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ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ 

Το πρόγραμμα «Ορίζων Ευρώπη» θα είναι το 9ο πρόγραμμα-πλαίσιο για την έρευνα και την 

καινοτομία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και θα διαρκέσει από το 2021 έως το 2027. Το 

πρόγραμμα «Ορίζων Ευρώπη» βασίζεται σε προηγούμενες επιτυχίες και αντλεί διδάγματα 

από προηγούμενα προγράμματα, έχοντας ως στόχο να ενισχύσει την επιστημονική και 

τεχνολογική βάση της Ένωσης, να προαγάγει την ανταγωνιστικότητά της και να καταστήσει 

την Ευρώπη ικανή να αναλάβει ηγετικό ρόλο για την αντιμετώπιση των προκλήσεων του 

21ου αιώνα.  

 

Το πρόγραμμα «Ορίζων Ευρώπη» έχει μεγάλη σημασία για την Επιτροπή Ανάπτυξης όσον 

αφορά τη συμβολή που μπορεί να προσφέρει στην υλοποίηση των στόχων βιώσιμης 

ανάπτυξης. Η σημασία του ρόλου της έρευνας και της καινοτομίας σε σχέση με την 

αντιμετώπιση των κοινωνικών και οικονομικών προκλήσεων στις αναπτυσσόμενες χώρες 

αναγνωρίζεται όλο και περισσότερο.  

 

Είναι σημαντικό να διασφαλιστεί ότι το πρόγραμμα «Ορίζων Ευρώπη» θα είναι ανοικτό σε 

παράγοντες στις αναπτυσσόμενες χώρες τόσο όσον αφορά τη συμμετοχή σε έργα και 

δραστηριότητες όσο και την πρόσβαση στα αποτελέσματα των έργων. Η συμμετοχή των 

αναπτυσσόμενων χωρών στο τρέχον πρόγραμμα «Ορίζων 2020» έχει μειωθεί σε σύγκριση με 

το προηγούμενο πρόγραμμα-πλαίσιο και θα πρέπει να προστεθούν ειδικές διατάξεις στο 

«Ορίζων Ευρώπη» για να ενισχυθεί η διάσταση του προγράμματος που αφορά τη διεθνή 

συνεργασία. 

 

Έχει επίσης τεράστια σημασία να εξασφαλιστεί ότι θα λαμβάνονται υπόψη οι προτεραιότητες 

και οι δεσμεύσεις της ΕΕ που αφορούν την εξωτερική και την αναπτυξιακή πολιτική, ιδίως 

στους τομείς της αλλαγής του κλίματος, της βιοποικιλότητας και της αποδοτικότητας των 

πόρων και της ενέργειας.  

  

Άλλες προτεινόμενες τροποποιήσεις αφορούν την ανάγκη προώθησης της συμμετοχής της 

κοινωνίας των πολιτών και ενίσχυσης της ενσωμάτωσης της διάστασης του φύλου στο 

πρόγραμμα. 

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ 

Η Επιτροπή Ανάπτυξης καλεί την Επιτροπή Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας, που είναι 

αρμόδια επί της ουσίας, να λάβει υπόψη της τις ακόλουθες τροπολογίες: 

Τροπολογία  1 

Πρόταση απόφασης 

Αιτιολογική αναφορά 1 

 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη 

λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και 

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη 

λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και 
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ιδίως το άρθρο 173 παράγραφος 3 και το 

άρθρο 182 παράγραφος 4, 
ιδίως το άρθρο 173 παράγραφος 3, το άρθρο 

182 παράγραφος 4 και το άρθρο 208 

παράγραφος 1, 

 

Τροπολογία  2 

Πρόταση απόφασης 

Αιτιολογική σκέψη 5 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(5) Λαμβάνοντας υπόψη τη σημασία 

της αντιμετώπισης της κλιματικής 

αλλαγής, σύμφωνα με τις δεσμεύσεις της 

Ένωσης για την εφαρμογή της συμφωνίας 

του Παρισιού και των στόχων βιώσιμης 

ανάπτυξης των Ηνωμένων Εθνών, το 

παρόν ειδικό πρόγραμμα θα συμβάλει στην 

ενσωμάτωση στο πρόγραμμα δράσεων για 

το κλίμα, καθώς και στην επίτευξη του 

γενικού στόχου το 25 % των δαπανών του 

προϋπολογισμού της ΕΕ να στηρίζει 

στόχους που αφορούν το κλίμα. Οι δράσεις 

στο πλαίσιο του παρόντος ειδικού 

προγράμματος αναμένεται να συμβάλουν 

σε ποσοστό 35 % του συνολικού 

δημοσιονομικού κονδυλίου του ειδικού 

προγράμματος σε στόχους που αφορούν το 

κλίμα. Οι σχετικές δράσεις θα 

προσδιοριστούν κατά τη διάρκεια της 

προετοιμασίας και της υλοποίησης του 

ειδικού προγράμματος και θα 

αξιολογηθούν εκ νέου στο πλαίσιο των 

σχετικών αξιολογήσεων και των 

διαδικασιών επανεξέτασης. 

(5) Αναγνωρίζοντας την κλιματική 

αλλαγή ως μία από τις μεγαλύτερες και 

πιο σημαντικές παγκόσμιες και 

κοινωνικές προκλήσεις και λαμβάνοντας 
υπόψη τη σημασία της αντιμετώπισης της 

κλιματικής αλλαγής, σύμφωνα με τις 

δεσμεύσεις της Ένωσης για την εφαρμογή 

της συμφωνίας του Παρισιού και των 

στόχων βιώσιμης ανάπτυξης των 

Ηνωμένων Εθνών, το παρόν ειδικό 

πρόγραμμα θα συμβάλει στην 

ενσωμάτωση στο πρόγραμμα δράσεων για 

το κλίμα, καθώς και στην επίτευξη του 

γενικού στόχου το 50 % των δαπανών του 

προϋπολογισμού της ΕΕ να στηρίζει 

στόχους που αφορούν το κλίμα. Οι δράσεις 

στο πλαίσιο του ειδικού προγράμματος θα 

πρέπει να συμβάλουν σε ποσοστό 50 % 

τουλάχιστον του συνολικού 

δημοσιονομικού κονδυλίου του ειδικού 

προγράμματος στον στόχο που αφορά το 

κλίμα, προκειμένου να υποστηριχθούν 

δράσεις ή μέρη δράσεων που θα 

συμβάλουν στην επίτευξη μιας 

οικονομίας μηδενικών εκπομπών αερίων 

του θερμοκηπίου έως το 2050 το 

αργότερο. Οι σχετικές δράσεις θα 

προσδιοριστούν εκ των προτέρων και θα 

αντικατοπτρίζονται πλήρως κατά τη 

διάρκεια της προετοιμασίας και της 

υλοποίησης του ειδικού προγράμματος με 

τη μορφή του στρατηγικού σχεδίου και 

των προγραμμάτων εργασίας, και θα 

αξιολογηθούν εκ νέου στο πλαίσιο των 

σχετικών αξιολογήσεων και των 

διαδικασιών επανεξέτασης, 

διασφαλίζοντας με τον τρόπο αυτόν ότι ο 
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στόχος της επένδυσης του 50 % 

τουλάχιστον του συνολικού 

χρηματοδοτικού κονδυλίου του 

προγράμματος σε σχετικές με το κλίμα 

έρευνες και καινοτομίες επιτυγχάνεται 

αποδοτικά και έγκαιρα. 

Αιτιολόγηση 

Η πρόταση της Επιτροπής περί κατανομής του 35 % των κονδυλίων του προϋπολογισμού του 

προγράμματος «Ορίζων» σε δαπάνες για το κλίμα απλώς επιβεβαιώνει την παρούσα κατάσταση 

του τρέχοντος προγράμματος. Δεδομένου ότι η κλιματική αλλαγή συνιστά μία από τις 

μεγαλύτερες παγκόσμιες και κοινωνικές προκλήσεις, το ποσοστό αυτό είναι ανεπαρκές. Πρέπει 

να επιταχυνθεί η μετάβαση προς μια οικονομία μηδενικών εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου 

έως το 2050 το αργότερο, και το σημαντικότερο μέσο για την επίτευξη του στόχου αυτού είναι 

μια φιλόδοξη και καλά εξοπλισμένη πολιτική ΕΑΚ. 

 

 

 

Τροπολογία  3 

Πρόταση απόφασης 

Αιτιολογική σκέψη 5 α (νέα) 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 (5α)  Δεδομένου του σημαντικού 

αρνητικού αντικτύπου των ορυκτών 

καυσίμων στην προώθηση της 

κλιματικής αλλαγής, το πρόγραμμα 

«Ορίζων Ευρώπη» θα πρέπει να 

δεσμευτεί για τη σταδιακή κατάργηση 

των ορυκτών καυσίμων με τη μη παροχή 

χρηματοδοτικής στήριξης σε 

δραστηριότητες ή επενδύσεις που 

συνδέονται με την παραγωγή, την 

επεξεργασία, τη διανομή, την 

αποθήκευση ή την καύση ορυκτών 

καυσίμων ή οποιαδήποτε άλλη 

δραστηριότητα που είναι επιζήμια για το 

κλίμα και προσκρούει στη δέσμευση της 

Ένωσης που απορρέει από τη συμφωνία 

του Παρισιού. 

Αιτιολόγηση 

Η διατήρηση της αύξησης της παγκόσμιας μέσης θερμοκρασίας αρκετά κάτω από τους 2 °C 
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προϋποθέτει ισχυρότερη δράση, ιδίως σε ένα πλαίσιο όπου είναι βέβαιο ότι η ενεργειακή 

πολιτική της ΕΕ θα χρησιμοποιηθεί ως υπόδειγμα στις διεθνείς διαπραγματεύσεις, ενώ οι χώρες 

που έχουν συμβάλει λιγότερο στην αύξηση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου (όπως μικρά 

νησιά και λιγότερο ανεπτυγμένες χώρες) θα υποστούν τον μεγαλύτερο αντίκτυπο από την 

κλιματική αλλαγή. 

 

Τροπολογία  4 

Πρόταση απόφασης 

Αιτιολογική σκέψη 8 

 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(8) Η ολοκλήρωση της ψηφιακής 

ενιαίας αγοράς και οι αυξανόμενες 

ευκαιρίες που απορρέουν από τη σύγκλιση 

των ψηφιακών τεχνολογιών απαιτούν 

κλιμάκωση των επενδύσεων. Το 

πρόγραμμα «Ορίζων Ευρώπη» θα 

συνεισφέρει στις προσπάθειες αυτές με 

σημαντική αύξηση των δαπανών στο 

πλαίσιο των κύριων δραστηριοτήτων 

ψηφιακής έρευνας και καινοτομίας σε 

σύγκριση με το πρόγραμμα-πλαίσιο 

έρευνας και καινοτομίας «Ορίζων 2020»6. 

Αυτό αναμένεται να διασφαλίσει ότι η 

Ευρώπη παραμένει στην πρωτοπορία της 

παγκόσμιας έρευνας και καινοτομίας στον 

ψηφιακό τομέα. 

(8) Η ολοκλήρωση της ψηφιακής 

ενιαίας αγοράς και οι αυξανόμενες 

ευκαιρίες που απορρέουν από τη σύγκλιση 

των ψηφιακών τεχνολογιών απαιτούν 

κλιμάκωση των επενδύσεων. Το 

πρόγραμμα «Ορίζων Ευρώπη» θα 

συνεισφέρει στις προσπάθειες αυτές με 

σημαντική αύξηση των δαπανών στο 

πλαίσιο των κύριων δραστηριοτήτων 

ψηφιακής έρευνας και καινοτομίας σε 

σύγκριση με το πρόγραμμα-πλαίσιο 

έρευνας και καινοτομίας «Ορίζων 2020»6. 

Αυτό αναμένεται να διασφαλίσει ότι η 

Ευρώπη παραμένει στην πρωτοπορία της 

παγκόσμιας έρευνας και καινοτομίας στον 

ψηφιακό τομέα και να υποστηρίξει την 

υλοποίηση της πρωτοβουλίας της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης για την ψηφιακή 

ανάπτυξη (D4D). 

______________ _______________ 

6 Ανακοίνωση της Επιτροπής με τίτλο 

«Ένα νέο, σύγχρονο Πολυετές 

Δημοσιονομικό Πλαίσιο για μια 

Ευρωπαϊκή Ένωση που υλοποιεί 

αποτελεσματικά τις προτεραιότητές της 

μετά το 2020» προσδιορίζει δαπάνες 

ύψους 13 δισ. EUR που διατέθηκαν σε 

βασικές ψηφιακές δραστηριότητες στο 

πλαίσιο του προγράμματος-πλαισίου 

έρευνας και καινοτομίας «Ορίζων 2020» ( 

https://eur-lex.europa.eu/legal-

content/el/ALL/?uri=CELEX%3A52018D

6 Ανακοίνωση της Επιτροπής με τίτλο 

«Ένα νέο, σύγχρονο Πολυετές 

Δημοσιονομικό Πλαίσιο για μια 

Ευρωπαϊκή Ένωση που υλοποιεί 

αποτελεσματικά τις προτεραιότητές της 

μετά το 2020» προσδιορίζει δαπάνες 

ύψους 13 δισ. EUR που διατέθηκαν σε 

βασικές ψηφιακές δραστηριότητες στο 

πλαίσιο του προγράμματος-πλαισίου 

έρευνας και καινοτομίας «Ορίζων 2020» ( 

https://eur-lex.europa.eu/legal-

content/el/ALL/?uri=CELEX%3A52018D
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C0098 ). C0098 ). 

Αιτιολόγηση 

Η αιτιολογική σκέψη 2 του κανονισμού Ορίζων ορίζει ότι το πρόγραμμα θα πρέπει "να 

ενισχύσει τον αντίκτυπο της έρευνας και της καινοτομίας στην ανάπτυξη, την υποστήριξη και 

την εφαρμογή των πολιτικών της Ένωσης. Η πρωτοβουλία D4D, που εγκρίθηκε με τα 

συμπεράσματα του Συμβουλίου της 20ής Νοεμβρίου 2017, είναι προφανής υπόθεση. 

 

Τροπολογία  5 

Πρόταση απόφασης 

Αιτιολογική σκέψη 8 α (νέα) 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 (8α) Το πρόγραμμα θα πρέπει να 

παρέχει ένα ολοκληρωμένο όραμα για την 

έρευνα και την ανάπτυξη προϊόντων 

προκειμένου να διασφαλιστεί ο 

ενισχυμένος συντονισμός και η συνοχή 

των ευρωπαϊκών προγραμμάτων με τις 

εθνικές και διεθνείς πρωτοβουλίες και τα 

θεματολόγια έρευνας, και να 

εξασφαλιστεί η στήριξη ελπιδοφόρων 

προϊόντων καθόλη τη διάρκεια της 

διαδικασίας ανάπτυξης, ιδίως στις 

περιοχές χωρίς ενδιαφέρον της αγοράς. 

Αιτιολόγηση 

Για την επίτευξη του στόχου περί αντιμετώπισης των παγκόσμιων προκλήσεων, 

συμπεριλαμβανομένων των ΣΒΑ, το πρόγραμμα «Ορίζων Ευρώπη» θα πρέπει να παρέχει ένα 

σαφές όραμα για την έρευνα και την ανάπτυξη προϊόντων (αυτή η δεύτερη πτυχή συχνά δεν 

λαμβάνεται υπόψη) και να διασφαλίζει τη συνέπεια μεταξύ των εθνικών, ενωσιακών και 

διεθνών προσπαθειών και τον συντονισμό αυτών. 

