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Τροπολογία 565
Massimiliano Salini

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα I – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Θα περιλαμβάνει εκτεταμένες 
διαβουλεύσεις και ανταλλαγές με τα κράτη 
μέλη, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, κατά 
περίπτωση, και με διάφορα ενδιαφερόμενα 
μέρη σχετικά με τις προτεραιότητες, 
συμπεριλαμβανομένων των αποστολών, 
στο πλαίσιο του πυλώνα «Παγκόσμιες 
προκλήσεις και βιομηχανική 
ανταγωνιστικότητα» και τους κατάλληλους 
τύπους δράσης προς χρήση, ιδίως τις 
ευρωπαϊκές συμπράξεις.

Θα περιλαμβάνει εκτεταμένες 
διαβουλεύσεις και ανταλλαγές με τα κράτη 
μέλη, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, κατά 
περίπτωση, και με διάφορα ενδιαφερόμενα 
μέρη σχετικά με τις προτεραιότητες, 
συμπεριλαμβανομένων των αποστολών, 
στο πλαίσιο του πυλώνα «Παγκόσμιες 
προκλήσεις και βιομηχανική 
ανταγωνιστικότητα» και τους κατάλληλους 
τύπους δράσης προς χρήση, ιδίως τις 
ευρωπαϊκές συμπράξεις. Η βιομηχανία 
πρέπει να συμμετέχει στη διατύπωση των 
κριτηρίων και των προϋποθέσεων για την 
επιλογή, την υλοποίηση, την 
παρακολούθηση και την αξιολόγηση της 
ευρωπαϊκής εταιρικής σχέσης.

Or. en

Τροπολογία 566
Ashley Fox, Anthea McIntyre, Evžen Tošenovský, Hans-Olaf Henkel

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα I – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Θα περιλαμβάνει εκτεταμένες 
διαβουλεύσεις και ανταλλαγές με τα κράτη 
μέλη, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, κατά 
περίπτωση, και με διάφορα ενδιαφερόμενα 
μέρη σχετικά με τις προτεραιότητες, 
συμπεριλαμβανομένων των αποστολών, 
στο πλαίσιο του πυλώνα «Παγκόσμιες 
προκλήσεις και βιομηχανική 
ανταγωνιστικότητα» και τους κατάλληλους 
τύπους δράσης προς χρήση, ιδίως τις 
ευρωπαϊκές συμπράξεις.

Θα περιλαμβάνει εκτεταμένες 
διαβουλεύσεις και ανταλλαγές με τα κράτη 
μέλη, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, κατά 
περίπτωση, και με διάφορα ενδιαφερόμενα 
μέρη, συμπεριλαμβανομένου του 
ιδιωτικού τομέα, σχετικά με τις 
προτεραιότητες, συμπεριλαμβανομένων 
των αποστολών, στο πλαίσιο του πυλώνα 
«Παγκόσμιες προκλήσεις και βιομηχανική 
ανταγωνιστικότητα» και τους κατάλληλους 
τύπους δράσης προς χρήση, ιδίως τις 
ευρωπαϊκές συμπράξεις.
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Or. en

Τροπολογία 567
Marian-Jean Marinescu

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα I – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Θα περιλαμβάνει εκτεταμένες 
διαβουλεύσεις και ανταλλαγές με τα κράτη 
μέλη, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, κατά 
περίπτωση, και με διάφορα ενδιαφερόμενα 
μέρη σχετικά με τις προτεραιότητες, 
συμπεριλαμβανομένων των αποστολών, 
στο πλαίσιο του πυλώνα «Παγκόσμιες 
προκλήσεις και βιομηχανική
ανταγωνιστικότητα» και τους κατάλληλους 
τύπους δράσης προς χρήση, ιδίως τις 
ευρωπαϊκές συμπράξεις.

Θα περιλαμβάνει εκτεταμένες 
διαβουλεύσεις και ανταλλαγές με τα κράτη 
μέλη, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, κατά 
περίπτωση, και με διάφορα ενδιαφερόμενα 
μέρη σχετικά με τις προτεραιότητες, 
συμπεριλαμβανομένων των αποστολών, 
στο πλαίσιο του πυλώνα 
«Ανταγωνιστικότητα» και τους 
κατάλληλους τύπους δράσης προς χρήση, 
ιδίως τις ευρωπαϊκές συμπράξεις.

Or. en

Τροπολογία 568
Rosa D'Amato, Dario Tamburrano

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα I – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Θα περιλαμβάνει εκτεταμένες 
διαβουλεύσεις και ανταλλαγές με τα κράτη 
μέλη, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, κατά 
περίπτωση, και με διάφορα ενδιαφερόμενα 
μέρη σχετικά με τις προτεραιότητες, 
συμπεριλαμβανομένων των αποστολών, 
στο πλαίσιο του πυλώνα «Παγκόσμιες 
προκλήσεις και βιομηχανική 
ανταγωνιστικότητα» και τους κατάλληλους 
τύπους δράσης προς χρήση, ιδίως τις 
ευρωπαϊκές συμπράξεις.

Θα περιλαμβάνει ανοικτές και
εκτεταμένες διαβουλεύσεις και ανταλλαγές 
με τα κράτη μέλη, το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο και με διάφορα 
ενδιαφερόμενα μέρη σχετικά με τις 
προτεραιότητες, συμπεριλαμβανομένων 
των αποστολών, στο πλαίσιο του πυλώνα 
«Παγκόσμιες προκλήσεις και βιομηχανική 
ανταγωνιστικότητα» και τους κατάλληλους 
τύπους δράσης προς χρήση, ιδίως τις 
ευρωπαϊκές συμπράξεις.

Or. en
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Τροπολογία 569
Barbara Kudrycka, Michał Boni, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Elżbieta Katarzyna 
Łukacijewska

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα I – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Θα περιλαμβάνει εκτεταμένες 
διαβουλεύσεις και ανταλλαγές με τα κράτη 
μέλη, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, κατά 
περίπτωση, και με διάφορα ενδιαφερόμενα 
μέρη σχετικά με τις προτεραιότητες, 
συμπεριλαμβανομένων των αποστολών, 
στο πλαίσιο του πυλώνα «Παγκόσμιες 
προκλήσεις και βιομηχανική 
ανταγωνιστικότητα» και τους κατάλληλους 
τύπους δράσης προς χρήση, ιδίως τις 
ευρωπαϊκές συμπράξεις.

Θα περιλαμβάνει εκτεταμένες 
διαβουλεύσεις και ανταλλαγές με τα κράτη 
μέλη, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και με 
διάφορα ενδιαφερόμενα μέρη σχετικά με 
τις προτεραιότητες, συμπεριλαμβανομένων 
των αποστολών, στο πλαίσιο του πυλώνα 
«Παγκόσμιες προκλήσεις και βιομηχανική 
ανταγωνιστικότητα» και τους κατάλληλους 
τύπους δράσης προς χρήση, ιδίως τις 
ευρωπαϊκές συμπράξεις.

Or. en

Τροπολογία 570
Miapetra Kumpula-Natri

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα I – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Θα περιλαμβάνει εκτεταμένες 
διαβουλεύσεις και ανταλλαγές με τα κράτη 
μέλη, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, κατά 
περίπτωση, και με διάφορα ενδιαφερόμενα 
μέρη σχετικά με τις προτεραιότητες, 
συμπεριλαμβανομένων των αποστολών, 
στο πλαίσιο του πυλώνα «Παγκόσμιες 
προκλήσεις και βιομηχανική 
ανταγωνιστικότητα» και τους κατάλληλους 
τύπους δράσης προς χρήση, ιδίως τις 
ευρωπαϊκές συμπράξεις.

Θα περιλαμβάνει εκτεταμένες 
διαβουλεύσεις και ανταλλαγές με τα κράτη 
μέλη, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και με 
διάφορα ενδιαφερόμενα μέρη σχετικά με 
τις προτεραιότητες, συμπεριλαμβανομένων 
των αποστολών, στο πλαίσιο του πυλώνα 
«Παγκόσμιες προκλήσεις και βιομηχανική 
ανταγωνιστικότητα» και τους κατάλληλους 
τύπους δράσης προς χρήση, ιδίως τις 
ευρωπαϊκές συμπράξεις.

Or. en

Τροπολογία 571
Martina Werner
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Πρόταση απόφασης
Παράρτημα I – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Θα περιλαμβάνει εκτεταμένες 
διαβουλεύσεις και ανταλλαγές με τα κράτη 
μέλη, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, κατά 
περίπτωση, και με διάφορα ενδιαφερόμενα 
μέρη σχετικά με τις προτεραιότητες, 
συμπεριλαμβανομένων των αποστολών, 
στο πλαίσιο του πυλώνα «Παγκόσμιες 
προκλήσεις και βιομηχανική 
ανταγωνιστικότητα» και τους κατάλληλους 
τύπους δράσης προς χρήση, ιδίως τις 
ευρωπαϊκές συμπράξεις.

Θα περιλαμβάνει εκτεταμένες 
διαβουλεύσεις και ανταλλαγές με τα κράτη 
μέλη, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και με 
διάφορα ενδιαφερόμενα μέρη σχετικά με 
τις προτεραιότητες, συμπεριλαμβανομένων 
των αποστολών, στο πλαίσιο του πυλώνα 
«Παγκόσμιες προκλήσεις και βιομηχανική 
ανταγωνιστικότητα» και τους κατάλληλους 
τύπους δράσης προς χρήση, ιδίως τις 
ευρωπαϊκές συμπράξεις.

Or. en

Τροπολογία 572
Barbara Kudrycka, Michał Boni, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Elżbieta Katarzyna 
Łukacijewska

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα I – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Βάσει των εν λόγω εκτεταμένων 
διαβουλεύσεων, ο στρατηγικός 
σχεδιασμός θα προσδιορίζει κοινούς 
στόχους και κοινούς τομείς 
δραστηριοτήτων, όπως τομείς 
σύμπραξης (η προτεινόμενη νομική βάση 
καθορίζει μόνο τα μέσα και τα κριτήρια 
που θα διέπουν τη χρήση τους), καθώς 
και τομείς αποστολών.

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 573
Jakop Dalunde
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα I – παράγραφος 4
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Βάσει των εν λόγω εκτεταμένων 
διαβουλεύσεων, ο στρατηγικός 
σχεδιασμός θα προσδιορίζει κοινούς 
στόχους και κοινούς τομείς 
δραστηριοτήτων, όπως τομείς 
σύμπραξης (η προτεινόμενη νομική βάση 
καθορίζει μόνο τα μέσα και τα κριτήρια 
που θα διέπουν τη χρήση τους), καθώς 
και τομείς αποστολών.

διαγράφεται

Or. en

Αιτιολόγηση

Το περιεχόμενο μεταφέρεται στην τροπολογία στο Παράρτημα Ι παράγραφος 1.

Τροπολογία 574
Patrizia Toia

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα I – παράγραφος 4 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η διαδικασία στρατηγικού σχεδιασμού, 
που προβλέπει την έγκριση του 
στρατηγικού σχεδίου Ε&Κ μέσω 
κατ’ εξουσιοδότηση πράξης, θα αυξήσει 
την αποδοχή και την κατανόηση των 
στόχων του προγράμματος από ευρύτερο 
κοινό και θα επιτρέψει την πλήρη και 
έγκαιρη ενημέρωση των συννομοθετών, 
όλων των ενδιαφερομένων φορέων και 
των κρατών μελών όσον αφορά τις 
προβλεπόμενες πρωτοβουλίες.

Or. it

Αιτιολόγηση

Το Κοινοβούλιο θα πρέπει να συμμετέχει επίσημα στη διαδικασία, μέσω κατ’ εξουσιοδότηση 
πράξης.

Τροπολογία 575
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Soledad Cabezón Ruiz, José Blanco López, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, 
Francesc Gambús, Marisa Matias

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα I – παράγραφος 4α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Μετά τις διαβουλεύσεις, η Επιτροπή θα 
διαμορφώσει τον στρατηγικό σχεδιασμό 
με κατ' εξουσιοδότηση πράξη.

Or. en

Τροπολογία 576
Jakop Dalunde
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

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.

διαγράφεται

Or. en

Αιτιολόγηση

Το περιεχόμενο μεταφέρεται στην τροπολογία στο Παράρτημα Ι παράγραφος Ι.
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Τροπολογία 577
Ashley Fox, Anthea McIntyre, Evžen Tošenovský, Hans-Olaf Henkel

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 
και οι εν εξελίξει 
δραστηριότητες σχετικών ομάδων 
ενδιαφερομένων για την υλοποίηση 
αυτών των προτεραιοτήτων 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 του δημόσιου και ιδιωτικού 
τομέα και άλλα επιστημονικά στοιχεία, 
καθώς και σχετικές υφιστάμενες 
πρωτοβουλίες σε επίπεδο ΕΕ και σε εθνικό 
επίπεδο.

Or. en

Τροπολογία 578
Soledad Cabezón Ruiz, José Blanco López, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, 
Francesc Gambús, Carlos Zorrinho, Marisa Matias

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 

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, 
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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.

συμπεριλαμβανομένων των ΣΒΑ του 
ΟΗΕ, 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.

Or. en

Τροπολογία 579
Seán Kelly, Mairead McGuinness, Brian Hayes, Deirdre Clune

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 του 
ΟΗΕ, 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.

Or. en

Τροπολογία 580
Rosa D'Amato, Dario Tamburrano

Πρόταση απόφασης
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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 του 
προγράμματος για τους σχετικούς 
καλυπτόμενους τομείς σε επίπεδο ΕΕ, 
καθώς και σε επίπεδο κρατών μελών και 
συνδεδεμένων χωρών. Οι συναφείς
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 των 
πολιτικών αυτών. Θα λαμβάνει υπόψη 
δραστηριότητες ανάλυσης προοπτικών, 
μελέτες και άλλα επιστημονικά στοιχεία, 
καθώς επίσης και σχετικές υφιστάμενες 
πρωτοβουλίες σε επίπεδο ΕΕ και σε εθνικό 
επίπεδο.

Or. en

Τροπολογία 581
Jakop Dalunde
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα I – παράγραφος 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Ο στρατηγικός σχεδιασμός θα προωθεί 
τις συνέργειες μεταξύ του προγράμματος 
«Ορίζων Ευρώπη» και άλλων 
προγραμμάτων της Ένωσης, 
συμπεριλαμβανομένου του προγράμματος 
Ευρατόμ, αποτελώντας σημείο αναφοράς 
για την έρευνα και την καινοτομία σε όλα 
τα σχετικά προγράμματα σε ολόκληρο 
τον προϋπολογισμό της ΕΕ και τα μη 
χρηματοδοτικά μέσα. Τούτο θα
συμβάλλει επίσης στην ταχύτερη διάδοση 
και υιοθέτηση των αποτελεσμάτων της 
έρευνας και της καινοτομίας, καθώς και 
στην αποφυγή των επαναλήψεων και των 
αλληλεπικαλύψεων μεταξύ των 
δυνατοτήτων χρηματοδότησης. Θα 

διαγράφεται
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παρέχει το πλαίσιο για τη σύνδεση των 
άμεσων δράσεων έρευνας του Κοινού 
Κέντρου Ερευνών και των λοιπών 
δράσεων που στηρίζονται στο πλαίσιο 
του προγράμματος, 
συμπεριλαμβανομένης της χρήσης των 
αποτελεσμάτων για την υποστήριξη της 
πολιτικής.

Or. en

Αιτιολόγηση

Το περιεχόμενο μεταφέρεται στην τροπολογία στο Παράρτημα Ι παράγραφος 1.

Τροπολογία 582
Rosa D'Amato, Dario Tamburrano

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα I – παράγραφος 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Ο στρατηγικός σχεδιασμός θα προωθεί τις 
συνέργειες μεταξύ του προγράμματος 
«Ορίζων Ευρώπη» και άλλων 
προγραμμάτων της Ένωσης, 
συμπεριλαμβανομένου του προγράμματος 
Ευρατόμ, αποτελώντας σημείο αναφοράς 
για την έρευνα και την καινοτομία σε όλα 
τα σχετικά προγράμματα σε ολόκληρο τον 
προϋπολογισμό της ΕΕ και τα μη 
χρηματοδοτικά μέσα. Τούτο θα συμβάλλει
επίσης στην ταχύτερη διάδοση και 
υιοθέτηση των αποτελεσμάτων της 
έρευνας και της καινοτομίας, καθώς και 
στην αποφυγή των επαναλήψεων και των 
αλληλεπικαλύψεων μεταξύ των 
δυνατοτήτων χρηματοδότησης. Θα παρέχει 
το πλαίσιο για τη σύνδεση των άμεσων 
δράσεων έρευνας του Κοινού Κέντρου 
Ερευνών και των λοιπών δράσεων που 
στηρίζονται στο πλαίσιο του 
προγράμματος, συμπεριλαμβανομένης της 
χρήσης των αποτελεσμάτων για την 
υποστήριξη της πολιτικής.

Ο στρατηγικός σχεδιασμός θα προωθεί τις 
συνέργειες μεταξύ του προγράμματος 
«Ορίζων Ευρώπη» και άλλων 
προγραμμάτων της Ένωσης, 
συμπεριλαμβανομένου του προγράμματος 
Ευρατόμ, αποτελώντας σημείο αναφοράς 
για την έρευνα και την καινοτομία σε όλα 
τα σχετικά προγράμματα σε ολόκληρο τον 
προϋπολογισμό της ΕΕ και τα μη 
χρηματοδοτικά μέσα. Τούτο θα συμβάλει
επίσης στην ταχύτερη διάδοση και 
υιοθέτηση των αποτελεσμάτων της 
έρευνας και της καινοτομίας, στη μείωση 
του κατακερματισμού των προσπαθειών,
καθώς και στην αποφυγή των 
επαναλήψεων και των αλληλεπικαλύψεων 
μεταξύ των δυνατοτήτων χρηματοδότησης. 
Θα παρέχει το πλαίσιο για τη σύνδεση των 
άμεσων δράσεων έρευνας του Κοινού 
Κέντρου Ερευνών και των λοιπών 
δράσεων που στηρίζονται στο πλαίσιο του 
προγράμματος, συμπεριλαμβανομένης της 
χρήσης των αποτελεσμάτων και των 
δεδομένων για την υποστήριξη της 
πολιτικής.
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Or. en

Τροπολογία 583
Patrizia Toia

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα I – παράγραφος 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Ο στρατηγικός σχεδιασμός θα προωθεί τις 
συνέργειες μεταξύ του προγράμματος 
«Ορίζων Ευρώπη» και άλλων 
προγραμμάτων της Ένωσης, 
συμπεριλαμβανομένου του προγράμματος 
Ευρατόμ, αποτελώντας σημείο αναφοράς 
για την έρευνα και την καινοτομία σε όλα 
τα σχετικά προγράμματα σε ολόκληρο τον 
προϋπολογισμό της ΕΕ και τα μη 
χρηματοδοτικά μέσα. Τούτο θα συμβάλλει 
επίσης στην ταχύτερη διάδοση και 
υιοθέτηση των αποτελεσμάτων της 
έρευνας και της καινοτομίας, καθώς και 
στην αποφυγή των επαναλήψεων και των 
αλληλεπικαλύψεων μεταξύ των 
δυνατοτήτων χρηματοδότησης. Θα παρέχει 
το πλαίσιο για τη σύνδεση των άμεσων 
δράσεων έρευνας του Κοινού Κέντρου 
Ερευνών και των λοιπών δράσεων που 
στηρίζονται στο πλαίσιο του 
προγράμματος, συμπεριλαμβανομένης της 
χρήσης των αποτελεσμάτων για την 
υποστήριξη της πολιτικής.

Ο στρατηγικός σχεδιασμός θα προωθεί τις 
συνέργειες μεταξύ του προγράμματος 
«Ορίζων Ευρώπη» και άλλων 
προγραμμάτων της Ένωσης, 
συμπεριλαμβανομένου του προγράμματος 
Ευρατόμ, αποτελώντας σημείο αναφοράς 
για την έρευνα, εφαρμοσμένη και βασική,
και την καινοτομία σε όλα τα σχετικά 
προγράμματα σε ολόκληρο τον 
προϋπολογισμό της ΕΕ και τα μη 
χρηματοδοτικά μέσα. Τούτο θα συμβάλλει 
επίσης στην ταχύτερη διάδοση και 
υιοθέτηση των αποτελεσμάτων της 
έρευνας και της καινοτομίας, καθώς και 
στην αποφυγή των επαναλήψεων και των 
αλληλεπικαλύψεων μεταξύ των 
δυνατοτήτων χρηματοδότησης. Θα παρέχει 
το πλαίσιο για τη σύνδεση των άμεσων 
δράσεων έρευνας του Κοινού Κέντρου 
Ερευνών και των λοιπών δράσεων που 
στηρίζονται στο πλαίσιο του 
προγράμματος, συμπεριλαμβανομένης της 
χρήσης των αποτελεσμάτων για την 
υποστήριξη της πολιτικής.

Or. it

Αιτιολόγηση

Βλέπε: τροπολογία 20.

Τροπολογία 584
Rosa D'Amato, Dario Tamburrano

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα I – παράγραφος 7
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Το στρατηγικό σχέδιο θα χαράσσει 
πολυετή στρατηγική για την ανάπτυξη
περιεχομένου στο πρόγραμμα εργασίας 
(όπως ορίζεται στο άρθρο 11) διατηρώντας 
παράλληλα επαρκή ευελιξία με στόχο τη 
δυνατότητα άμεσης ανταπόκρισης σε 
απρόβλεπτες ευκαιρίες και κρίσεις. Καθώς 
το πρόγραμμα «Ορίζων Ευρώπη» 
εκτείνεται σε 7 έτη, το οικονομικό, 
κοινωνικό και πολιτικό πλαίσιο εντός του 
οποίου θα λειτουργεί ενδέχεται να 
μεταβληθεί σημαντικά κατά τη διάρκεια 
της εφαρμογής του. Το πρόγραμμα 
«Ορίζων Ευρώπη» θα πρέπει να είναι σε 
θέση να προσαρμόζεται ταχέως στις 
συγκεκριμένες αλλαγές. Θα υπάρχει 
συνεπώς η δυνατότητα για τη 
συμπερίληψη στήριξης δραστηριοτήτων 
πέραν των περιγραφών που εκτίθενται 
κατωτέρω, εφόσον το δικαιολογεί δεόντως 
η αντιμετώπιση σημαντικών εξελίξεων, 
πολιτικών αναγκών ή απρόβλεπτων 
γεγονότων, αναγκών πολιτικής ή 
καταστάσεων κρίσης, για παράδειγμα, η 
αντιμετώπιση σοβαρών απειλών για την 
υγεία που οφείλονται παραδείγματος χάρη 
σε επιδημίες.

Το στρατηγικό σχέδιο θα 
χαράσσει πολυετή στρατηγική για τον 
προσανατολισμό του περιεχομένου του 
προγράμματος εργασίας (όπως ορίζεται 
στο άρθρο 11), διατηρώντας παράλληλα 
επαρκή ευελιξία με στόχο τη δυνατότητα 
προσαρμογής στην ταχεία εξέλιξη της 
έρευνας, της καινοτομίας και των 
τεχνολογιών, άμεσης ανταπόκρισης σε 
νέες και αναδυόμενες προκλήσεις, σε
απρόβλεπτες ευκαιρίες και κρίσεις. Καθώς 
το πρόγραμμα «Ορίζων Ευρώπη» 
εκτείνεται σε 7 έτη, το οικονομικό, 
κοινωνικό και πολιτικό πλαίσιο εντός του 
οποίου θα λειτουργεί ενδέχεται να 
μεταβληθεί σημαντικά κατά τη διάρκεια 
της εφαρμογής του. Το πρόγραμμα 
«Ορίζων Ευρώπη» θα πρέπει να είναι σε 
θέση να προσαρμόζεται ταχέως στις 
συγκεκριμένες αλλαγές. Θα υπάρχει 
συνεπώς η δυνατότητα για τη 
συμπερίληψη στήριξης δραστηριοτήτων 
πέραν των περιγραφών που εκτίθενται 
κατωτέρω, εφόσον το δικαιολογεί δεόντως 
η αντιμετώπιση σημαντικών εξελίξεων, 
πολιτικών αναγκών ή απρόβλεπτων
γεγονότων, αναγκών πολιτικής ή 
καταστάσεων κρίσης.

Or. en

Τροπολογία 585
Jakop Dalunde
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

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 

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 
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βάσει επιστημονικών και τεχνολογικών 
γνώσεων και καινοτομιών, αλλά θα 
ενσωματώνει τη χρήση των υφιστάμενων 
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.

βάσει επιστημονικών και τεχνολογικών 
γνώσεων και καινοτομιών, αλλά θα 
ενσωματώνει τη χρήση των υφιστάμενων 
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, παράγονται νέες γνώσεις και 
όπου είναι εφικτό δημιουργούνται νέες 
ανταγωνιστικές και βιώσιμες επιχειρήσεις 
και κλάδοι, κοινωνική και επιστημονική 
καινοτομία, ενθαρρύνεται ο 
ανταγωνισμός, ενισχύονται οι ιδιωτικές 
επενδύσεις και διατηρούνται ισότιμοι όροι
ανταγωνισμού στην εσωτερική αγορά.

Or. en

Τροπολογία 586
Anneleen Van Bossuyt

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 
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, 

Κατά την υλοποίηση του προγράμματος 
«Ορίζων Ευρώπη» θα δίδεται ιδιαίτερη 
προσοχή στη διασφάλιση μιας ισόρροπης 
και ευρείας προσέγγισης στην έρευνα και 
την καινοτομία, σε όλα τα στάδια της 
ανάπτυξης, η οποία δεν θα περιορίζεται 
μόνο στην τόνωση της έρευνας αιχμής ή
στην ανάπτυξη νέων διαδικασιών 
προϊόντων και υπηρεσιών βάσει 
επιστημονικών και τεχνολογικών γνώσεων 
και καινοτομιών, αλλά θα ενσωματώνει τη 
χρήση των υφιστάμενων 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 
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ενισχύοντας τις ιδιωτικές επενδύσεις και 
διατηρώντας ισότιμους όρους
ανταγωνισμού στην εσωτερική αγορά.

