωρεάν διαδικτυακής πρόσβασης 

του τελικού χρήστη σε ερευνητικά 

αποτελέσματα που προκύπτουν από 

δράσεις χρηματοδοτούμενες βάσει του 

προγράμματος, ιδίως σε επιστημονικές 

δημοσιεύσεις και ερευνητικά δεδομένα· 

(4) «ανοικτή πρόσβαση»: πρακτική 

παροχής δωρεάν διαδικτυακής πρόσβασης 

του τελικού χρήστη σε ερευνητικά 

αποτελέσματα που προκύπτουν από 

δράσεις χρηματοδοτούμενες βάσει του 

προγράμματος, ιδίως σε επιστημονικές 

δημοσιεύσεις και ερευνητικά δεδομένα. 

Όσον αφορά τα ερευνητικά δεδομένα, η 

προστασία των δεδομένων προσωπικού 

χαρακτήρα καθώς και τα δικαιολογημένα 

δικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησίας 

πρέπει να αντιμετωπίζονται σύμφωνα με 

την αρχή «πρόσβαση ανοικτή στο μέτρο 

του δυνατού, κλειστή στο μέτρο του 

αναγκαίου». 

Or. en 
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7.12.2018 A8-0401/194 

Τροπολογία  194 

Νεοκλής Συλικιώτης, Marisa Matias, Patrick Le Hyaric, Σοφία Σακοράφα, 

Marie-Pierre Vieu, Sabine Lösing, Emmanuel Maurel 

εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL 

Jakop Dalunde 

εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE 

 

Έκθεση A8-0401/2018 

Dan Nica 

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

κανόνων συμμετοχής και διάδοσής του 

(COM(2018)0435 – C8-0252/2018 – 2018/0224(COD)) 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 12 – παράγραφος 1 – στοιχείο δ – παράγραφος 1 – σημείο ii 

 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

ii. είναι προσηλωμένες στην 

οικονομία της ανοιχτής αγοράς, 

συμπεριλαμβανομένης της δίκαιης και 

ισότιμης μεταχείρισης των δικαιωμάτων 

διανοητικής ιδιοκτησίας, πλαισιωμένης 

από δημοκρατικούς θεσμούς· 

ii. είναι προσηλωμένες σε μια 

οικονομία της ανοιχτής αγοράς, 

βασισμένης σε κανόνες, 

συμπεριλαμβανομένων της δίκαιης και 

ισότιμης μεταχείρισης των δικαιωμάτων 

διανοητικής ιδιοκτησίας, του σεβασμού 

των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και της 

δέουσας τήρησης των αρχών που 

αναγνωρίζονται στον Χάρτη των 

Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης, πλαισιωμένης από 

δημοκρατικούς θεσμούς· 

Or. en 

 

 