 

Τροπολογία  6 

Πρόταση απόφασης 

Αιτιολογική σκέψη 9 α (νέα) 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 (9α) Το πρόγραμμα εργασίας για 

δεδομένη πρόσκληση του πυλώνα 
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«Παγκόσμιες προκλήσεις και 

βιομηχανική ανταγωνιστικότητα» μπορεί 

ενδεχομένως να προβλέπει επιχορηγήσεις 

για επικύρωση προϊόντων και εμπορική 

αναπαραγωγή μεγάλης κλίμακας, 

αναγνωρίζοντας την ιδιαίτερη σημασία 

τους για περιοχές με δυσλειτουργία της 

αγοράς ή ασθένειες που συνδέονται με τη 

φτώχεια και παραμελημένες ασθένειες. 

Αιτιολόγηση 

Είναι πολύ σημαντικό η χρηματοδότηση του προγράμματος «Ορίζων Ευρώπη» να 

προστατεύεται και να αφιερώνεται κατά προτεραιότητα στις κοινωνικές προκλήσεις σε περιοχές 

όπου πολύ συχνά υπάρχει έλλειψη κερδοφόρων εμπορικών αγορών για την προαγωγή της 

επιστήμης, της τεχνολογίας και της καινοτομίας. Στις περιοχές αυτές, η δημόσια χρηματοδότηση 

μέσω της διαδικασίας Ε&Α είναι ουσιώδης και μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την 

αποτελεσματική κινητοποίηση των επενδύσεων του ιδιωτικού τομέα. 

 

 

Τροπολογία  7 

Πρόταση απόφασης 

Άρθρο 2 – παράγραφος 2 – στοιχείο δ 

 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

δ) ενίσχυση της διεθνούς 

συνεργασίας· 

δ) ενίσχυση της διεθνούς 

συνεργασίας, προώθηση της συμμετοχής 

ερευνητών από αναπτυσσόμενες χώρες 

και συμβολή στην τήρηση των σχετικών 

δεσμεύσεων της Ένωσης, ιδίως στο 

πλαίσιο των παραγράφων 49, 116, 120 

και 121 του προγράμματος δράσης της 

Αντίς Αμπέμπα και των άρθρων 7.7 και 

10.5 της συμφωνίας του Παρισιού· 

 

Τροπολογία  8 

Πρόταση απόφασης 

Άρθρο 2 – παράγραφος 2 – στοιχείο ε 
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

ε) προσέλκυση, εκπαίδευση και 

διατήρηση ερευνητών και φορέων 

καινοτομίας στον Ευρωπαϊκό Χώρο 

Έρευνας, μεταξύ άλλων μέσω της 

κινητικότητας των ερευνητών· 

ε) προσέλκυση, εκπαίδευση και 

διατήρηση ερευνητών και φορέων 

καινοτομίας στον Ευρωπαϊκό Χώρο 

Έρευνας, μεταξύ άλλων μέσω της 

κινητικότητας των ερευνητών, 

προλαμβάνοντας ταυτόχρονα τη φυγή 

επιστημόνων από τις αναπτυσσόμενες 

χώρες και υποστηρίζοντας την ανάπτυξη 

ικανοτήτων έρευνας και καινοτομίας 

(Ε&Κ) στις χώρες αυτές, σε συντονισμό 

με το αναπτυξιακό μέσο της Ένωσης· 

 

Τροπολογία  9 

Πρόταση απόφασης 

Άρθρο 2 – παράγραφος 2 – στοιχείο στ 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

στ) προώθηση της ανοικτής επιστήμης 

και εξασφάλιση της προβολής στο κοινό 

και της ανοικτής πρόσβασης στα 

αποτελέσματα· 

στ) προώθηση της ανοικτής επιστήμης 

και εξασφάλιση της προβολής στο κοινό 

και της ανοικτής πρόσβασης στα 

ερευνητικά δεδομένα και αποτελέσματα, 

για καλύτερη ανταλλαγή και χρήση των 

επιστημονικών πληροφοριών, με 

παράλληλο σεβασμό προς τα δικαιώματα 

διανοητικής ιδιοκτησίας, όταν αυτά είναι 

δεόντως αιτιολογημένα· 

 

 

Τροπολογία  10 

Πρόταση απόφασης 

Άρθρο 2 – παράγραφος 2 – στοιχείο η 

 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

η) υποστήριξη της εφαρμογής των 

πολιτικών προτεραιοτήτων της Ένωσης· 

η) υποστήριξη της εφαρμογής των 

πολιτικών προτεραιοτήτων της Ένωσης, 

συμπεριλαμβανομένης της επίτευξης των 

στόχων της Συμφωνίας του Παρισιού και 

των Αναπτυξιακών Στόχων της Χιλιετίας, 

εντός της Ένωσης και σε παγκόσμιο 
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επίπεδο· 

 

Τροπολογία  11 

Πρόταση απόφασης 

Άρθρο 2 – παράγραφος 2 – στοιχείο θ 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

θ) ενίσχυση του συνδέσμου μεταξύ 

της έρευνας και της καινοτομίας και άλλων 

πολιτικών, μεταξύ άλλων των στόχων 

βιώσιμης ανάπτυξης· 

θ) ενίσχυση του συνδέσμου μεταξύ 

της έρευνας και της καινοτομίας και άλλων 

πολιτικών και παγκόσμιων προκλήσεων, 

μεταξύ άλλων των στόχων βιώσιμης 

ανάπτυξης· 

 

 

Τροπολογία  12 

Πρόταση απόφασης 

Άρθρο 2 – παράγραφος 2 – στοιχείο ια 

 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

ια) συμμετοχή των πολιτών και των 

τελικών χρηστών σε διαδικασίες 

συνδυασμένου σχεδιασμού και 

συνδημιουργίας· 

ια) συμμετοχή των πολιτών, 

οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών 
και των τελικών χρηστών στον καθορισμό 

του θεματολογίου στον τομέα της Ε&Κ, 

μεταξύ άλλων σε διαδικασίες 

συνδυασμένου σχεδιασμού και 

συνδημιουργίας· 

 

Τροπολογία  13 

Πρόταση απόφασης 

Άρθρο 2 – παράγραφος 2 – στοιχείο ια α (νέο) 

 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 ια α) αντιμετώπιση των αστοχιών της 

αγοράς, για παράδειγμα της απουσίας 

Ε&Κ όσον αφορά ορισμένες γενικές και 

κοινωνικές προκλήσεις που προσελκύουν 

περιορισμένο ενδιαφέρον του ιδιωτικού 

τομέα, ή καταστάσεις μη ικανοποιητικού 
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επιπέδου επενδύσεων· 

 

Τροπολογία  14 

Πρόταση απόφασης 

Άρθρο 2 – παράγραφος 2 – στοιχείο ιβ 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

ιβ) βελτίωση της επικοινωνίας όσον 

αφορά την επιστήμη· 

ιβ) βελτίωση της επικοινωνίας όσον 

αφορά την επιστήμη, μέσω πλατφορμών 

«ανοικτής πηγής»· 

 

Τροπολογία  15 

Πρόταση απόφασης 

Άρθρο 2 – παράγραφος 2 – στοιχείο ιστ α (νέο) 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 ιστ α) διασφάλιση ότι το 50% 

τουλάχιστον της χρηματοδότησης του 

«Ορίζων Ευρώπη» δαπανάται σε έρευνα 

και καινοτομία που συνδέεται με το 

κλίμα, ούτως ώστε να εξασφαλιστεί ότι το 

ειδικό πρόγραμμα συμβάλλει στην 

ενίσχυση των εθνικών στόχων για το 

κλίμα και την ενέργεια και ενισχύει τους 

στόχους στο πλαίσιο των εθνικών 

σχεδίων για την ενέργεια και το κλίμα· 

 

 

 

Τροπολογία  16 

Πρόταση απόφασης 

Παράρτημα I – παράγραφος 1 

 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

Η υλοποίηση των στόχων του 

προγράμματος «Ορίζων Ευρώπη» σε 

επίπεδο προγράμματος με ενοποιημένο 

τρόπο θα διασφαλιστεί με τον πολυετή 

στρατηγικό σχεδιασμό. Ο εν λόγω 

Η υλοποίηση των στόχων του 

προγράμματος «Ορίζων Ευρώπη» σε 

επίπεδο προγράμματος με ενοποιημένο 

τρόπο θα διασφαλιστεί με τον πολυετή 

στρατηγικό σχεδιασμό. Ο εν λόγω 
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σχεδιασμός θα εστιάζει στον αντίκτυπο 

του προγράμματος συνολικά και στη 

συνοχή μεταξύ των διαφορετικών 

πυλώνων του, καθώς και στη συνέργεια με 

άλλα προγράμματα της ΕΕ και την 

υποστήριξη από και προς άλλες πολιτικές 

της ΕΕ. 

σχεδιασμός θα εστιάζει στον αντίκτυπο 

του προγράμματος συνολικά και στη 

συνοχή μεταξύ των διαφορετικών 

πυλώνων του, καθώς και στη συνέργεια με 

άλλα προγράμματα της ΕΕ και την 

υποστήριξη από και προς άλλες πολιτικές 

της ΕΕ. Η διαδικασία στρατηγικού 

σχεδιασμού διασφαλίζει ότι το 

πρόγραμμα «Ορίζων Ευρώπη» είναι 

προσανατολισμένο προς την επίτευξη των 

ΑΣΧ και ότι οι μεμονωμένοι ΑΣΧ και οι 

επιλογές αναπτυξιακών στόχων χιλιετίας 

καθοδηγούν τις επιλογές των θεμάτων 

και τη διατύπωση των προσκλήσεων 

υποβολής προτάσεων για τις 

συσπειρώσεις του Πυλώνα ΙΙ 

«Παγκόσμιες Προκλήσεις και 

Βιομηχανική Ανταγωνιστικότητα». 

 

Τροπολογία  17 

Πρόταση απόφασης 

Παράρτημα I – παράγραφος 2 

 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

Ο στρατηγικός σχεδιασμός θα διασφαλίζει 

την ισχυρή συμμετοχή των πολιτών και 

των οργανώσεων της κοινωνίας των 

πολιτών σε όλα τα στάδια της έρευνας και 

της καινοτομίας, την συνδημιουργία 

γνώσης, την αποτελεσματική προώθηση 

της ισότητας των φύλων, 

συμπεριλαμβανομένης της ενσωμάτωσης 

της διάστασης του φύλου στο περιεχόμενο 

της έρευνας και της καινοτομίας, ενώ θα 

εξασφαλίζει επίσης και θα προωθεί την 

τήρηση των υψηλότερων προτύπων 

δεοντολογίας και ακεραιότητας. 

Ο στρατηγικός σχεδιασμός θα διασφαλίζει 

την ισχυρή συμμετοχή των πολιτών και της 

κοινωνίας των πολιτών τόσο στην ίδια τη 

διαδικασία στρατηγικού σχεδιασμού όσο 

και σε όλα τα άλλα στάδια της έρευνας και 

της καινοτομίας, συμπεριλαμβανομένης 

της διαμόρφωσης του θεματολογίου και, 

συγκεκριμένα, τον καθορισμό των 

ερευνητικών προτεραιοτήτων του 

πυλώνα ΙΙ "Παγκόσμιες Προκλήσεις και 

Βιομηχανική Ανταγωνιστικότητα". Προς 

διευκόλυνση αυτού, θα αναπτυχθεί 

διαρθρωμένος διάλογος με την κοινωνία 

των πολιτών. Η διαδικασία θα προωθεί 

επίσης την συνδημιουργία γνώσης, την 

αποτελεσματική προώθηση της ισότητας 

των φύλων, συμπεριλαμβανομένης της 

ενσωμάτωσης της διάστασης του φύλου 

στο περιεχόμενο της έρευνας και της 

καινοτομίας, ενώ θα εξασφαλίζει επίσης 

και θα προωθεί την υπεύθυνη έρευνα και 
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καινοτομία και την τήρηση των 

υψηλότερων προτύπων δεοντολογίας και 

ακεραιότητας. 

 

Τροπολογία  18 

Πρόταση απόφασης 

Παράρτημα I – παράγραφος 5 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

Ο στρατηγικός σχεδιασμός θα συμβάλλει 

στην ανάπτυξη και την υλοποίηση 

πολιτικής για τους σχετικούς 

καλυπτόμενους τομείς σε επίπεδο ΕΕ, 

καθώς και στη συμπλήρωση των πολιτικών 

και πολιτικών προσεγγίσεων στα κράτη 

μέλη. Οι προτεραιότητες πολιτικής της ΕΕ 

θα λαμβάνονται υπόψη κατά τη διαδικασία 

του στρατηγικού σχεδιασμού για την 

αύξηση της συμβολής της έρευνας και της 

καινοτομίας στην υλοποίηση της 

πολιτικής. Θα λαμβάνει επίσης υπόψη 

δραστηριότητες ανάλυσης προοπτικών, 

μελέτες και άλλα επιστημονικά στοιχεία, 

καθώς και σχετικές υφιστάμενες 

πρωτοβουλίες σε επίπεδο ΕΕ και σε εθνικό 

επίπεδο. 

Ο στρατηγικός σχεδιασμός θα συμβάλλει 

στην ανάπτυξη και την υλοποίηση 

πολιτικής για τους σχετικούς 

καλυπτόμενους τομείς σε επίπεδο ΕΕ, 

καθώς και στη συμπλήρωση των πολιτικών 

και πολιτικών προσεγγίσεων στα κράτη 

μέλη. Οι προτεραιότητες πολιτικής της ΕΕ, 

συμπεριλαμβανομένων των ΣΒΑ, θα 

λαμβάνονται υπόψη κατά τη διαδικασία 

του στρατηγικού σχεδιασμού για την 

αύξηση της συμβολής της έρευνας και της 

καινοτομίας στην υλοποίηση της 

πολιτικής. Θα λαμβάνει επίσης υπόψη 

δραστηριότητες ανάλυσης προοπτικών, 

μελέτες και άλλα επιστημονικά στοιχεία, 

καθώς και σχετικές υφιστάμενες 

πρωτοβουλίες σε επίπεδο ΕΕ και σε εθνικό 

επίπεδο. 

 

Τροπολογία  19 

Πρόταση απόφασης 

Παράρτημα I – παράγραφος 8 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

Κατά την υλοποίηση του προγράμματος 

«Ορίζων Ευρώπη» θα δίδεται ιδιαίτερη 

προσοχή στη διασφάλιση μιας ισόρροπης 

και ευρείας προσέγγισης στην έρευνα και 

την καινοτομία, η οποία δεν θα 

περιορίζεται μόνο στην ανάπτυξη νέων 

διαδικασιών προϊόντων και υπηρεσιών 

βάσει επιστημονικών και τεχνολογικών 

γνώσεων και καινοτομιών, αλλά θα 

ενσωματώνει τη χρήση των υφιστάμενων 

Κατά την υλοποίηση του προγράμματος 

«Ορίζων Ευρώπη» θα δίδεται ιδιαίτερη 

προσοχή στη διασφάλιση μιας ισόρροπης 

και ευρείας προσέγγισης στην έρευνα και 

την καινοτομία, η οποία δεν θα 

περιορίζεται μόνο στην ανάπτυξη νέων 

διαδικασιών προϊόντων και υπηρεσιών 

βάσει επιστημονικών και τεχνολογικών 

γνώσεων και καινοτομιών, αλλά θα 

ενσωματώνει τη χρήση των υφιστάμενων 
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τεχνολογιών σε νεωτερικές εφαρμογές και 

τη συνεχή βελτίωση, καθώς και στη μη 

τεχνολογική και κοινωνική καινοτομία. 

Μια συστημική, διεπιστημονική και 

διατομεακή προσέγγιση της έρευνας και 

της καινοτομίας διασφαλίζει τη 

δυνατότητα αντιμετώπισης των 

προκλήσεων, δημιουργώντας ταυτόχρονα 

νέες ανταγωνιστικές επιχειρήσεις και 

κλάδους, ενθαρρύνοντας τον ανταγωνισμό, 

ενισχύοντας τις ιδιωτικές επενδύσεις και 

διατηρώντας ισότιμους όρους 

ανταγωνισμού στην εσωτερική αγορά. 