ανταγωνιστικές επιχειρήσεις και κλάδους, 
ενθαρρύνοντας τον ανταγωνισμό, 
ενισχύοντας τις ιδιωτικές επενδύσεις και 
διατηρώντας ισότιμους όρους 
ανταγωνισμού στην εσωτερική αγορά.

Or. en

Τροπολογία 587
Soledad Cabezón Ruiz, José Blanco López, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández

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 
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.

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 
τεχνολογιών σε νεωτερικές εφαρμογές και 
τη συνεχή βελτίωση, καθώς και στη μη 
τεχνολογική και κοινωνική καινοτομία, 
τον σχεδιασμό και τη δημιουργικότητα. 
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.

Or. es

Τροπολογία 588
Patrizia Toia

Πρόταση απόφασης
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Παράρτημα I – παράγραφος 8 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Μια συστημική, διεπιστημονική και 
διατομεακή προσέγγιση της έρευνας και 
της καινοτομίας διασφαλίζει τη 
δυνατότητα αντιμετώπισης των 
προκλήσεων, την απόκτηση νέας γνώσης 
και τη δυνατότητα να δημιουργηθούν 
ταυτόχρονα νέες ανταγωνιστικές 
επιχειρήσεις και κλάδοι, να ενθαρρυνθεί ο 
ανταγωνισμός, να τονωθούν οι ιδιωτικές 
επενδύσεις και να διατηρηθούν ίσοι όροι 
ανταγωνισμού στην εσωτερική αγορά.

Or. it

Αιτιολόγηση

Ο διατομεακός χαρακτήρας εγγυάται τον πλουραλισμό των απόψεων που είναι αναγκαίος για 
την καινοτομία.

Τροπολογία 589
Jakop Dalunde
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα I – παράγραφος 9

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Για τους πυλώνες «Παγκόσμιες 
προκλήσεις και βιομηχανική 
ανταγωνιστικότητα» και «Ανοικτή 
καινοτομία», η έρευνα και η καινοτομία 
θα συνοδεύονται από δραστηριότητες που 
αναπτύσσονται κοντά στους τελικούς 
χρήστες και στην αγορά, όπως η επίδειξη, 
η πιλοτική εφαρμογή ή η απόδειξη της 
ορθότητας μιας ιδέας, αποκλείοντας 
ωστόσο δραστηριότητες 
εμπορευματοποίησης πέραν της φάσης της 
έρευνας και της καινοτομίας. Επίσης θα 
περιλαμβάνονται δραστηριότητες για τη 
στήριξη της πλευράς της ζήτησης, οι 
οποίες θα συμβάλλουν στην ταχύτερη 
διάθεση και διανομή καινοτόμων 
προϊόντων και υπηρεσιών στην αγορά. Θα 

Για τους πυλώνες «Παγκόσμιες 
κοινωνικές προκλήσεις και οικονομία με 
μηδενικές εκπομπές αερίων 
θερμοκηπίου» και «Καινοτόμος 
Ευρώπη», η έρευνα και η καινοτομία θα 
συνοδεύονται από δραστηριότητες που 
αναπτύσσονται κοντά στους τελικούς 
χρήστες και στην αγορά, όπως η επίδειξη, 
η πιλοτική εφαρμογή ή η απόδειξη της 
ορθότητας μιας ιδέας, αποκλείοντας 
ωστόσο δραστηριότητες 
εμπορευματοποίησης πέραν της φάσης της 
έρευνας και της καινοτομίας. Επίσης θα 
περιλαμβάνονται δραστηριότητες για τη 
στήριξη της πλευράς της ζήτησης, οι 
οποίες θα συμβάλλουν στην ταχύτερη 
διάθεση και διανομή καινοτόμων 
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δοθεί έμφαση στις προσκλήσεις υποβολής 
προτάσεων χωρίς περιοριστικό χαρακτήρα.

προϊόντων και υπηρεσιών στην αγορά. Θα 
δοθεί έμφαση στις προσκλήσεις υποβολής 
προτάσεων χωρίς περιοριστικό χαρακτήρα.

Or. en

Τροπολογία 590
Soledad Cabezón Ruiz, José Blanco López, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, 
Francesc Gambús, Dan Nica

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα I – παράγραφος 9

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Για τους πυλώνες «Παγκόσμιες
προκλήσεις και βιομηχανική 
ανταγωνιστικότητα» και «Ανοικτή 
καινοτομία», η έρευνα και η καινοτομία θα 
συνοδεύονται από δραστηριότητες που 
αναπτύσσονται κοντά στους τελικούς 
χρήστες και στην αγορά, όπως η επίδειξη, 
η πιλοτική εφαρμογή ή η απόδειξη της 
ορθότητας μιας ιδέας, αποκλείοντας 
ωστόσο δραστηριότητες 
εμπορευματοποίησης πέραν της φάσης της 
έρευνας και της καινοτομίας. Επίσης θα 
περιλαμβάνονται δραστηριότητες για τη 
στήριξη της πλευράς της ζήτησης, οι 
οποίες θα συμβάλλουν στην ταχύτερη 
διάθεση και διανομή καινοτόμων 
προϊόντων και υπηρεσιών στην αγορά. Θα 
δοθεί έμφαση στις προσκλήσεις υποβολής 
προτάσεων χωρίς περιοριστικό χαρακτήρα.

Για τους πυλώνες «Κοινωνικές προκλήσεις 
και βιομηχανική ανταγωνιστικότητα» και 
«Ανοικτή καινοτομία», η έρευνα και η 
καινοτομία θα συνοδεύονται από 
δραστηριότητες που αναπτύσσονται κοντά 
στους τελικούς χρήστες και στην αγορά, 
όπως η επίδειξη, η πιλοτική εφαρμογή ή η 
απόδειξη της ορθότητας μιας ιδέας, 
αποκλείοντας ωστόσο δραστηριότητες 
εμπορευματοποίησης πέραν της φάσης της 
έρευνας και της καινοτομίας. Επίσης θα 
περιλαμβάνονται δραστηριότητες για τη 
στήριξη της πλευράς της ζήτησης, οι 
οποίες θα συμβάλλουν στην ταχύτερη 
διάθεση και διανομή καινοτόμων 
προϊόντων και υπηρεσιών στην αγορά. Θα 
δοθεί έμφαση στις προσκλήσεις υποβολής 
προτάσεων χωρίς περιοριστικό χαρακτήρα.

Or. en

Τροπολογία 591
Marian-Jean Marinescu

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα I – παράγραφος 9

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Για τους πυλώνες «Παγκόσμιες 
προκλήσεις και βιομηχανική

Για τους πυλώνες «Ανταγωνιστικότητα» 
και «Ανοικτή καινοτομία», η έρευνα και η 
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ανταγωνιστικότητα» και «Ανοικτή 
καινοτομία», η έρευνα και η καινοτομία θα 
συνοδεύονται από δραστηριότητες που 
αναπτύσσονται κοντά στους τελικούς 
χρήστες και στην αγορά, όπως η επίδειξη, 
η πιλοτική εφαρμογή ή η απόδειξη της 
ορθότητας μιας ιδέας, αποκλείοντας 
ωστόσο δραστηριότητες 
εμπορευματοποίησης πέραν της φάσης της 
έρευνας και της καινοτομίας. Επίσης θα 
περιλαμβάνονται δραστηριότητες για τη 
στήριξη της πλευράς της ζήτησης, οι 
οποίες θα συμβάλλουν στην ταχύτερη 
διάθεση και διανομή καινοτόμων 
προϊόντων και υπηρεσιών στην αγορά. Θα 
δοθεί έμφαση στις προσκλήσεις υποβολής 
προτάσεων χωρίς περιοριστικό χαρακτήρα.

καινοτομία θα συνοδεύονται από 
δραστηριότητες που αναπτύσσονται κοντά 
στους τελικούς χρήστες και στην αγορά, 
όπως η επίδειξη, η πιλοτική εφαρμογή ή η 
απόδειξη της ορθότητας μιας ιδέας, 
αποκλείοντας ωστόσο δραστηριότητες 
εμπορευματοποίησης πέραν της φάσης της 
έρευνας και της καινοτομίας. Επίσης θα 
περιλαμβάνονται δραστηριότητες για τη 
στήριξη της πλευράς της ζήτησης, οι 
οποίες θα συμβάλλουν στην ταχύτερη 
διάθεση και διανομή καινοτόμων 
προϊόντων και υπηρεσιών στην αγορά. Θα 
δοθεί έμφαση στις προσκλήσεις υποβολής 
προτάσεων χωρίς περιοριστικό χαρακτήρα.

Or. en

Τροπολογία 592
Jakop Dalunde
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα I – παράγραφος 10

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Στο πλαίσιο του πυλώνα «Παγκόσμιες 
προκλήσεις και βιομηχανική 
ανταγωνιστικότητα», με βάση την 
εμπειρία από το πρόγραμμα «Ορίζων 
2020», οι κοινωνικές και ανθρωπιστικές 
επιστήμες θα ενσωματωθούν πλήρως σε 
όλες τις ομάδες, συμπεριλαμβανομένων 
συγκεκριμένων και ειδικών 
δραστηριοτήτων. Ομοίως, οι 
δραστηριότητες που αφορούν την έρευνα 
και την καινοτομία στους τομείς της 
θάλασσας και της ναυτιλίας θα 
υλοποιηθούν με στρατηγικό και 
ενοποιημένο τρόπο, σύμφωνα με την 
ολοκληρωμένη θαλάσσια πολιτική, την 
κοινή αλιευτική πολιτική και διεθνείς 
δεσμεύσεις.

διαγράφεται

Or. en
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Αιτιολόγηση

Το περιεχόμενο μεταφέρεται στην τροπολογία στο Παράρτημα Ι παράγραφος 1.

Τροπολογία 593
Rosa D'Amato, Dario Tamburrano

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα I – παράγραφος 10

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Στο πλαίσιο του πυλώνα «Παγκόσμιες 
προκλήσεις και βιομηχανική 
ανταγωνιστικότητα», με βάση την εμπειρία 
από το πρόγραμμα «Ορίζων 2020», οι 
κοινωνικές και ανθρωπιστικές επιστήμες 
θα ενσωματωθούν πλήρως σε όλες τις 
ομάδες, συμπεριλαμβανομένων 
συγκεκριμένων και ειδικών 
δραστηριοτήτων. Ομοίως, οι 
δραστηριότητες που αφορούν την έρευνα 
και την καινοτομία στους τομείς της 
θάλασσας και της ναυτιλίας θα 
υλοποιηθούν με στρατηγικό και 
ενοποιημένο τρόπο, σύμφωνα με την 
ολοκληρωμένη θαλάσσια πολιτική, την 
κοινή αλιευτική πολιτική και διεθνείς 
δεσμεύσεις.

Στο πλαίσιο του πυλώνα «Παγκόσμιες 
προκλήσεις και βιομηχανική 
ανταγωνιστικότητα», με βάση την εμπειρία 
από το πρόγραμμα «Ορίζων 2020», οι 
κοινωνικές και ανθρωπιστικές επιστήμες 
θα ενσωματωθούν πλήρως σε όλες τις 
ομάδες, συμπεριλαμβανομένων 
συγκεκριμένων τομέων παρέμβασης και 
ειδικών δραστηριοτήτων. Ομοίως, οι 
δραστηριότητες που αφορούν την έρευνα 
και την καινοτομία στους τομείς της 
θάλασσας και της ναυτιλίας θα 
υλοποιηθούν με στρατηγικό και 
ενοποιημένο τρόπο, σύμφωνα με την 
ολοκληρωμένη θαλάσσια πολιτική, την 
κοινή αλιευτική πολιτική και διεθνείς 
δεσμεύσεις.

Or. en

Τροπολογία 594
Soledad Cabezón Ruiz, José Blanco López, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα I – παράγραφος 10

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Στο πλαίσιο του πυλώνα «Παγκόσμιες
προκλήσεις και βιομηχανική 
ανταγωνιστικότητα», με βάση την εμπειρία 
από το πρόγραμμα «Ορίζων 2020», οι 
κοινωνικές και ανθρωπιστικές επιστήμες 
θα ενσωματωθούν πλήρως σε όλες τις 
ομάδες, συμπεριλαμβανομένων 

Στο πλαίσιο του πυλώνα «Κοινωνικές
προκλήσεις και βιομηχανική 
ανταγωνιστικότητα», με βάση την εμπειρία 
από το πρόγραμμα «Ορίζων 2020», οι 
κοινωνικές και ανθρωπιστικές επιστήμες 
και ο σχεδιασμός θα ενσωματωθούν 
πλήρως σε όλες τις ομάδες, 
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συγκεκριμένων και ειδικών 
δραστηριοτήτων. Ομοίως, οι 
δραστηριότητες που αφορούν την έρευνα 
και την καινοτομία στους τομείς της 
θάλασσας και της ναυτιλίας θα 
υλοποιηθούν με στρατηγικό και 
ενοποιημένο τρόπο, σύμφωνα με την 
ολοκληρωμένη θαλάσσια πολιτική, την 
κοινή αλιευτική πολιτική και διεθνείς 
δεσμεύσεις.

συμπεριλαμβανομένων συγκεκριμένων και 
ειδικών δραστηριοτήτων. Ομοίως, οι 
δραστηριότητες που αφορούν την έρευνα 
και την καινοτομία στους τομείς της 
θάλασσας και της ναυτιλίας θα 
υλοποιηθούν με στρατηγικό και 
ενοποιημένο τρόπο, σύμφωνα με την 
ολοκληρωμένη θαλάσσια πολιτική, την 
κοινή αλιευτική πολιτική και διεθνείς 
δεσμεύσεις.

Or. es

Τροπολογία 595
Soledad Cabezón Ruiz, José Blanco López, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, 
Francesc Gambús, Dan Nica

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα I – παράγραφος 10

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Στο πλαίσιο του πυλώνα «Παγκόσμιες
προκλήσεις και βιομηχανική 
ανταγωνιστικότητα», με βάση την εμπειρία 
από το πρόγραμμα «Ορίζων 2020», οι 
κοινωνικές και ανθρωπιστικές επιστήμες 
θα ενσωματωθούν πλήρως σε όλες τις 
ομάδες, συμπεριλαμβανομένων 
συγκεκριμένων και ειδικών 
δραστηριοτήτων. Ομοίως, οι 
δραστηριότητες που αφορούν την έρευνα 
και την καινοτομία στους τομείς της 
θάλασσας και της ναυτιλίας θα 
υλοποιηθούν με στρατηγικό και 
ενοποιημένο τρόπο, σύμφωνα με την 
ολοκληρωμένη θαλάσσια πολιτική, την 
κοινή αλιευτική πολιτική και διεθνείς 
δεσμεύσεις.

Στο πλαίσιο του πυλώνα «Κοινωνικές
προκλήσεις και βιομηχανική 
ανταγωνιστικότητα», με βάση την εμπειρία 
από το πρόγραμμα «Ορίζων 2020», οι 
κοινωνικές και ανθρωπιστικές επιστήμες 
θα ενσωματωθούν πλήρως σε όλες τις 
ομάδες, συμπεριλαμβανομένων 
συγκεκριμένων και ειδικών 
δραστηριοτήτων. Ομοίως, οι 
δραστηριότητες που αφορούν την έρευνα 
και την καινοτομία στους τομείς της 
θάλασσας και της ναυτιλίας θα 
υλοποιηθούν με στρατηγικό και 
ενοποιημένο τρόπο, σύμφωνα με την 
ολοκληρωμένη θαλάσσια πολιτική, την 
κοινή αλιευτική πολιτική και διεθνείς 
δεσμεύσεις.

Or. en

Τροπολογία 596
Marian-Jean Marinescu

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα I – παράγραφος 10
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Στο πλαίσιο του πυλώνα «Παγκόσμιες 
προκλήσεις και βιομηχανική
ανταγωνιστικότητα», με βάση την εμπειρία 
από το πρόγραμμα «Ορίζων 2020», οι 
κοινωνικές και ανθρωπιστικές επιστήμες 
θα ενσωματωθούν πλήρως σε όλες τις 
ομάδες, συμπεριλαμβανομένων 
συγκεκριμένων και ειδικών 
δραστηριοτήτων. Ομοίως, οι 
δραστηριότητες που αφορούν την έρευνα 
και την καινοτομία στους τομείς της 
θάλασσας και της ναυτιλίας θα 
υλοποιηθούν με στρατηγικό και 
ενοποιημένο τρόπο, σύμφωνα με την 
ολοκληρωμένη θαλάσσια πολιτική, την 
κοινή αλιευτική πολιτική και διεθνείς 
δεσμεύσεις.

Στο πλαίσιο του πυλώνα 
«Ανταγωνιστικότητα», με βάση την 
εμπειρία από το πρόγραμμα «Ορίζων 
2020», οι κοινωνικές και ανθρωπιστικές 
επιστήμες θα ενσωματωθούν πλήρως σε 
όλες τις ομάδες, συμπεριλαμβανομένων 
συγκεκριμένων και ειδικών 
δραστηριοτήτων. Ομοίως, οι 
δραστηριότητες που αφορούν την έρευνα 
και την καινοτομία στους τομείς της 
θάλασσας και της ναυτιλίας θα 
υλοποιηθούν με στρατηγικό και 
ενοποιημένο τρόπο, σύμφωνα με την 
ολοκληρωμένη θαλάσσια πολιτική, την 
κοινή αλιευτική πολιτική και διεθνείς 
δεσμεύσεις.

Or. en

Τροπολογία 597
Jakop Dalunde
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα I – παράγραφος 11

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Οι «εμβληματικές FET» που στηρίζονται 
στο πλαίσιο του προγράμματος «Ορίζων 
2020» θα εξακολουθήσουν να στηρίζονται 
στο πλαίσιο του παρόντος προγράμματος. 
Καθώς παρουσιάζουν ουσιαστικές 
αναλογίες με τις αποστολές, άλλες 
«εμβληματικές FET», εφόσον υπάρχουν, 
θα στηριχθούν στο πλαίσιο του παρόντος 
προγράμματος-πλαισίου ως αποστολές 
που προσανατολίζονται προς τις 
μελλοντικές και τις αναδυόμενες 
τεχνολογίες.

διαγράφεται

Or. en
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Αιτιολόγηση

Το περιεχόμενο μεταφέρεται στην τροπολογία στο Παράρτημα Ι παράγραφος 1.

Τροπολογία 598
Barbara Kudrycka, Michał Boni, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Elżbieta Katarzyna 
Łukacijewska

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα I – παράγραφος 11

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Οι «εμβληματικές FET» που στηρίζονται 
στο πλαίσιο του προγράμματος «Ορίζων 
2020» θα εξακολουθήσουν να στηρίζονται 
στο πλαίσιο του παρόντος προγράμματος. 
Καθώς παρουσιάζουν ουσιαστικές 
αναλογίες με τις αποστολές, άλλες 
«εμβληματικές FET», εφόσον υπάρχουν, 
θα στηριχθούν στο πλαίσιο του παρόντος 
προγράμματος-πλαισίου ως αποστολές που 
προσανατολίζονται προς τις μελλοντικές 
και τις αναδυόμενες τεχνολογίες.

Οι «εμβληματικές FET» που στηρίζονται 
στο πλαίσιο του προγράμματος «Ορίζων 
2020», οι οποίες έχουν αποδεδειγμένα 
οφέλη για την Ένωση, παρέχουν σαφή 
ενωσιακή προστιθέμενη αξία, 
συμβάλλουν σημαντικά στην 
ανταγωνιστικότητα της ΕΕ σε παγκόσμιο 
επίπεδο, ενισχύουν την ενωσιακή βάση 
γνώσης και συντελούν στη βελτίωση της 
ευημερίας των πολιτών της ΕΕ, θα 
εξακολουθήσουν να στηρίζονται στο 
πλαίσιο του παρόντος προγράμματος. 
Καθώς παρουσιάζουν ουσιαστικές 
αναλογίες με τις αποστολές, άλλες 
«εμβληματικές FET», εφόσον υπάρχουν, 
θα στηριχθούν στο πλαίσιο του παρόντος 
προγράμματος-πλαισίου ως αποστολές που 
προσανατολίζονται προς τις μελλοντικές 
και τις αναδυόμενες τεχνολογίες.

Or. en

Τροπολογία 599
Barbara Kappel

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα I – παράγραφος 11

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Οι «εμβληματικές FET» που στηρίζονται 
στο πλαίσιο του προγράμματος «Ορίζων 
2020» θα εξακολουθήσουν να στηρίζονται 
στο πλαίσιο του παρόντος προγράμματος. 

Οι «εμβληματικές FET» που στηρίζονται 
στο πλαίσιο του προγράμματος «Ορίζων 
2020» θα εξακολουθήσουν να στηρίζονται 
στο πλαίσιο του παρόντος προγράμματος. 
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Καθώς παρουσιάζουν ουσιαστικές 
αναλογίες με τις αποστολές, άλλες 
«εμβληματικές FET», εφόσον υπάρχουν, 
θα στηριχθούν στο πλαίσιο του παρόντος 
προγράμματος-πλαισίου ως αποστολές που 
προσανατολίζονται προς τις μελλοντικές 
και τις αναδυόμενες τεχνολογίες.

Καθώς παρουσιάζουν ουσιαστικές 
αναλογίες με τις αποστολές, άλλες 
«εμβληματικές FET», εφόσον υπάρχουν, 
μπορούν να στηριχθούν στο πλαίσιο του 
παρόντος προγράμματος-πλαισίου ως 
αποστολές που προσανατολίζονται προς
τις μελλοντικές και τις αναδυόμενες 
τεχνολογίες.

Or. en

Αιτιολόγηση

Οι εμβληματικές πρωτοβουλίες FET είναι όντως παρόμοιες με την έννοια των αποστολών, 
αλλά οι υφιστάμενες εμβληματικές πρωτοβουλίες FET δεν πληρούν αυτομάτως όλες τις 
προϋποθέσεις για να ταξινομηθούν ως αποστολές.

Τροπολογία 600
Nadine Morano

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα I – παράγραφος 12

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Οι διάλογοι για τη συνεργασία στον τομέα 
της επιστήμης και της τεχνολογίας με τους 
διεθνείς εταίρους της ΕΕ και οι πολιτικοί 
διάλογοι με τις κύριες περιφέρειες του 
κόσμου θα συνεισφέρουν σημαντικά στον 
συστηματικό προσδιορισμό ευκαιριών για 
συνεργασία, οι οποίες, σε συνδυασμό με τη 
διαφοροποίηση ανά χώρα/περιφέρεια, θα 
υποστηρίξουν τον καθορισμό 
προτεραιοτήτων.

Οι διάλογοι για τη συνεργασία στον τομέα 
της επιστήμης και της τεχνολογίας με τους 
διεθνείς εταίρους της ΕΕ και οι πολιτικοί 
διάλογοι με τις κύριες περιφέρειες του 
κόσμου θα συνεισφέρουν σημαντικά στον 
συστηματικό προσδιορισμό ευκαιριών για 
συνεργασία, οι οποίες, σε συνδυασμό με τη 
διαφοροποίηση ανά χώρα/περιφέρεια, θα 
υποστηρίξουν τον καθορισμό 
προτεραιοτήτων. Οι διάλογοι αυτοί θα 
βασίζονται στις κατάλληλες 
διαβουλεύσεις με τα κράτη μέλη, αλλά και 
με δημόσιους και ιδιωτικούς 
ερευνητικούς εταίρους.

Or. fr

Τροπολογία 601
Christian Ehler

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα I – παράγραφος 12
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Οι διάλογοι για τη συνεργασία στον τομέα 
της επιστήμης και της τεχνολογίας με τους 
διεθνείς εταίρους της ΕΕ και οι πολιτικοί 
διάλογοι με τις κύριες περιφέρειες του 
κόσμου θα συνεισφέρουν σημαντικά στον 
συστηματικό προσδιορισμό ευκαιριών για 
συνεργασία, οι οποίες, σε συνδυασμό με τη 
διαφοροποίηση ανά χώρα/περιφέρεια, θα 
υποστηρίξουν τον καθορισμό 
προτεραιοτήτων.

Η συνεργασία στον τομέα της επιστήμης 
και της τεχνολογίας με τους διεθνείς 
εταίρους της ΕΕ και οι πολιτικοί διάλογοι 
με τις κύριες περιφέρειες του κόσμου θα 
συνεισφέρουν σημαντικά στον 
συστηματικό προσδιορισμό ευκαιριών για 
συνεργασία, οι οποίες, σε συνδυασμό με τη 
διαφοροποίηση ανά χώρα/περιφέρεια, θα 
υποστηρίξουν τον καθορισμό 
προτεραιοτήτων.

Or. en

Τροπολογία 602
Jakop Dalunde
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα I – παράγραφος 13

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Παρά το γεγονός ότι η έμφαση του 
Ευρωπαϊκού Ινστιτούτου Καινοτομίας 
και Τεχνολογίας (EIΚT) στα 
οικοσυστήματα καινοτομίας έχει ως 
φυσικό επακόλουθο την ένταξή του στον 
πυλώνα «Ανοικτή καινοτομία» του 
προγράμματος «Ορίζων Ευρώπη», ο 
σχεδιασμός των κοινοτήτων γνώσης και 
καινοτομίας (ΚΓΚ) του EIΚT θα 
ευθυγραμμιστεί μέσω της διαδικασίας 
στρατηγικού σχεδιασμού με τον πυλώνα 
«Παγκόσμιες προκλήσεις και 
βιομηχανική ανταγωνιστικότητα».

διαγράφεται

Or. en

Αιτιολόγηση

Το περιεχόμενο μεταφέρεται στην τροπολογία στο Παράρτημα Ι παράγραφος 1.