τεχνολογιών σε νεωτερικές εφαρμογές και 

τη συνεχή βελτίωση, καθώς και στη μη 

τεχνολογική και κοινωνική καινοτομία. 

Μια συστημική, διεπιστημονική και 

διατομεακή προσέγγιση της έρευνας και 

της καινοτομίας διασφαλίζει τη 

δυνατότητα αντιμετώπισης των 

προκλήσεων, δημιουργώντας ταυτόχρονα 

νέες ανταγωνιστικές επιχειρήσεις και 

κλάδους, ενθαρρύνοντας τον ανταγωνισμό, 

ενισχύοντας τις ιδιωτικές επενδύσεις και 

διατηρώντας ισότιμους όρους 

ανταγωνισμού στην εσωτερική αγορά. 

Σύμφωνα με τις δεσμεύσεις της Ένωσης 

για τη μείωση και την εξάλειψη της 

φτώχειας, θα δοθεί ιδιαίτερη προσοχή 

στην καινοτομία προς όφελος της 

διεθνούς ανάπτυξης και ανθρωπιστικής 

βοήθειας.  

 

 

Τροπολογία  20 

Πρόταση απόφασης 

Παράρτημα I – παράγραφος 18 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

Η Επιτροπή θα εντοπίζει συστηματικά και 

θα καταγράφει τα αποτελέσματα των 

δραστηριοτήτων της έρευνας και της 

καινοτομίας στο πλαίσιο του 

προγράμματος και θα μεταφέρει ή θα 

διαδίδει τα εν λόγω παραγόμενα 

αποτελέσματα και τις γνώσεις χωρίς 

διακρίσεις στη βιομηχανία και στις 

επιχειρήσεις όλων των μεγεθών, στις 

δημόσιες διοικήσεις, στον ακαδημαϊκό 

κόσμο, στις οργανώσεις της κοινωνίας των 

πολιτών και στους υπευθύνους χάραξης 

πολιτικών, ώστε να μεγιστοποιηθεί η 

ευρωπαϊκή προστιθέμενη αξία του 

προγράμματος. 

Η Επιτροπή θα εντοπίζει συστηματικά και 

θα καταγράφει τα αποτελέσματα των 

δραστηριοτήτων της έρευνας και της 

καινοτομίας στο πλαίσιο του 

προγράμματος και θα μεταφέρει ή θα 

διαδίδει τα εν λόγω παραγόμενα 

αποτελέσματα και τις γνώσεις χωρίς 

διακρίσεις στη βιομηχανία και στις 

επιχειρήσεις όλων των μεγεθών, στις 

δημόσιες διοικήσεις, στον ακαδημαϊκό 

κόσμο, στις οργανώσεις της κοινωνίας των 

πολιτών και στους υπευθύνους χάραξης 

πολιτικών εντός και εκτός ΕΕ, ώστε να 

μεγιστοποιηθεί η προστιθέμενη αξία του 

προγράμματος και η προσήλωσή του 

στους ΣΒΑ. Προς τον σκοπό αυτόν, οι 

επιστημονικές δημοσιεύσεις, τα 

αποτελέσματα και τα βασικά δεδομένα 

είναι προσανατολισμένα στην ανοικτή 
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πρόσβαση. 

 

Τροπολογία  21 

Πρόταση απόφασης 

Παράρτημα I – παράγραφος 19 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

Οι σημαντικότερες επιπτώσεις θα 

επιτευχθούν με την ευθυγράμμιση των 

δράσεων με άλλα κράτη και περιοχές του 

κόσμου σε μια προσπάθεια διεθνούς 

συνεργασίας πρωτοφανούς κλίμακας. Με 

βάση το αμοιβαίο όφελος, οι εταίροι από 

όλο τον κόσμο θα κληθούν να 

συμμετάσχουν στις προσπάθειες της ΕΕ ως 

αναπόσπαστο μέρος των πρωτοβουλιών 

για την υποστήριξη της δράσης της ΕΕ για 

τη βιωσιμότητα, την ενισχυμένη αριστεία 

στον τομέα της έρευνας και της 

καινοτομίας, καθώς και την 

ανταγωνιστικότητα. 

Οι σημαντικότερες επιπτώσεις θα 

επιτευχθούν με την ευθυγράμμιση των 

δράσεων με άλλα κράτη και περιοχές του 

κόσμου, ιδίως με τις χώρες χαμηλού και 

μεσαίου εισοδήματος, σε μια προσπάθεια 

διεθνούς συνεργασίας πρωτοφανούς 

κλίμακας, ώστε να αναπτυχθεί ένα κοινό 

μέλλον βασιζόμενο στη βιώσιμη 

ανάπτυξη που θα συνδυάζει ικανότητα 

παραγωγής γνώσης και υποδομές για την 

υποστήριξη αμφίπλευρων δράσεων. Με 

βάση το αμοιβαίο όφελος, εταίροι από όλο 

τον κόσμο, συμπεριλαμβανομένων 

εταίρων από τους τομείς της έρευνας και 

της εκπαίδευσης, τη βιομηχανία, τις 

κυβερνήσεις και τις ΜΚΟ, θα κληθούν να 

συμμετάσχουν στις προσπάθειες της ΕΕ ως 

αναπόσπαστο μέρος των πρωτοβουλιών 

για την υποστήριξη της δράσης της ΕΕ για 

την εξάλειψη της φτώχειας, τη 

βιωσιμότητα, την ενισχυμένη αριστεία 

στον τομέα της έρευνας και της 

καινοτομίας, καθώς και την 

ανταγωνιστικότητα. Η μεταφορά 

γνώσεων, ικανοτήτων και υποδομών 

μεταξύ των εταίρων σε διεθνές επίπεδο 

θα ευνοήσει κοινές προσεγγίσεις και 

κανονιστικές ρυθμίσεις που θα 

οδηγήσουν σε συνεργικές συναλλαγές 

μεταξύ όλων των πλευρών.  

 

 

 

Τροπολογία  22 

Πρόταση απόφασης 

Παράρτημα I – παράγραφος 20 
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

Η διεθνής κοινή δράση θα εξασφαλίσει την 

αποτελεσματική αντιμετώπιση των 

παγκόσμιων κοινωνικών προκλήσεων και 

των στόχων βιώσιμης ανάπτυξης, την 

πρόσβαση στα μεγαλύτερα ταλέντα, την 

εμπειρογνωμοσύνη και τους πόρους 

παγκοσμίως, καθώς και την ενίσχυση της 

προσφοράς και της ζήτησης καινοτόμων 

λύσεων. 

Η διεθνής κοινή δράση, με ιδιαίτερη 

έμφαση στην αντιμετώπιση των 

αδυναμιών της αγοράς, θα εξασφαλίσει, 

όπως ορίζεται στο άρθρο 2 σημείο 1α) 

του [κανονισμού για τη θέσπιση του 

προγράμματος «Ορίζων Ευρώπη» - το 

πρόγραμμα-πλαίσιο για την έρευνα και 

την καινοτομία, τη θέσπιση των κανόνων 

συμμετοχής και διάδοσής του], την 

αποτελεσματική αντιμετώπιση των 

παγκόσμιων κοινωνικών προκλήσεων και 

των παραμελημένων τομέων έρευνας και 

την επίτευξη των στόχων βιώσιμης 

ανάπτυξης. Δεδομένης της παγκόσμιας 

φύσης αυτών των προκλήσεων και της 

στενής σχέσης τους με τις χώρες χαμηλού 

και μεσαίου εισοδήματος, η προσπάθεια 

είναι προσανατολισμένη προς μια 

στρατηγική συνεργασία ανάμεσα στα 

μεγαλύτερα ταλέντα, την 

εμπειρογνωμοσύνη και τους πόρους 

παγκοσμίως, ενώ παράλληλα είναι 

σύμφωνη με τις πολιτικές ανάπτυξης, για 

να αποφευχθεί η διαρροή εγκεφάλων από 

τις αναπτυσσόμενες χώρες. Η διεθνής 

σύμπραξη και συνεργασία θα 

διαμορφωθεί γύρω από κοινούς στόχους 

που απαιτούν διεθνή συνεργασία. 

 

Τροπολογία  23 

Πρόταση απόφασης 

Παράρτημα I – πυλώνας 1 – ΑΝΟΙΚΤΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ εισαγωγή – παράγραφος 4 α (νέα) 

 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 Ταυτόχρονα, η έρευνα, η τεχνολογική 

ανάπτυξη και η καινοτομία είναι 

απαραίτητες για την αντιμετώπιση των 

παγκόσμιων προκλήσεων. Αυτό 

αναγνωρίζεται ειδικότερα στη Συμφωνία 

του Παρισιού, στο πρόγραμμα δράσης 

της Αντίς Αμπέμπα και στο θεματολόγιο 

του ΟΗΕ με ορίζοντα το 2030. Η ΕΕ θα 

τηρήσει τις δεσμεύσεις που έχει αναλάβει 
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σε αυτά τα πλαίσια να συνεργαστεί για 

την έρευνα σχετικά με τους ΑΣΧ και να 

στηρίξει την καινοτομία στις 

αναπτυσσόμενες χώρες. 

 

Τροπολογία  24 

Πρόταση απόφασης 

Παράρτημα I – σημείο 1 – παράγραφος 4 β (νέα) 

 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 Τα μέτρα του πυλώνα αυτού του τύπου 

για την προώθηση της κινητικότητας των 

ερευνητών θα εφαρμοστούν με 

προσεκτικό τρόπο, ώστε να αποφευχθεί η 

συμβολή στη διαρροή εγκεφάλων από τις 

αναπτυσσόμενες χώρες. Η ανάπτυξη της 

ερευνητικής ικανότητας σε αυτές τις 

χώρες θα υποστηριχθεί, σε συντονισμό με 

το μέσο που χρησιμοποιείται για την 

εφαρμογή της αναπτυξιακής πολιτικής 

της Ένωσης. 

 

Τροπολογία  25 

Πρόταση απόφασης 

Παράρτημα Ι – πυλώνας 1 – σημείο 2 – υποσημείο 2.1 – παράγραφος 1 

 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

Η Ευρώπη χρειάζεται ένα ισχυρό 

ανθρώπινο κεφάλαιο υψηλής εξειδίκευσης 

στον τομέα της έρευνας και της 

καινοτομίας, το οποίο μπορεί εύκολα να 

προσαρμοστεί και να βρει βιώσιμες λύσεις 

για μελλοντικές προκλήσεις, όπως οι 

σημαντικές δημογραφικές αλλαγές στην 

Ευρώπη. Προκειμένου να εξασφαλιστεί η 

αριστεία, οι ερευνητές θα πρέπει να 

μετακινούνται, να συνεργάζονται και να 

διαδίδουν τη γνώση σε διάφορες χώρες, 

τομείς και επιστημονικούς κλάδους, με 

σωστό συνδυασμό γνώσεων και 

δεξιοτήτων για την αντιμετώπιση των 

Η Ευρώπη χρειάζεται ένα ισχυρό 

ανθρώπινο κεφάλαιο υψηλής εξειδίκευσης 

στον τομέα της έρευνας και της 

καινοτομίας, το οποίο μπορεί εύκολα να 

προσαρμοστεί και να βρει βιώσιμες λύσεις 

για μελλοντικές προκλήσεις, όπως οι 

σημαντικές δημογραφικές αλλαγές στην 

Ευρώπη και στον κόσμο. Προκειμένου να 

εξασφαλιστεί η αριστεία, οι ερευνητές θα 

πρέπει να μετακινούνται, να 

συνεργάζονται και να διαδίδουν τη γνώση 

σε διάφορες χώρες, τομείς και 

επιστημονικούς κλάδους, με σωστό 

συνδυασμό γνώσεων και δεξιοτήτων για 
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κοινωνικών προκλήσεων και την 

υποστήριξη της καινοτομίας. 

την αντιμετώπιση των κοινωνικών 

προκλήσεων και την υποστήριξη της 

καινοτομίας. 

 

Τροπολογία  26 

Πρόταση απόφασης 

Παράρτημα Ι – πυλώνας 1 – σημείο 2 – υποσημείο 2.2.1 – παράγραφος 1 

 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

Η ΕΕ θα πρέπει να παραμείνει σημείο 

αναφοράς για την έρευνα αριστείας και, ως 

εκ τούτου, ελκυστική για τους πολλά 

υποσχόμενους ερευνητές, τόσο σε 

ευρωπαϊκό όσο και σε μη ευρωπαϊκό 

επίπεδο, σε όλα τα στάδια της 

σταδιοδρομίας τους. Τούτο μπορεί να 

επιτευχθεί δίνοντας στους ερευνητές και το 

ερευνητικό προσωπικό τη δυνατότητα 

μετακίνησης και συνεργασίας πέρα από 

χώρες, τομείς και κλάδους, έτσι ώστε να 

επωφεληθούν από την κατάρτιση υψηλής 

ποιότητας και τις ευκαιρίες σταδιοδρομίας. 

Το γεγονός αυτό θα διευκολύνει τη 

μετακίνηση μεταξύ του ακαδημαϊκού και 

του μη ακαδημαϊκού τομέα, ενώ θα 

ενισχύσει επίσης την επιχειρηματική 

δραστηριότητα. 

Η ΕΕ θα πρέπει να παραμείνει σημείο 

αναφοράς για την έρευνα αριστείας και, ως 

εκ τούτου, ελκυστική για τους πολλά 

υποσχόμενους ερευνητές, τόσο σε 

ευρωπαϊκό όσο και σε μη ευρωπαϊκό 

επίπεδο, μεταξύ των άλλων και από χώρες 

χαμηλού και μεσαίου εισοδήματος, σε 

όλα τα στάδια της σταδιοδρομίας τους. 

Τούτο μπορεί να επιτευχθεί δίνοντας στους 

ερευνητές και το ερευνητικό προσωπικό τη 

δυνατότητα μετακίνησης και συνεργασίας 

πέρα από χώρες, τομείς και κλάδους, έτσι 

ώστε να επωφεληθούν από την κατάρτιση 

υψηλής ποιότητας και τις ευκαιρίες 

σταδιοδρομίας. Το γεγονός αυτό θα 

διευκολύνει τη μετακίνηση μεταξύ του 

ακαδημαϊκού και του μη ακαδημαϊκού 

τομέα, ενώ θα ενισχύσει επίσης την 

επιχειρηματική δραστηριότητα. 

 

Τροπολογία  27 

Πρόταση απόφασης 

Παράρτημα I – πυλώνας 1 – σημείο 1 – υποσημείο 2.2.3 – παράγραφος 2 – περίπτωση 2 

 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

συνεργασία, παραγωγή και διάδοση 

γνώσεων εντός της ΕΕ και με τρίτες χώρες. 

συνεργασία, παραγωγή και διάδοση 

γνώσεων εντός της ΕΕ και με τρίτες χώρες 

συμπεριλαμβανομένων των χωρών 

χαμηλού και μεσαίου εισοδήματος. 
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Τροπολογία  28 

Πρόταση απόφασης 

Παράρτημα I – πυλώνας 2 – παράγραφος 1 

 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

Πολλές από τις προκλήσεις που 

αντιμετωπίζει η ΕΕ αποτελούν επίσης 

παγκόσμιες προκλήσεις. Η κλίμακα και η 

πολυπλοκότητα των προβλημάτων είναι 

τεράστια και θα πρέπει να συνοδεύονται 

από τα κατάλληλα οικονομικά μέσα, 

πόρους και προσπάθεια για την εξεύρεση 

λύσεων. Αυτοί είναι ακριβώς οι τομείς 

στους οποίους κρίνεται απαραίτητη η 

συνεργασία σε επίπεδο ΕΕ· έξυπνη, 

ευέλικτη και συνδυασμένη προς όφελος 

και για την ευημερία των πολιτών μας. 

Πολλές από τις προκλήσεις που 

αντιμετωπίζει η ΕΕ αποτελούν επίσης 

παγκόσμιες προκλήσεις. Η κλίμακα και η 

πολυπλοκότητα των προβλημάτων είναι 

τεράστια και θα πρέπει να συνοδεύονται 

από τα κατάλληλα οικονομικά μέσα, 

πόρους και προσπάθεια για την εξεύρεση 

λύσεων. Αυτοί είναι ακριβώς οι τομείς 

στους οποίους κρίνεται απαραίτητη η 

συνεργασία σε επίπεδο ΕΕ· έξυπνη, 

ευέλικτη και συνδυασμένη προς όφελος 

και για την ευημερία των πολιτών μας και 

των πολιτών του κόσμου. 

 

Τροπολογία  29 

Πρόταση απόφασης 

Παράρτημα I – πυλώνας 2 – παράγραφος 2 

 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

Οι σημαντικότερες επιπτώσεις μπορούν να 

επιτευχθούν με την ευθυγράμμιση των 

δράσεων με άλλα κράτη και περιοχές του 

κόσμου σε μια προσπάθεια διεθνούς 

συνεργασίας πρωτοφανούς κλίμακας, 

σύμφωνα με τους στόχους βιώσιμης 

ανάπτυξης και της συμφωνίας του 

Παρισιού για το κλίμα. Με βάση το 

αμοιβαίο όφελος, οι εταίροι από όλο τον 

κόσμο θα κληθούν να συμμετάσχουν στις 

προσπάθειες της ΕΕ ως αναπόσπαστο 

μέρος της έρευνας και της καινοτομίας για 

τη βιωσιμότητα. 

Οι σημαντικότερες επιπτώσεις μπορούν να 

επιτευχθούν με την ευθυγράμμιση των 

δράσεων με άλλα κράτη και περιοχές του 

κόσμου, συμπεριλαμβανομένων των 

χωρών χαμηλού και μεσαίου 

εισοδήματος, σε μια προσπάθεια διεθνούς 

συνεργασίας πρωτοφανούς κλίμακας, 

σύμφωνα με τους στόχους βιώσιμης 

ανάπτυξης και της συμφωνίας του 

Παρισιού για το κλίμα. Με βάση το κοινό 

ενδιαφέρον και το αμοιβαίο όφελος, οι 

εταίροι από όλο τον κόσμο θα κληθούν να 

συμμετάσχουν στις προσπάθειες της ΕΕ ως 

αναπόσπαστο μέρος της έρευνας και της 

καινοτομίας για τη βιωσιμότητα. 
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Αιτιολόγηση 

Η ΕΕ έχει δεσμευθεί στο πλαίσιο της Ατζέντας Δράσης της Αντίς Αμπέμπα να συνεργαστεί για 

την έρευνα που επικεντρώνεται στους ΑΣΧ βάσει "κοινού ενδιαφέροντος και αμοιβαίου 

οφέλους" (παράγραφος 120). 

 

Τροπολογία  30 

Πρόταση απόφασης 

Παράρτημα I – πυλώνας 2 – παράγραφος 3 

 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

Η έρευνα και η καινοτομία αποτελούν 

βασικές κινητήριες δυνάμεις της βιώσιμης 

ανάπτυξης και της βιομηχανικής 

ανταγωνιστικότητας, ενώ θα συμβάλουν 

στην εξεύρεση λύσεων για τα σημερινά 

προβλήματα, αντιστρέφοντας το 

συντομότερο δυνατόν την αρνητική και 

επικίνδυνη τάση που συνδέεται επί του 

παρόντος με την οικονομική ανάπτυξη, τη 

χρήση των φυσικών πόρων και τα 

κοινωνικά ζητήματα και μετατρέποντάς 

την σε νέες επιχειρηματικές ευκαιρίες. 

Η έρευνα και η καινοτομία αποτελούν 

βασικές κινητήριες δυνάμεις της βιώσιμης 

ανάπτυξης, συμπεριλαμβανομένων της 

βιώσιμης μεγέθυνσης και της 

βιομηχανικής ανταγωνιστικότητας, ενώ θα 

συμβάλουν στην εξεύρεση λύσεων για τα 

σημερινά προβλήματα, αντιστρέφοντας το 

συντομότερο δυνατόν την αρνητική και 

επικίνδυνη τάση που συνδέεται επί του 

παρόντος με την οικονομική ανάπτυξη, τη 

χρήση των φυσικών πόρων και τα 

κοινωνικά ζητήματα και μετατρέποντάς 

την σε νέες επιχειρηματικές ευκαιρίες. 

 

Τροπολογία  31 

Πρόταση απόφασης 

Παράρτημα I – πυλώνας 2 – παράγραφος 6 

 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

Οι ομάδες θα αναπτύξουν και θα 

εφαρμόσουν ψηφιακές βασικές 

τεχνολογίες γενικής εφαρμογής και 

αναδυόμενες τεχνολογίες στο πλαίσιο μιας 

κοινής στρατηγικής για την προώθηση της 

βιομηχανικής υπεροχής της ΕΕ. Όπου 

κρίνεται σκόπιμο, θα χρησιμοποιηθούν τα 

δεδομένα και οι υπηρεσίες της ΕΕ σε 

σχέση με το διάστημα. 

Οι ομάδες θα εστιάσουν στην 

αντιμετώπιση των κοινωνιακών αλλαγών, 

καθοδηγούμενες από τους ΣΒΑ, και θα 

αναπτύξουν και θα εφαρμόσουν επίσης 

ψηφιακές βασικές τεχνολογίες γενικής 

εφαρμογής και αναδυόμενες τεχνολογίες 

στο πλαίσιο μιας κοινής στρατηγικής για 

την προώθηση της βιομηχανικής υπεροχής 

της ΕΕ σε πλαίσιο βιώσιμης ανάπτυξης. 

Όπου κρίνεται σκόπιμο, θα 
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χρησιμοποιηθούν τα δεδομένα και οι 

υπηρεσίες της ΕΕ σε σχέση με το 

διάστημα. 

 

Τροπολογία  32 

Πρόταση απόφασης 

Παράρτημα Ι – πυλώνας 2 – σημείο 1 – υποσημείο 1.1 – παράγραφος 1 

 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

Ο πυλώνας των κοινωνικών δικαιωμάτων 

της ΕΕ υποστηρίζει ότι ο καθένας έχει το 

δικαίωμα έγκαιρης πρόσβασης σε προσιτή, 

προληπτική και θεραπευτική υγειονομική 

περίθαλψη καλής ποιότητας. Τούτο 

υπογραμμίζει τη δέσμευση της ΕΕ προς 

τους στόχους βιώσιμης ανάπτυξης του 

ΟΗΕ που προβλέπουν καθολική κάλυψη 

υγείας για όλους τους ανθρώπους κάθε 

ηλικίας έως το 2030, μηδενός 

εξαιρουμένου και θέτοντας τέλος στους 

θανάτους που μπορούν να αποφευχθούν. 

Ο πυλώνας των κοινωνικών δικαιωμάτων 

της ΕΕ υποστηρίζει ότι ο καθένας έχει το 

δικαίωμα έγκαιρης πρόσβασης σε προσιτή, 

προληπτική και θεραπευτική υγειονομική 

περίθαλψη καλής ποιότητας. Ο ΣΒΑ αριθ. 

3 ζητεί τη διασφάλιση υγιούς ζωής και 

την προώθηση της ευημερίας για όλους, 

σε όλες τις ηλικίες. Η έλλειψη έρευνας 

σχετικά με πιθανά εμβόλια και θεραπείες 

για ορισμένες ασθένειες που επηρεάζουν 

κυρίως ή αποκλειστικά τους φτωχούς 

αποτελεί προφανή ανεπάρκεια της 

αγοράς. Οι δραστηριότητες σε αυτό το 

πεδίο θα αντιμετωπίσουν αυτή την 

αποτυχία και θα υποστηρίξουν επίσης με 

άλλους τρόπους την επιδίωξη του ΣΒΑ 

αριθ. 3 και των συναφών στόχων του. 

 

Τροπολογία  33 

Πρόταση απόφασης 

Παράρτημα I – μέρος II – σημείο 1 – σημείο 1.1 – παράγραφος 3 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

Η έρευνα και η καινοτομία στον τομέα της 

υγείας έχουν διαδραματίσει καθοριστικό 

ρόλο σε αυτό το επίτευγμα, αλλά και στη 

βελτίωση της παραγωγικότητας και της 

ποιότητας στον κλάδο της υγείας και της 

περίθαλψης. Ωστόσο, η ΕΕ εξακολουθεί να 

αντιμετωπίζει νέες, νεοεμφανιζόμενες ή 

μόνιμες προκλήσεις που απειλούν τους 

πολίτες και τη δημόσια υγεία, τη 

βιωσιμότητα των συστημάτων 

Η έρευνα και η καινοτομία στον τομέα της 

υγείας, περιλαμβανομένης της ανάπτυξης 

προϊόντων, έχουν διαδραματίσει 

καθοριστικό ρόλο σε αυτό το επίτευγμα, 

αλλά και στη βελτίωση της 

παραγωγικότητας και της ποιότητας στον 

κλάδο της υγείας και της περίθαλψης. 

Ωστόσο, η ΕΕ εξακολουθεί να 

αντιμετωπίζει νέες, νεοεμφανιζόμενες ή 

μόνιμες προκλήσεις που απειλούν τους 
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υγειονομικής περίθαλψης και κοινωνικής 

προστασίας, καθώς και την 

ανταγωνιστικότητα του κλάδου υγείας και 

περίθαλψής της. Οι κύριες προκλήσεις για 

την υγεία στην ΕΕ περιλαμβάνουν: την 

έλλειψη αποτελεσματικής προαγωγής της 

υγείας και πρόληψης των ασθενειών· την 

αύξηση των μη μεταδοτικών ασθενειών· 

την εξάπλωση της ανθεκτικότητας στα 

αντιμικροβιακά φάρμακα και την 

εμφάνιση λοιμωδών επιδημιών· την 

αυξημένη περιβαλλοντική ρύπανση· τη 

διατήρηση των ανισοτήτων στον τομέα της 

υγείας μεταξύ και εντός των χωρών, που 

επηρεάζουν δυσανάλογα τα άτομα που 

βρίσκονται σε μειονεκτική θέση ή σε 

ευάλωτα στάδια ζωής· τον εντοπισμό, την 

κατανόηση, τον έλεγχο, την πρόληψη και 

τον μετριασμό των κινδύνων για την υγεία 

σε ένα ταχέως μεταβαλλόμενο κοινωνικό, 

αστικό και φυσικό περιβάλλον· το 

αυξανόμενο κόστος για τα ευρωπαϊκά 

συστήματα υγειονομικής περίθαλψης και 

την προοδευτική εισαγωγή των 

προσεγγίσεων της εξατομικευμένης 

ιατρικής και της ψηφιοποίησης στην υγεία 

και την περίθαλψη· και την αυξανόμενη 

πίεση στον ευρωπαϊκό κλάδο υγείας και 

περίθαλψης να παραμείνει ανταγωνιστικός 

και να αναπτύξει την καινοτομία στον 

τομέα της υγείας έναντι των νέων και 

αναδυόμενων παγκόσμιων παραγόντων. 

πολίτες και τη δημόσια υγεία, τη 

βιωσιμότητα των συστημάτων 

υγειονομικής περίθαλψης και κοινωνικής 

προστασίας, καθώς και την 

ανταγωνιστικότητα του κλάδου υγείας και 

περίθαλψής της. Οι κύριες προκλήσεις για 

την υγεία στην ΕΕ περιλαμβάνουν: την 

έλλειψη αποτελεσματικής προαγωγής της 

υγείας και πρόληψης των ασθενειών· την 

αύξηση των μη μεταδοτικών ασθενειών· 

την εξάπλωση της ανθεκτικότητας στα 

αντιμικροβιακά φάρμακα και την 

εμφάνιση λοιμωδών επιδημιών· την 

αυξημένη περιβαλλοντική ρύπανση· τη 

διατήρηση των ανισοτήτων στον τομέα της 

υγείας μεταξύ και εντός των χωρών, που 

επηρεάζουν δυσανάλογα τα άτομα που 

βρίσκονται σε μειονεκτική θέση ή σε 

ευάλωτα στάδια ζωής· τον εντοπισμό, την 

κατανόηση, τον έλεγχο, την πρόληψη και 

τον μετριασμό των κινδύνων για την υγεία 

σε ένα ταχέως μεταβαλλόμενο κοινωνικό, 

αστικό και φυσικό περιβάλλον· τις υψηλές 

τιμές ορισμένων καινοτόμων εργαλείων 

και τεχνολογιών υγείας, το αυξανόμενο 

κόστος για τα ευρωπαϊκά συστήματα 

υγειονομικής περίθαλψης και την 

προοδευτική εισαγωγή των προσεγγίσεων 

της εξατομικευμένης ιατρικής και της 

ψηφιοποίησης στην υγεία και την 

περίθαλψη· και την αυξανόμενη πίεση 

στον ευρωπαϊκό κλάδο υγείας και 

περίθαλψης να παραμείνει ανταγωνιστικός 

και να αναπτύξει την καινοτομία στον 

τομέα της υγείας έναντι των νέων και 

αναδυόμενων παγκόσμιων παραγόντων. 

Παγκοσμίως, οι θάνατοι από ασθένειες 

που μπορούν να προληφθούν παραμένουν 

σε απαράδεκτα υψηλά επίπεδα, ιδίως για 

τα παιδιά. Η πρόσβαση στα βασικά 

φάρμακα παραμένει αδύνατη για πολλούς 

ανθρώπους στον αναπτυσσόμενο κόσμο, 

λόγω του απαγορευτικά υψηλού κόστους 

ή της ανεπαρκούς χρηματοδότησης για 

την αντιμετώπιση παραμελημένων 

ασθενειών. Η έρευνα στον τομέα της 

υγείας το πλαίσιο του προγράμματος 

«Ορίζων Ευρώπη» πρέπει να εμφορείται 

από τις αρχές της Δήλωσης της Ντόχα 
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σχετικά τη συμφωνία για τα δικαιώματα 

διανοητικής ιδιοκτησίας στον τομέα του 

εμπορίου (συμφωνία TRIPS) και τη 

δημόσια υγεία για να αυξηθεί η έρευνα 

για τις παραμελημένες ασθένειες, να 

διασφαλιστεί η παγκόσμια πρόσβαση σε 

βασικά φάρμακα, να αναγνωριστεί το 

δικαίωμα στην υγειονομική περίθαλψη 

ως ανθρώπινο δικαίωμα και να 

ενθαρρυνθεί η δημιουργία νέων 

μηχανισμών χρηματοδότησης για την 

προαγωγή περισσότερων προσπαθειών 

συνεργασίας για την αντιμετώπιση των 

προκλήσεων της παγκόσμιας υγείας στην 

Ευρώπη και τον αναπτυσσόμενο κόσμο.  

 

 

Τροπολογία  34 

Πρόταση απόφασης 

Παράρτημα Ι – πυλώνας 2 – σημείο 1 – υποσημείο 1.1 – παράγραφος 4 

 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

Οι εν λόγω προκλήσεις για την υγεία είναι 

σύνθετες, αλληλένδετες και παγκόσμιες 

και απαιτούν πολυεπιστημονικές, 

διατομεακές και διακρατικές συνεργασίες. 