Τροπολογία 603



PE625.595v01-00 26/98 AM\1159886EL.docx

EL

Soledad Cabezón Ruiz, José Blanco López, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, 
Francesc Gambús, Dan Nica

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα I – παράγραφος 13

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Παρά το γεγονός ότι η έμφαση του 
Ευρωπαϊκού Ινστιτούτου Καινοτομίας και 
Τεχνολογίας (EIΚT) στα οικοσυστήματα 
καινοτομίας έχει ως φυσικό επακόλουθο 
την ένταξή του στον πυλώνα «Ανοικτή 
καινοτομία» του προγράμματος «Ορίζων 
Ευρώπη», ο σχεδιασμός των κοινοτήτων 
γνώσης και καινοτομίας (ΚΓΚ) του EIΚT 
θα ευθυγραμμιστεί μέσω της διαδικασίας 
στρατηγικού σχεδιασμού με τον πυλώνα 
«Παγκόσμιες προκλήσεις και βιομηχανική 
ανταγωνιστικότητα».

Παρά το γεγονός ότι η έμφαση του 
Ευρωπαϊκού Ινστιτούτου Καινοτομίας και 
Τεχνολογίας (EIΚT) στα οικοσυστήματα 
καινοτομίας έχει ως φυσικό επακόλουθο 
την ένταξή του στον πυλώνα «Ανοικτή 
καινοτομία» του προγράμματος «Ορίζων 
Ευρώπη», ο σχεδιασμός των κοινοτήτων 
γνώσης και καινοτομίας (ΚΓΚ) του EIΚT 
θα ευθυγραμμιστεί μέσω της διαδικασίας 
στρατηγικού σχεδιασμού με τον πυλώνα 
«Κοινωνικές προκλήσεις και βιομηχανική 
ανταγωνιστικότητα».

Or. en

Τροπολογία 604
Marian-Jean Marinescu

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα I – παράγραφος 14

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Το πρόγραμμα «Ορίζων Ευρώπη» θα 
προσφέρει ειδική στήριξη για την ανοικτή 
πρόσβαση σε επιστημονικές δημοσιεύσεις, 
σε  αρχεία καταγραφής γνώσης και σε 
άλλες πηγές δεδομένων. Θα στηριχθούν 
ενέργειες διάδοσης της γνώσης, επίσης από 
τη συνεργασία με άλλα ενωσιακά 
προγράμματα, συμπεριλαμβανομένης 
ομαδοποίησης των αποτελεσμάτων και των 
δεδομένων στην κατάλληλη γλώσσα και 
μορφή για το στοχευόμενο κοινό και 
δίκτυα, για τους πολίτες, τη βιομηχανία, τη 
δημόσια διοίκηση, τον ακαδημαϊκό κόσμο, 
τις οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών 
και τους φορείς χάραξης πολιτικής. Προς 
τον σκοπό αυτό, το πρόγραμμα «Ορίζων 
Ευρώπη» μπορεί να χρησιμοποιεί 
προηγμένες τεχνολογίες και εργαλεία 

Το πρόγραμμα «Ορίζων Ευρώπη» θα 
προσφέρει ειδική στήριξη για την ανοικτή 
πρόσβαση σε επιστημονικές δημοσιεύσεις, 
σε αρχεία καταγραφής γνώσης και σε 
άλλες πηγές δεδομένων. Θα στηριχθούν 
ενέργειες διάδοσης της γνώσης, επίσης από 
τη συνεργασία με άλλα ενωσιακά 
προγράμματα, συμπεριλαμβανομένης 
ομαδοποίησης των αποτελεσμάτων και των 
δεδομένων στην κατάλληλη γλώσσα και 
μορφή για το στοχευόμενο κοινό και 
δίκτυα, για τους πολίτες, τη βιομηχανία, τη 
δημόσια διοίκηση, τον ακαδημαϊκό κόσμο, 
τις οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών 
και τους φορείς χάραξης πολιτικής. Προς 
τον σκοπό αυτό, το πρόγραμμα «Ορίζων 
Ευρώπη» μπορεί να χρησιμοποιεί 
προηγμένες τεχνολογίες και εργαλεία 
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πληροφοριών. πληροφοριών.
Η Επιτροπή θα εφαρμόσει ένα μέσο για 
τη δημοσιοποίηση σε πραγματικό χρόνο 
της εφαρμογής του προγράμματος, 
συμπεριλαμβανομένων δεδομένων 
σχετικά με τους συμμετέχοντες, τα ποσά 
χρηματοδότησης, τα αποτελέσματα και 
την υιοθέτηση από την αγορά.

Or. en

Τροπολογία 605
David Borrelli

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα I – παράγραφος 15

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Θα υπάρχει κατάλληλη στήριξη για 
μηχανισμούς προβολής του προγράμματος 
σε πιθανούς υποψηφίους (π.χ. εθνικά 
σημεία επαφής).

Θα υπάρχει κατάλληλη στήριξη για 
μηχανισμούς προβολής του προγράμματος 
σε πιθανούς υποψηφίους. Η Επιτροπή θα 
δημιουργήσει ένα σύστημα εθνικών 
σημείων επαφής ως ουσιαστική 
συνιστώσα της εφαρμογής του 
προγράμματος «Ορίζων», με βάση την 
εμπειρία των προηγούμενων
προγραμμάτων-πλαισίων, ώστε να 
εξασφαλιστεί ότι το πρόγραμμα 
καθίσταται γνωστό και εύκολα 
προσβάσιμο σε όλους τους δυνητικούς 
αιτούντες, ανεξάρτητα από τον τομέα ή 
τον επιστημονικό κλάδο.

Or. en

Τροπολογία 606
Miapetra Kumpula-Natri

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα I – παράγραφος 17

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η Επιτροπή θα θεσπίσει ολοκληρωμένη
δέσμη μέτρων για την εκμετάλλευση των 
αποτελεσμάτων του προγράμματος 

Η Επιτροπή θα θεσπίσει ολοκληρωμένη 
δέσμη μέτρων για την εκμετάλλευση των 
αποτελεσμάτων του προγράμματος 
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«Ορίζων Ευρώπη» και των παραγόμενων 
γνώσεων. Το γεγονός αυτό θα επιταχύνει 
την εκμετάλλευση προς την κατεύθυνση 
της υιοθέτησης από την αγορά, ενώ θα 
ενισχύσει τον αντίκτυπο του 
προγράμματος.

«Ορίζων Ευρώπη» και των παραγόμενων 
γνώσεων. Το γεγονός αυτό θα επιταχύνει 
την εκμετάλλευση προς την κατεύθυνση 
της υιοθέτησης από την αγορά, ενώ θα 
ενισχύσει τον αντίκτυπο του 
προγράμματος. Ιδιαίτερη προσοχή θα 
δοθεί σε επαναστατικές νέες και 
αναδυόμενες καινοτομίες, π.χ. που 
χρηματοδοτούνται μέσω του Ευρωπαϊκού 
Συμβουλίου Καινοτομίας, καθώς και στη 
δυνατότητα κλιμάκωσης αυτών των 
καινοτομιών.

Or. en

Τροπολογία 607
Seán Kelly, Mairead McGuinness, Brian Hayes, Deirdre Clune

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 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 
αμφόπλευρων δράσεων. Με βάση το 
αμοιβαίο όφελος, εταίροι από όλο τον 
κόσμο, συμπεριλαμβανομένων εταίρων 
από τους τομείς της έρευνας και της 
εκπαίδευσης, τη βιομηχανία, την 
κυβέρνηση και τις ΜΚΟ, 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. Η μεταφορά 
γνώσεων, ικανοτήτων και υποδομών 
μεταξύ των εταίρων σε διεθνές επίπεδο 
θα ευνοήσει κοινές προσεγγίσεις 
και κανονιστικές ρυθμίσεις που θα 
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οδηγήσουν σε συνεργικές συναλλαγές 
μεταξύ των δύο πλευρών.

Or. en

Τροπολογία 608
Nadine Morano

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 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. Με στόχο τη 
μεγιστοποίηση των αποτελεσμάτων, οι 
συμφωνίες συνεργασίας θα στοχεύουν 
στην ευθυγράμμιση των στόχων και των 
προϋπολογισμών των διεθνών εταίρων.

Or. fr

Τροπολογία 609
Marisa Matias, Νεοκλής Συλικιώτης, Lola Sánchez Caldentey

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα I – παράγραφος 19α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η συμμετοχή στη διεθνή συνεργασία 
και η σύναψη συμφωνιών διεθνούς 
συνεργασίας υπόκεινται στον σεβασμό 
των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και στη 
δέουσα τήρηση των αρχών που 



PE625.595v01-00 30/98 AM\1159886EL.docx

EL

αναγνωρίζονται από τον Χάρτη των 
Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της ΕΕ.

Or. en

Τροπολογία 610
Seán Kelly, Mairead McGuinness, Brian Hayes, Deirdre Clune

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα I – παράγραφος 20

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 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 σύμπραξη και
συνεργασία θα διαμορφωθούν γύρω από 
κοινούς στόχους που απαιτούν διεθνή 
συνεργασία. Αυτό θα διευκολύνει η 
συνεργασία των ευρωπαίων ερευνητών με 
τους καλύτερους ερευνητές στον κλάδο 
τους.

Or. en

Τροπολογία 611
Jakop Dalunde
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα I – παράγραφος 20

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 

Η διεθνής κοινή δράση θα εξασφαλίσει την 
αποτελεσματική αντιμετώπιση των 
παγκόσμιων κοινωνικών προκλήσεων που 
συγκεκριμενοποιούνται στους στόχους
βιώσιμης ανάπτυξης και στη Συμφωνία 
του Παρισιού, την πρόσβαση στα 
μεγαλύτερα ταλέντα, την 
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προσφοράς και της ζήτησης καινοτόμων 
λύσεων.

εμπειρογνωμοσύνη και τους πόρους 
παγκοσμίως, καθώς και την ενίσχυση της 
προσφοράς και της ζήτησης καινοτόμων 
λύσεων.

Or. en

Τροπολογία 612
Patrizia Toia

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα I – παράγραφος 23

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Κατ’ εξαίρεση, σε περιπτώσεις 
δικαιολογημένες από την απαίτηση 
διορισμού των καλύτερων διαθέσιμων 
εμπειρογνωμόνων και/ή από το 
περιορισμένο μέγεθος της ομάδας 
εξειδικευμένων εμπειρογνωμόνων, 
ανεξάρτητοι εμπειρογνώμονες που 
επικουρούν ή συμμετέχουν στην επιτροπή 
αξιολόγησης μπορούν να αξιολογούν 
συγκεκριμένες προτάσεις για τις οποίες 
δηλώνουν ενδεχόμενο ενδιαφέρον. Στη 
συγκεκριμένη περίπτωση, η Επιτροπή ή ο 
φορέας χρηματοδότησης λαμβάνουν όλα 
τα απαραίτητα διορθωτικά μέτρα για την 
εξασφάλιση της ακεραιότητας της 
διαδικασίας αξιολόγησης. Η διαχείριση 
της διαδικασίας αξιολόγησης θα γίνεται 
αναλόγως, συμπεριλαμβάνοντας ένα 
στάδιο που θα ενέχει την αλληλεπίδραση 
μεταξύ των διαφόρων εμπειρογνωμόνων.  
Η επιτροπή αξιολόγησης θα λαμβάνει 
υπόψη τις ιδιαίτερες περιστάσεις για τον 
προσδιορισμό των προτάσεων προς 
χρηματοδότηση.

διαγράφεται·

Or. it

Αιτιολόγηση

Είναι αναγκαίο να εξαλειφθούν όλα τα μέτρα που θα μπορούσαν να προκαλέσουν έστω και μία 
σύγκρουση συμφερόντων.
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Τροπολογία 613
Jakop Dalunde
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα I – παράγραφος 23

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Κατ’ εξαίρεση, σε περιπτώσεις 
δικαιολογημένες από την απαίτηση 
διορισμού των καλύτερων διαθέσιμων 
εμπειρογνωμόνων και/ή από το 
περιορισμένο μέγεθος της ομάδας 
εξειδικευμένων εμπειρογνωμόνων, 
ανεξάρτητοι εμπειρογνώμονες που 
επικουρούν ή συμμετέχουν στην επιτροπή 
αξιολόγησης μπορούν να αξιολογούν 
συγκεκριμένες προτάσεις για τις οποίες 
δηλώνουν ενδεχόμενο ενδιαφέρον. Στη 
συγκεκριμένη περίπτωση, η Επιτροπή ή ο 
φορέας χρηματοδότησης λαμβάνουν όλα 
τα απαραίτητα διορθωτικά μέτρα για την 
εξασφάλιση της ακεραιότητας της 
διαδικασίας αξιολόγησης. Η διαχείριση 
της διαδικασίας αξιολόγησης θα γίνεται 
αναλόγως, συμπεριλαμβάνοντας ένα 
στάδιο που θα ενέχει την αλληλεπίδραση 
μεταξύ των διαφόρων εμπειρογνωμόνων.  
Η επιτροπή αξιολόγησης θα λαμβάνει 
υπόψη τις ιδιαίτερες περιστάσεις για τον 
προσδιορισμό των προτάσεων προς 
χρηματοδότηση.

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 614
Jakop Dalunde
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα I – μέρος – τίτλος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ΑΝΟΙΚΤΗΕΠΙΣΤΗΜΗ I ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΑΡΙΣΤΕΙΑΣ

Or. en



AM\1159886EL.docx 33/98 PE625.595v01-00

EL

Τροπολογία 615
Rosa D'Amato, Dario Tamburrano

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα I – μέρος Ι – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η αναζήτηση επιτευγμάτων στην 
κατανόηση και την απόκτηση γνώσεων· οι 
εγκαταστάσεις παγκόσμιας κλάσης που 
απαιτούνται για την επίτευξη αυτού του 
στόχου, συμπεριλαμβανομένων των 
φυσικών υποδομών και των υποδομών 
γνώσης για την έρευνα και την καινοτομία, 
καθώς και τα μέσα για την ανοικτή 
διάδοση και την ανταλλαγή γνώσεων· και 
η επαρκής προσφορά άριστων ερευνητών· 
βρίσκονται στο επίκεντρο της οικονομικής, 
κοινωνικής και πολιτιστικής προόδου σε 
όλες τις μορφές της.

Η κατάλληλη προσφορά ταλαντούχων 
ερευνητών και φορέων καινοτομίας, η 
αναζήτηση επιτευγμάτων στην κατανόηση 
και την απόκτηση γνώσεων· οι 
εγκαταστάσεις παγκόσμιας κλάσης που 
απαιτούνται για την επίτευξη αυτού του 
στόχου, συμπεριλαμβανομένων των 
φυσικών και ηλεκτρονικών υποδομών και 
των υποδομών γνώσης για την έρευνα και 
την καινοτομία, καθώς και τα μέσα για την 
ανοικτή διάδοση και την ανταλλαγή 
γνώσεων· και η επαρκής προσφορά 
άριστων ερευνητών· βρίσκονται στο 
επίκεντρο της οικονομικής, κοινωνικής και 
πολιτιστικής προόδου σε όλες τις μορφές 
της.

Or. en

Αιτιολόγηση

Το ανθρώπινο δυναμικό, δηλαδή οι ερευνητές και οι φορείς καινοτομίας, θα πρέπει να 
προηγείται.

Τροπολογία 616
Rosa D'Amato, Dario Tamburrano

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα I – μέρος Ι – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η ανοικτή επιστήμη αριστείας συνδέεται 
άρρηκτα με την επίτευξη της 
πρωτοποριακής καινοτομίας 
παγκοσμίως. Οι μεταβολές του 
επιστημονικού και τεχνολογικού
παραδείγματος διαπιστώθηκε ότι 
αποτελούν τους κύριους μοχλούς αύξησης 

Η επίτευξη της πρωτοποριακής 
καινοτομίας παγκοσμίως συνδέεται 
άρρηκτα με την πρόοδο της ανοικτής 
επιστήμης υψηλής ποιότητας. Οι 
μεταβολές του επιστημονικού, 
τεχνολογικού παραδείγματος και 
κοινωνικού παραδείγματος, υπό σωστή 
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της παραγωγικότητας, 
ανταγωνιστικότητας, πλούτου, βιώσιμης 
ανάπτυξης και κοινωνικής προόδου. 
Ιστορικά οι εν λόγω μεταβολές του 
παραδείγματος συνήθως προέκυπταν από 
την επιστημονική βάση του δημόσιου
τομέα πριν αποτελέσουν τα θεμέλια 
εντελώς νέων βιομηχανιών και τομέων.

και συνετή καθοδήγηση, θα μπορούσαν 
να αποτελέσουν τους κύριους μοχλούς για 
κοινωνική πρόοδο χωρίς αποκλεισμούς, 
για τη μετάβαση σε μια οικονομία 
μηδενικών εκπομπών αερίων του 
θερμοκηπίου έως το 2050 το 
αργότερο, για 
ευημερία, ανταγωνιστικότητα 
και διάχυση του πλούτου. Ιστορικά οι εν 
λόγω μεταβολές του παραδείγματος 
συνήθως προέκυπταν από την έρευνα που 
χρηματοδοτείται από τον δημόσιο τομέα 
πριν αποτελέσουν τα θεμέλια για συνολική 
κοινωνική πρόοδο.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η καινοτομία εξαρτάται από την επιστήμη και προέρχεται από την επιστήμη, και όχι το 
αντίστροφο. Επιπλέον, δεν έχουμε ένα όραμα που να συνεπάγεται ότι οι μεταβολές 
παραδείγματος θα είναι αυτόματα ορθές και δίκαιες.

Τροπολογία 617
Marisa Matias, Νεοκλής Συλικιώτης, Lola Sánchez Caldentey

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα I – μέρος Ι – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η ανοικτή επιστήμη αριστείας συνδέεται 
άρρηκτα με την επίτευξη της 
πρωτοποριακής καινοτομίας παγκοσμίως. 
Οι μεταβολές του επιστημονικού και 
τεχνολογικού παραδείγματος 
διαπιστώθηκε ότι αποτελούν τους κύριους 
μοχλούς αύξησης της παραγωγικότητας, 
ανταγωνιστικότητας, πλούτου, βιώσιμης 
ανάπτυξης και κοινωνικής προόδου. 
Ιστορικά οι εν λόγω μεταβολές του 
παραδείγματος συνήθως προέκυπταν από 
την επιστημονική βάση του δημόσιου 
τομέα πριν αποτελέσουν τα θεμέλια 
εντελώς νέων βιομηχανιών και τομέων.

Η ανοικτή επιστήμη αριστείας συνδέεται 
άρρηκτα με την επίτευξη της 
πρωτοποριακής καινοτομίας παγκοσμίως. 
Οι μεταβολές του επιστημονικού και 
τεχνολογικού παραδείγματος 
διαπιστώθηκε ότι αποτελούν τους κύριους 
μοχλούς αύξησης της παραγωγικότητας, 
συνεργασίας, πλούτου, βιώσιμης και 
οικολογικής ανάπτυξης και κοινωνικής 
προόδου και ένταξης. Ιστορικά οι εν λόγω 
μεταβολές του παραδείγματος συνήθως 
προέκυπταν από την επιστημονική βάση 
του δημόσιου τομέα πριν αποτελέσουν τα 
θεμέλια εντελώς νέων βιομηχανιών και 
τομέων.

Or. en
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Τροπολογία 618
Jakop Dalunde
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα I – μέρος Ι – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η ανοικτή επιστήμη αριστείας συνδέεται 
άρρηκτα με την επίτευξη της 
πρωτοποριακής καινοτομίας παγκοσμίως. 
Οι μεταβολές του επιστημονικού και 
τεχνολογικού παραδείγματος 
διαπιστώθηκε ότι αποτελούν τους κύριους 
μοχλούς αύξησης της παραγωγικότητας, 
ανταγωνιστικότητας, πλούτου, βιώσιμης 
ανάπτυξης και κοινωνικής προόδου. 
Ιστορικά οι εν λόγω μεταβολές του 
παραδείγματος συνήθως προέκυπταν από 
την επιστημονική βάση του δημόσιου 
τομέα πριν αποτελέσουν τα θεμέλια 
εντελώς νέων βιομηχανιών και τομέων.

Η ανοικτή επιστήμη αριστείας συνδέεται 
άρρηκτα με την επίτευξη της 
πρωτοποριακής καινοτομίας παγκοσμίως. 
Οι μεταβολές του επιστημονικού και 
τεχνολογικού παραδείγματος 
διαπιστώθηκε ότι αποτελούν τους κύριους 
μοχλούς βιώσιμης μεγέθυνσης χωρίς 
αποκλεισμούς, ανταγωνιστικότητας, 
πλούτου, βιώσιμης ανάπτυξης και 
κοινωνικής προόδου. Ιστορικά οι εν λόγω 
μεταβολές του παραδείγματος συνήθως 
προέκυπταν από την επιστημονική βάση 
του δημόσιου τομέα πριν αποτελέσουν τα 
θεμέλια εντελώς νέων βιομηχανιών και 
τομέων.

Or. en

Τροπολογία 619
Rosa D'Amato, Dario Tamburrano

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα I – μέρος Ι – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Οι δημόσιες επενδύσεις στην έρευνα, ιδίως 
μέσω πανεπιστημίων και δημόσιων 
ερευνητικών ιδρυμάτων και ερευνητικών 
εγκαταστάσεων, αναλαμβάνουν συχνά την 
πιο μακροπρόθεσμη και υψηλότερου 
κινδύνου έρευνα και συμπληρώνουν τις 
δραστηριότητες του ιδιωτικού τομέα. 
Εκτός αυτού, δημιουργούν δεξιότητες, 
τεχνογνωσία και εμπειρία, νέα 
επιστημονικά μέσα και μεθοδολογίες, 
καθώς επίσης και δίκτυα μετάδοσης των 
πιο πρόσφατων γνώσεων.

Οι δημόσιες επενδύσεις στην έρευνα, ιδίως 
μέσω πανεπιστημίων και δημόσιων 
ερευνητικών ιδρυμάτων και ερευνητικών 
εγκαταστάσεων, αναλαμβάνουν συχνά την 
πιο μακροπρόθεσμη και υψηλότερου 
κινδύνου έρευνα που στη συνέχεια 
συμπληρώνεται και υλοποιείται από τις 
δραστηριότητες του ιδιωτικού τομέα. 
Εκτός αυτού, δημιουργούν ανθρώπινους 
πόρους υψηλής ειδίκευσης, τεχνογνωσία 
και εμπειρία, νέα επιστημονικά μέσα και 
μεθοδολογίες, καθώς επίσης και δίκτυα 
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μετάδοσης των πιο πρόσφατων γνώσεων.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η έντονη, σοβαρή και συνεχής υποτίμηση του ρόλου των ανθρώπινων πόρων είναι παράδοξη.

Τροπολογία 620
Rosa D'Amato, Dario Tamburrano

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα I – μέρος Ι – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η ευρωπαϊκή επιστήμη και οι Ευρωπαίοι 
ερευνητές βρέθηκαν και εξακολουθούν να 
βρίσκονται στην πρώτη γραμμή σε 
πολλούς τομείς. Ωστόσο, αυτή η θέση δεν 
μπορεί να θεωρηθεί δεδομένη. Υπάρχουν 
πολλά στοιχεία που δείχνουν ότι καθώς ο 
ρυθμός της έρευνας εξακολουθεί να 
αυξάνεται, ο αριθμός των χωρών που 
ανταγωνίζονται για την αριστεία αυξάνεται 
επίσης. Η παραδοσιακή πρόκληση από 
χώρες όπως οι Ηνωμένες Πολιτείες 
περιλαμβάνει πλέον οικονομικούς γίγαντες 
όπως η Κίνα και η Ινδία, από τις πιο 
πρόσφατα εκβιοµηχανισμένες περιοχές του 
κόσμου και από όλες τις χώρες όπου οι 
κυβερνήσεις αναγνωρίζουν τα πολύπλευρα 
και πολλαπλά οφέλη που προέρχονται από 
την επένδυση στην έρευνα.

Οι Ευρωπαίοι ερευνητές και τα 
επιστημονικά τους προϊόντα βρέθηκαν 
και εξακολουθούν να βρίσκονται στην 
πρώτη γραμμή σε πολλούς τομείς. Ωστόσο, 
αυτή είναι μια θέση που δεν μπορεί να 
θεωρείται δεδομένη. Υπάρχουν πολλά 
στοιχεία που δείχνουν ότι καθώς ο ρυθμός 
της έρευνας εξακολουθεί να αυξάνεται, ο 
αριθμός των χωρών που ανταγωνίζονται 
για την αριστεία αυξάνεται επίσης. Η 
παραδοσιακή πρόκληση από χώρες όπως 
οι Ηνωμένες Πολιτείες περιλαμβάνει πλέον 
οικονομικούς γίγαντες όπως η Κίνα, η 
Ινδία και η Νότια Κορέα, από τις πιο 
πρόσφατα εκβιοµηχανισμένες περιοχές του 
κόσμου και από όλες τις χώρες όπου οι 
κυβερνήσεις αναγνωρίζουν τα πολύπλευρα 
και πολλαπλά οφέλη που προέρχονται από 
την επένδυση στην έρευνα.

Or. en

Τροπολογία 621
Jakop Dalunde
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα Ι – μέρος Ι – σημείο 1 – σημείο 1.1 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία
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Παρά το γεγονός ότι η ΕΕ παραμένει ο 
μεγαλύτερος παραγωγός επιστημονικών 
δημοσιεύσεων παγκοσμίως, αποτελεί 
ουσιαστικά έναν «μαζικό παραγωγό» 
γνώσεων, με συγκριτικά λίγα κέντρα 
αριστείας που ξεχωρίζουν σε παγκόσμιο 
επίπεδο σε σχέση με το μέγεθός του και 
με μεγάλες περιοχές μέτριων και κακών 
επιδόσεων. Σε σύγκριση με τις ΗΠΑ και 
πλέον την Κίνα σε ορισμένο βαθμό, η ΕΕ 
ακόμη τείνει να ακολουθεί ένα «μοντέλο 
κατανεμημένης αριστείας» στο οποίο οι 
πόροι κατανέμονται σε μεγαλύτερο αριθμό 
ερευνητών και ερευνητικών ιδρυμάτων. 
Μια άλλη σημαντική πτυχή της πρόκλησης 
είναι ότι σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες ο 
δημόσιος τομέας εξακολουθεί να μην 
προσφέρει αρκετά ελκυστικές συνθήκες 
στους καλύτερους ερευνητές. Οι 
παράγοντες αυτοί επιτείνουν τη σχετική 
έλλειψη ελκυστικότητας της Ευρώπης 
στον παγκόσμιο ανταγωνισμό 
επιστημονικών ταλέντων.