Οι δραστηριότητες έρευνας και 

καινοτομίας θα δημιουργήσουν στενούς 

δεσμούς μεταξύ της ανακάλυψης, της 

κλινικής, της επιδημιολογικής, της 

περιβαλλοντικής και της 

κοινωνικοοικονομικής έρευνας καθώς και 

των ρυθμιστικών επιστημών. Θα 

αξιοποιήσουν τις συνδυασμένες δεξιότητες 

του ακαδημαϊκού χώρου και της 

βιομηχανίας και θα καλλιεργήσουν τη 

συνεργασία τους με τις υπηρεσίες υγείας, 

τους ασθενείς, τους υπευθύνους για τη 

χάραξη πολιτικής και τους πολίτες, 

προκειμένου να αξιοποιήσουν τη δημόσια 

χρηματοδότηση και να εξασφαλίσουν την 

υιοθέτηση των αποτελεσμάτων τόσο στην 

κλινική πρακτική όσο και στα συστήματα 

υγειονομικής περίθαλψης. Θα προωθήσουν 

τη στρατηγική συνεργασία σε επίπεδο ΕΕ 

Οι εν λόγω προκλήσεις για την υγεία είναι 

σύνθετες, αλληλένδετες και παγκόσμιες 

και απαιτούν πολυεπιστημονικές, 

διατομεακές και διακρατικές συνεργασίες, 

μεταξύ άλλων με χώρες χαμηλού και 

μεσαίου εισοδήματος. Οι δραστηριότητες 

έρευνας και καινοτομίας θα 

δημιουργήσουν στενούς δεσμούς μεταξύ 

της ανακάλυψης, της κλινικής, της 

επιδημιολογικής, της περιβαλλοντικής και 

της κοινωνικοοικονομικής έρευνας καθώς 

και των ρυθμιστικών επιστημών. Θα 

αξιοποιήσουν τις συνδυασμένες δεξιότητες 

του ακαδημαϊκού χώρου, των φορέων 

ανάπτυξης προϊόντων για μη 

κερδοσκοπικούς σκοπούς και της 

βιομηχανίας και θα καλλιεργήσουν τη 

συνεργασία τους με τις υπηρεσίες υγείας, 

τους ασθενείς, τους υπευθύνους για τη 

χάραξη πολιτικής, τις οργανώσεις της 

κοινωνίας των πολιτών και τους πολίτες, 

προκειμένου να αξιοποιήσουν τη δημόσια 

χρηματοδότηση και να εξασφαλίσουν την 
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και σε διεθνές επίπεδο, προκειμένου να 

συγκεντρώσουν την εμπειρογνωμοσύνη, 

τις ικανότητες και τους πόρους που 

απαιτούνται για τη δημιουργία οικονομιών 

κλίμακας, εμβέλειας και ταχύτητας, καθώς 

και να μοιραστούν τα αναμενόμενα οφέλη 

και τους χρηματοοικονομικούς κινδύνους. 

υιοθέτηση των αποτελεσμάτων τόσο στην 

κλινική πρακτική όσο και στα συστήματα 

υγειονομικής περίθαλψης. Θα προωθήσουν 

τη στρατηγική συνεργασία σε επίπεδο ΕΕ 

και σε διεθνές επίπεδο, προκειμένου να 

συγκεντρώσουν την εμπειρογνωμοσύνη, 

τις ικανότητες και τους πόρους που 

απαιτούνται για τη δημιουργία οικονομιών 

κλίμακας, εμβέλειας και ταχύτητας, καθώς 

και να μοιραστούν τα αναμενόμενα οφέλη 

και τους χρηματοοικονομικούς κινδύνους. 

 

Τροπολογία  35 

Πρόταση απόφασης 

Παράρτημα I – μέρος II – σημείο 1 – σημείο 1.1 – παράγραφος 4 α (νέα) 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 Οι σχετιζόμενες με τη φτώχεια και οι 

παραμελημένες νόσοι συνιστούν 

παγκόσμιο πρόβλημα και τα κενά στην 

έρευνα θα καλυφθούν με την ανάπτυξη 

καινοτομίας με γνώμονα τις ανάγκες των 

ασθενών. Τέτοια νεοεμφανιζόμενα ή 

επανεμφανιζόμενα λοιμώδη νοσήματα 

στην ευρωπαϊκή περιοχή και το 

πρόβλημα της μικροβιακής αντοχής 

υπογραμμίζουν περαιτέρω την ανάγκη για 

μια συνολική και διεθνώς συντονισμένη 

προσέγγιση και για ενισχυμένη δημόσια 

στήριξη για την Ε&Κ. 

 

 

Τροπολογία  36 

Πρόταση απόφασης 

Παράρτημα Ι – πυλώνας 2 – σημείο 1 – υποσημείο 1.1 – παράγραφος 4 

 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 Για την προώθηση της ισότιμης 

πρόσβασης στη θεραπευτική αγωγή, την 

πρόληψη ή τη διάγνωση νόσων που 

προκαλούν σοβαρή αναπηρία ή 

ασθενειών που απειλούν τη ζωή, και για 
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να εξασφαλιστεί ότι η δημόσια 

χρηματοδότηση της Ε&Α οδηγεί σε 

κατάλληλες, ασφαλείς, αποτελεσματικές, 

προσβάσιμες και οικονομικά προσιτές 

λύσεις, το Ορίζων Ευρώπη θα απαιτεί 

από τους δικαιούχους χρηματοδότησης 

των εν λόγω σχεδίων να περιγράψουν τον 

τρόπο με τον οποίο προτίθενται να 

εξασφαλίσουν την πρόσβαση στα 

αποτελέσματα του έργου, 

συμπεριλαμβανομένων των ενδεχόμενων 

μελλοντικών εργαλείων υγείας. 

 

Τροπολογία  37 

Πρόταση απόφασης 

Παράρτημα I – πυλώνας 2 – σημείο 1 – υποσημείο 1.2.1 – παράγραφος 2 – περίπτωση 2 

 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

– υγεία των μητέρων, των πατέρων, 

των βρεφών και των παιδιών, 

συμπεριλαμβανομένου του ρόλου των 

γονέων· 

– υγεία των μητέρων, των πατέρων, 

των βρεφών και των παιδιών, 

συμπεριλαμβανομένου του ρόλου των 

γονέων· επιβίωση παιδιού και μητέρας· 

 

Τροπολογία  38 

Πρόταση απόφασης 

Παράρτημα I – πυλώνας 2 – σημείο 2 – υποσημείο 1.2.2 – παράγραφος 2 – περίπτωση 1 

 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

– Τεχνολογίες για την αξιολόγηση 

των κινδύνων, της έκθεσης και των 

επιπτώσεων στην υγεία των χημικών 

ουσιών, των ρύπων και άλλων 

επιβαρυντικών παραγόντων, 

συμπεριλαμβανομένων των επιβαρυντικών 

παραγόντων που σχετίζονται με το κλίμα 

και το περιβάλλον, και των συνδυαστικών 

επιπτώσεων πολλών επιβαρυντικών 

παραγόντων· 

– Ασφαλείς, αποτελεσματικές, 

οικονομικά προσιτές τεχνολογίες, 

συμπεριλαμβανομένων τεχνολογιών 

χαμηλού κόστους, για την αξιολόγηση των 

κινδύνων, της έκθεσης και των 

επιπτώσεων στην υγεία των χημικών 

ουσιών, των ρύπων και άλλων 

επιβαρυντικών παραγόντων, 

συμπεριλαμβανομένων των επιβαρυντικών 

παραγόντων που σχετίζονται με το κλίμα 

και το περιβάλλον, και των συνδυαστικών 

επιπτώσεων πολλών επιβαρυντικών 
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παραγόντων· 

 

Τροπολογία  39 

Πρόταση απόφασης 

Παράρτημα I – πυλώνας 2 – σημείο 1 – υποσημείο 1.2.3 – παράγραφος 4 – περίπτωση 4 

 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

– αγωγές ή θεραπείες, 

συμπεριλαμβανομένων φαρμακευτικών και 

μη θεραπειών 

– κατάλληλες, ασφαλείς, 

αποτελεσματικές και οικονομικά 

προσιτές αγωγές ή θεραπείες, 

συμπεριλαμβανομένων φαρμακευτικών και 

μη θεραπειών· 

 

Τροπολογία  40 

Πρόταση απόφασης 

Παράρτημα Ι – πυλώνας 2 – σημείο 1 – υποσημείο 1.2.1 – παράγραφος 1 

 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

Η προστασία των ανθρώπων από τις 

διασυνοριακές απειλές κατά της υγείας 

αποτελεί σημαντική πρόκληση για τη 

δημόσια υγεία και καθιστά αναγκαία την 

αποτελεσματική διεθνή συνεργασία σε 

επίπεδο ΕΕ, καθώς και σε παγκόσμιο 

επίπεδο. Τούτο περιλαμβάνει την 

πρόληψη, την ετοιμότητα, την έγκαιρη 

διάγνωση, τη θεραπεία και την 

αντιμετώπιση λοιμωδών νοσημάτων, 

καθώς και την αντιμετώπιση της 

μικροβιακής αντοχής (AMR) σύμφωνα με 

την προσέγγιση «Μία Υγεία». 

Η προστασία των ανθρώπων από τις 

μεταδοτικές ασθένειες, τις διασυνοριακές 

απειλές κατά της υγείας και τις ασθένειες 

που συνδέονται με τη φτώχεια και τις 

παραμελημένες ασθένειες αποτελεί 

σημαντική πρόκληση για τη δημόσια υγεία 

και καθιστά αναγκαία την αποτελεσματική 

διεθνή συνεργασία σε επίπεδο ΕΕ, καθώς 

και σε παγκόσμιο επίπεδο καθώς και τον 

συντονισμό μεταξύ των χρηματοδοτικών 

μέσων της ΕΕ στην Ε&Κ και της 

διεθνούς ανάπτυξης. Τούτο περιλαμβάνει 

την ανάπτυξη εργαλείων για την πρόληψη, 

την ετοιμότητα, την έγκαιρη διάγνωση, τη 

θεραπεία και την αντιμετώπιση λοιμωδών 

νοσημάτων, καθώς και την αντιμετώπιση 

της μικροβιακής αντοχής. Ορισμένες 

μολυσματικές ασθένειες δεν διαθέτουν 

επενδύσεις στην έρευνα και την 

καινοτομία του ιδιωτικού τομέα λόγω της 

έλλειψης κινήτρων αγοράς για επενδύσεις 

στην πρόληψη, τη θεραπεία και τη 

διάγνωση αυτών των ασθενειών που 
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σχετίζονται συχνά με τη φτώχεια, γεγονός 

που απαιτεί πιο φιλόδοξες επενδύσεις στο 

δημόσιο τομέα. Οι ιδιαίτερα περίπλοκες 

και δαπανηρές κλινικές δοκιμές 

τελευταίου σταδίου και η στήριξη για τη 

δεοντολογική και κανονιστική 

ενδυνάμωση στις αναπτυσσόμενες χώρες 

απαιτούν κοινές ευρωπαϊκές 

προσπάθειες. 

 

Τροπολογία  41 

Πρόταση απόφασης 

Παράρτημα I – μέρος II – σημείο 1 – σημείο 1.2 – σημείο 1.2.4 – παράγραφος 2 – 

περίπτωση 3 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

– εμβόλια, μέσα διάγνωσης, αγωγές 

και θεραπείες για λοιμώδη νοσήματα, 

συμπεριλαμβανομένων των συνοδών 

νοσηροτήτων και των συλλοιµώξεων· 

– νέες εξελίξεις και βελτιστοποίηση 

κατάλληλων, ασφαλών, αποτελεσματικών 

και οικονομικά προσιτών εμβολίων, 

μέσων διάγνωσης, αγωγών και θεραπειών 

για λοιμώδη νοσήματα, 

συμπεριλαμβανομένων των συνοδών 

νοσηροτήτων και των συλλοιµώξεων, με 

προτεραιότητα στις ασθένειες που 

συνδέονται με τη φτώχεια και τις 

παραμελημένες ασθένειες για τις οποίες 

δεν υφίστανται εμπορικές αγορές, 

επιπλέον εκείνων που επηρεάζονται 

σημαντικά από τη μικροβιακή αντοχή· 

 

 

 

Τροπολογία  42 

Πρόταση απόφασης 

Παράρτημα I – μέρος II – σημείο 1 – σημείο 1.2 – σημείο 1.2.4 – παράγραφος 2 – 

περίπτωση 5 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

– εμπόδια στην εφαρμογή και την 

υιοθέτηση ιατρικών παρεμβάσεων τόσο 

στην κλινική πρακτική όσο και στο 

σύστημα υγείας· 

– εμπόδια στην εφαρμογή και την 

υιοθέτηση ιατρικών παρεμβάσεων τόσο 

στην κλινική πρακτική όσο και στο 

σύστημα υγείας, συμπεριλαμβανομένης 

της κανονιστικής ενίσχυσης σε χώρες 
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χαμηλού και μεσαίου εισοδήματος· 

 

Τροπολογία  43 

Πρόταση απόφασης 

Παράρτημα I – πυλώνας 2 – σημείο 1 – υποσημείο 1.2.4 – παράγραφος 2 – περίπτωση 6 

 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

διασυνοριακές πτυχές των λοιμωδών 

νοσημάτων και συγκεκριμένες προκλήσεις 

στις χώρες χαμηλών και μεσαίων 

εισοδημάτων (ΧΧΜΕ), όπως οι τροπικές 

ασθένειες. 

Διασυνοριακές πτυχές της έρευνας και της 

ανάπτυξης φαρμάκων για λοιμώδεις 

νόσους και συγκεκριμένες προκλήσεις στις 

χώρες χαμηλών και μεσαίων εισοδημάτων 

(ΧΧΜΕ), ιδίως ασθένειες που συνδέονται 

με τη φτώχεια, όπως οι παραμελημένες 

τροπικές ασθένειες, το AIDS, η 

φυματίωση και η ελονοσία. Οι 

συνδεόμενες με τη φτώχεια και οι 

παραμελημένες ασθένειες πρέπει να 

αντιμετωπιστούν με μια ολοκληρωμένη 

προσέγγιση που θα βασίζεται στην 

εταιρική σχέση με κράτη μέλη, τις 

πληττόμενες περιφέρειες και τα ιδρύματα 

έρευνας και εμπειρογνωμοσύνης, με βάση 

την επιτυχία του δεύτερου προγράμματος 

σύμπραξης ευρωπαϊκών και 

αναπτυσσόμενων χωρών για τις κλινικές 

δοκιμές (πρόγραμμα EDCTP2), και θα 

περιλαμβάνει την ανάπτυξη νέων 

μεθόδων θεραπείας για λοιμώδεις νόσους, 

ώστε να αντιμετωπιστεί η αντοχή στα 

αντιβιοτικά.  

 

Τροπολογία  44 

Πρόταση απόφασης 

Παράρτημα Ι – πυλώνας 2 – σημείο 1 – υποσημείο 1.2.5 – παράγραφος 1 

 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

Οι τεχνολογίες και τα εργαλεία για την 

υγεία είναι ζωτικής σημασίας για τη 

δημόσια υγεία και συνεισέφεραν σε 

μεγάλο βαθμό στις σημαντικές βελτιώσεις 

που επιτεύχθηκαν στην ποιότητα ζωής, την 

Οι τεχνολογίες και τα εργαλεία για την 

υγεία είναι ζωτικής σημασίας για τη 

δημόσια υγεία και συνεισέφεραν σε 

μεγάλο βαθμό στις σημαντικές βελτιώσεις 

που επιτεύχθηκαν στην ποιότητα ζωής, την 
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υγεία και την περίθαλψη των πολιτών στην 

ΕΕ. Η σχεδίαση, η ανάπτυξη, η υλοποίηση 

και η εφαρμογή κατάλληλων, αξιόπιστων, 

ασφαλών και οικονομικά αποδοτικών 

εργαλείων και τεχνολογιών για την υγεία 

και την περίθαλψη, λαμβανομένων 

δεόντως υπόψη των αναγκών των ατόμων 

με αναπηρίες και της γηράσκουσας 

κοινωνίας, αποτελούν συνεπώς βασικές 

στρατηγικές προκλήσεις. Αυτές 

περιλαμβάνουν την τεχνητή νοημοσύνη 

και άλλες ψηφιακές τεχνολογίες, που 

προσφέρουν σημαντικές βελτιώσεις σε 

σχέση με τις υφιστάμενες, καθώς και την 

τόνωση μιας ανταγωνιστικής και βιώσιμης 

βιομηχανίας στον τομέα της υγείας, η 

οποία δημιουργεί θέσεις εργασίας υψηλής 

αξίας. Η ευρωπαϊκή βιομηχανία στον 

τομέα της υγείας αποτελεί έναν από τους 

σημαντικότερους οικονομικούς κλάδους 

στην ΕΕ, αντιπροσωπεύοντας το 3 % του 

ΑΕΠ και απασχολώντας 1,5 εκατομμύρια 

εργαζόμενους. 