Η ΕΕ είναι ένας από τους μεγαλύτερους 
παραγωγούς επιστημονικών 
δημοσιεύσεων παγκοσμίως. Σε σύγκριση 
με τις ΗΠΑ και πλέον την Κίνα σε 
ορισμένο βαθμό, η ΕΕ ακολουθεί ένα 
«μοντέλο κατανεμημένης αριστείας» στο 
οποίο οι πόροι κατανέμονται σε 
μεγαλύτερο αριθμό ερευνητών και 
ερευνητικών ιδρυμάτων. Μια άλλη 
σημαντική πτυχή της πρόκλησης είναι ότι 
σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες ο δημόσιος 
τομέας εξακολουθεί να μην προσφέρει 
αρκετά ελκυστικές συνθήκες στους 
καλύτερους ερευνητές. Οι παράγοντες 
αυτοί επιτείνουν τη σχετική έλλειψη 
ελκυστικότητας της Ευρώπης στον 
παγκόσμιο ανταγωνισμό επιστημονικών 
ταλέντων.

Or. en

Τροπολογία 622
Rosa D'Amato, Dario Tamburrano

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα Ι – μέρος Ι – σημείο 1 – σημείο 1.1 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Παρά το γεγονός ότι η ΕΕ παραμένει ο 
μεγαλύτερος παραγωγός επιστημονικών 
δημοσιεύσεων παγκοσμίως, αποτελεί 
ουσιαστικά έναν «μαζικό παραγωγό» 
γνώσεων, με συγκριτικά λίγα κέντρα 
αριστείας που ξεχωρίζουν σε παγκόσμιο 
επίπεδο σε σχέση με το μέγεθός του και 
με μεγάλες περιοχές μέτριων και κακών 
επιδόσεων. Σε σύγκριση με τις ΗΠΑ και 
πλέον την Κίνα σε ορισμένο βαθμό, η ΕΕ 
ακόμη τείνει να ακολουθεί ένα «μοντέλο 
κατανεμημένης αριστείας» στο οποίο οι 
πόροι κατανέμονται σε μεγαλύτερο αριθμό 
ερευνητών και ερευνητικών ιδρυμάτων. 
Μια άλλη σημαντική πτυχή της 

Η ΕΕ παραμένει ο μεγαλύτερος παραγωγός 
επιστημονικών δημοσιεύσεων 
παγκοσμίως· αποτελεί ουσιαστικά έναν 
«μαζικό παραγωγό» γνώσεων ο οποίος
τείνει να ακολουθεί ένα «μοντέλο 
κατανεμημένης αριστείας» στο οποίο οι 
πόροι κατανέμονται σε σχετικά μεγάλο
αριθμό ερευνητών και ερευνητικών 
ιδρυμάτων. Δυστυχώς, σε πολλές χώρες 
της ΕΕ οι δημόσιες επενδύσεις στην 
έρευνα βρίσκονται κάτω από 
οποιοδήποτε αποδεκτό όριο και, ως εκ 
τούτου, δεν προσφέρονται αρκετά 
ελκυστικές συνθήκες στους καλύτερους 
ερευνητές. Οι τελευταίοι αυτοί 
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πρόκλησης είναι ότι σε πολλές 
ευρωπαϊκές χώρες ο δημόσιος τομέας 
εξακολουθεί να μην προσφέρει αρκετά 
ελκυστικές συνθήκες στους καλύτερους 
ερευνητές. Οι παράγοντες αυτοί 
επιτείνουν τη σχετική έλλειψη 
ελκυστικότητας της Ευρώπης στον 
παγκόσμιο ανταγωνισμό επιστημονικών 
ταλέντων.

παράγοντες περιορίζουν τη 
σχετική ελκυστικότητα της Ευρώπης στον 
παγκόσμιο ανταγωνισμό επιστημονικών 
ταλέντων.

Or. en

Αιτιολόγηση

Τασσόμαστε δυναμικά κατά του «μοντέλου κατανεμημένης αριστείας» που αποτελεί αρνητικό 
παράγοντα για την ανταγωνιστικότητα σε παγκόσμιο επίπεδο. Αυτός ο ισχυρισμός είναι 
απολύτως αστήρικτος. Στις ΗΠΑ βρίσκουμε επίσης κέντρα αριστείας στα πανεπιστήμια ή σε 
ερευνητικά κέντρα εγκατεστημένα σε απομακρυσμένες περιοχές. Επιπλέον, η ιδέα είναι αντίθετη 
προς την πολιτική της πλειονότητας των κρατών μελών και των συνδεδεμένων χωρών, που 
διαδίδουν την αριστεία σε όλες τις περιφέρειές τους (βλ. για παράδειγμα την πολιτική της 
Γερμανίας έναντι των ανατολικών κρατιδίων της).

Τροπολογία 623
Gunnar Hökmark

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα Ι – μέρος Ι – σημείο 1 – σημείο 1.1 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Παρά το γεγονός ότι η ΕΕ παραμένει ο 
μεγαλύτερος παραγωγός επιστημονικών 
δημοσιεύσεων παγκοσμίως, αποτελεί 
ουσιαστικά έναν «μαζικό παραγωγό» 
γνώσεων, με συγκριτικά λίγα κέντρα 
αριστείας που ξεχωρίζουν σε παγκόσμιο 
επίπεδο σε σχέση με το μέγεθός του και με 
μεγάλες περιοχές μέτριων και κακών 
επιδόσεων. Σε σύγκριση με τις ΗΠΑ και 
πλέον την Κίνα σε ορισμένο βαθμό, η ΕΕ 
ακόμη τείνει να ακολουθεί ένα «μοντέλο 
κατανεμημένης αριστείας» στο οποίο οι 
πόροι κατανέμονται σε μεγαλύτερο αριθμό 
ερευνητών και ερευνητικών ιδρυμάτων. 
Μια άλλη σημαντική πτυχή της πρόκλησης 
είναι ότι σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες ο 
δημόσιος τομέας εξακολουθεί να μην 
προσφέρει αρκετά ελκυστικές συνθήκες 
στους καλύτερους ερευνητές. Οι 

Παρά το γεγονός ότι η ΕΕ παραμένει ο 
μεγαλύτερος παραγωγός επιστημονικών 
δημοσιεύσεων παγκοσμίως, αποτελεί 
ουσιαστικά έναν «μαζικό παραγωγό» 
γνώσεων, με συγκριτικά λίγα κέντρα 
αριστείας που ξεχωρίζουν σε παγκόσμιο 
επίπεδο σε σχέση με το μέγεθός του και με 
μεγάλες περιοχές μέτριων και κακών 
επιδόσεων. Σε σύγκριση με τις ΗΠΑ και 
πλέον την Κίνα σε ορισμένο βαθμό, η ΕΕ 
ακόμη τείνει να ακολουθεί ένα «μοντέλο 
κατανεμημένης αριστείας» στο οποίο οι 
πόροι κατανέμονται σε μεγαλύτερο αριθμό 
ερευνητών και ερευνητικών ιδρυμάτων. 
Μια άλλη σημαντική πτυχή της πρόκλησης 
είναι ότι σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες ο 
δημόσιος τομέας εξακολουθεί να μην 
προσφέρει αρκετά ελκυστικές συνθήκες 
στους καλύτερους ερευνητές. Οι 
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παράγοντες αυτοί επιτείνουν τη σχετική 
έλλειψη ελκυστικότητας της Ευρώπης 
στον παγκόσμιο ανταγωνισμό 
επιστημονικών ταλέντων.

παράγοντες αυτοί επιτείνουν τη σχετική 
έλλειψη ελκυστικότητας της Ευρώπης 
στον παγκόσμιο ανταγωνισμό 
επιστημονικών ταλέντων. Κατά συνέπεια, 
το πρόγραμμα «Ορίζων Ευρώπη» θα 
πρέπει να σχεδιαστεί με σκοπό την 
περαιτέρω προώθηση της ευρωπαϊκής 
αριστείας.

Or. en

Τροπολογία 624
Jakop Dalunde
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα Ι – μέρος Ι – σημείο 1 – σημείο 1.1 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Το παγκόσμιο ερευνητικό τοπίο 
εξελίσσεται θεαματικά και καθίσταται 
ολοένα και περισσότερο πολυπολικό ως 
αποτέλεσμα του αυξανόμενου αριθμού 
αναδυόμενων χωρών, ιδίως της Κίνας, που 
διευρύνουν την επιστημονική τους 
παραγωγή. Έτσι, ενώ η ΕΕ και οι 
Ηνωμένες Πολιτείες αντιπροσώπευαν 
σχεδόν τα δύο τρίτα των παγκόσμιων 
δαπανών για έρευνα και ανάπτυξη το 2000, 
το μερίδιο αυτό μειώθηκε σε λιγότερο από 
το ήμισυ έως το 2013.

Το παγκόσμιο ερευνητικό τοπίο 
εξελίσσεται θεαματικά και καθίσταται 
ολοένα και περισσότερο πολυπολικό ως 
αποτέλεσμα του αυξανόμενου αριθμού 
αναδυόμενων χωρών, ιδίως της Κίνας, που 
διευρύνουν την επιστημονική τους 
παραγωγή. Έτσι, ενώ η ΕΕ και οι 
Ηνωμένες Πολιτείες αντιπροσώπευαν 
σχεδόν τα δύο τρίτα των παγκόσμιων 
δαπανών για έρευνα και ανάπτυξη το 2000, 
το μερίδιο αυτό μειώθηκε σε λιγότερο από 
το ήμισυ έως το 2013. Ο ευρωπαϊκός 
πίνακας αποτελεσμάτων για την 
καινοτομία του 2018 επιβεβαίωσε ότι οι 
δημόσιες δαπάνες Ε&Α σε όλη την ΕΕ 
παραμένουν κάτω από τα επίπεδα του 
2010 και υπολείπονται του μακροχρόνιου 
στόχου για τη διάθεση του 3 % του ΑΕΠ 
σε δραστηριότητες Ε&Α.

Or. en

Τροπολογία 625
Rosa D'Amato, Dario Tamburrano

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα Ι – μέρος Ι – σημείο 1 – σημείο 1.1 – παράγραφος 3
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Το ΕΣΕ στηρίζει τους καλύτερους
ερευνητές με ευέλικτη και μακροπρόθεσμη 
χρηματοδότηση για την υλοποίηση 
ρηξικέλευθης έρευνας υψηλού 
κέρδους/υψηλού κινδύνου. Λειτουργεί 
αυτόνομα υπό την καθοδήγηση ενός 
ανεξάρτητου επιστημονικού συμβουλίου 
που απαρτίζεται από επιστήμονες, 
μηχανικούς και ακαδημαϊκούς υψίστου 
κύρους και ανάλογης εξειδίκευσης και 
ποικιλομορφίας.  Το ΕΣΕ είναι σε θέση να 
προσφύγει σε ευρύτερη δεξαμενή 
ταλέντων και ιδεών από ό, τι θα μπορούσε 
το εκάστοτε εθνικό πρόγραμμα, 
ενισχύοντας την αριστεία καλώντας τους 
καλύτερους ερευνητές και τις καλύτερες 
ιδέες να συναγωνιστούν μεταξύ τους.

Το ΕΣΕ στηρίζει ταλαντούχους ερευνητές 
με ευέλικτη και μακροπρόθεσμη 
χρηματοδότηση για την υλοποίηση 
ρηξικέλευθης έρευνας υψηλού 
κέρδους/υψηλού κινδύνου. Λειτουργεί 
αυτόνομα υπό την καθοδήγηση ενός 
ανεξάρτητου, ισόρροπου σε επίπεδο 
φύλων και τομέων, επιστημονικού 
συμβουλίου που απαρτίζεται από 
επιστήμονες, μηχανικούς και 
ακαδημαϊκούς υψίστου κύρους και 
ανάλογης εξειδίκευσης και 
ποικιλομορφίας. Το ΕΣΕ είναι σε θέση να 
προσφύγει σε ευρύτερη δεξαμενή 
ταλέντων και ιδεών από ό, τι θα μπορούσε 
το εκάστοτε εθνικό πρόγραμμα, 
ενισχύοντας την έρευνα υψηλής 
ποιότητας σε όλα τα πεδία της 
επιστήμης, καλώντας τους καλύτερους 
ερευνητές και τις καλύτερες ιδέες να 
συναγωνιστούν μεταξύ τους και να 
συνεργαστούν για την πρόοδο της 
επιστημονικής κοινότητας στο σύνολό 
της.

Or. en

Τροπολογία 626
Zdzisław Krasnodębski, Edward Czesak, Evžen Tošenovský

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα Ι – μέρος Ι – σημείο 1 – σημείο 1.1 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Το ΕΣΕ στηρίζει τους καλύτερους 
ερευνητές με ευέλικτη και μακροπρόθεσμη 
χρηματοδότηση για την υλοποίηση 
ρηξικέλευθης έρευνας υψηλού 
κέρδους/υψηλού κινδύνου. Λειτουργεί 
αυτόνομα υπό την καθοδήγηση ενός 
ανεξάρτητου επιστημονικού συμβουλίου 
που απαρτίζεται από επιστήμονες, 
μηχανικούς και ακαδημαϊκούς υψίστου 
κύρους και ανάλογης εξειδίκευσης και 
ποικιλομορφίας.  Το ΕΣΕ είναι σε θέση να 

Το ΕΣΕ στηρίζει τους καλύτερους 
ερευνητές, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση 
στους νέους ερευνητές, με ευέλικτη και 
μακροπρόθεσμη χρηματοδότηση για την 
υλοποίηση ρηξικέλευθης έρευνας υψηλού 
κέρδους/υψηλού κινδύνου. Λειτουργεί 
αυτόνομα υπό την καθοδήγηση ενός 
ανεξάρτητου επιστημονικού συμβουλίου 
που απαρτίζεται από επιστήμονες, 
μηχανικούς και ακαδημαϊκούς υψίστου 
κύρους και ανάλογης εξειδίκευσης και 



AM\1159886EL.docx 41/98 PE625.595v01-00

EL

προσφύγει σε ευρύτερη δεξαμενή 
ταλέντων και ιδεών από ό, τι θα μπορούσε 
το εκάστοτε εθνικό πρόγραμμα, 
ενισχύοντας την αριστεία καλώντας τους 
καλύτερους ερευνητές και τις καλύτερες 
ιδέες να συναγωνιστούν μεταξύ τους.

ποικιλομορφίας. Το ΕΣΕ είναι σε θέση να 
προσφύγει σε ευρύτερη δεξαμενή 
ταλέντων και ιδεών από ό, τι θα μπορούσε 
το εκάστοτε εθνικό πρόγραμμα, 
ενισχύοντας την αριστεία καλώντας τους 
καλύτερους ερευνητές και τις καλύτερες 
ιδέες να συναγωνιστούν μεταξύ τους.

Or. en

Τροπολογία 627
Rosa D'Amato, Dario Tamburrano

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα Ι – μέρος Ι – σημείο 1 – σημείο 1.1 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η έρευνα αιχμής που χρηματοδοτείται από 
το ΕΣΕ έχει σημαντικό άμεσο αντίκτυπο 
υπό μορφή εξελίξεων στα όρια της 
γνώσης, ανοίγοντας τον δρόμο σε νέα και 
συχνά απρόσμενα επιστημονικά και 
τεχνολογικά αποτελέσματα και νέα πεδία 
έρευνας.  Το γεγονός αυτό με τη σειρά του 
παράγει ριζικά νέες ιδέες που προωθούν 
την καινοτομία και την εφευρετικότητα 
των επιχειρήσεων, ενώ παράλληλα 
συμβάλλει στην αντιμετώπιση των 
κοινωνικών προκλήσεων. Το ΕΣΕ έχει 
επίσης σημαντικό διαρθρωτικό αντίκτυπο 
στην άνοδο της ποιότητας του ευρωπαϊκού 
ερευνητικού συστήματος, πέραν και πάνω 
από τους ερευνητές και τις δράσεις που 
χρηματοδοτεί άμεσα. Οι δράσεις και οι 
ερευνητές που χρηματοδοτούνται από το 
ΕΣΕ θέτουν έναν στόχο που αποτελεί πηγή 
έμπνευσης για την έρευνα αιχμής στην 
Ευρώπη, ενισχύουν τα χαρακτηριστικά της 
και την καθιστούν ελκυστικότερη ως τόπο 
εργασίας και συνεργασίας για τους 
καλύτερους ερευνητές σε παγκόσμιο 
επίπεδο. Το κύρος που απορρέει από τη 
φιλοξενία υποτρόφων του ΕΣΕ δημιουργεί 
ανταγωνισμό μεταξύ των πανεπιστημίων 
και των ερευνητικών ιδρυμάτων της 
Ευρώπης προκειμένου να παρέχουν τους 
πλέον ελκυστικούς όρους σε κορυφαίους 
ερευνητές, ενώ μπορεί να τα βοηθήσει 

Η έρευνα αιχμής που χρηματοδοτείται από 
το ΕΣΕ θα πρέπει να έχει σημαντικό 
άμεσο αντίκτυπο υπό μορφή εξελίξεων στα 
όρια της γνώσης, ανοίγοντας τον δρόμο σε 
νέα και συχνά απρόσμενα επιστημονικά, 
τεχνολογικά και κοινωνικά αποτελέσματα 
και νέα πεδία έρευνας. Το γεγονός αυτό με 
τη σειρά του μπορεί να παράγει ριζικά νέες 
ιδέες που προωθούν την καινοτομία και 
την εφευρετικότητα των επιχειρήσεων, ενώ 
παράλληλα συμβάλλει στην αντιμετώπιση 
των κοινωνικών προκλήσεων. Το ΕΣΕ 
έχει επίσης σημαντικό διαρθρωτικό 
αντίκτυπο στην άνοδο της ποιότητας του 
ευρωπαϊκού ερευνητικού συστήματος, 
πέραν και πάνω από τους ερευνητές και τις 
δράσεις που χρηματοδοτεί άμεσα. Οι 
δράσεις και οι ερευνητές που 
χρηματοδοτούνται από το ΕΣΕ θέτουν 
έναν στόχο που αποτελεί πηγή έμπνευσης 
για την έρευνα αιχμής στην Ευρώπη, 
ενισχύουν τα χαρακτηριστικά της και την 
καθιστούν ελκυστικότερη ως τόπο 
εργασίας και συνεργασίας για τους 
καλύτερους ερευνητές σε παγκόσμιο 
επίπεδο. Το κύρος που απορρέει από τη 
φιλοξενία υποτρόφων του ΕΣΕ δημιουργεί 
ανταγωνισμό μεταξύ των πανεπιστημίων 
και των ερευνητικών ιδρυμάτων της 
Ευρώπης προκειμένου να παρέχουν τους 
πλέον ελκυστικούς όρους σε κορυφαίους 
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εμμέσως να αξιολογούν τα δικά τους 
σχετικά πλεονεκτήματα και αδυναμίες, και 
να προχωρούν σε μεταρρυθμίσεις.

ερευνητές, ενώ μπορεί να τα βοηθήσει 
εμμέσως να αξιολογούν τα δικά τους 
σχετικά πλεονεκτήματα και αδυναμίες, και 
να προχωρούν σε μεταρρυθμίσεις.

Or. en

Αιτιολόγηση

Δεν θα πρέπει ποτέ να λησμονείται η υψηλής ποιότητας, πρωτοποριακή έρευνα αιχμής στις 
κοινωνικές και ανθρωπιστικές επιστήμες.

Τροπολογία 628
Rosa D'Amato, Dario Tamburrano

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα Ι – μέρος Ι – σημείο 1 – σημείο 1.1 – παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Το χάσμα μεταξύ των ερευνητικών 
επιδόσεων των ΗΠΑ και των χωρών της 
ΕΕ έχει περιοριστεί κατά τη διάρκεια των 
10 ετών από την ίδρυση του ΕΣΕ. Το 
ΕΣΕ χρηματοδοτεί ένα σχετικά μικρό 
ποσοστό της ευρωπαϊκής έρευνας, αλλά 
από αυτό επιτυγχάνει δυσανάλογα υψηλό 
επιστημονικό αντίκτυπο. Ο μέσος 
αντίκτυπος σε παραπομπές της έρευνας 
που στηρίζεται από το ΕΣΕ είναι 
συγκρίσιμος με αυτόν των κορυφαίων 
ερευνητικών πανεπιστημίων παγκοσμίως. 
Οι ερευνητικές επιδόσεις του ΕΣΕ είναι 
εξαιρετικά υψηλές σε σύγκριση με τους 
μεγαλύτερους χρηματοδότες της έρευνας
παγκοσμίως. Το ΕΣΕ χρηματοδοτεί 
σημαντικό αριθμό ερευνών αιχμής σε 
πολλούς ερευνητικούς τομείς που έχουν 
λάβει τον μεγαλύτερο αριθμό 
παραπομπών, συμπεριλαμβανομένων των 
ταχέως αναδυόμενων τομέων. Παρά το 
γεγονός ότι η χρηματοδότηση του ΕΣΕ 
είναι στραμμένη στην έρευνα αιχμής, έχει 
οδηγήσει σε σημαντικό αριθμό 
διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας.

Το ΕΣΕ χρηματοδοτεί ένα σχετικά μικρό 
ποσοστό της ευρωπαϊκής έρευνας, αλλά 
από αυτό επιτυγχάνει δυσανάλογα υψηλό 
επιστημονικό αντίκτυπο. Ο μέσος 
αντίκτυπος σε παραπομπές της έρευνας 
που στηρίζεται από το ΕΣΕ είναι 
συγκρίσιμος με αυτόν των κορυφαίων 
ερευνητικών πανεπιστημίων παγκοσμίως. 
Οι ερευνητικές επιδόσεις του ΕΣΕ είναι 
συγκρίσιμες και μερικές φορές 
υψηλότερες από εκείνες των κορυφαίων 
ερευνητικών πανεπιστημίων παγκοσμίως. 
Το ΕΣΕ χρηματοδοτεί σημαντικό αριθμό 
ερευνών αιχμής σε πολλούς ερευνητικούς 
τομείς που έχουν λάβει τον μεγαλύτερο 
αριθμό παραπομπών, 
συμπεριλαμβανομένων των ταχέως 
αναδυόμενων τομέων.

Or. en
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Αιτιολόγηση

Λόγω του σχετικά μικρού αριθμού υποτρόφων του ΕΣΕ σε σχέση με το σύνολο των ερευνητών, 
το να αποδίδεται στην ίδρυση του ΕΣΕ συστημικό αποτέλεσμα στη μείωση της απόκλισης των 
ερευνητικών επιδόσεων μεταξύ της ΕΕ και των ΗΠΑ δεν φαίνεται ρεαλιστικό.

Τροπολογία 629
Rosa D'Amato, Dario Tamburrano

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα Ι – μέρος Ι – σημείο 1 – σημείο 1.1 – παράγραφος 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Συνεπώς, υπάρχουν σαφή στοιχεία ότι το 
ΕΣΕ προσελκύει και χρηματοδοτεί 
άριστους ερευνητές μέσω των 
προσκλήσεών του, ενώ οι δράσεις του ΕΣΕ 
παράγουν αξιόλογο αριθμό από τα 
σημαντικότερα ερευνητικά ευρήματα
υψηλού αντικτύπου παγκοσμίως σε 
αναδυόμενους τομείς που οδηγούν σε 
καινοτομίες και σημαντικά επιτεύγματα. 
Το έργο των υποτρόφων του ΕΣΕ είναι 
επίσης εξαιρετικά διεπιστημονικό ενώ οι 
υπότροφοι του ΕΣΕ συνεργάζονται 
διεθνώς και δημοσιεύουν τα αποτελέσματά 
τους ανοικτά σε όλα τα πεδία της έρευνας, 
συμπεριλαμβανομένων των κοινωνικών 
και των ανθρωπιστικών επιστημών.

Συνεπώς, υπάρχουν σαφή στοιχεία ότι το 
ΕΣΕ προσελκύει και χρηματοδοτεί 
άριστους ερευνητές μέσω των 
προσκλήσεών του και ότι οι δράσεις του 
ΕΣΕ παράγουν αξιόλογο αριθμό από τα 
σημαντικότερα ερευνητικά ευρήματα 
υψηλού αντικτύπου παγκοσμίως σε 
αναδυόμενους τομείς που οδηγούν σε 
καινοτομίες και σημαντικά επιτεύγματα. 
Οι υπότροφοι του ΕΣΕ συνεργάζονται 
διεθνώς και δημοσιεύουν τα αποτελέσματά 
τους ανοικτά σε όλα τα πεδία της έρευνας, 
συμπεριλαμβανομένων των κοινωνικών 
και των ανθρωπιστικών επιστημών. Το 
έργο των υποτρόφων του ΕΣΕ αναμένεται 
επίσης να αποκτά όλο και πιο 
διεπιστημονικό χαρακτήρα.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η διεπιστημονικότητα είναι ένας φιλόδοξος στόχος που αξίζει να επιδιωχθεί, αλλά απέχει πολύ 
από το να είναι ακόμη πραγματικότητα.

Τροπολογία 630
Rosa D'Amato, Dario Tamburrano

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα Ι – μέρος Ι – σημείο 1 – σημείο 1.1 – παράγραφος 7

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Υπάρχουν επίσης ήδη στοιχεία που Υπάρχουν επίσης στοιχεία που 
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αποδεικνύουν τις μακροπρόθεσμες 
επιπτώσεις των επιχορηγήσεων του ΕΣΕ 
στην επαγγελματική σταδιοδρομία, στην 
κατάρτιση μεταδιδακτορικών και
διδακτορικών διατριβών υψηλής 
ειδίκευσης, στην αύξηση της παγκόσμιας 
προβολής και του κύρους της ευρωπαϊκής 
έρευνας και στα εθνικά ερευνητικά 
συστήματα μέσω του ισχυρού 
αποτελέσματος επιβολής μέτρου 
σύγκρισης. Η αξία του συγκεκριμένου 
αποτελέσματος είναι ιδιαίτερα μεγάλη στο 
μοντέλο κατανεμημένης αριστείας της ΕΕ, 
καθώς το κύρος της χρηματοδότησης από 
το ΕΣΕ μπορεί να αντικαταστήσει και να
χρησιμεύσει ως ακριβέστερος δείκτης της 
ποιότητας της έρευνας σε σχέση την 
αναγνώριση που βασίζεται στο κύρος των 
ιδρυμάτων. Αυτό επιτρέπει σε φιλόδοξα 
άτομα, ιδρύματα, περιφέρειες και χώρες να 
αξιοποιήσουν την πρωτοβουλία και να 
αναβαθμίσουν τα ερευνητικά προφίλ στα 
οποία έχουν ήδη καλές επιδόσεις.

αποδεικνύουν τις μακροπρόθεσμες 
επιπτώσεις των επιχορηγήσεων του ΕΣΕ 
στην επαγγελματική σταδιοδρομία, στην 
κατάρτιση αναγνωρισμένων ερευνητών 
και κατόχων διδακτορικών υψηλής 
ειδίκευσης, στην αύξηση της παγκόσμιας 
προβολής και του κύρους της ευρωπαϊκής 
έρευνας και στα εθνικά ερευνητικά 
συστήματα μέσω του ισχυρού 
αποτελέσματος επιβολής μέτρου 
σύγκρισης. Η αξία του συγκεκριμένου 
αποτελέσματος είναι ιδιαίτερα μεγάλη στο 
μοντέλο κατανεμημένης αριστείας της ΕΕ, 
καθώς το κύρος της χρηματοδότησης από 
το ΕΣΕ μπορεί να χρησιμεύσει ως 
αξιόπιστος και απλούστερος δείκτης της 
ποιότητας της έρευνας σε σχέση με άλλους 
δείκτες που χρησιμοποιούνται σήμερα. 
Αυτό επιτρέπει σε φιλόδοξα άτομα, 
ιδρύματα, περιφέρειες και χώρες να 
αξιοποιήσουν την πρωτοβουλία και να 
αναβαθμίσουν τα ερευνητικά προφίλ στα 
οποία έχουν ήδη καλές επιδόσεις.

Or. en

Αιτιολόγηση

Θα πρέπει να υιοθετήσουμε έναν πιο ευρωπαϊκό και ευρύτερης αποδοχής ορισμό του προφίλ 
της σταδιοδρομίας ερευνητή (https://euraxess.ec.europa.eu/europe/career-
development/training-researchers/research-profiles-descriptors).

Ο προτεινόμενος δείκτης που έχει ως βάση την απόκτηση επιχορηγήσεων από το ΕΣΕ θα 
αποτελούσε, σε κάθε περίπτωση, ένδειξη του κύρους των ερευνητικών ιδρυμάτων. Για τον λόγο 
αυτό προτείνουμε να τροποποιηθεί η σχετική πρόταση.

Τροπολογία 631
Ashley Fox, Anthea McIntyre, Evžen Tošenovský, Hans-Olaf Henkel

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα Ι – μέρος Ι – σημείο 1 – σημείο 1.2 – σημείο 1.2.1 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η έρευνα που χρηματοδοτείται από το ΕΣΕ 
αναμένεται να δώσει ώθηση σε σημαντικές 
εξελίξεις στα όρια της γνώσης, οδηγώντας 
σε επιστημονικές δημοσιεύσεις 
υψηλότατης ποιότητας και σε ερευνητικά 

Η έρευνα που χρηματοδοτείται από το ΕΣΕ 
αναμένεται να δώσει ώθηση σε σημαντικές 
εξελίξεις στα όρια της γνώσης, οδηγώντας 
σε επιστημονικές δημοσιεύσεις 
υψηλότατης ποιότητας και σε ερευνητικά 
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αποτελέσματα που έχουν δυνητικά υψηλό 
οικονομικό και κοινωνικό αντίκτυπο, 
καθώς το ΕΣΕ θέτει έναν σαφή στόχο που 
αποτελεί πηγή έμπνευσης για την έρευνα 
αιχμής στην Ευρώπη. Με στόχο να 
καταστήσει την ΕΕ ένα ελκυστικότερο 
περιβάλλον για τους καλύτερους 
επιστήμονες του κόσμου, το ΕΣΕ θα 
στοχεύει σε μετρήσιμη βελτίωση του 
μεριδίου της Ένωσης στο παγκόσμιο 
ανώτερο ποσοστό 1 % των δημοσιεύσεων 
με τις περισσότερες παραπομπές και θα 
έχει ως στόχο τη σημαντική αύξηση του 
αριθμού των άριστων ερευνητών εκτός 
Ευρώπης τους οποίους χρηματοδοτεί. Η 
χρηματοδότηση του ΕΣΕ χορηγείται 
σύμφωνα με τις ακόλουθες πάγιες αρχές. Η 
επιστημονική αριστεία αποτελεί το 
μοναδικό κριτήριο με βάση το οποίο 
παρέχονται οι υποτροφίες του ΕΣΕ. Το 
ΕΣΕ λειτουργεί «από τη βάση προς την 
κορυφή», χωρίς προκαθορισμένες 
προτεραιότητες.

αποτελέσματα που έχουν δυνητικά υψηλό 
οικονομικό και κοινωνικό αντίκτυπο, 
καθώς το ΕΣΕ θέτει έναν σαφή στόχο που 
αποτελεί πηγή έμπνευσης για την έρευνα 
αιχμής στην Ευρώπη. Με στόχο να 
καταστήσει την ΕΕ ένα ελκυστικότερο 
περιβάλλον για τους καλύτερους 
επιστήμονες του κόσμου, το ΕΣΕ θα 
στοχεύει σε μετρήσιμη βελτίωση του 
μεριδίου της Ένωσης στο παγκόσμιο
ανώτερο ποσοστό 1 % των δημοσιεύσεων 
με τις περισσότερες παραπομπές και θα 
έχει ως στόχο τη σημαντική αύξηση του 
αριθμού των άριστων ερευνητών εκτός 
Ευρώπης τους οποίους χρηματοδοτεί. Η 
χρηματοδότηση του ΕΣΕ χορηγείται 
σύμφωνα με τις ακόλουθες πάγιες αρχές. Η 
επιστημονική αριστεία αποτελεί το 
μοναδικό κριτήριο με βάση το οποίο 
παρέχονται οι υποτροφίες του ΕΣΕ. Το 
ΕΣΕ λειτουργεί «από τη βάση προς την 
κορυφή», χωρίς προκαθορισμένες 
προτεραιότητες. Θα πρέπει να υπάρχει 
ισορροπία 
μεταξύ βασικής, εφαρμοσμένης
και μεταγραφικής έρευνας και 
ανάπτυξης, ώστε να διασφαλιστεί η 
αποτελεσματική και ταχεία μετατροπή 
των νέων ανακαλύψεων σε πραγματικές 
τεχνολογίες και εμπορικά προϊόντα.

Or. en

Τροπολογία 632
Rosa D'Amato, Dario Tamburrano

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα Ι – μέρος Ι – σημείο 1 – σημείο 1.2 – σημείο 1.2.1 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η έρευνα που χρηματοδοτείται από το ΕΣΕ 
αναμένεται να δώσει ώθηση σε σημαντικές 
εξελίξεις στα όρια της γνώσης, οδηγώντας 
σε επιστημονικές δημοσιεύσεις 
υψηλότατης ποιότητας και σε ερευνητικά 
αποτελέσματα που έχουν δυνητικά υψηλό 
οικονομικό και κοινωνικό αντίκτυπο, 
καθώς το ΕΣΕ θέτει έναν σαφή στόχο που 

Η έρευνα που χρηματοδοτείται από το ΕΣΕ 
αναμένεται να δώσει ώθηση σε σημαντικές 
εξελίξεις στα όρια της γνώσης, οδηγώντας 
σε επιστημονικές δημοσιεύσεις 
υψηλότατης ποιότητας και σε ερευνητικά 
αποτελέσματα που έχουν δυνητικά υψηλό 
κοινωνικό, περιβαλλοντικό και 
οικονομικό αντίκτυπο, καθώς το ΕΣΕ θέτει 



PE625.595v01-00 46/98 AM\1159886EL.docx

EL

αποτελεί πηγή έμπνευσης για την έρευνα 
αιχμής στην Ευρώπη. Με στόχο να 
καταστήσει την ΕΕ ένα ελκυστικότερο 
περιβάλλον για τους καλύτερους 
επιστήμονες του κόσμου, το ΕΣΕ θα 
στοχεύει σε μετρήσιμη βελτίωση του 
μεριδίου της Ένωσης στο παγκόσμιο 
ανώτερο ποσοστό 1 % των δημοσιεύσεων 
με τις περισσότερες παραπομπές και θα 
έχει ως στόχο τη σημαντική αύξηση του 
αριθμού των άριστων ερευνητών εκτός 
Ευρώπης τους οποίους χρηματοδοτεί. Η 
χρηματοδότηση του ΕΣΕ χορηγείται 
σύμφωνα με τις ακόλουθες πάγιες αρχές. Η 
επιστημονική αριστεία αποτελεί το 
μοναδικό κριτήριο με βάση το οποίο 
παρέχονται οι υποτροφίες του ΕΣΕ. Το 
ΕΣΕ λειτουργεί «από τη βάση προς την 
κορυφή», χωρίς προκαθορισμένες 
προτεραιότητες.

έναν σαφή στόχο που αποτελεί πηγή 
έμπνευσης για την έρευνα αιχμής στην 
Ευρώπη. Με στόχο να καταστήσει την ΕΕ 
ένα ελκυστικότερο περιβάλλον για τους 
καλύτερους επιστήμονες του κόσμου, το 
ΕΣΕ θα στοχεύει σε μετρήσιμη βελτίωση 
του μεριδίου της Ένωσης στο παγκόσμιο 
ανώτερο ποσοστό 1 % των δημοσιεύσεων 
με τις περισσότερες παραπομπές και θα 
έχει ως στόχο τη σημαντική αύξηση του 
αριθμού των εξαιρετικά ταλαντούχων
ερευνητών εκτός Ευρώπης τους οποίους 
χρηματοδοτεί. Η χρηματοδότηση του ΕΣΕ 
χορηγείται σύμφωνα με τις ακόλουθες 
πάγιες αρχές. Η έρευνα υψηλής 
ποιότητας, σε συνδυασμό με τον μέγιστο 
αναμενόμενο αντίκτυπο όσον αφορά την 
πρόοδο της επιστήμης αποτελεί το 
μοναδικό κριτήριο με βάση το οποίο 
παρέχονται οι υποτροφίες του ΕΣΕ. Το 
ΕΣΕ λειτουργεί «από τη βάση προς την 
κορυφή», χωρίς προκαθορισμένες 
προτεραιότητες.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η πρόταση «Η επιστημονική αριστεία αποτελεί το μοναδικό κριτήριο...», εκτός από το ότι 
επαναφέρει την έννοια της «αριστείας», η οποία, όπως επανειλημμένα αναφέρθηκε 
προηγουμένως, δεν μπορεί να μετρηθεί (ενώ η ποιότητα μπορεί) και, ως εκ τούτου, δεν μπορεί 
να αποτελεί κριτήριο, έρχεται σε αντίθεση με ό, τι λέγεται σε άλλες παραγράφους που αφορούν 
το ΕΣΕ σχετικά με τον αντίκτυπο (με την ευρύτερη δυνατή έννοια) και επίσης στην αρχή του 
παρόντος εδαφίου. Για τον λόγο αυτό προτείνουμε να τροποποιηθεί η σχετική πρόταση.

Τροπολογία 633
Patrizia Toia

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα I – μέρος I – σημείο 1 – σημείο 1.2 – σημείο 1.2.1 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η έρευνα που χρηματοδοτείται από το ΕΣΕ 
αναμένεται να δώσει ώθηση σε σημαντικές 
εξελίξεις στα όρια της γνώσης, οδηγώντας 
σε επιστημονικές δημοσιεύσεις 
υψηλότατης ποιότητας και σε ερευνητικά 
αποτελέσματα που έχουν δυνητικά υψηλό 

Η έρευνα που χρηματοδοτείται από το ΕΣΕ 
αναμένεται να δώσει ώθηση σε σημαντικές 
εξελίξεις στα όρια της γνώσης, οδηγώντας 
σε επιστημονικές δημοσιεύσεις 
υψηλότατης ποιότητας και σε ερευνητικά 
αποτελέσματα που έχουν δυνητικά υψηλό 
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οικονομικό και κοινωνικό αντίκτυπο, 
καθώς το ΕΣΕ θέτει έναν σαφή στόχο που 
αποτελεί πηγή έμπνευσης για την έρευνα 
αιχμής στην Ευρώπη. Με στόχο να 
καταστήσει την ΕΕ ένα ελκυστικότερο 
περιβάλλον για τους καλύτερους 
επιστήμονες του κόσμου, το ΕΣΕ θα 
στοχεύει σε μετρήσιμη βελτίωση του 
μεριδίου της Ένωσης στο παγκόσμιο 
ανώτερο ποσοστό 1 % των δημοσιεύσεων 
με τις περισσότερες παραπομπές και θα 
έχει ως στόχο τη σημαντική αύξηση του 
αριθμού των άριστων ερευνητών εκτός 
Ευρώπης τους οποίους χρηματοδοτεί. Η 
χρηματοδότηση του ΕΣΕ χορηγείται 
σύμφωνα με τις ακόλουθες πάγιες αρχές. Η 
επιστημονική αριστεία αποτελεί το 
μοναδικό κριτήριο με βάση το οποίο 
παρέχονται οι υποτροφίες του ΕΣΕ. Το 
ΕΣΕ λειτουργεί «από τη βάση προς την 
κορυφή», χωρίς προκαθορισμένες 
προτεραιότητες.

οικονομικό, κοινωνικό και 
περιβαλλοντικό αντίκτυπο, καθώς το ΕΣΕ 
θέτει έναν σαφή στόχο που αποτελεί πηγή 
έμπνευσης για την έρευνα αιχμής στην 
Ευρώπη. Με στόχο να καταστήσει την ΕΕ 
ένα ελκυστικότερο περιβάλλον για τους 
καλύτερους επιστήμονες του κόσμου, το 
ΕΣΕ θα στοχεύει σε μετρήσιμη βελτίωση 
του μεριδίου της Ένωσης στο παγκόσμιο 
ανώτερο ποσοστό 1 % των δημοσιεύσεων 
με τις περισσότερες παραπομπές και θα 
έχει ως στόχο τη σημαντική αύξηση του 
αριθμού των άριστων ερευνητών εκτός 
Ευρώπης τους οποίους χρηματοδοτεί. Η 
χρηματοδότηση του ΕΣΕ χορηγείται 
σύμφωνα με τις ακόλουθες πάγιες αρχές. Η 
επιστημονική αριστεία αποτελεί το 
μοναδικό κριτήριο με βάση το οποίο 
παρέχονται οι υποτροφίες του ΕΣΕ. Το 
ΕΣΕ λειτουργεί «από τη βάση προς την 
κορυφή», χωρίς προκαθορισμένες 
προτεραιότητες.

Or. it

Αιτιολόγηση

Η περιβαλλοντική διάσταση πρέπει να λαμβάνεται υπόψη: το 25% του προγράμματος Ορίζων 
Ευρώπη πρέπει να διατεθεί για το περιβάλλον.

Τροπολογία 634
Jakop Dalunde
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα Ι – μέρος Ι – σημείο 1 – σημείο 1.2 – σημείο 1.2.1 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η έρευνα που χρηματοδοτείται από το ΕΣΕ 
αναμένεται να δώσει ώθηση σε σημαντικές 
εξελίξεις στα όρια της γνώσης, οδηγώντας 
σε επιστημονικές δημοσιεύσεις 
υψηλότατης ποιότητας και σε ερευνητικά 
αποτελέσματα που έχουν δυνητικά υψηλό 
οικονομικό και κοινωνικό αντίκτυπο, 
καθώς το ΕΣΕ θέτει έναν σαφή στόχο που 
αποτελεί πηγή έμπνευσης για την έρευνα 
αιχμής στην Ευρώπη. Με στόχο να 

Η έρευνα που χρηματοδοτείται από το ΕΣΕ 
αναμένεται να δώσει ώθηση σε σημαντικές 
εξελίξεις στα όρια της γνώσης, οδηγώντας 
σε επιστημονικές δημοσιεύσεις 
υψηλότατης ποιότητας και σε ερευνητικά 
αποτελέσματα που έχουν δυνητικά υψηλό 
κοινωνικό, οικονομικό και κλιματικό
αντίκτυπο, καθώς το ΕΣΕ θέτει έναν σαφή 
στόχο που αποτελεί πηγή έμπνευσης για 
την έρευνα αιχμής στην Ευρώπη. Με 
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καταστήσει την ΕΕ ένα ελκυστικότερο 
περιβάλλον για τους καλύτερους 
επιστήμονες του κόσμου, το ΕΣΕ θα 
στοχεύει σε μετρήσιμη βελτίωση του 
μεριδίου της Ένωσης στο παγκόσμιο 
ανώτερο ποσοστό 1 % των δημοσιεύσεων 
με τις περισσότερες παραπομπές και θα 
έχει ως στόχο τη σημαντική αύξηση του 
αριθμού των άριστων ερευνητών εκτός 
Ευρώπης τους οποίους χρηματοδοτεί. Η 
χρηματοδότηση του ΕΣΕ χορηγείται 
σύμφωνα με τις ακόλουθες πάγιες αρχές. Η 
επιστημονική αριστεία αποτελεί το 
μοναδικό κριτήριο με βάση το οποίο 
παρέχονται οι υποτροφίες του ΕΣΕ. Το 
ΕΣΕ λειτουργεί «από τη βάση προς την 
κορυφή», χωρίς προκαθορισμένες 
προτεραιότητες.

στόχο να καταστήσει την ΕΕ ένα 
ελκυστικότερο περιβάλλον για τους 
καλύτερους επιστήμονες του κόσμου, το 
ΕΣΕ θα στοχεύει σε μετρήσιμη βελτίωση 
του μεριδίου της Ένωσης στο παγκόσμιο 
ανώτερο ποσοστό 1 % των δημοσιεύσεων 
με τις περισσότερες παραπομπές και θα 
έχει ως στόχο τη σημαντική αύξηση του 
αριθμού των άριστων ερευνητών εκτός 
Ευρώπης τους οποίους χρηματοδοτεί. Η 
χρηματοδότηση του ΕΣΕ χορηγείται 
σύμφωνα με τις ακόλουθες πάγιες αρχές. Η 
επιστημονική αριστεία αποτελεί το 
μοναδικό κριτήριο με βάση το οποίο 
παρέχονται οι υποτροφίες του ΕΣΕ. Το 
ΕΣΕ λειτουργεί «από τη βάση προς την 
κορυφή», χωρίς προκαθορισμένες 
προτεραιότητες.

Or. en

Τροπολογία 635
Soledad Cabezón Ruiz, José Blanco López, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, 
Francesc Gambús, Marisa Matias

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα I – μέρος Ι – σημείο 1 – σημείο 1.2 – σημείο 1.2.1 – παράγραφος 2 –
περίπτωση 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

– στήριξη των καλύτερων 
ερευνητών που ξεκινούν τώρα με 
εξαιρετικές ιδέες ώστε να κάνουν τη 
μετάβαση προς την ανεξαρτησία καθώς 
και να εδραιώσουν τη δική τους 
ερευνητική ομάδα ή πρόγραμμα·

– παροχή στους ερευνητές που 
βρίσκονται στην αρχή ή στη μέση της 
σταδιοδρομίας τους ενισχυμένων μέσων 
για τη συγκρότηση ή την ενίσχυση της 
ερευνητικής τους ομάδας ή τον 
καθορισμό των δικών τους αξόνων 
έρευνας ούτως ώστε, με τον τρόπο αυτό, 
να διευκολυνθεί η μετάβασή τους προς 
την ανεξαρτησία στην πιο παραγωγική 
φάση της σταδιοδρομίας τους·

Or. en

Τροπολογία 636
Zdzisław Krasnodębski, Edward Czesak
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Πρόταση απόφασης
Παράρτημα I – μέρος Ι – σημείο 1 – σημείο 1.2 – σημείο 1.2.1 – παράγραφος 2 –
περίπτωση 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

– στήριξη των καλύτερων ερευνητών 
που ξεκινούν τώρα με εξαιρετικές ιδέες 
ώστε να κάνουν τη μετάβαση προς την 
ανεξαρτησία καθώς και να εδραιώσουν τη 
δική τους ερευνητική ομάδα ή πρόγραμμα·

– στήριξη των καλύτερων ερευνητών 
που ξεκινούν τώρα και των νέων 
ερευνητών με εξαιρετικές ιδέες ώστε να 
κάνουν τη μετάβαση προς την ανεξαρτησία 
καθώς και να εδραιώσουν τη δική τους 
ερευνητική ομάδα ή πρόγραμμα, 
συμπεριλαμβανομένης της διασύνδεσης 
δραστηριοτήτων MSCA 
και δραστηριοτήτων του ΕΣΕ (προ 
ΕΣΕ)·

Or. en

Τροπολογία 637
Barbara Kudrycka, Michał Boni, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Elżbieta Katarzyna 
Łukacijewska

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα I – μέρος Ι – σημείο 1 – σημείο 1.2 – σημείο 1.2.1 – παράγραφος 2 –
περίπτωση 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

– στήριξη των καλύτερων ερευνητών 
που ξεκινούν τώρα με εξαιρετικές ιδέες
ώστε να κάνουν τη μετάβαση προς την 
ανεξαρτησία καθώς και να εδραιώσουν τη 
δική τους ερευνητική ομάδα ή πρόγραμμα·

– στήριξη των καλύτερων ερευνητών 
που ξεκινούν τώρα με εξαιρετικές ιδέες σε 
οποιοδήποτε ερευνητικό πεδίο, βασικής 
και εφαρμοσμένης έρευνας, ώστε να 
κάνουν τη μετάβαση προς την ανεξαρτησία 
καθώς και να εδραιώσουν τη δική τους 
ερευνητική ομάδα ή πρόγραμμα·

Or. en

Τροπολογία 638
Rosa D'Amato, Dario Tamburrano

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα I – μέρος Ι – σημείο 1 – σημείο 1.2 – σημείο 1.2.1 – παράγραφος 2 –
περίπτωση 2
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

– στήριξη των καλύτερων ερευνητών 
που ξεκινούν τώρα με εξαιρετικές ιδέες 
ώστε να κάνουν τη μετάβαση προς την 
ανεξαρτησία καθώς και να εδραιώσουν τη 
δική τους ερευνητική ομάδα ή πρόγραμμα·

– στήριξη αναγνωρισμένων
ερευνητών με εξαιρετικές ιδέες ώστε να 
κάνουν τη μετάβαση προς την ανεξαρτησία 
καθώς και να εδραιώσουν τη δική τους 
ερευνητική ομάδα ή πρόγραμμα·

Or. en

Αιτιολόγηση

https://euraxess.ec.europa.eu/europe/career-development/training-researchers/research-
profiles-descriptors

Τροπολογία 639
Rosa D'Amato, Dario Tamburrano

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα I – μέρος Ι – σημείο 1 – σημείο 1.3 – σημείο 1.3.1 – παράγραφος 2 –
σημείο 1 – περίπτωση 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

– διαμορφώνει τη γενική 
επιστημονική του στρατηγική του ΕΣΕ, 
λαμβάνοντας υπόψη τις επιστημονικές 
προοπτικές και τις ευρωπαϊκές 
επιστημονικές ανάγκες·

– διαμορφώνει τη γενική 
επιστημονική του στρατηγική του ΕΣΕ, σε 
πλαίσιο συνέπειας με το στρατηγικό 
σχέδιο του προγράμματος «Ορίζων 
Ευρώπη», λαμβάνοντας υπόψη τις 
επιστημονικές προοπτικές και τις 
ευρωπαϊκές επιστημονικές ανάγκες·

Or. en

Αιτιολόγηση

Εάν είναι μέρος του προγράμματος-πλαισίου πρέπει να είναι έτσι· ειδάλλως θα πρέπει να 
καταστεί πλήρως ανεξάρτητο πρόγραμμα με άλλους χρηματοδοτικούς πόρους και με βάση 
διαφορετική νομοθετική πρωτοβουλία.