υγεία και την περίθαλψη των πολιτών στην 

ΕΕ. Η σχεδίαση, η ανάπτυξη, η υλοποίηση 

και η εφαρμογή κατάλληλων, αξιόπιστων, 

ασφαλών, οικονομικά προσιτών και 

αποτελεσματικών εργαλείων και 

τεχνολογιών για την υγεία και την 

περίθαλψη, λαμβανομένων δεόντως υπόψη 

των αναγκών των ατόμων με αναπηρίες 

και της γηράσκουσας κοινωνίας, 

αποτελούν συνεπώς βασικές στρατηγικές 

προκλήσεις. Αυτές περιλαμβάνουν την 

τεχνητή νοημοσύνη και άλλες ψηφιακές 

τεχνολογίες, που προσφέρουν σημαντικές 

βελτιώσεις σε σχέση με τις υφιστάμενες, 

καθώς και την τόνωση μιας 

ανταγωνιστικής και βιώσιμης βιομηχανίας 

στον τομέα της υγείας, η οποία δημιουργεί 

θέσεις εργασίας υψηλής αξίας. Η 

ευρωπαϊκή βιομηχανία στον τομέα της 

υγείας αποτελεί έναν από τους 

σημαντικότερους οικονομικούς κλάδους 

στην ΕΕ, αντιπροσωπεύοντας το 3 % του 

ΑΕΠ και απασχολώντας 1,5 εκατομμύρια 

εργαζόμενους. 

 

 

Τροπολογία  45 

Πρόταση απόφασης 

Παράρτημα I – μέρος II – σημείο 1 – σημείο 1.2 – σημείο 1.2.6 – παράγραφος 2 – 

περίπτωση 6 α (νέα) 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 - αποσύνδεση του κόστους της 

έρευνας και της τιμής των φαρμάκων για 

την αύξηση της πρόσβασης και την 

ενίσχυση του ΣΒΑ αριθ. 3 - καλή υγεία 

και ευημερία για τους πολίτες 

 

Τροπολογία  46 

Πρόταση απόφασης 

Παράρτημα I – μέρος ΙΙ – σημείο 2 – σημείο 2.2 – σημείο 2.2.2 – παράγραφος 2 – 

περίπτωση 6 
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

– επιρροή των παραδόσεων, των 

συμπεριφορικών προτύπων, των 

αντιλήψεων και των πεποιθήσεων στις 

αξίες και την αίσθηση του «ανήκειν». 

– επιρροή των παραδόσεων, των 

συμπεριφορικών προτύπων, των 

αντιλήψεων και των πεποιθήσεων στις 

αξίες και την αίσθηση του «ανήκειν» σε 

μια ευρωπαϊκή κοινωνία που 

χαρακτηρίζεται από τον πλουραλισμό, 

την ανεκτικότητα και την αλληλεγγύη. 

 

 

Τροπολογία  47 

Πρόταση απόφασης 

Παράρτημα I – πυλώνας 2 – σημείο 2 – υποσημείο 2.2.3 – παράγραφος 1 – περίπτωση 5 

 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

– συστήματα φορολογίας και 

παροχών, καθώς και πολιτικές κοινωνικής 

ασφάλισης και κοινωνικών επενδύσεων με 

στόχο την αντιμετώπιση των ανισοτήτων 

και των αρνητικών επιπτώσεων της 

τεχνολογίας, της δημογραφικής εξέλιξης 

και της ποικιλομορφίας· 

– συστήματα φορολογίας και 

παροχών, καθώς και πολιτικές κοινωνικής 

ασφάλισης και κοινωνικών επενδύσεων με 

στόχο την διόρθωση των ανισοτήτων, με 

την υποστήριξη της κινητοποίησης 

εγχώριων πόρων στις αναπτυσσόμενες 

χώρες, σύμφωνα με το τμήμα ΙΙ Α του 

θεματολογίου δράσης της Αντίς Αμπέμπα 
και με την πολιτική της ΕΕ, και την 

αντιμετώπιση των αρνητικών επιπτώσεων 

της τεχνολογίας, της δημογραφικής 

εξέλιξης, της φοροδιαφυγής και της 

φοροαποφυγής, των παράνομων 

χρηματοοικονομικών ροών και της 

έλλειψης διαφάνειας σε σχέση με τους 

οικονομικούς όρους και πράξεις· 

 

Τροπολογία  48 

Πρόταση απόφασης 

Παράρτημα I – μέρος II – σημείο 2 – σημείο 2.2 – σημείο 2.2.4 – παράγραφος 2 – 

περίπτωση 2 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

– οι ικανότητες της κοινωνίας για 

καλύτερη διαχείριση και μείωση του 

κινδύνου καταστροφών, μεταξύ άλλων 

– οι ικανότητες της κοινωνίας για 

αύξηση της ανθεκτικότητας και καλύτερη 

διαχείριση και μείωση του κινδύνου 
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μέσω λύσεων βασισμένων στη φύση, με 

την ενίσχυση της πρόληψης, της 

ετοιμότητας και της αντίδρασης σε 

υφιστάμενους και νέους κινδύνους· 

καταστροφών, μεταξύ άλλων μέσω λύσεων 

βασισμένων στη φύση, με την ενίσχυση 

της πρόληψης, της ετοιμότητας και της 

αντίδρασης σε υφιστάμενους και νέους 

κινδύνους· 

 

 

Τροπολογία  49 

Πρόταση απόφασης 

Παράρτημα Ι – πυλώνας 2 – σημείο 3 – υποσημείο 3.1 – παράγραφος 3 α (νέα) 

 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 Η ψηφιοποίηση σημειώνει πρόοδο και 

στις αναπτυσσόμενες χώρες, ανοίγοντας 

νέες κοινωνικές και οικονομικές 

ευκαιρίες. Ταυτόχρονα, το ψηφιακό 

χάσμα μεταξύ και εντός των χωρών 

εμποδίζει την κατανομή των οφελών και 

επιδεινώνει την ανισότητα. Η 

πρωτοβουλία D4D της Ένωσης στοχεύει 

στη συμβολή στη μεγιστοποίηση των 

θετικών επιπτώσεων της ψηφιοποίησης 

στις αναπτυσσόμενες χώρες και στην 

αντιμετώπιση των προβλημάτων. Οι 

δραστηριότητες σε αυτόν τον κλάδο θα 

υποστηρίξουν αυτή την πρωτοβουλία. 

 

Τροπολογία  50 

Πρόταση απόφασης 

Παράρτημα Ι – πυλώνας 2 – σημείο 4 – υποσημείο 4.1 – παράγραφος 2 

 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

Για να επιτευχθούν οι στόχοι της 

Συμφωνίας του Παρισιού, η ΕΕ θα πρέπει 

να μεταβεί σε ανθεκτικές οικονομίες και 

κοινωνίες αποδοτικές από πλευράς πόρων 

με χαμηλές εκπομπές διοξειδίου του 

άνθρακα. Τούτο θα βασίζεται σε βαθιές 

αλλαγές στην τεχνολογία και τις 

υπηρεσίες, στους τρόπους συμπεριφοράς 

των επιχειρήσεων και των καταναλωτών, 

Για να επιτευχθούν οι στόχοι της 

Συμφωνίας του Παρισιού, η ΕΕ θα πρέπει 

να μεταβεί σε ανθεκτικές οικονομίες και 

κοινωνίες αποδοτικές από πλευράς πόρων 

με χαμηλές εκπομπές διοξειδίου του 

άνθρακα. Τούτο θα βασίζεται σε βαθιές 

αλλαγές στην τεχνολογία και τις 

υπηρεσίες, στους τρόπους συμπεριφοράς 

των επιχειρήσεων και των καταναλωτών, 
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καθώς και στις νέες μορφές 

διακυβέρνησης. Ο περιορισμός της 

αύξησης της μέσης παγκόσμιας 

θερμοκρασίας σε λιγότερο από 2°C και η 

προσπάθεια περιορισμού της αύξησης της 

θερμοκρασίας στον 1,5°C απαιτούν ταχεία 

πρόοδο όσον αφορά την απαλλαγή του 

ενεργειακού συστήματος από το διοξείδιο 

του άνθρακα και τη σημαντική μείωση των 

εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου από 

τον τομέα των μεταφορών17. Θα χρειαστεί 

επίσης νέα ώθηση για την επιτάχυνση του 

ρυθμού ανάπτυξης καινοτομιών επόμενης 

γενιάς καθώς και για την επίδειξη και 

ανάπτυξη καινοτόμων τεχνολογιών και 

λύσεων, με χρησιμοποίηση επίσης των 

ευκαιριών που προσφέρουν οι ψηφιακές 

και διαστημικές τεχνολογίες. Τούτο θα 

επιτευχθεί μέσω μιας ολοκληρωμένης 

προσέγγισης που θα περιλαμβάνει την 

απαλλαγή από τις ανθρακούχες εκπομπές, 

την αποδοτικότητα των πόρων, τη μείωση 

της ατμοσφαιρικής ρύπανσης, την 

πρόσβαση στις πρώτες ύλες και την 

κυκλική οικονομία. 

καθώς και στις νέες μορφές 

διακυβέρνησης. Η συμφωνία του 

Παρισιού αποτελεί πλαίσιο για μετριασμό 

καθώς και για μέτρα προσαρμογής. Το 

άρθρο 7 θέτει έναν γενικό στόχο για την 

προσαρμογή. Ειδικότερα, μέσω του 

σημείου 7.7 του άρθρου αυτού, η ΕΕ έχει 

δεσμευτεί να βοηθήσει τις 

αναπτυσσόμενες χώρες, οι οποίες φέρουν 

μικρή ευθύνη για την πρόκληση της 

αλλαγής του κλίματος, είναι τα κύρια 

θύματά της και δεν διαθέτουν πόρους για 

να προσαρμοστούν σε αυτήν. Οι ανάγκες 

των αναπτυσσόμενων χωρών 

περιλαμβάνουν στοχοθετημένες 

προβλέψεις και συμβουλές (κλιματικές 

υπηρεσίες) βασισμένες στην έρευνα της 

υψηλότερης δυνατής ποιότητας ώστε να 

καταστεί δυνατή η λήψη αποφάσεων και 

η ετοιμότητα. Περιλαμβάνουν επίσης 

βοήθεια για την ανάπτυξη 

αποτελεσματικών νέων μεθόδων 

προσαρμογής. Η επίτευξη μιας σταθερής 

συνεισφοράς της Ένωσης στην κάλυψη 

αυτών των αναγκών αποτελεί σημαντικό 

στόχο των δραστηριοτήτων σε αυτόν τον 

κλάδο και είναι καθοριστικής σημασίας 

για την τήρηση εκ μέρους της ΕΕ των 

δεσμεύσεών της στα άρθρα 7.7 και 10.5 

της συμφωνίας του Παρισιού. Ο 

περιορισμός της αύξησης της μέσης 

παγκόσμιας θερμοκρασίας σε λιγότερο από 

2°C και η προσπάθεια περιορισμού της 

αύξησης της θερμοκρασίας στον 1,5°C 

απαιτούν ταχεία πρόοδο όσον αφορά την 

απαλλαγή του ενεργειακού συστήματος 

από το διοξείδιο του άνθρακα και τη 

σημαντική μείωση των εκπομπών αερίων 

του θερμοκηπίου από τον τομέα των 

μεταφορών17. Θα χρειαστεί επίσης νέα 

ώθηση για την επιτάχυνση του ρυθμού 

ανάπτυξης καινοτομιών επόμενης γενιάς 

καθώς και για την επίδειξη και ανάπτυξη 

καινοτόμων τεχνολογιών και λύσεων, με 

χρησιμοποίηση επίσης των ευκαιριών που 

προσφέρουν οι ψηφιακές και διαστημικές 

τεχνολογίες. Τούτο θα επιτευχθεί μέσω 

μιας ολοκληρωμένης προσέγγισης που θα 

περιλαμβάνει την απαλλαγή από τις 
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ανθρακούχες εκπομπές, την αποδοτικότητα 

των πόρων, τη μείωση της ατμοσφαιρικής 

ρύπανσης, την πρόσβαση στις πρώτες ύλες 

και την κυκλική οικονομία. 

 

Τροπολογία  51 

Πρόταση απόφασης 

Παράρτημα Ι – μέρος ΙΙ – σημείο 5 – σημείο 5.1 – παράγραφος 1 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

Οι ανθρώπινες δραστηριότητες ασκούν 

αυξανόμενη πίεση στο έδαφος, τις 

θάλασσες και τους ωκεανούς, το νερό, τον 

αέρα, τη βιοποικιλότητα και άλλους 

φυσικούς πόρους. Η θρέψη του διαρκώς 

αυξανόμενου πληθυσμού του πλανήτη 

εξαρτάται άμεσα από την υγεία των 

φυσικών συστημάτων και πόρων. Ωστόσο, 

σε συνδυασμό με την κλιματική αλλαγή, η 

αυξανόμενη ζήτηση της ανθρωπότητας για 

φυσικούς πόρους ασκεί περιβαλλοντικές 

πιέσεις που υπερβαίνουν τα βιώσιμα 

επίπεδα, επηρεάζουν τα οικοσυστήματα 

και την ικανότητά τους να παρέχουν 

υπηρεσίες για την ευημερία των 

ανθρώπων. Οι έννοιες της κυκλικής 

οικονομίας, της βιοοικονομίας και της 

γαλάζιας οικονομίας καθιστούν δυνατή την 

εξισορρόπηση των περιβαλλοντικών, 

κοινωνικών και οικονομικών στόχων και 

την πορεία των ανθρώπινων 

δραστηριοτήτων προς τη βιωσιμότητα. 