Τροπολογία 640
Rosa D'Amato, Dario Tamburrano

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα I – μέρος Ι – σημείο 1 – σημείο 1.3 – σημείο 1.3.1 – παράγραφος 2 –
σημείο 2 – περίπτωση 3
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

– διασφαλίζει ότι οι επιχορηγήσεις 
του ΕΣΕ υλοποιούνται σύμφωνα με απλές, 
διαφανείς διαδικασίες που εστιάζουν στην 
αριστεία, ενθαρρύνουν την ανάληψη 
πρωτοβουλιών και συνδυάζουν την 
ευελιξία με την υποχρέωση λογοδοσίας
μέσω της συνεχούς παρακολούθησης της 
ποιότητας των δραστηριοτήτων και της 
εφαρμογής·

– διασφαλίζει ότι οι επιχορηγήσεις 
του ΕΣΕ υλοποιούνται σύμφωνα με απλές, 
διαφανείς διαδικασίες που εστιάζουν στην 
υψηλή επιστημονική ποιότητα, 
ενθαρρύνουν την ανάληψη πρωτοβουλιών 
και συνδυάζουν την ευελιξία με την 
υποχρέωση λογοδοσίας μέσω της συνεχούς 
παρακολούθησης της ποιότητας των 
δραστηριοτήτων και της εφαρμογής·

Or. en

Τροπολογία 641
Jakop Dalunde
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα I – μέρος Ι – σημείο 1 – σημείο 1.3 – σημείο 1.3.1 – παράγραφος 2 –
σημείο 2 – περίπτωση 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

– επανεξετάζει και αξιολογεί τα 
επιτεύγματα του ΕΣΕ, καθώς και την 
ποιότητα και τον αντίκτυπο της 
χρηματοδοτούμενης από το ΕΣΕ έρευνας 
και διατυπώνει συστάσεις για διορθωτικές 
ή μελλοντικές ενέργειες·

– επανεξετάζει και αξιολογεί τα 
επιτεύγματα του ΕΣΕ, καθώς και την 
ποιότητα και τον αντίκτυπο της 
χρηματοδοτούμενης από το ΕΣΕ έρευνας 
και διατυπώνει συστάσεις για διορθωτικές 
ή μελλοντικές ενέργειες, μεταξύ άλλων 
ζητώντας αξιολόγηση του αντίκτυπου στο 
κλίμα για τις προτάσεις που 
υποβάλλονται όταν το πρόγραμμα δεν έχει 
επιτύχει τον στόχο της διάθεσης του 50% 
των δαπανών του για δράσεις σχετικές με 
το κλίμα, όπως επιτάσσει το (νέο) άρθρο 
6 β του [κανονισμού για τη θέσπιση του 
προγράμματος-πλαισίου]·

Or. en

Τροπολογία 642
Rosa D'Amato, Dario Tamburrano

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα I – μέρος Ι – σημείο 1 – σημείο 1.3 – σημείο 1.3.1 – παράγραφος 2 –
σημείο 2 – περίπτωση 4
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

– επανεξετάζει και αξιολογεί τα 
επιτεύγματα του ΕΣΕ, καθώς και την 
ποιότητα και τον αντίκτυπο της 
χρηματοδοτούμενης από το ΕΣΕ έρευνας 
και διατυπώνει συστάσεις για διορθωτικές 
ή μελλοντικές ενέργειες·

– υποβάλλει σε περιοδική 
επανεξέταση και αξιολόγηση τα 
επιτεύγματα του ΕΣΕ, καθώς και την 
ποιότητα και τον αντίκτυπο της 
χρηματοδοτούμενης από το ΕΣΕ έρευνας 
και, στη βάση αυτή, εγκρίνει συστάσεις 
και καταρτίζει κατευθυντήριες γραμμές
για διορθωτικές ή μελλοντικές ενέργειες·

Or. en

Αιτιολόγηση

Όπως αναφέρθηκε ανωτέρω, η εξέταση και η αξιολόγηση των επιτευγμάτων του ΕΣΕ δεν 
μπορούν να ανατεθούν στο ίδιο το ΕΣΕ. Πρόκειται για βασική αρχή μιας πρακτικής χρηστής 
διαχείρισης.

Τροπολογία 643
Marisa Matias, Soledad Cabezón Ruiz, Νεοκλής Συλικιώτης, Lola Sánchez Caldentey

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα Ι – μέρος Ι – σημείο 1 – σημείο 1.3 – σημείο 1.3.1 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Ο πρόεδρος του ΕΣΕ εδρεύει στις 
Βρυξέλλες κατά τη διάρκεια της θητείας 
του και αφιερώνει τον περισσότερο χρόνο 
του/της12στις εργασίες που αφορούν το 
ΕΣΕ. Το ύψος της αμοιβής του αναλογεί 
προς εκείνο των ανωτάτων στελεχών της 
Επιτροπής και η ειδική εκτελεστική δομή 
θα του παρέχει την απαραίτητη 
υποστήριξη για την εκτέλεση των 
καθηκόντων του.

Ο πρόεδρος του ΕΣΕ εδρεύει στις 
Βρυξέλλες κατά τη διάρκεια της θητείας 
του και θα πρέπει να αφιερώνει όλο τον 
χρόνο του/της12στις εργασίες που αφορούν 
το ΕΣΕ. Το ύψος της αμοιβής του αναλογεί 
προς εκείνο των ανωτάτων στελεχών της 
Επιτροπής και η ειδική εκτελεστική δομή 
θα του παρέχει την απαραίτητη 
υποστήριξη για την εκτέλεση των 
καθηκόντων του.
Πρέπει να απέχει από την εκπροσώπηση 
σε διοικητικό συμβούλιο οποιουδήποτε 
δημόσιου ή ιδιωτικού ιδρύματος και από 
τη συμμετοχή σε δραστηριότητες που θα 
μπορούσαν να οδηγήσουν σε σύγκρουση 
συμφερόντων με τα καθήκοντά του ως 
προέδρου του ΕΣΕ.

_________________

12 Κατ’ αρχήν, τουλάχιστον το 80 %.
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Or. en

Τροπολογία 644
Rosa D'Amato, Dario Tamburrano

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα Ι – μέρος Ι – σημείο 1 – σημείο 1.3 – σημείο 1.3.2 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η ειδική εκτελεστική δομή θα είναι 
υπεύθυνη για όλες τις πτυχές της 
διοικητικής εφαρμογής και της εκτέλεσης 
του προγράμματος, όπως προβλέπεται στο 
πρόγραμμα εργασίας του ΕΣΕ. Θα είναι 
ιδίως υπεύθυνη για την εφαρμογή των 
διαδικασιών αξιολόγησης, εξέτασης από 
ομότιμους κριτές και επιλογής κατά τρόπο 
σύμφωνο με τη στρατηγική που θα έχει 
καθορίσει το Επιστημονικό Συμβούλιο, 
καθώς και για τη χρηματοοικονομική και 
επιστημονική διαχείριση των 
επιχορηγήσεων. Η ειδική εκτελεστική 
δομή θα υποστηρίζει το επιστημονικό 
συμβούλιο κατά την εκτέλεση όλων των 
καθηκόντων του, όπως εκτέθηκε ανωτέρω, 
συμπεριλαμβανομένης της ανάπτυξης της 
επιστημονικής στρατηγικής, της
παρακολούθησης των δραστηριοτήτων και 
του ελέγχου και της αξιολόγησης των 
επιτευγμάτων του ΕΣΕ καθώς και των 
δραστηριοτήτων προβολής και 
επικοινωνίας, θα παρέχει πρόσβαση στα 
αναγκαία έγγραφα και δεδομένα που έχει 
στη διάθεσή του και θα ενημερώνει το 
Επιστημονικό Συμβούλιο για τις 
δραστηριότητές της.

Η ειδική εκτελεστική δομή θα είναι 
υπεύθυνη για όλες τις πτυχές της 
διοικητικής εφαρμογής και της εκτέλεσης 
του προγράμματος, όπως προβλέπεται στο 
πρόγραμμα εργασίας του ΕΣΕ. Θα είναι 
ιδίως υπεύθυνη για την εφαρμογή των 
διαδικασιών αξιολόγησης, εξέτασης από 
ομότιμους κριτές και επιλογής κατά τρόπο 
σύμφωνο με τη στρατηγική που θα έχει 
καθορίσει το Επιστημονικό Συμβούλιο, 
καθώς και για τη χρηματοοικονομική και 
επιστημονική διαχείριση των 
επιχορηγήσεων. Η ειδική εκτελεστική 
δομή θα υποστηρίζει το επιστημονικό 
συμβούλιο κατά την εκτέλεση των 
καθηκόντων του, όπως εκτέθηκε ανωτέρω, 
συμπεριλαμβανομένης της 
παρακολούθησης των δραστηριοτήτων 
και των δραστηριοτήτων προβολής και 
επικοινωνίας, θα παρέχει πρόσβαση στα 
αναγκαία έγγραφα και δεδομένα που έχει 
στη διάθεσή του και θα ενημερώνει το 
Επιστημονικό Συμβούλιο για τις 
δραστηριότητές της.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η συμμετοχή της ειδικής εκτελεστικής δομής στην «επιστημονική στρατηγική του ΕΣΕ» 
φαίνεται εντελώς ακατάλληλη. Επιπλέον, όπως έχει ήδη αναφερθεί, η επανεξέταση και 
αξιολόγηση των επιτευγμάτων του ΕΣΕ πρέπει να ανατεθεί σε εξωτερικό φορέα.

Τροπολογία 645
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Evžen Tošenovský

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα I – μέρος Ι – σημείο 1 – σημείο 1.3 – σημείο 1.3.3 – παράγραφος 1 –
περίπτωση 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

– θα εξασφαλίζει τη συνέχεια της 
ειδικής εκτελεστικής δομής και την 
ανάθεση καθηκόντων και αρμοδιοτήτων σε 
αυτή, λαμβάνοντας υπόψη τις απόψεις του 
Επιστημονικού Συμβουλίου·

– θα παρακολουθεί τη συνέχεια της 
ειδικής εκτελεστικής δομής και θα 
διασφαλίζει την ανάθεση καθηκόντων και 
αρμοδιοτήτων σε αυτή, λαμβάνοντας 
υπόψη τις απόψεις του Επιστημονικού 
Συμβουλίου·

Or. en

Τροπολογία 646
Rosa D'Amato, Dario Tamburrano

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα I – μέρος Ι – σημείο 1 – σημείο 1.3 – σημείο 1.3.3 – παράγραφος 1 –
περίπτωση 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

– θα εξασφαλίζει την έγκαιρη 
έγκριση του προγράμματος εργασίας, των 
θέσεων όσον αφορά τη μεθοδολογία 
υλοποίησης και τους αναγκαίους κανόνες 
εφαρμογής συμπεριλαμβανομένων των 
κανόνων υποβολής και της πρότυπης 
συμφωνίας επιχορήγησης του ΕΣΕ, 
λαμβάνοντας υπόψη τις θέσεις του 
Επιστημονικού Συμβουλίου·

– θα εξασφαλίζει την έγκαιρη 
έγκριση του προγράμματος εργασίας, των 
θέσεων όσον αφορά τη μεθοδολογία 
υλοποίησης και τους αναγκαίους κανόνες 
εφαρμογής συμπεριλαμβανομένων των 
κανόνων υποβολής και της πρότυπης 
συμφωνίας επιχορήγησης του ΕΣΕ, 
λαμβάνοντας υπόψη τις θέσεις του 
Επιστημονικού Συμβουλίου και τον 
στρατηγικό σχεδιασμό του προγράμματος 
«Ορίζων Ευρώπη»·

Or. en

Τροπολογία 647
Jakop Dalunde
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα I – μέρος Ι – σημείο 1 – σημείο 1.3 – σημείο 1.3.3 – παράγραφος 1 –
περίπτωση 7
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

– ως αρμόδια για τη συνολική 
υλοποίηση του προγράμματος-πλαισίου 
έρευνας, θα παρακολουθεί την ειδική 
εκτελεστική δομή.

– ως αρμόδια για τη συνολική 
υλοποίηση του προγράμματος-πλαισίου 
έρευνας, θα παρακολουθεί την ειδική 
εκτελεστική δομή, καθώς και τις 
επιδόσεις ως προς τη συμβολή στην 
επίτευξη τον στόχο της διάθεσης του 50% 
των δαπανών για δράσεις σχετικές με το 
κλίμα, όπως επιτάσσει το (νέο) άρθρο 6 β 
του [κανονισμού για τη θέσπιση του 
προγράμματος-πλαισίου]·

Or. en

Τροπολογία 648
Rosa D'Amato, Dario Tamburrano

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα I – μέρος Ι – σημείο 1 – σημείο 1.3 – σημείο 1.3.3 – παράγραφος 1 –
περίπτωση 7

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

– ως αρμόδια για τη συνολική 
υλοποίηση του προγράμματος-πλαισίου 
έρευνας, θα παρακολουθεί την ειδική 
εκτελεστική δομή.

– ως αρμόδια για τη συνολική 
υλοποίηση του προγράμματος-πλαισίου 
έρευνας, θα παρακολουθεί τις 
δραστηριότητες του επιστημονικού 
συμβουλίου και της ειδικής εκτελεστικής 
δομής.

Or. en

Τροπολογία 649
Rosa D'Amato, Dario Tamburrano

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα Ι – μέρος Ι – σημείο 2 – σημείο 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 

Η Ευρώπη χρειάζεται μια ποσοτικά 
σημαντική δεξαμενή ανθρώπινων πόρων
υψηλής εξειδίκευσης στον τομέα της 
έρευνας και της καινοτομίας, το οποίο 
μπορεί εύκολα να προσαρμοστεί και να 
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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 
κοινωνικών προκλήσεων και την 
υποστήριξη της καινοτομίας.

βρει βιώσιμες λύσεις για τρέχουσες και
μελλοντικές κοινωνικές προκλήσεις, όπως, 
παραδείγματος χάριν, οι σημαντικές 
δημογραφικές αλλαγές στην Ευρώπη. 
Προκειμένου να εξασφαλιστεί η κορυφαία 
ποιότητα, 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 
κοινωνικών προκλήσεων και την 
υποστήριξη της καινοτομίας.

Or. en

Τροπολογία 650
Gunnar Hökmark

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα Ι – μέρος Ι – σημείο 2 – σημείο 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 
κοινωνικών προκλήσεων και την 
υποστήριξη της καινοτομίας.

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 έχουν πλήρη πρόσβαση 
σε υποδομές κορυφαίας ποιότητας, να
συνεργάζονται και να διαδίδουν τη γνώση 
σε διάφορες χώρες, τομείς και 
επιστημονικούς κλάδους, με σωστό 
συνδυασμό γνώσεων και δεξιοτήτων για 
την αντιμετώπιση των κοινωνικών 
προκλήσεων και την υποστήριξη της 
καινοτομίας.

Or. en

Τροπολογία 651
Marisa Matias, Νεοκλής Συλικιώτης, Soledad Cabezón Ruiz, Lola Sánchez Caldentey
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Πρόταση απόφασης
Παράρτημα I – μέρος Ι – σημείο 2 – σημείο 2.1 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1 (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τα προγράμματα κινητικότητας θα 
εξασφαλίζουν ουσιαστικές ίσες ευκαιρίες 
μεταξύ ανδρών και γυναικών και θα 
περιλαμβάνουν ειδικά μέτρα για την άρση 
των εμποδίων στην κινητικότητα των 
ερευνητριών.

Or. en

Τροπολογία 652
Barbara Kudrycka, Michał Boni, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Elżbieta Katarzyna 
Łukacijewska, Jerzy Buzek, Algirdas Saudargas, Janusz Lewandowski

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα Ι – μέρος Ι – σημείο 2 – σημείο 2.1 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η Ευρώπη αποτελεί λίκνο της επιστήμης 
με περίπου 1,8 εκατομμύρια ερευνητές που 
εργάζονται σε χιλιάδες πανεπιστήμια, 
ερευνητικά κέντρα και πρωτοπόρες 
εταιρείες παγκοσμίως. Ωστόσο, εκτιμάται 
ότι η ΕΕ θα πρέπει να εκπαιδεύσει και να 
απασχολήσει τουλάχιστον ένα 
εκατομμύριο νέους ερευνητές έως το 2027, 
προκειμένου να επιτευχθούν οι στόχοι που 
έχουν τεθεί για αυξημένες επενδύσεις στην 
έρευνα και την καινοτομία. Η 
συγκεκριμένη ανάγκη είναι ιδιαίτερα 
επιτακτική στον μη ακαδημαϊκό τομέα. Η 
ΕΕ θα πρέπει να εντείνει τις προσπάθειές 
της για να ωθήσει περισσότερες νεαρές 
γυναίκες και άνδρες να ακολουθήσουν 
ερευνητική σταδιοδρομία, να προσελκύσει 
ερευνητές από τρίτες χώρες, να διατηρήσει 
τους δικούς της ερευνητές και να 
επανεντάξει τους ευρωπαίους ερευνητές 
που εργάζονται αλλού στην Ευρώπη. 
Επιπλέον, οι συνθήκες εργασίας των 
ερευνητών θα πρέπει να βελτιωθούν 
περαιτέρω σε ολόκληρο τον Ευρωπαϊκό 
Χώρο Έρευνας (ΕΧΕ), με στόχο την 

Η Ευρώπη αποτελεί λίκνο της επιστήμης 
με περίπου 1,8 εκατομμύρια ερευνητές που 
εργάζονται σε χιλιάδες πανεπιστήμια, 
ερευνητικά κέντρα και πρωτοπόρες 
εταιρείες παγκοσμίως. Ωστόσο, εκτιμάται 
ότι η ΕΕ θα πρέπει να εκπαιδεύσει και να 
απασχολήσει τουλάχιστον ένα 
εκατομμύριο νέους ερευνητές έως το 2027, 
προκειμένου να επιτευχθούν οι στόχοι που 
έχουν τεθεί για αυξημένες επενδύσεις στην 
έρευνα και την καινοτομία. Η 
συγκεκριμένη ανάγκη είναι ιδιαίτερα 
επιτακτική στον μη ακαδημαϊκό τομέα. Η 
ΕΕ θα πρέπει να εντείνει τις προσπάθειές 
της για να ωθήσει περισσότερες νεαρές 
γυναίκες και άνδρες να ακολουθήσουν 
ερευνητική σταδιοδρομία, να προσελκύσει 
ερευνητές από τρίτες χώρες, να διατηρήσει 
τους δικούς της ερευνητές και να 
επανεντάξει τους ευρωπαίους ερευνητές 
που εργάζονται αλλού στην Ευρώπη.
Για την επίτευξη του στόχου αυτού, θα 
πρέπει να δοθεί προσοχή στα σχέδια που 
διευκολύνουν την ισορροπία μεταξύ 
οικογενειακού και επαγγελματικού βίου, 
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ευρύτερη διάδοση της αριστείας. Από την 
άποψη αυτή, απαιτούνται ισχυρότεροι 
δεσμοί ιδίως με τον Ευρωπαϊκό 
Εκπαιδευτικό Χώρο (EEdA), το 
Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής 
Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και το Ευρωπαϊκό 
Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ+).

καθώς και σε αυτά που δίνουν στους 
ερευνητές και των δύο φύλων 
περισσότερη ευελιξία για να διευκολύνουν 
τη συμφιλίωση εργασίας και 
οικογενειακής ζωής. Η διασφάλιση 
πλήρους ισότητας των φύλων σε όλους 
τους τομείς, συμπεριλαμβανομένων της 
επιστήμης, της τεχνολογίας και της 
καινοτομίας, αποτελεί απαραίτητη 
προϋπόθεση για την παγκόσμια 
οικονομική ανάπτυξη. Επιπλέον, η 
σφραγίδα αριστείας θα συνεχίσει να 
εφαρμόζεται σε όλες τις προσκλήσεις στο 
πλαίσιο των δράσεων MSCA με στόχο τη 
διασφάλιση συνεργειών και την ευρύτερη 
διάδοση της αριστείας· οι συνθήκες 
εργασίας των ερευνητών θα πρέπει να 
βελτιωθούν περαιτέρω σε ολόκληρο τον 
Ευρωπαϊκό Χώρο Έρευνας (ΕΧΕ), 
συμπεριλαμβανομένης της αντιμετώπισης 
της διαφοράς των αμοιβών μεταξύ 
ερευνητών από διάφορα κράτη μέλη της 
ΕΕ που συμμετέχουν στα έργα των 
προγραμμάτων-πλαισίων της ΕΕ στον 
τομέα Ε&Κ. Από την άποψη αυτή, 
απαιτούνται ισχυρότεροι δεσμοί ιδίως με 
τον Ευρωπαϊκό Εκπαιδευτικό Χώρο 
(EEdA), το Ευρωπαϊκό Ταμείο 
Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και το 
Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ+).

Or. en

Τροπολογία 653
Jakop Dalunde
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα Ι – μέρος Ι – σημείο 2 – σημείο 2.1 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η Ευρώπη αποτελεί λίκνο της επιστήμης 
με περίπου 1,8 εκατομμύρια ερευνητές που 
εργάζονται σε χιλιάδες πανεπιστήμια, 
ερευνητικά κέντρα και πρωτοπόρες 
εταιρείες παγκοσμίως. Ωστόσο, εκτιμάται 
ότι η ΕΕ θα πρέπει να εκπαιδεύσει και να 
απασχολήσει τουλάχιστον ένα 

Η Ευρώπη αποτελεί λίκνο της επιστήμης 
με περίπου 1,8 εκατομμύρια ερευνητές που 
εργάζονται σε χιλιάδες πανεπιστήμια, 
ερευνητικά κέντρα και πρωτοπόρες 
εταιρείες παγκοσμίως. Ωστόσο, εκτιμάται 
ότι η ΕΕ θα πρέπει να εκπαιδεύσει και να 
απασχολήσει τουλάχιστον ένα 
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εκατομμύριο νέους ερευνητές έως το 2027, 
προκειμένου να επιτευχθούν οι στόχοι που 
έχουν τεθεί για αυξημένες επενδύσεις στην 
έρευνα και την καινοτομία. Η 
συγκεκριμένη ανάγκη είναι ιδιαίτερα 
επιτακτική στον μη ακαδημαϊκό τομέα. Η 
ΕΕ θα πρέπει να εντείνει τις προσπάθειές 
της για να ωθήσει περισσότερες νεαρές 
γυναίκες και άνδρες να ακολουθήσουν 
ερευνητική σταδιοδρομία, να προσελκύσει 
ερευνητές από τρίτες χώρες, να διατηρήσει 
τους δικούς της ερευνητές και να 
επανεντάξει τους ευρωπαίους ερευνητές 
που εργάζονται αλλού στην Ευρώπη. 
Επιπλέον, οι συνθήκες εργασίας των 
ερευνητών θα πρέπει να βελτιωθούν 
περαιτέρω σε ολόκληρο τον Ευρωπαϊκό 
Χώρο Έρευνας (ΕΧΕ), με στόχο την 
ευρύτερη διάδοση της αριστείας. Από την 
άποψη αυτή, απαιτούνται ισχυρότεροι 
δεσμοί ιδίως με τον Ευρωπαϊκό 
Εκπαιδευτικό Χώρο (EEdA), το 
Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής 
Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και το Ευρωπαϊκό 
Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ+).

εκατομμύριο νέους ερευνητές έως το 2027, 
προκειμένου να επιτευχθούν οι στόχοι που 
έχουν τεθεί για αυξημένες επενδύσεις στην 
έρευνα και την καινοτομία. Η 
συγκεκριμένη ανάγκη είναι ιδιαίτερα 
επιτακτική στον μη ακαδημαϊκό τομέα. Η 
ΕΕ θα πρέπει να εντείνει τις προσπάθειές 
της για να ωθήσει περισσότερες νεαρές 
γυναίκες και άνδρες να ακολουθήσουν 
ερευνητική σταδιοδρομία, να προσελκύσει 
ερευνητές από τρίτες χώρες, να διατηρήσει 
τους δικούς της ερευνητές και να 
επανεντάξει τους ευρωπαίους ερευνητές 
που εργάζονται αλλού στην Ευρώπη. Για 
την επίτευξη αυτού του στόχου, θα πρέπει 
να δοθεί προσοχή σε συστήματα που 
διευκολύνουν την ισορροπία μεταξύ 
οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής.
Η διασφάλιση πλήρους ισότητας των 
φύλων σε όλους τους τομείς, 
συμπεριλαμβανομένων της επιστήμης, 
της τεχνολογίας και της καινοτομίας, 
αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για την 
παγκόσμια οικονομική ανάπτυξη.
Επιπλέον, οι συνθήκες εργασίας των 
ερευνητών θα πρέπει να βελτιωθούν 
περαιτέρω σε ολόκληρο τον Ευρωπαϊκό 
Χώρο Έρευνας (ΕΧΕ), με στόχο την 
ευρύτερη διάδοση της αριστείας. Από την 
άποψη αυτή, απαιτούνται ισχυρότεροι 
δεσμοί ιδίως με τον Ευρωπαϊκό 
Εκπαιδευτικό Χώρο (EEdA), το 
Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής 
Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και το Ευρωπαϊκό 
Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ+).
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η Ευρώπη αποτελεί λίκνο της επιστήμης 
με περίπου 1,8 εκατομμύρια ερευνητές που 
εργάζονται σε χιλιάδες πανεπιστήμια, 

Η Ευρώπη αποτελεί λίκνο της επιστήμης 
με περίπου 1,8 εκατομμύρια ερευνητές που 
εργάζονται σε χιλιάδες πανεπιστήμια, 



PE625.595v01-00 60/98 AM\1159886EL.docx

EL

ερευνητικά κέντρα και πρωτοπόρες 
εταιρείες παγκοσμίως. Ωστόσο, εκτιμάται 
ότι η ΕΕ θα πρέπει να εκπαιδεύσει και να 
απασχολήσει τουλάχιστον ένα 
εκατομμύριο νέους ερευνητές έως το 2027, 
προκειμένου να επιτευχθούν οι στόχοι που 
έχουν τεθεί για αυξημένες επενδύσεις στην 
έρευνα και την καινοτομία. Η 
συγκεκριμένη ανάγκη είναι ιδιαίτερα 
επιτακτική στον μη ακαδημαϊκό τομέα. Η 
ΕΕ θα πρέπει να εντείνει τις προσπάθειές 
της για να ωθήσει περισσότερες νεαρές 
γυναίκες και άνδρες να ακολουθήσουν 
ερευνητική σταδιοδρομία, να προσελκύσει 
ερευνητές από τρίτες χώρες, να διατηρήσει 
τους δικούς της ερευνητές και να 
επανεντάξει τους ευρωπαίους ερευνητές 
που εργάζονται αλλού στην Ευρώπη. 
Επιπλέον, οι συνθήκες εργασίας των 
ερευνητών θα πρέπει να βελτιωθούν 
περαιτέρω σε ολόκληρο τον Ευρωπαϊκό 
Χώρο Έρευνας (ΕΧΕ), με στόχο την 
ευρύτερη διάδοση της αριστείας. Από την 
άποψη αυτή, απαιτούνται ισχυρότεροι 
δεσμοί ιδίως με τον Ευρωπαϊκό 
Εκπαιδευτικό Χώρο (EEdA), το 
Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής 
Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και το Ευρωπαϊκό 
Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ+).

ερευνητικά κέντρα και πρωτοπόρες 
εταιρείες παγκοσμίως. Ωστόσο, εκτιμάται 
ότι η ΕΕ θα πρέπει να εκπαιδεύσει και να 
απασχολήσει τουλάχιστον ένα 
εκατομμύριο νέους ερευνητές έως το 2027, 
προκειμένου να επιτευχθούν οι στόχοι που 
έχουν τεθεί για αυξημένες επενδύσεις στην 
έρευνα και την καινοτομία. Η 
συγκεκριμένη ανάγκη είναι ιδιαίτερα 
επιτακτική στον μη ακαδημαϊκό τομέα. Η 
ΕΕ θα πρέπει να εντείνει τις προσπάθειές 
της για να ωθήσει περισσότερες νεαρές 
γυναίκες και άνδρες να ακολουθήσουν 
ερευνητική σταδιοδρομία, να προσελκύσει 
ερευνητές από τρίτες χώρες, να διατηρήσει 
τους δικούς της ερευνητές και να 
επανεντάξει τους ευρωπαίους ερευνητές 
που εργάζονται αλλού στην Ευρώπη. 
Επιπλέον, οι συνθήκες εργασίας των 

ερευνητών θα πρέπει να βελτιωθούν 
περαιτέρω σε ολόκληρο τον Ευρωπαϊκό 
Χώρο Έρευνας (ΕΧΕ), με στόχο την 
ευρύτερη διάδοση της αριστείας και τη 
συμμετοχή σε προγράμματα και 
δραστηριότητες έρευνας υψηλής 
ποιότητας. Από την άποψη αυτή, 
απαιτούνται ισχυρότεροι δεσμοί ιδίως με 
τον Ευρωπαϊκό Εκπαιδευτικό Χώρο 
(EEdA), το Ευρωπαϊκό Ταμείο 
Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και το 
Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ+).
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η Ευρώπη αποτελεί λίκνο της επιστήμης 
με περίπου 1,8 εκατομμύρια ερευνητές που 
εργάζονται σε χιλιάδες πανεπιστήμια, 
ερευνητικά κέντρα και πρωτοπόρες 
εταιρείες παγκοσμίως. Ωστόσο, εκτιμάται 
ότι η ΕΕ θα πρέπει να εκπαιδεύσει και να 
απασχολήσει τουλάχιστον ένα 

Η Ευρώπη αποτελεί λίκνο της επιστήμης 
με περίπου 1,8 εκατομμύρια ερευνητές που 
εργάζονται σε χιλιάδες πανεπιστήμια, 
ερευνητικά κέντρα και πρωτοπόρες 
εταιρείες παγκοσμίως. Ωστόσο, εκτιμάται 
ότι η ΕΕ θα πρέπει να εκπαιδεύσει και να 
απασχολήσει τουλάχιστον ένα 
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εκατομμύριο νέους ερευνητές έως το 2027, 
προκειμένου να επιτευχθούν οι στόχοι που 
έχουν τεθεί για αυξημένες επενδύσεις στην 
έρευνα και την καινοτομία. Η 
συγκεκριμένη ανάγκη είναι ιδιαίτερα 
επιτακτική στον μη ακαδημαϊκό τομέα. Η 
ΕΕ θα πρέπει να εντείνει τις προσπάθειές 
της για να ωθήσει περισσότερες νεαρές 
γυναίκες και άνδρες να ακολουθήσουν 
ερευνητική σταδιοδρομία, να προσελκύσει 
ερευνητές από τρίτες χώρες, να
διατηρήσει τους δικούς της ερευνητές και 
να επανεντάξει τους ευρωπαίους ερευνητές 
που εργάζονται αλλού στην Ευρώπη. 
Επιπλέον, οι συνθήκες εργασίας των 
ερευνητών θα πρέπει να βελτιωθούν 
περαιτέρω σε ολόκληρο τον Ευρωπαϊκό 
Χώρο Έρευνας (ΕΧΕ), με στόχο την 
ευρύτερη διάδοση της αριστείας. Από την 
άποψη αυτή, απαιτούνται ισχυρότεροι 
δεσμοί ιδίως με τον Ευρωπαϊκό 
Εκπαιδευτικό Χώρο (EEdA), το 
Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής 
Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και το Ευρωπαϊκό 
Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ+).

εκατομμύριο νέους ερευνητές έως το 2027, 
προκειμένου να επιτευχθούν οι στόχοι που 
έχουν τεθεί για αυξημένες επενδύσεις στην 
έρευνα και την καινοτομία. Η 
συγκεκριμένη ανάγκη είναι ιδιαίτερα 
επιτακτική στον μη ακαδημαϊκό τομέα. Η 
ΕΕ θα πρέπει να εντείνει τις προσπάθειές 
της για να ωθήσει περισσότερες νεαρές 
γυναίκες και άνδρες να ακολουθήσουν 
ερευνητική σταδιοδρομία, να διατηρήσει 
τους δικούς της ερευνητές και να 
επανεντάξει τους ευρωπαίους ερευνητές 
που εργάζονται αλλού στην Ευρώπη. 
Επιπλέον, οι συνθήκες εργασίας των 
ερευνητών θα πρέπει να βελτιωθούν 
περαιτέρω σε ολόκληρο τον Ευρωπαϊκό 
Χώρο Έρευνας (ΕΧΕ), με στόχο την 
ευρύτερη διάδοση της αριστείας. Από την 
άποψη αυτή, απαιτούνται ισχυρότεροι 
δεσμοί ιδίως με τον Ευρωπαϊκό 
Εκπαιδευτικό Χώρο (EEdA), το 
Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής 
Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και το Ευρωπαϊκό 
Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ+).
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Οι δράσεις Marie Skłodowska-Curie 
(MSCA) επικεντρώνονται στην έρευνα 
αριστείας, με πλήρη προσέγγιση από τη 
βάση προς την κορυφή και είναι ανοικτές 
σε οποιονδήποτε τομέα έρευνας και 
καινοτομίας από τη βασική έρευνα έως την 
υιοθέτηση από την αγορά και τις υπηρεσίες 
καινοτομίας. Αυτό περιλαμβάνει τα 
ερευνητικά πεδία που καλύπτονται από τη 
Συνθήκη για τη λειτουργία της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης και τη Συνθήκη για 
την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας 
Ατομικής Ενέργειας (Ευρατόμ). Εάν 

Οι δράσεις Marie Skłodowska-Curie 
(MSCA) επικεντρώνονται στην έρευνα 
αριστείας, με πλήρη προσέγγιση από τη 
βάση προς την κορυφή και είναι ανοικτές 
σε οποιονδήποτε τομέα έρευνας και 
καινοτομίας από τη βασική έρευνα έως την 
υιοθέτηση από την αγορά και τις υπηρεσίες 
καινοτομίας. Αυτό περιλαμβάνει τα 
ερευνητικά πεδία που καλύπτονται από τη 
Συνθήκη για τη λειτουργία της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης και τη Συνθήκη για 
την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας 
Ατομικής Ενέργειας (Ευρατόμ). 
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προκύψουν συγκεκριμένες ανάγκες και 
καταστούν διαθέσιμες πρόσθετες πηγές 
χρηματοδότησης, οι δράσεις MSCA 
ενδέχεται να στοχεύσουν ορισμένες 
δραστηριότητες σε συγκεκριμένες 
προκλήσεις (συμπεριλαμβανομένων των 
προσδιορισμένων αποστολών), τύπους 
ιδρυμάτων έρευνας και καινοτομίας ή 
γεωγραφικές περιοχές, ούτως ώστε να 
ανταποκριθούν στην εξέλιξη των 
ευρωπαϊκών απαιτήσεων από πλευράς 
δεξιοτήτων, ερευνητικής κατάρτισης, 
εξέλιξης σταδιοδρομιών και ανταλλαγής 
γνώσεων.

Πρόσθετες πηγές χρηματοδότησης που 
καθίστανται διαθέσιμες θα 
χρησιμοποιούνται για τον σκοπό αυτό.

Or. en

Τροπολογία 657
Rosa D'Amato, Dario Tamburrano

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα Ι – μέρος Ι – σημείο 2 – σημείο 2.1 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Οι δράσεις Marie Skłodowska-Curie 
(MSCA) επικεντρώνονται στην έρευνα 
αριστείας, με πλήρη προσέγγιση από τη 
βάση προς την κορυφή και είναι ανοικτές 
σε οποιονδήποτε τομέα έρευνας και 
καινοτομίας από τη βασική έρευνα έως την 
υιοθέτηση από την αγορά και τις υπηρεσίες 
καινοτομίας. Αυτό περιλαμβάνει τα 
ερευνητικά πεδία που καλύπτονται από τη 
Συνθήκη για τη λειτουργία της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης και τη Συνθήκη για 
την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας 
Ατομικής Ενέργειας (Ευρατόμ). Εάν 
προκύψουν συγκεκριμένες ανάγκες και 
καταστούν διαθέσιμες πρόσθετες πηγές 
χρηματοδότησης, οι δράσεις MSCA 
ενδέχεται να στοχεύσουν ορισμένες 
δραστηριότητες σε συγκεκριμένες 
προκλήσεις (συμπεριλαμβανομένων των 
προσδιορισμένων αποστολών), τύπους 
ιδρυμάτων έρευνας και καινοτομίας ή 
γεωγραφικές περιοχές, ούτως ώστε να 
ανταποκριθούν στην εξέλιξη των 
ευρωπαϊκών απαιτήσεων από πλευράς 

Οι δράσεις Marie Skłodowska-Curie 
(MSCA) επικεντρώνονται στην έρευνα 
υψηλής ποιότητας, από τη βάση προς την 
κορυφή και είναι ανοικτές σε 
οποιονδήποτε τομέα έρευνας και 
καινοτομίας από τη βασική έρευνα έως την 
υιοθέτηση από την αγορά και τις υπηρεσίες 
καινοτομίας. Αυτό περιλαμβάνει τα 
ερευνητικά πεδία που καλύπτονται από τη 
Συνθήκη για τη λειτουργία της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης και τη Συνθήκη για 
την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας 
Ατομικής Ενέργειας (Ευρατόμ). Εάν 
προκύψουν συγκεκριμένες ανάγκες και 
καταστούν διαθέσιμες πρόσθετες πηγές 
χρηματοδότησης, οι δράσεις MSCA 
ενδέχεται να στοχεύσουν ορισμένες 
δραστηριότητες σε συγκεκριμένες 
προκλήσεις (συμπεριλαμβανομένων των 
προσδιορισμένων αποστολών), τύπους 
ιδρυμάτων έρευνας και καινοτομίας ή 
γεωγραφικές περιοχές, ούτως ώστε να 
ανταποκριθούν στην εξέλιξη των 
ευρωπαϊκών απαιτήσεων από πλευράς 
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δεξιοτήτων, ερευνητικής κατάρτισης, 
εξέλιξης σταδιοδρομιών και ανταλλαγής 
γνώσεων.

δεξιοτήτων, ερευνητικής κατάρτισης, 
εξέλιξης σταδιοδρομιών και ανταλλαγής 
γνώσεων.
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Βασικές δραστηριότητες θα παρέχουν 
άριστη και καινοτόμο κατάρτιση στους 
νέους ερευνητές σε μεταπτυχιακό επίπεδο 
μέσω διεπιστημονικών έργων ή 
διδακτορικών προγραμμάτων που θα 
επιτρέπουν στους ερευνητές να 
αναπτύξουν το ερευνητικό τους 
πρόγραμμα και θα περιλαμβάνουν 
πανεπιστήμια, ερευνητικά ιδρύματα, 
επιχειρήσεις, ΜΜΕ και άλλες 
κοινωνικοοικονομικές ομάδες από 
διάφορες χώρες. Αυτό θα αναπτύξει και 
θα βελτιώσει τις προοπτικές 
σταδιοδρομίας για νέους μεταπτυχιακούς 
ερευνητές, τόσο στον δημόσιο όσο και 
στον ιδιωτικό τομέα.
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Οι δράσεις ΜSCA αποτελούν το κύριο 
μέσο σε επίπεδο ΕΕ για την προσέλκυση 
ερευνητών από τρίτες χώρες στην Ευρώπη, 
συμβάλλοντας έτσι σημαντικά στην 
παγκόσμια συνεργασία στον τομέα της 
έρευνας και της καινοτομίας. Τα στοιχεία 

Οι δράσεις MSCA αποτελούν το κύριο 
μέσο σε επίπεδο ΕΕ για την προσέλκυση 
ερευνητών από τρίτες χώρες στην Ευρώπη, 
συμβάλλοντας έτσι σημαντικά στην 
ευρωπαϊκή επιστημονική και οικονομική 
ανταγωνιστικότητα και στην παγκόσμια 
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δείχνουν ότι οι δράσεις MSCA εκτός από 
τον θετικό αντίκτυπο σε άτομα, 
οργανισμούς και σε επίπεδο συστήματος, 
αποφέρουν επίσης ρηξικέλευθα 
αποτελέσματα με υψηλό αντίκτυπο, ενώ 
συγχρόνως συνεισφέρουν σημαντικά στις 
κοινωνικές και στρατηγικές προκλήσεις. 
Οι μακροπρόθεσμες επενδύσεις στους 
ανθρώπους αποδίδουν, όπως υποδεικνύει ο 
αριθμός των κατόχων βραβείου Νόμπελ 
που υπήρξαν πρώην υπότροφοι ή επόπτες 
των δράσεων MSCA.

συνεργασία στον τομέα της έρευνας και 
της καινοτομίας. Τα στοιχεία δείχνουν ότι 
οι δράσεις MSCA εκτός από τον θετικό 
αντίκτυπο σε άτομα, οργανισμούς και σε 
επίπεδο συστήματος, αποφέρουν επίσης 
ρηξικέλευθα αποτελέσματα με υψηλό 
αντίκτυπο, ενώ συγχρόνως συνεισφέρουν 
σημαντικά στις κοινωνικές και 
στρατηγικές προκλήσεις. Οι 
μακροπρόθεσμες επενδύσεις στους 
ανθρώπους αποδίδουν, όπως υποδεικνύει ο 
αριθμός των κατόχων βραβείου Νόμπελ 
που υπήρξαν πρώην υπότροφοι ή επόπτες 
των δράσεων MSCA.

Or. en

Τροπολογία 660
Evžen Tošenovský

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα Ι – μέρος Ι – σημείο 2 – σημείο 2.1 – παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Οι δράσεις ΜSCA αποτελούν το κύριο 
μέσο σε επίπεδο ΕΕ για την προσέλκυση 
ερευνητών από τρίτες χώρες στην Ευρώπη, 
συμβάλλοντας έτσι σημαντικά στην 
παγκόσμια συνεργασία στον τομέα της 
έρευνας και της καινοτομίας. Τα στοιχεία 
δείχνουν ότι οι δράσεις MSCA εκτός από 
τον θετικό αντίκτυπο σε άτομα, 
οργανισμούς και σε επίπεδο συστήματος, 
αποφέρουν επίσης ρηξικέλευθα 
αποτελέσματα με υψηλό αντίκτυπο, ενώ 
συγχρόνως συνεισφέρουν σημαντικά στις 
κοινωνικές και στρατηγικές προκλήσεις. 
Οι μακροπρόθεσμες επενδύσεις στους 
ανθρώπους αποδίδουν, όπως υποδεικνύει ο 
αριθμός των κατόχων βραβείου Νόμπελ 
που υπήρξαν πρώην υπότροφοι ή επόπτες 
των δράσεων MSCA.

Οι δράσεις MSCA, από κοινού με το ΕΣΕ,
αποτελούν το κύριο μέσο σε επίπεδο ΕΕ 
για την προσέλκυση ερευνητών από τρίτες 
χώρες στην Ευρώπη, συμβάλλοντας έτσι 
σημαντικά στην παγκόσμια συνεργασία 
στον τομέα της έρευνας και της 
καινοτομίας. Τα στοιχεία δείχνουν ότι οι 
δράσεις MSCA εκτός από τον θετικό 
αντίκτυπο σε άτομα, οργανισμούς και σε 
επίπεδο συστήματος, αποφέρουν επίσης 
ρηξικέλευθα αποτελέσματα με υψηλό 
αντίκτυπο, ενώ συγχρόνως συνεισφέρουν 
σημαντικά στις κοινωνικές και 
στρατηγικές προκλήσεις. Οι 
μακροπρόθεσμες επενδύσεις στους 
ανθρώπους αποδίδουν, όπως υποδεικνύει ο 
αριθμός των κατόχων βραβείου Νόμπελ 
που υπήρξαν πρώην υπότροφοι ή επόπτες 
των δράσεων MSCA.

Or. en
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Τροπολογία 661
Jakop Dalunde
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα Ι – μέρος Ι – σημείο 2 – σημείο 2.1 – παράγραφος 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Μέσω του ερευνητικού ανταγωνισμού 
παγκοσμίως μεταξύ των επιστημόνων και 
μεταξύ των οργανισμών υποδοχής, τόσο 
από τον ακαδημαϊκό όσο και από τον μη 
ακαδημαϊκό τομέα, καθώς και μέσω της 
δημιουργίας και της ανταλλαγής γνώσεων 
υψηλής ποιότητας σε διάφορες χώρες, 
τομείς και κλάδους, οι δράσεις MSCA 
συμβάλλουν κυρίως στους στόχους του 
θεματολογίου «Απασχόληση, Ανάπτυξη 
και Επενδύσεις», της συνολικής 
στρατηγικής της ΕΕ και των στόχων 
βιώσιμης ανάπτυξης των Ηνωμένων 
Εθνών.

Μέσω του ερευνητικού ανταγωνισμού 
παγκοσμίως μεταξύ των επιστημόνων και 
μεταξύ των οργανισμών υποδοχής, τόσο 
από τον ακαδημαϊκό όσο και από τον μη 
ακαδημαϊκό τομέα, καθώς και μέσω της 
δημιουργίας και της ανταλλαγής γνώσεων 
υψηλής ποιότητας σε διάφορες χώρες, 
τομείς και κλάδους, οι δράσεις MSCA 
συμβάλλουν κυρίως στους στόχους του 
θεματολογίου «Απασχόληση, Ανάπτυξη 
και Επενδύσεις», της συνολικής 
στρατηγικής της ΕΕ, των στόχων βιώσιμης 
ανάπτυξης των Ηνωμένων Εθνών και των 
δεσμεύσεων της ΕΕ στο πλαίσιο της 
συμφωνίας του Παρισιού.

Or. en

Τροπολογία 662
Jakop Dalunde
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα Ι – μέρος Ι – σημείο 2 – σημείο 2.1 – παράγραφος 7

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Οι δράσεις MSCA συμβάλλουν στη 
βελτίωση της αποτελεσματικότητας, της 
ανταγωνιστικότητας και της 
ελκυστικότητας του ΕΧΕ σε παγκόσμια 
κλίμακα. Τούτο μπορεί να επιτευχθεί 
εστιάζοντας σε μια νέα γενιά ερευνητών 
υψηλής ειδίκευσης και παρέχοντας 
στήριξη για ανερχόμενα ταλέντα από 
ολόκληρη την ΕΕ και πέραν αυτής,
ενθαρρύνοντας τη διάδοση και την 
εφαρμογή νέων γνώσεων και ιδεών στις 
ευρωπαϊκές πολιτικές, την οικονομία και 
την κοινωνία, μεταξύ άλλων μέσω 

Οι δράσεις MSCA συμβάλλουν στη 
βελτίωση της αποτελεσματικότητας, της 
ανταγωνιστικότητας και της 
ελκυστικότητας του ΕΧΕ σε παγκόσμια 
κλίμακα. Τούτο μπορεί να επιτευχθεί 
εστιάζοντας σε μια νέα γενιά ερευνητών 
υψηλής ειδίκευσης και παρέχοντας 
στήριξη για ανερχόμενα ταλέντα, ιδίως 
τους νέους ερευνητές σταδιοδρομίας, από 
ολόκληρη την ΕΕ και πέραν αυτής·
ιδιαίτερη προσοχή θα πρέπει να δοθεί 
επίσης στους ερευνητές και στους 
επιστήμονες που έχουν αφιχθεί πρόσφατα 
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βελτιωμένης επιστημονικής επικοινωνίας 
και μέτρων δημόσιας προβολής· 
διευκολύνοντας τη συνεργασία μεταξύ των 
ερευνητικών οργανισμών· και έχοντας 
αισθητό διαρθρωτικό αντίκτυπο στον ΕΧΕ, 
υποστηρίζοντας μια ανοικτή αγορά 
εργασίας και καθορίζοντας πρότυπα για 
ποιοτική κατάρτιση, ελκυστικούς όρους 
απασχόλησης και ανοικτές προσλήψεις για 
όλους τους ερευνητές.

ως μετανάστες στην Ευρώπη και έχουν 
πτυχίο τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και θα 
πρέπει να τους δοθεί η δυνατότητα να 
ενταχθούν όσο το δυνατόν ταχύτερα στην 
ευρωπαϊκή επιστημονική κοινότητα και 
στις ευρωπαϊκές δομές· ενθαρρύνοντας τη 
διάδοση και την εφαρμογή νέων γνώσεων 
και ιδεών στις ευρωπαϊκές πολιτικές, την 
οικονομία και την κοινωνία, μεταξύ άλλων 
μέσω βελτιωμένης επιστημονικής 
επικοινωνίας και μέτρων δημόσιας 
προβολής· διευκολύνοντας τη συνεργασία 
μεταξύ των ερευνητικών οργανισμών· και 
έχοντας αισθητό διαρθρωτικό αντίκτυπο 
στον ΕΧΕ, υποστηρίζοντας μια ανοικτή 
αγορά εργασίας και καθορίζοντας πρότυπα 
για ποιοτική κατάρτιση, ελκυστικούς 
όρους απασχόλησης και ανοικτές 
προσλήψεις για όλους τους ερευνητές με 
ιδιαίτερη έμφαση στους επιστήμονες και 
τους ερευνητές που έχουν αφιχθεί 
πρόσφατα στην Ευρώπη ως μετανάστες.

Or. en

Τροπολογία 663
Marisa Matias, Νεοκλής Συλικιώτης, Soledad Cabezón Ruiz, Lola Sánchez Caldentey

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα Ι – μέρος Ι – σημείο 2 – σημείο 2.1 – παράγραφος 7

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Οι δράσεις MSCA συμβάλλουν στη 
βελτίωση της αποτελεσματικότητας, της 
ανταγωνιστικότητας και της 
ελκυστικότητας του ΕΧΕ σε παγκόσμια 
κλίμακα. Τούτο μπορεί να επιτευχθεί 
εστιάζοντας σε μια νέα γενιά ερευνητών 
υψηλής ειδίκευσης και παρέχοντας 
στήριξη για ανερχόμενα ταλέντα από 
ολόκληρη την ΕΕ και πέραν αυτής, 
ενθαρρύνοντας τη διάδοση και την 
εφαρμογή νέων γνώσεων και ιδεών στις 
ευρωπαϊκές πολιτικές, την οικονομία και 
την κοινωνία, μεταξύ άλλων μέσω 
βελτιωμένης επιστημονικής επικοινωνίας 
και μέτρων δημόσιας προβολής· 
διευκολύνοντας τη συνεργασία μεταξύ των 

Οι δράσεις MSCA συμβάλλουν στη 
βελτίωση της αποτελεσματικότητας, της 
ανταγωνιστικότητας και της 
ελκυστικότητας του ΕΧΕ σε παγκόσμια 
κλίμακα. Τούτο μπορεί να επιτευχθεί 
εστιάζοντας σε μια νέα γενιά ερευνητών 
υψηλής ειδίκευσης και παρέχοντας 
στήριξη για ανερχόμενα ταλέντα από 
ολόκληρη την ΕΕ και πέραν αυτής, 
ενθαρρύνοντας τη διάδοση και την 
εφαρμογή νέων γνώσεων και ιδεών στις 
ευρωπαϊκές πολιτικές, την οικονομία και 
την κοινωνία, μεταξύ άλλων μέσω 
βελτιωμένης επιστημονικής επικοινωνίας 
και μέτρων δημόσιας προβολής· 
διευκολύνοντας τη συνεργασία μεταξύ των 
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ερευνητικών οργανισμών· και έχοντας 
αισθητό διαρθρωτικό αντίκτυπο στον ΕΧΕ, 
υποστηρίζοντας μια ανοικτή αγορά 
εργασίας και καθορίζοντας πρότυπα για 
ποιοτική κατάρτιση, ελκυστικούς όρους 
απασχόλησης και ανοικτές προσλήψεις για 
όλους τους ερευνητές.

ερευνητικών οργανισμών· και έχοντας 
αισθητό διαρθρωτικό αντίκτυπο στον ΕΧΕ, 
υποστηρίζοντας μια ανοικτή αγορά 
εργασίας, διασφαλίζοντας τα εργασιακά 
δικαιώματα και καθορίζοντας πρότυπα για 
ποιοτική κατάρτιση, ελκυστικούς και όχι 
επισφαλείς όρους απασχόλησης και 
ανοικτές προσλήψεις για όλους τους 
ερευνητές.

Or. en

Τροπολογία 664
Rosa D'Amato, Dario Tamburrano

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα Ι – μέρος Ι – σημείο 2 – σημείο 2.1 – παράγραφος 7

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Οι δράσεις MSCA συμβάλλουν στη 
βελτίωση της αποτελεσματικότητας, της 
ανταγωνιστικότητας και της 
ελκυστικότητας του ΕΧΕ σε παγκόσμια 
κλίμακα. Τούτο μπορεί να επιτευχθεί
εστιάζοντας σε μια νέα γενιά ερευνητών 
υψηλής ειδίκευσης και παρέχοντας 
στήριξη για ανερχόμενα ταλέντα από 
ολόκληρη την ΕΕ και πέραν αυτής, 
ενθαρρύνοντας τη διάδοση και την 
εφαρμογή νέων γνώσεων και ιδεών στις 
ευρωπαϊκές πολιτικές, την οικονομία και 
την κοινωνία, μεταξύ άλλων μέσω 
βελτιωμένης επιστημονικής επικοινωνίας 
και μέτρων δημόσιας προβολής· 
διευκολύνοντας τη συνεργασία μεταξύ των 
ερευνητικών οργανισμών· και έχοντας 
αισθητό διαρθρωτικό αντίκτυπο στον ΕΧΕ, 
υποστηρίζοντας μια ανοικτή αγορά 
εργασίας και καθορίζοντας πρότυπα για 
ποιοτική κατάρτιση, ελκυστικούς όρους 
απασχόλησης και ανοικτές προσλήψεις για 
όλους τους ερευνητές.