Οι ανθρώπινες δραστηριότητες ασκούν 

αυξανόμενη πίεση στο έδαφος, τις 

θάλασσες και τους ωκεανούς, το νερό, τον 

αέρα, τη βιοποικιλότητα και άλλους 

φυσικούς πόρους. Η θρέψη του διαρκώς 

αυξανόμενου πληθυσμού του πλανήτη 

εξαρτάται άμεσα από την υγεία των 

φυσικών συστημάτων και πόρων. Ωστόσο, 

σε συνδυασμό με την κλιματική αλλαγή, η 

αυξανόμενη ζήτηση της ανθρωπότητας για 

φυσικούς πόρους ασκεί περιβαλλοντικές 

πιέσεις που υπερβαίνουν τα βιώσιμα 

επίπεδα, επηρεάζουν τα οικοσυστήματα 

και αναστέλλουν την ικανότητά τους να 

παρέχουν υπηρεσίες για τη διατήρηση της 

ευημερίας των ανθρώπων 

μακροπρόθεσμα. Οποιοδήποτε σύστημα 

παραγωγής που υποβαθμίζει τη φύση δεν 

είναι βιώσιμο ούτε παραγωγικό σε 

μακροπρόθεσμο ορίζοντα και ως εκ 

τούτου δεν είναι ανταγωνιστικό. Ένα 

λειτουργικό οικοσύστημα που ευημερεί 

είναι η ίδια η βάση για κάθε αξιοποίηση 

πόρων. Είναι καίριας σημασίας η 

αναγνώριση της σχέσης μεταξύ της 

υποβάθμισης της βάσης των φυσικών 

πόρων, συμπεριλαμβανομένης της 

βιοποικιλότητας, και της λειτουργίας των 

φυσικών και ημι-φυσικών 

οικοσυστημάτων για την παραγωγή 

καίριων υπηρεσιών προς την κοινωνία, 

και η ενεργοποίηση στην κατεύθυνση των 

λύσεων που προτείνονται ως αποτέλεσμα 

της γνώσης αυτής. Οι έννοιες της 

κυκλικής οικονομίας, της αγροοικολογίας, 

της βιώσιμης βιοοικονομίας και της 
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γαλάζιας οικονομίας καθιστούν δυνατή την 

εξισορρόπηση των περιβαλλοντικών, 

κοινωνικών και οικονομικών στόχων και 

την πορεία των ανθρώπινων 

δραστηριοτήτων προς τη βιωσιμότητα, 

διασφαλίζοντας ταυτόχρονα ότι η 

διατροφή και η υγεία αποτελούν βασικά 

κριτήρια για τον τρόπο με τον οποίο 

υλοποιούνται τα συστήματα παραγωγής 

των τροφίμων μας. 

 

Τροπολογία  52 

Πρόταση απόφασης 

Παράρτημα Ι – μέρος ΙΙ – σημείο 5 – σημείο 5.1 – παράγραφος 3 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

Οι δραστηριότητες θα οικοδομήσουν μια 

βάση γνώσεων και θα προσφέρουν λύσεις 

για: τη βιώσιμη διαχείριση και χρήση των 

φυσικών πόρων της ξηράς και της 

θάλασσας, καθώς και την ενίσχυση του 

ρόλου των χερσαίων και υδάτινων 

συστημάτων ως καταβοθρών άνθρακα· την 

εγγύηση της επισιτιστικής και διατροφικής 

ασφάλειας, εξασφαλίζοντας ασφαλή, 

υγιεινή και θρεπτική διατροφή· την 

επιτάχυνση της μετάβασης από μια 

γραμμική οικονομία που βασίζεται σε 

ορυκτά καύσιμα προς μια αποδοτική από 

άποψη πόρων, ανθεκτική, κυκλική 

οικονομία χαμηλών εκπομπών και 

χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του 

άνθρακα και τη στήριξη της ανάπτυξης 

της βιώσιμης βιοοικονομίας και της 

γαλάζιας οικονομίας· και την ανάπτυξη 

ανθεκτικών και εύρωστων αγροτικών, 

παράκτιων και αστικών περιοχών. 

Οι πολυτομεακές και διατομεακές 

προσεγγίσεις που αξιοποιούν την 

τεχνογνωσία και την εμπειρία φορέων 

των αλυσίδων αξίας θα έχουν στόχο να 

οικοδομήσουν μια βάση γνώσεων και θα 

προσφέρουν λύσεις για: την προστασία, τη 

βιώσιμη διαχείριση και χρήση των 

φυσικών πόρων της ξηράς και του νερού, 

καθώς και την ενίσχυση του ρόλου των 

χερσαίων και υδάτινων συστημάτων ως 

καταβοθρών άνθρακα με ανακύκλωση 

θρεπτικών στοιχείων σε κλειστό κύκλωμα 

και λειτουργικά υδρολογικά συστήματα· 
την εγγύηση της επισιτιστικής και 

διατροφικής ασφάλειας, επαρκούς για τις 

ανάγκες της Ένωσης και για την αποφυγή 

αποβλήτων και υπερπαραγωγής, 

εξασφαλίζοντας ασφαλή τρόφιμα και 

ζωοτροφές, υγιεινή και θρεπτική 

διατροφή· την επιτάχυνση της μετάβασης 

των επισιτιστικών και των γεωργικών 

συστημάτων της Ένωσης σε 

αγροοικολογικές προσεγγίσεις προς 

όφελος τόσο της συμβατικής όσο και της 

βιολογικής γεωργίας· τη στήριξη της 

διαφοροποίησης των εισοδημάτων στις 

αγροτικές περιοχές· την επιτάχυνση της 

μετάβασης από μια γραμμική οικονομία 

που βασίζεται σε ορυκτά καύσιμα προς μια 

αποδοτική από άποψη πόρων, ανθεκτική, 
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κυκλική οικονομία με μηδενικό ισοζύγιο 

εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου και τη 

στήριξη της ανάπτυξης της βιώσιμης 

βιοοικονομίας και της γαλάζιας 

οικονομίας· και την ανάπτυξη ανθεκτικών 

και εύρωστων αγροτικών, παράκτιων και 

αστικών περιοχών. 

 

Τροπολογία  53 

Πρόταση απόφασης 

Παράρτημα Ι – μέρος ΙΙ – σημείο 5 – σημείο 5.1 – παράγραφος 4 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

Θα συμβάλουν στη διατήρηση και τη 

βελτίωση της παροχής υπηρεσιών 

βιοποικιλότητας και τη διασφάλιση της 

μακροπρόθεσμης παροχής υπηρεσιών 

οικοσυστήματος, της προσαρμογής του 

κλίματος και της δέσμευσης του άνθρακα 

(τόσο στην ξηρά όσο και στη θάλασσα). 

Θα συμβάλουν στη μείωση των αερίων του 

θερμοκηπίου και άλλων εκπομπών, των 

αποβλήτων και της ρύπανσης από την 

πρωτογενή παραγωγή (τόσο χερσαία όσο 

και υδάτινη), τη μεταποίηση, την 

κατανάλωση και άλλες ανθρώπινες 

δραστηριότητες. Θα προσελκύσουν 

επενδύσεις, υποστηρίζοντας τη στροφή 

προς την κυκλική οικονομία, τη 

βιοοικονομία και τη γαλάζια οικονομία, 

προστατεύοντας παράλληλα την 

περιβαλλοντική υγεία και ακεραιότητα. 

Θα συμβάλουν στη διατήρηση και τη 

βελτίωση της παροχής υπηρεσιών 

βιοποικιλότητας, τόσο της άγριας όσο και 

της καλλιεργούμενης, και τη διασφάλιση 

της μακροπρόθεσμης παροχής υπηρεσιών 

οικοσυστήματος, του περιορισμού των 

επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής και 

της προσαρμογής σε αυτήν και της 

αποθήκευσης του άνθρακα (τόσο στην 

ξηρά όσο και σε υδάτινο περιβάλλον).Θα 

συμβάλουν στη μείωση των αερίων του 

θερμοκηπίου και άλλων εκπομπών, των 

αποβλήτων και της ρύπανσης από την 

πρωτογενή παραγωγή (τόσο χερσαία όσο 

και υδάτινη), τη μεταποίηση, την 

κατανάλωση και άλλες ανθρώπινες 

δραστηριότητες. Θα προσελκύσουν 

επενδύσεις, υποστηρίζοντας τη στροφή 

προς την κυκλική οικονομία, την 

αγροοικολογία, τη βιώσιμη βιοοικονομία 

και τη γαλάζια οικονομία, προστατεύοντας 

παράλληλα την περιβαλλοντική υγεία και 

ακεραιότητα. 

 

Τροπολογία  54 

Πρόταση απόφασης 

Παράρτημα Ι – μέρος ΙΙ – σημείο 5 – σημείο 5.1 – παράγραφος 5 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

Θα προωθήσουν επίσης συμμετοχικές Θα προωθήσουν επίσης συμμετοχικές 
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προσεγγίσεις στην έρευνα και την 

καινοτομία, συμπεριλαμβανομένης της 

πολυπαραγοντικής προσέγγισης, ενώ θα 

αναπτύξουν παράλληλα συστήματα 

γνώσης και καινοτομίας σε τοπικό, 

περιφερειακό, εθνικό και ευρωπαϊκό 

επίπεδο. Η κοινωνική καινοτομία με τη 

συμμετοχή των πολιτών και την 

εμπιστοσύνη στην καινοτομία θα είναι 

καθοριστικής σημασίας για την 

ενθάρρυνση νέων μοντέλων 

διακυβέρνησης, παραγωγής και 

κατανάλωσης. 

προσεγγίσεις στην έρευνα και την 

καινοτομία, συμπεριλαμβανομένης της 

πολυπαραγοντικής προσέγγισης, μεταξύ 

άλλων με τη συμμετοχή οργανώσεων της 

κοινωνίας των πολιτών, ενώ θα 

αναπτύξουν παράλληλα συστήματα 

γνώσης και καινοτομίας σε τοπικό, 

περιφερειακό, εθνικό και ευρωπαϊκό 

επίπεδο. Η συμμετοχή όλων των φορέων 

της αλυσίδας εφοδιασμού γεωργικών 

προϊόντων διατροφής στη συνδημιουργία 

και την ανταλλαγή γνώσεων 

διαδραματίζει κεντρικό ρόλο στη 

διαδικασία ανάπτυξης και υλοποίησης 

αγροοικολογικών καινοτομιών για την 

αντιμετώπιση των προκλήσεων στο 

πλαίσιο των επισιτιστικών συστημάτων, 

συμπεριλαμβανομένης της προσαρμογής 

στην κλιματική αλλαγή. Η κοινωνική 

καινοτομία με τη συμμετοχή των πολιτών 

θα είναι καθοριστικής σημασίας για την 

ενθάρρυνση νέων μοντέλων 

διακυβέρνησης, παραγωγής και 

κατανάλωσης. 

 

 

Τροπολογία  55 

Πρόταση απόφασης 

Παράρτημα Ι – πυλώνας 2 – σημείο 5 – υποσημείο 5.1 – παράγραφος 6 

 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

Καθώς οι εν λόγω προκλήσεις είναι 

σύνθετες, αλληλένδετες και παγκόσμιες εκ 

φύσεως, οι δραστηριότητες θα 

ακολουθήσουν μια συστημική προσέγγιση, 

σε συνεργασία με τα κράτη μέλη και τους 

διεθνείς εταίρους, με άλλες πηγές 

χρηματοδότησης και άλλες πρωτοβουλίες 

πολιτικής. Τούτο θα περιλαμβάνει την 

εκμετάλλευση πηγών μαζικών δεδομένων 

σε σχέση με το περιβάλλον με γνώμονα 

τον χρήστη, όπως το Copernicus, το 

EGNOS/Galileo, το INSPIRE, το EOSC, 

το GEOSS, το CEOS, το EMODnet. 

Καθώς οι εν λόγω προκλήσεις είναι 

σύνθετες, αλληλένδετες και παγκόσμιες εκ 

φύσεως, οι δραστηριότητες θα 

ακολουθήσουν μια συστημική προσέγγιση, 

σε συνεργασία με τα κράτη μέλη και τους 

διεθνείς εταίρους, συμπεριλαμβανομένων 

των χωρών χαμηλού και μεσαίου 

εισοδήματος, με άλλες πηγές 

χρηματοδότησης και άλλες πρωτοβουλίες 

πολιτικής. Τούτο θα περιλαμβάνει την 

εκμετάλλευση πηγών μαζικών δεδομένων 

σε σχέση με το περιβάλλον με γνώμονα 

τον χρήστη, όπως το Copernicus, το 

EGNOS/Galileo, το INSPIRE, το EOSC, 
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το GEOSS, το CEOS, το EMODnet. 

 

Τροπολογία  56 

Πρόταση απόφασης 

Παράρτημα I – μέρος ΙΙ – σημείο 5 – σημείο 5.2. – σημείο 5.2.3. – παράγραφος 2 – 

περίπτωση 3 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

– αντίκτυπος στο κλίμα και το 

περιβάλλον των δραστηριοτήτων στον 

πρωτογενή τομέα· δυναμικό της γεωργίας 

και της δασοκομίας ως καταβοθρών 

άνθρακα, καθώς και για τον μετριασμό των 

εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου, 

συμπεριλαμβανομένων προσεγγίσεων για 

τις αρνητικές εκπομπές· 

– αντίκτυπος στο κλίμα και το 

περιβάλλον των δραστηριοτήτων στον 

πρωτογενή τομέα και κατά μήκος της 

αλυσίδας αξίας· δυναμικό της γεωργίας 

και της δασοκομίας ως καταβοθρών 

άνθρακα, καθώς και για τον μετριασμό των 

εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου, 

συμπεριλαμβανομένων προσεγγίσεων για 

τις αρνητικές εκπομπές· 

 

Τροπολογία  57 

Πρόταση απόφασης 

Παράρτημα I – μέρος ΙΙ – σημείο 5 – σημείο 5.2. – σημείο 5.2.3. – παράγραφος 2 – 

περίπτωση 6 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

– χρήση και παροχή υπηρεσιών 

οικοσυστημάτων στα συστήματα γεωργίας 

και δασοκομίας με την εφαρμογή 

οικολογικών προσεγγίσεων και δοκιμές 

λύσεων βασισμένων στη φύση από το 

επίπεδο της εκμετάλλευσης στο επίπεδο 

του τοπίου για μια φιλική προς το 

περιβάλλον γεωργία· 

– χρήση και παροχή λειτουργιών 

οικοσυστημάτων στα συστήματα γεωργίας 

και δασοκομίας με την εφαρμογή 

οικολογικών προσεγγίσεων και δοκιμές 

λύσεων βασισμένων στη φύση από το 

επίπεδο της εκμετάλλευσης στο επίπεδο 

του τοπίου για μια φιλική προς το 

περιβάλλον γεωργία για την αντιμετώπιση 

προκλήσεων που σχετίζονται με την 

κλιματική αλλαγή, την απώλεια της 

βιοποικιλότητας, την υποβάθμιση του 

οικοσυστήματος, της γεωργικής 

ρύπανσης και της υγείας και ευημερίας 

των πολιτών· διερεύνηση προσεγγίσεων 

πολλαπλών ειδών και υψηλής 

βιοποικιλότητας, για τη διασφάλιση της 

ανθεκτικότητας και της σταθερότητας 

στα συστήματα παραγωγής· 
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Αιτιολόγηση 

Συστημικές προσεγγίσεις της γεωργίας που βασίζονται στη φύση και αξιοποιούν πιλοτικά 

σχέδια/προπαρασκευαστικές ενέργειες για λύσεις με βάση τη φύση για τις αγροτικές περιοχές. 

 

Τροπολογία  58 

Πρόταση απόφασης 

Παράρτημα I – μέρος II – σημείο 5 – σημείο 5.2. – σημείο 5.2.3. – παράγραφος 2 – 

περίπτωση 11 α (νέα) 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 – μετάβαση σε ολοκληρωμένα και 

διαφοροποιημένα συστήματα τροφίμων 

και γεωργίας και γεωπονικές πρακτικές, 

συμπεριλαμβανομένης της χρήσης 

αγροοικολογικών προσεγγίσεων προς 

όφελος τόσο της συμβατικής όσο και της 

βιολογικής γεωργίας. 

 

Τροπολογία  59 

Πρόταση απόφασης 

Παράρτημα I – μέρος II – σημείο 5 – σημείο 5.2 – σημείο 5.2.5 – παράγραφος 2 – 

περίπτωση 1 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

– Βιώσιμη και υγιεινή διατροφή για 

την ευεξία των ανθρώπων καθ’ όλη τη 

διάρκεια της ζωής τους· 

– Βιώσιμη και υγιεινή διατροφή για 

την ευεξία των ανθρώπων καθ’ όλη τη 

διάρκεια της ζωής τους διασφαλίζοντας 

ότι τα συστήματα παραγωγής και 

επεξεργασίας τροφίμων έχουν σχεδιαστεί 

από τη βάση προς τα πάνω λαμβάνοντας 

υπόψη τις διατροφικές ανάγκες· 

 

Τροπολογία  60 

Πρόταση απόφασης 

Παράρτημα I – μέρος II – σημείο 5 – σημείο 5.2. – σημείο 5.2.5. – παράγραφος 2 – 

περίπτωση 7 α (νέα) 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 
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 – Αντιμετώπιση των τεσσάρων 

κεντρικών προκλήσεων της 

βιωσιμότητας, της παραγωγής, της 

διατροφής και της οικονομικής 

ανάπτυξης σε παγκόσμιο επίπεδο μέσω 

ειδικής Υποδομής Βιώσιμης Ανάπτυξης 

για τα Γεωργικά Προϊόντα Διατροφής 

(SDIA). Οι μελλοντικές οικονομίες δεν θα 

βασίζονται στους φυσικούς πόρους του 

παρελθόντος, αλλά στις ροές δεδομένων, 

στη γνώση και στη συνεργασία. Στόχος 

της SDIA είναι: 

 - να δώσει τη δυνατότητα στην Ένωση 

και στις λιγότερο αναπτυγμένες χώρες 

(ΛΑΧ) να αναπτύξουν ένα κοινό μέλλον 

στη βάση της βιώσιμης ανάπτυξης· 

 - να διευκολύνει τη συνεργασία ούτως 

ώστε οι γνώσεις, οι ικανότητες και οι 

υποδομές να στηρίζουν δράσεις και στις 

δύο πλευρές· 

 - να καλύψει τις περιφερειακές και τις 

τοπικές ανάγκες κατά τρόπο που να 

επιτρέπει την ανταλλαγή βασικών 

γνώσεων στο πλαίσιο ενός δικτύου 

ινστιτούτων που θα συμμετέχουν στην 

SDIA στην Ευρώπη· 

 - να αναπτύξει συνέργειες με το μέσο 

γειτονίας, ανάπτυξης και διεθνούς 

συνεργασίας της ΕΕ (2021-27) βάσει των 

κανόνων του προγράμματος «Ορίζων 

Ευρώπη». 

 

Τροπολογία  61 

Πρόταση απόφασης 

Παράρτημα Ι – μέρος ΙΙ – σημείο 5 – σημείο 5.2. – σημείο 5.2.6. – παράγραφος 2 – 

περίπτωση 1 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

– Βιώσιμα συστήματα προμήθειας 

και παραγωγής βιομάζας, εστίαση σε 

εφαρμογές και χρήσεις υψηλής αξίας, 

κοινωνική και περιβαλλοντική 

βιωσιμότητα, αντίκτυπος στους στόχους 

μείωσης σχετικά με την κλιματική αλλαγή 

– Βιώσιμα και ισότιμα συστήματα 

προμήθειας και παραγωγής βιομάζας, 

εστίαση σε εφαρμογές και χρήσεις υψηλής 

αξίας, κοινωνική και περιβαλλοντική 

βιωσιμότητα, αντίκτυπος στο κλίμα και 

την απώλεια βιοποικιλότητας, μεταξύ των 
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και τη βιοποικιλότητα και συνολική 

αποδοτικότητα των πόρων· 
άλλων και σε τρίτες χώρες, ιδίως σε 

αναπτυσσόμενες χώρες, και συνολική 

αποδοτικότητα των πόρων· 

 

Τροπολογία  62 

Πρόταση απόφασης 

Παράρτημα Ι – μέρος ΙΙ – σημείο 5 – σημείο 5.2. – σημείο 5.2.6. – παράγραφος 2 – 

περίπτωση 2 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

– Βιοεπιστήμες και η σύγκλισή τους 

με τις ψηφιακές τεχνολογίες για την 

αναζήτηση, την κατανόηση και τη βιώσιμη 

χρήση των βιολογικών πόρων· 

– Βιοεπιστήμες και η σύγκλισή τους 

με τις ψηφιακές τεχνολογίες για την 

αναζήτηση, την κατανόηση και τη βιώσιμη 

και δίκαιη χρήση των βιολογικών πόρων, 

αποφεύγοντας την βιοπειρατεία και 

τηρώντας το πρωτόκολλο της Nagoya· 

 

 

 

Τροπολογία  63 

Πρόταση απόφασης 

Παράρτημα I – μέρος II – σημείο 6 – σημείο 6.2 – σημείο 6.2.2 – παράγραφος 2 – σημείο 

1 – περίπτωση 5 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

– Έρευνα για νεοεμφανιζόμενα 

ζητήματα υγείας και απειλές για την υγεία. 

– Έρευνα για νεοεμφανιζόμενα 

ζητήματα υγείας, επιδημίες λοιμωδών 

νοσημάτων μεγάλης κλίμακας και απειλές 

για την υγεία, με ιδιαίτερη έμφαση στην 

απειλή της μικροβιακής αντοχής. 

 

Τροπολογία  64 

Πρόταση απόφασης 

Παράρτημα Ι – πυλώνας 2 – σημείο 6 – υποσημείο 6.2.2 – υποσημείο 2 – περίπτωση 6α 

(νέα) 

 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 – Υποστήριξη των εξωτερικών 

πολιτικών στους τομείς της πρόληψης 
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των συγκρούσεων, της οικοδόμησης της 

ειρήνης και της διαμεσολάβησης, 

περιλαμβανομένης της έγκαιρης 

προειδοποίησης· 

 

Τροπολογία  65 

Πρόταση απόφασης 

Παράρτημα I – μέρος ΙΙΙ – παράγραφος 1 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

Η ανοικτή καινοτομία είναι ένα ζωτικής 

σημασίας παράδειγμα ώστε η ΕΕ να 

συνεχίσει να προσφέρει συνθήκες 

ευημερίας στους πολίτες της και να 

αντιμετωπίζει τις προκλήσεις του 

μέλλοντος. Η υλοποίησή της προϋποθέτει 

μια συστημική, διατομεακή και 

πολύπλευρη προσέγγιση. Η οικονομική 

πρόοδος, η κοινωνική πρόνοια και η 

ποιότητα ζωής στην Ευρώπη βασίζονται 

στην ικανότητα της τελευταίας να ενισχύει 

την παραγωγικότητα και την ανάπτυξη, οι 

οποίες εξαρτώνται με τη σειρά τους σε 

μεγάλο βαθμό από την ικανότητά της να 

καινοτομεί. Η καινοτομία είναι επίσης 

καίριας σημασίας για την αντιμετώπιση 

των κύριων προκλήσεων που διαφαίνονται 

στον ορίζοντα για την ΕΕ. 

Η ανοικτή καινοτομία είναι ένα ζωτικής 

σημασίας παράδειγμα ώστε η ΕΕ να 

συνεχίσει να προσφέρει συνθήκες 

ευημερίας στους πολίτες της και να 

αντιμετωπίζει τις προκλήσεις του 

μέλλοντος. Η υλοποίησή της προϋποθέτει 

μια συστημική, διατομεακή και 

πολύπλευρη προσέγγιση. Η οικονομική 

πρόοδος, η κοινωνική πρόνοια και η 

ποιότητα ζωής στην Ευρώπη βασίζονται 

στην ικανότητα της τελευταίας να ενισχύει 

την παραγωγικότητα και τη βιώσιμη 

ανάπτυξη, οι οποίες εξαρτώνται με τη 

σειρά τους σε μεγάλο βαθμό από την 

ικανότητά της να καινοτομεί. Η καινοτομία 

είναι επίσης καίριας σημασίας για την 

αντιμετώπιση των κύριων προκλήσεων που 

διαφαίνονται στον ορίζοντα για την ΕΕ. 

 

Τροπολογία  66 

Πρόταση απόφασης 

Παράρτημα Ι – μέρος ΙΙΙ – παράγραφος 7 – περίπτωση 1 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

– Βελτίωση της μετουσίωσης της 

επιστήμης σε καινοτομία για την 

επιτάχυνση της μεταφοράς ιδεών, 

τεχνολογιών και ταλέντων από την 

ερευνητική βάση σε νεοφυείς επιχειρήσεις 

και τη βιομηχανία· 

– Βελτίωση της μετουσίωσης της 

επιστήμης σε καινοτομία για την 

επιτάχυνση της μεταφοράς ιδεών, 

τεχνολογιών και ταλέντων από την 

ερευνητική βάση στον δημόσιο τομέα, σε 

οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών, 
νεοφυείς επιχειρήσεις και τη βιομηχανία· 
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Τροπολογία  67 

Πρόταση απόφασης 

Παράρτημα Ι – μέρος ΙΙΙ – παράγραφος 7 – περίπτωση 2 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

– Επιτάχυνση του βιομηχανικού 

μετασχηματισμού: η ευρωπαϊκή 

βιομηχανία υστερεί ως προς την υιοθέτηση 

νέων τεχνολογιών και την επέκταση της 

χρήσης τους: το 77 % των νέων και 

μεγάλων εταιρειών στον τομέα της έρευνας 

και της ανάπτυξης βρίσκεται στις Η.Π.Α. ή 

στην Ασία και μόνο το 16 % έχει την έδρα 

του στην Ευρώπη· 

– Διασφάλιση του βιώσιμου 

βιομηχανικού μετασχηματισμού: η 

ευρωπαϊκή βιομηχανία υστερεί ως προς 

την υιοθέτηση νέων τεχνολογιών και την 

επέκταση της χρήσης τους: το 77 % των 

νέων και μεγάλων εταιρειών στον τομέα 

της έρευνας και της ανάπτυξης βρίσκεται 

στις Η.Π.Α. ή στην Ασία και μόνο το 16 % 

έχει την έδρα του στην Ευρώπη· 

 

Τροπολογία  68 

Πρόταση απόφασης 

Παράρτημα Ι – μέρος ΙΙΙ – σημείο 2 – σημείο 2.2 – παράγραφος 1 – περίπτωση 1 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

– θα συζητήσει σχετικά με τη 

θέσπιση κανονιστικών διατάξεων φιλικών 

προς την καινοτομία, μέσω της συνεχούς 

εφαρμογής της αρχής της καινοτομίας, 

καθώς και σχετικά με την ανάπτυξη 

καινοτόμων προσεγγίσεων για τις δημόσιες 

συμβάσεις, συμπεριλαμβανομένων της 

ανάπτυξης και της βελτίωσης του μέσου 

«δημόσια προμήθεια καινοτόμων λύσεων» 

(PPI) για την προώθηση της καινοτομίας. 

Το παρατηρητήριο καινοτομίας στον 

δημόσιο τομέα θα συνεχίσει επίσης να 

στηρίζει τις εσωτερικές προσπάθειες για 

καινοτομία στον δημόσιο τομέα, 

παράλληλα με τον ανανεωμένο μηχανισμό 

υποστήριξης πολιτικής. 

– θα συζητήσει σχετικά με τη 

θέσπιση κανονιστικών διατάξεων φιλικών 

προς την καινοτομία, ως προς την αρχή 

της προφύλαξης, καθώς και σχετικά με την 

ανάπτυξη καινοτόμων προσεγγίσεων για 

τις δημόσιες συμβάσεις, 

συμπεριλαμβανομένων της ανάπτυξης και 

της βελτίωσης του μέσου «δημόσια 

προμήθεια καινοτόμων λύσεων» (PPI) για 

την προώθηση της καινοτομίας. Το 

παρατηρητήριο καινοτομίας στον δημόσιο 

τομέα θα συνεχίσει επίσης να στηρίζει τις 

εσωτερικές προσπάθειες για καινοτομία 

στον δημόσιο τομέα, παράλληλα με τον 

ανανεωμένο μηχανισμό υποστήριξης 

πολιτικής. 

 

 

Τροπολογία  69 

Πρόταση απόφασης 

Παράρτημα Ι - Μέρος – «Ενίσχυση του Ευρωπαϊκού Χώρου Έρευνας» – παράγραφος 3 
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

Ταυτόχρονα, υπάρχει μια αυξανόμενη 

απόκλιση στην Ευρώπη μεταξύ των 

περιοχών που ηγούνται της καινοτομίας 

και των περιοχών που υστερούν σε αυτό 

τον τομέα. Απαιτούνται αλλαγές ώστε η 

Ευρώπη να μπορέσει ως σύνολο να 

αξιοποιήσει την αριστεία που υπάρχει σε 

ολόκληρη την ήπειρο, να μεγιστοποιήσει 

την αξία των δημόσιων και ιδιωτικών 

επενδύσεων και του αντικτύπου τους στην 

παραγωγικότητα, την οικονομική 

ανάπτυξη, τη δημιουργία θέσεων εργασίας 

και την ευημερία.  

Ταυτόχρονα, υπάρχει μια αυξανόμενη 

απόκλιση στην Ευρώπη μεταξύ των 

περιοχών που ηγούνται της καινοτομίας 

και των περιοχών που υστερούν σε αυτό 

τον τομέα. Απαιτούνται αλλαγές ώστε η 

Ευρώπη να μπορέσει ως σύνολο να 

αξιοποιήσει την αριστεία που υπάρχει σε 

ολόκληρη την ήπειρο, να μεγιστοποιήσει 

την αξία των δημόσιων και ιδιωτικών 

επενδύσεων και του αντικτύπου τους στην 

παραγωγικότητα, την οικονομική 

ανάπτυξη, τη δημιουργία θέσεων εργασίας 

και την ευημερία. Η κοινωνική δέσμευση 

είναι μια ευρέως αναγνωρισμένη βασική 

συνιστώσα της υπεύθυνης έρευνας και 

καινοτομίας (ΥΕΚ) και απαραίτητη για 

τη διασφάλιση κοινωνικού αντίκτυπου. 

Οι πολίτες και οι φορείς της κοινωνίας 

των πολιτών (όπως ΜΚΟ, π.χ. 

περιβαλλοντικές και υγειονομικές ΜΚΟ) 

είναι δύο διαφορετικές ομάδες-στόχοι του 

οράματος της ΥΕΚ για κοινωνική 

δέσμευση στην Ε&Κ.  

Επιπλέον, η έρευνα και η καινοτομία 

θεωρούνται από κάποιους απόμακρες και 

ελιτίστικες χωρίς σαφή οφέλη για τους 

πολίτες, γεγονός που καλλιεργεί 

συμπεριφορές οι οποίες παρεμποδίζουν τη 

δημιουργία και τη χρήση καινοτόμων 

λύσεων, ενώ παράλληλα δημιουργεί 

σκεπτικισμό σχετικά με τεκμηριωμένες 

δημόσιες πολιτικές. Προς αυτή την 

κατεύθυνση απαιτούνται καλύτεροι δεσμοί 

μεταξύ επιστημόνων, πολιτών και 

υπευθύνων χάραξης πολιτικής, καθώς και 

πιο δυναμικές προσεγγίσεις για τη 

συγκέντρωση επιστημονικών στοιχείων. 

Επιπλέον, η έρευνα και η καινοτομία 

θεωρούνται από κάποιους απόμακρες και 

ελιτίστικες χωρίς σαφή οφέλη για τους 

πολίτες, γεγονός που καλλιεργεί 

συμπεριφορές οι οποίες παρεμποδίζουν τη 

δημιουργία και τη χρήση καινοτόμων 

λύσεων, ενώ παράλληλα δημιουργεί 

σκεπτικισμό σχετικά με τεκμηριωμένες 

δημόσιες πολιτικές. Προς αυτή την 

κατεύθυνση απαιτούνται η ανάπτυξη και η 

δοκιμή λύσεων για τη βελτίωση της 

ουσιαστικής κοινωνικής δέσμευσης, 

ιδίως όσον αφορά την αντιμετώπιση των 

φραγμών στην κοινωνική δέσμευση, μαζί 

με καλύτερους δεσμούς μεταξύ 

επιστημόνων, πολιτών και υπευθύνων 

χάραξης πολιτικής, καθώς και πιο 

δυναμικές προσεγγίσεις για τη 

συγκέντρωση επιστημονικών στοιχείων. 
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