Οι δράσεις MSCA συμβάλλουν στη 
βελτίωση της αποτελεσματικότητας, της 
ανταγωνιστικότητας και της 
ελκυστικότητας του ΕΧΕ σε παγκόσμια 
κλίμακα. Τούτο επιτυγχάνεται εστιάζοντας 
σε μια νέα γενιά ερευνητών υψηλής 
ειδίκευσης και παρέχοντας στήριξη για 
ανερχόμενα ταλέντα από ολόκληρη την ΕΕ 
και πέραν αυτής, ενθαρρύνοντας τη 
διάδοση και την εφαρμογή νέων γνώσεων 
και ιδεών στις ευρωπαϊκές πολιτικές, την 
οικονομία και την κοινωνία, μεταξύ άλλων 
μέσω βελτιωμένης επιστημονικής 
επικοινωνίας και μέτρων δημόσιας 
προβολής· διευκολύνοντας τη συνεργασία 
μεταξύ των ερευνητικών οργανισμών· και 
έχοντας αισθητό διαρθρωτικό αντίκτυπο 
στον ΕΧΕ, υποστηρίζοντας μια ανοικτή 
αγορά εργασίας και καθορίζοντας πρότυπα 
για ποιοτική κατάρτιση, ελκυστικούς
όρους απασχόλησης και ανοικτές, 
διαφανείς και αξιοκρατικές προσλήψεις 
για όλους τους ερευνητές.

Or. en
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Αιτιολόγηση

Είναι περίεργο πώς «επιτυγχάνονται» οι υπέρμετρα φιλόδοξοι στόχοι του ΕΣΕ, ενώ τα εύλογα, 
εφικτά και ήδη αποδεδειγμένα επιτεύγματα της MSCA «μπορούν να» επιτευχθούν.

Τροπολογία 665
Gunnar Hökmark

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα Ι – μέρος Ι – σημείο 2 – σημείο 2.2 – σημείο 2.2.1 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2.2.1. Προώθηση της αριστείας μέσω της 
κινητικότητας των ερευνητών πέρα από 
σύνορα, τομείς και κλάδους

2.2.1. Προώθηση της αριστείας μέσω της 
κινητικότητας των ερευνητών πέρα από 
σύνορα, τομείς και κλάδους, 
συμπεριλαμβανομένης της πρόσβασης σε 
υποδομές έρευνας

Or. en

Τροπολογία 666
Gunnar Hökmark

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα Ι – μέρος Ι – σημείο 2 – σημείο 2.2 – σημείο 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, 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 και 
επιτρέποντάς τους να έχουν πρόσβαση σε 
υποδομές υψηλής ποιότητας, 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 
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τομέα, ενώ θα ενισχύσει επίσης την 
επιχειρηματική δραστηριότητα.

Or. en

Τροπολογία 667
Gunnar Hökmark

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα I – μέρος Ι – σημείο 2 – σημείο 2.2 – σημείο 2.2.1 – παράγραφος 2 –
περίπτωση 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

– Εμπειρίες κινητικότητας εντός ή 
εκτός Ευρώπης για τους καλύτερους ή τους 
πολλά υποσχόμενους ερευνητές, 
ανεξαρτήτως εθνικότητας, προκειμένου να 
διεξάγουν έρευνα αριστείας και να 
αναπτύξουν τις δεξιότητές τους, καθώς και 
τη σταδιοδρομία τους, τόσο στον 
ακαδημαϊκό όσο και στον μη ακαδημαϊκό 
τομέα.

– Εμπειρίες κινητικότητας εντός ή 
εκτός Ευρώπης για τους καλύτερους ή τους 
πολλά υποσχόμενους ερευνητές, 
ανεξαρτήτως εθνικότητας, προκειμένου να 
διεξάγουν έρευνα αριστείας και να 
αναπτύξουν τις δεξιότητές τους, καθώς και 
τη σταδιοδρομία τους, τόσο στον 
ακαδημαϊκό, όσο και στον μη ακαδημαϊκό 
τομέα, συμπεριλαμβανομένης της 
πρόσβασης στις υποδομές έρευνας.

Or. en

Τροπολογία 668
Olle Ludvigsson

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα I – μέρος Ι – σημείο 2 – σημείο 2.2 – σημείο 2.2.1 – παράγραφος 2 –
περίπτωση 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

– Εμπειρίες κινητικότητας εντός ή 
εκτός Ευρώπης για τους καλύτερους ή τους 
πολλά υποσχόμενους ερευνητές, 
ανεξαρτήτως εθνικότητας, προκειμένου να 
διεξάγουν έρευνα αριστείας και να 
αναπτύξουν τις δεξιότητές τους, καθώς και 
τη σταδιοδρομία τους, τόσο στον 
ακαδημαϊκό όσο και στον μη ακαδημαϊκό 
τομέα.

– Εμπειρίες κινητικότητας εντός ή 
εκτός Ευρώπης για τους καλύτερους ή τους 
πολλά υποσχόμενους ερευνητές, 
ανεξαρτήτως εθνικότητας, προκειμένου να 
διεξάγουν έρευνα αριστείας και να 
αναπτύξουν τις δεξιότητές τους, καθώς και 
τη σταδιοδρομία τους, τόσο στον 
ακαδημαϊκό τομέα, μεταξύ άλλων σε 
υποδομές έρευνας, όσο και στον μη 
ακαδημαϊκό τομέα.
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Or. en

Τροπολογία 669
Rosa D'Amato, Dario Tamburrano

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα I – μέρος Ι – σημείο 2 – σημείο 2.2 – σημείο 2.2.1 – παράγραφος 2 –
περίπτωση 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

– Εμπειρίες κινητικότητας εντός ή 
εκτός Ευρώπης για τους καλύτερους ή τους 
πολλά υποσχόμενους ερευνητές, 
ανεξαρτήτως εθνικότητας, προκειμένου να 
διεξάγουν έρευνα αριστείας και να 
αναπτύξουν τις δεξιότητές τους, καθώς και 
τη σταδιοδρομία τους, τόσο στον 
ακαδημαϊκό όσο και στον μη ακαδημαϊκό 
τομέα.

– Εμπειρίες κινητικότητας εντός ή 
εκτός Ευρώπης για τους καλύτερους ή τους 
πολλά υποσχόμενους ερευνητές, 
ανεξαρτήτως εθνικότητας, προκειμένου να 
διεξάγουν έρευνα κορυφαίας ποιότητας
και να αναπτύξουν τις δεξιότητές τους, 
καθώς και τη σταδιοδρομία τους, τόσο 
στον ακαδημαϊκό όσο και στον μη 
ακαδημαϊκό τομέα.

Or. en

Τροπολογία 670
Zdzisław Krasnodębski, Edward Czesak, Evžen Tošenovský

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα Ι – μέρος I – σημείο 2 – σημείο 2.2.2 σημείο 2.1.2 – παράγραφος 1 –
περίπτωση 1α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

- Εμπειρίες κινητικότητας για 
χώρες που υποεκπροσωπούνται στο 
πρόγραμμα-πλαίσιο για τους καλύτερους 
ή τους πολλά υποσχόμενους ερευνητές, 
ανεξαρτήτως εθνικότητας, προκειμένου 
να διεξαγάγουν έρευνα αριστείας και να 
αναπτύξουν τις δεξιότητές τους, καθώς 
και τη σταδιοδρομία τους, τόσο στον 
ακαδημαϊκό όσο και στον μη ακαδημαϊκό 
τομέα.

Or. en
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Τροπολογία 671
Jakop Dalunde
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα Ι – μέρος I – σημείο 2 – σημείο 2.2.2 σημείο 2.1.2 – παράγραφος 1 –
περίπτωση 1α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

- διευκόλυνση της πρόσβασης 
πολλά υποσχόμενων επιστημόνων και 
ερευνητών που έχουν αφιχθεί πρόσφατα 
στην Ευρώπη ως μετανάστες στην έρευνα 
αριστείας και ανάπτυξη των δεξιοτήτων 
τους, καθώς και της σταδιοδρομίας τους, 
τόσο στον ακαδημαϊκό όσο και στον μη 
ακαδημαϊκό τομέα.

Or. en

Τροπολογία 672
Christian Ehler

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα Ι – μέρος Ι – σημείο 2 – σημείο 2.2 – σημείο 2.2.2 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η Ευρώπη χρειάζεται μια ισχυρή, 
ανθεκτική και δημιουργική βάση 
ανθρώπινων πόρων, με τον ορθό 
συνδυασμό δεξιοτήτων για την κάλυψη 
των μελλοντικών αναγκών της αγοράς 
εργασίας, για την ανάπτυξη καινοτομίας 
και τη μετατροπή των γνώσεων και των 
ιδεών σε νέα προϊόντα και υπηρεσίες προς 
όφελος της οικονομίας και της κοινωνίας. 
Τούτο μπορεί να επιτευχθεί μέσω της 
κατάρτισης ερευνητών για την περαιτέρω 
ανάπτυξη των βασικών ερευνητικών τους 
ικανοτήτων, καθώς και για την ενίσχυση 
των μεταβιβάσιμων δεξιοτήτων τους, όπως 
το δημιουργικό και το επιχειρηματικό 
πνεύμα. Κάτι τέτοιο θα τους επιτρέψει να 
αντιμετωπίσουν τις τρέχουσες και τις 
μελλοντικές παγκόσμιες προκλήσεις, αλλά 
και να βελτιώσουν τις προοπτικές 
σταδιοδρομίας τους και το δυναμικό 

Η Ευρώπη χρειάζεται μια ισχυρή, 
ανθεκτική και δημιουργική βάση 
ανθρώπινων πόρων, με τον ορθό 
συνδυασμό δεξιοτήτων για την κάλυψη 
των μελλοντικών αναγκών της αγοράς 
εργασίας, για την ανάπτυξη καινοτομίας 
και τη μετατροπή των γνώσεων και των 
ιδεών σε νέα προϊόντα και υπηρεσίες προς 
όφελος της επιστήμης, της οικονομίας και 
της κοινωνίας. Τούτο μπορεί να επιτευχθεί 
μέσω της κατάρτισης ερευνητών για την 
περαιτέρω ανάπτυξη των βασικών 
ερευνητικών τους ικανοτήτων, καθώς και 
για την ενίσχυση των μεταβιβάσιμων 
δεξιοτήτων τους, όπως το δημιουργικό και 
το επιχειρηματικό 
πνεύμα, συμπεριλαμβανομένης της 
κατανόησης των οφελών που αποφέρουν 
τα πρότυπα στην εμπορία νέων 
προϊόντων και υπηρεσιών. Κάτι τέτοιο θα 
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καινοτομίας. τους επιτρέψει να αντιμετωπίσουν τις 
τρέχουσες και τις μελλοντικές παγκόσμιες 
προκλήσεις, αλλά και να βελτιώσουν τις 
προοπτικές σταδιοδρομίας τους και το 
δυναμικό καινοτομίας.

Or. en

Τροπολογία 673
Rosa D'Amato, Dario Tamburrano

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα Ι – μέρος Ι – σημείο 2 – σημείο 2.2 – σημείο 2.2.2 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η Ευρώπη χρειάζεται μια ισχυρή, 
ανθεκτική και δημιουργική βάση 
ανθρώπινων πόρων, με τον ορθό 
συνδυασμό δεξιοτήτων για την κάλυψη 
των μελλοντικών αναγκών της αγοράς 
εργασίας, για την ανάπτυξη καινοτομίας 
και τη μετατροπή των γνώσεων και των 
ιδεών σε νέα προϊόντα και υπηρεσίες προς 
όφελος της οικονομίας και της κοινωνίας. 
Τούτο μπορεί να επιτευχθεί μέσω της 
κατάρτισης ερευνητών για την περαιτέρω 
ανάπτυξη των βασικών ερευνητικών τους 
ικανοτήτων, καθώς και για την ενίσχυση 
των μεταβιβάσιμων δεξιοτήτων τους, όπως 
το δημιουργικό και το επιχειρηματικό
πνεύμα. Κάτι τέτοιο θα τους επιτρέψει να 
αντιμετωπίσουν τις τρέχουσες και τις 
μελλοντικές παγκόσμιες προκλήσεις, αλλά 
και να βελτιώσουν τις προοπτικές 
σταδιοδρομίας τους και το δυναμικό 
καινοτομίας.

Η Ευρώπη χρειάζεται μια ισχυρή, 
ανθεκτική και δημιουργική βάση 
ανθρώπινων πόρων, με τον ορθό 
συνδυασμό δεξιοτήτων για την κάλυψη 
των μελλοντικών αναγκών της αγοράς 
εργασίας, για την ανάπτυξη καινοτομίας 
και τη μετατροπή των γνώσεων και των 
ιδεών σε νέα προϊόντα και υπηρεσίες προς 
όφελος της οικονομίας και της κοινωνίας.
Τούτο μπορεί να επιτευχθεί μέσω της 
κατάρτισης ερευνητών για την περαιτέρω 
ανάπτυξη των βασικών ερευνητικών τους 
ικανοτήτων, καθώς και για την ενίσχυση 
των μεταβιβάσιμων δεξιοτήτων τους, όπως 
το δημιουργικό, υπέυθυνο και ανοικτό 
στην κοινωνία πνεύμα. Κάτι τέτοιο θα 
τους επιτρέψει να αντιμετωπίσουν τις 
τρέχουσες και τις μελλοντικές παγκόσμιες 
προκλήσεις, αλλά και να βελτιώσουν τις 
προοπτικές σταδιοδρομίας τους και το 
δυναμικό καινοτομίας.

Or. en

Αιτιολόγηση

Το να υπάρχουν περισσότεροι επιχειρηματίες με υπόβαθρο ερευνητή είναι αναμφίβολα καλό, 
αλλά είναι εξίσου καλό να υπάρχουν διοικητικοί υπάλληλοι ανώτατου επιπέδου, πολιτικοί και 
διαχειριστές με υπόβαθρο ερευνητή. Δεν θα πρέπει, λοιπόν,να δοθεί έμφαση μόνο στο 
επιχειρηματικό πνεύμα. Οι ερευνητές θα πρέπει να «διαχυθούν» σε όλη την κοινωνία.
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Τροπολογία 674
Soledad Cabezón Ruiz, José Blanco López, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, 
Francesc Gambús, Marisa Matias

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα Ι – μέρος Ι – σημείο 2 – σημείο 2.2 – σημείο 2.2.2 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η Ευρώπη χρειάζεται μια ισχυρή, 
ανθεκτική και δημιουργική βάση 
ανθρώπινων πόρων, με τον ορθό 
συνδυασμό δεξιοτήτων για την κάλυψη 
των μελλοντικών αναγκών της αγοράς 
εργασίας, για την ανάπτυξη καινοτομίας 
και τη μετατροπή των γνώσεων και των 
ιδεών σε νέα προϊόντα και υπηρεσίες προς 
όφελος της οικονομίας και της κοινωνίας. 
Τούτο μπορεί να επιτευχθεί μέσω της 
κατάρτισης ερευνητών για την περαιτέρω 
ανάπτυξη των βασικών ερευνητικών τους 
ικανοτήτων, καθώς και για την ενίσχυση 
των μεταβιβάσιμων δεξιοτήτων τους, όπως 
το δημιουργικό και το επιχειρηματικό 
πνεύμα. Κάτι τέτοιο θα τους επιτρέψει να 
αντιμετωπίσουν τις τρέχουσες και τις 
μελλοντικές παγκόσμιες προκλήσεις, αλλά 
και να βελτιώσουν τις προοπτικές 
σταδιοδρομίας τους και το δυναμικό 
καινοτομίας.

Η Ευρώπη χρειάζεται μια ισχυρή, 
ανθεκτική και δημιουργική βάση 
ανθρώπινων πόρων, με τον ορθό 
συνδυασμό δεξιοτήτων για την κάλυψη 
των μελλοντικών αναγκών της αγοράς 
εργασίας, για την ανάπτυξη καινοτομίας 
και τη μετατροπή των γνώσεων και των 
ιδεών σε νέα προϊόντα και υπηρεσίες προς 
όφελος της επιστήμης, της οικονομίας και 
της κοινωνίας. Τούτο μπορεί να επιτευχθεί 
μέσω της κατάρτισης ερευνητών για την 
περαιτέρω ανάπτυξη των βασικών 
ερευνητικών τους ικανοτήτων, καθώς και 
για την ενίσχυση των μεταβιβάσιμων 
δεξιοτήτων τους, όπως το δημιουργικό και 
το επιχειρηματικό πνεύμα. Κάτι τέτοιο θα 
τους επιτρέψει να αντιμετωπίσουν τις 
τρέχουσες και τις μελλοντικές κοινωνικές
προκλήσεις, αλλά και να βελτιώσουν τις 
προοπτικές σταδιοδρομίας τους και το 
δυναμικό καινοτομίας.

Or. en

Τροπολογία 675
Clare Moody, Theresa Griffin, Jude Kirton-Darling, Carlos Zorrinho

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα Ι – μέρος Ι – σημείο 2 – σημείο 2.2 – σημείο 2.2.2 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η Ευρώπη χρειάζεται μια ισχυρή, 
ανθεκτική και δημιουργική βάση 
ανθρώπινων πόρων, με τον ορθό 
συνδυασμό δεξιοτήτων για την κάλυψη 
των μελλοντικών αναγκών της αγοράς 
εργασίας, για την ανάπτυξη καινοτομίας 
και τη μετατροπή των γνώσεων και των 
ιδεών σε νέα προϊόντα και υπηρεσίες προς 

Η Ευρώπη χρειάζεται μια ισχυρή, 
ανθεκτική και δημιουργική βάση 
ανθρώπινων πόρων, με τον ορθό 
συνδυασμό δεξιοτήτων για την κάλυψη 
των μελλοντικών αναγκών της αγοράς 
εργασίας, για την ανάπτυξη καινοτομίας 
και τη μετατροπή των γνώσεων και των 
ιδεών σε νέα προϊόντα και υπηρεσίες προς 
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όφελος της οικονομίας και της κοινωνίας. 
Τούτο μπορεί να επιτευχθεί μέσω της 
κατάρτισης ερευνητών για την περαιτέρω 
ανάπτυξη των βασικών ερευνητικών τους 
ικανοτήτων, καθώς και για την ενίσχυση 
των μεταβιβάσιμων δεξιοτήτων τους, όπως 
το δημιουργικό και το επιχειρηματικό 
πνεύμα. Κάτι τέτοιο θα τους επιτρέψει να 
αντιμετωπίσουν τις τρέχουσες και τις 
μελλοντικές παγκόσμιες προκλήσεις, αλλά 
και να βελτιώσουν τις προοπτικές 
σταδιοδρομίας τους και το δυναμικό 
καινοτομίας.

όφελος της επιστήμης, της οικονομίας και 
της κοινωνίας. Τούτο μπορεί να επιτευχθεί 
μέσω της κατάρτισης ερευνητών για την 
περαιτέρω ανάπτυξη των βασικών 
ερευνητικών τους ικανοτήτων, καθώς και 
για την ενίσχυση των μεταβιβάσιμων 
δεξιοτήτων τους, όπως το δημιουργικό και 
το επιχειρηματικό πνεύμα. Κάτι τέτοιο θα 
τους επιτρέψει να αντιμετωπίσουν τις 
τρέχουσες και τις μελλοντικές παγκόσμιες 
προκλήσεις, αλλά και να βελτιώσουν τις 
προοπτικές σταδιοδρομίας τους και το 
δυναμικό καινοτομίας.

Or. en

Τροπολογία 676
Soledad Cabezón Ruiz, José Blanco López, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, 
Francesc Gambús

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα I – μέρος Ι – σημείο 2 – σημείο 2.2 – σημείο 2.2.2 – παράγραφος 2 –
περίπτωση 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

– Προγράμματα κατάρτισης που θα 
εφοδιάσουν τους ερευνητές με διάφορες 
δεξιότητες σχετικές με τις τρέχουσες και 
τις μελλοντικές παγκόσμιες προκλήσεις.

– Προγράμματα κατάρτισης που θα 
εφοδιάσουν τους ερευνητές με διάφορες 
δεξιότητες σχετικές με τις τρέχουσες και 
τις μελλοντικές κοινωνικές προκλήσεις.

Or. en

Τροπολογία 677
Rosa D'Amato, Dario Tamburrano

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα Ι – μέρος Ι – σημείο 2 – σημείο 2.2 – σημείο 2.2.3 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2.2.3. Ενίσχυση του ανθρώπινου 
κεφαλαίου και της ανάπτυξης δεξιοτήτων 
σε ολόκληρο τον Ευρωπαϊκό Χώρο 
Έρευνας

2.2.3. ενίσχυση των ανθρώπινων 
πόρων και της ανάπτυξης δεξιοτήτων σε 
ολόκληρο τον Ευρωπαϊκό Χώρο Έρευνας

Or. en
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Τροπολογία 678
Marisa Matias, Νεοκλής Συλικιώτης, Lola Sánchez Caldentey

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα Ι – μέρος Ι – σημείο 2 – σημείο 2.2 – σημείο 2.2.3 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Για την προώθηση της αριστείας, την 
ενίσχυση της συνεργασίας μεταξύ των 
ερευνητικών οργανισμών και τη 
δημιουργία θετικής διαρθρωτικής 
επίδρασης, θα πρέπει να διαδοθούν 
ευρύτερα σε ολόκληρο τον Ευρωπαϊκό 
Χώρο Έρευνας υψηλά πρότυπα 
κατάρτισης, καλές συνθήκες εργασίας και 
ουσιαστική εξέλιξη σταδιοδρομίας για 
τους ερευνητές. Τούτο θα συμβάλει στον 
εκσυγχρονισμό ή τη βελτίωση 
προγραμμάτων και συστημάτων 
κατάρτισης στον τομέα της έρευνας, καθώς
και στην αύξηση της ελκυστικότητας των 
ιδρυμάτων σε παγκόσμιο επίπεδο.

Για την προώθηση της αριστείας, την 
ενίσχυση της συνεργασίας μεταξύ των 
ερευνητικών οργανισμών και τη 
δημιουργία θετικής διαρθρωτικής 
επίδρασης, θα πρέπει να διαδοθούν 
ευρύτερα σε ολόκληρο τον Ευρωπαϊκό 
Χώρο Έρευνας υψηλά πρότυπα 
κατάρτισης, καλές συνθήκες εργασίας, 
όπως η ίση αμοιβή σε όλα τα επίπεδα σε 
όλες τις ευρωπαϊκές χώρες, και 
ουσιαστική εξέλιξη σταδιοδρομίας για 
τους ερευνητές. Τούτο θα συμβάλει στον 
εκσυγχρονισμό ή τη βελτίωση
προγραμμάτων και συστημάτων 
κατάρτισης στον τομέα της έρευνας, καθώς 
και στην αύξηση της ελκυστικότητας των 
ιδρυμάτων σε παγκόσμιο επίπεδο.

Or. en

Τροπολογία 679
Jakop Dalunde
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα I – μέρος Ι – σημείο 2 – σημείο 2.2 – σημείο 2.2.3 – παράγραφος 2 –
περίπτωση 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

– Προγράμματα κατάρτισης για την 
προώθηση της αριστείας και τη διάδοση 
βέλτιστων πρακτικών μεταξύ των 
ιδρυμάτων και των συστημάτων έρευνας 
και καινοτομίας·

– Προγράμματα κατάρτισης, κατά 
περίπτωση συμπληρωματικά προς τις 
εκπαιδευτικές δραστηριότητες του ΕΙΚΤ,
για την προώθηση της αριστείας και τη 
διάδοση βέλτιστων πρακτικών μεταξύ των 
ιδρυμάτων και των συστημάτων έρευνας 
και καινοτομίας·

Or. en
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Τροπολογία 680
Olle Ludvigsson

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα Ι – μέρος Ι – σημείο 2 – σημείο 2.2 – σημείο 2.2.4 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Θα πρέπει να ενισχυθούν σημαντικά οι 
συνέργειες μεταξύ των συστημάτων και 
των προγραμμάτων έρευνας και 
καινοτομίας σε ενωσιακό, περιφερειακό 
και εθνικό επίπεδο. Τούτο μπορεί να 
επιτευχθεί ιδίως μέσω συνεργειών και 
συμπληρωματικότητας με άλλα τμήματα 
του προγράμματος «Ορίζων Ευρώπη», 
όπως το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο 
Καινοτομίας και Τεχνολογίας (EIΚT) και 
άλλα προγράμματα της ΕΕ, ιδίως το 
ΕΚΤ+, μεταξύ άλλων μέσω μιας 
σφραγίδας αριστείας.

Θα πρέπει να ενισχυθούν σημαντικά οι 
συνέργειες μεταξύ των συστημάτων και 
των προγραμμάτων έρευνας και 
καινοτομίας σε ενωσιακό, περιφερειακό 
και εθνικό επίπεδο. Τούτο μπορεί να 
επιτευχθεί ιδίως μέσω συνεργειών και 
συμπληρωματικότητας με άλλα τμήματα 
του προγράμματος «Ορίζων Ευρώπη», 
όπως το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο 
Καινοτομίας και Τεχνολογίας (EIΚT) και 
άλλα προγράμματα της ΕΕ, ιδίως το 
ΕΚΤ+, μεταξύ άλλων μέσω μιας 
σφραγίδας αριστείας. Για να αξιοποιηθούν 
οι συνέργειες μεταξύ των προγραμμάτων, 
πρέπει να υπάρξει εξορθολογισμός και 
απλούστευση των κανόνων.

Or. en

Τροπολογία 681
Rosa D'Amato, Dario Tamburrano

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα Ι – μέρος Ι – σημείο 2 – σημείο 2.2 – σημείο 2.2.4 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Θα πρέπει να ενισχυθούν σημαντικά οι 
συνέργειες μεταξύ των συστημάτων και 
των προγραμμάτων έρευνας και 
καινοτομίας σε ενωσιακό, περιφερειακό 
και εθνικό επίπεδο. Τούτο μπορεί να 
επιτευχθεί ιδίως μέσω συνεργειών και 
συμπληρωματικότητας με άλλα τμήματα 
του προγράμματος «Ορίζων Ευρώπη», 
όπως το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο 
Καινοτομίας και Τεχνολογίας (EIΚT) και 
άλλα προγράμματα της ΕΕ, ιδίως το 
ΕΚΤ+, μεταξύ άλλων μέσω μιας 

Θα πρέπει να ενισχυθούν σημαντικά οι 
συνέργειες μεταξύ των συστημάτων και 
των προγραμμάτων έρευνας και 
καινοτομίας σε ενωσιακό, περιφερειακό 
και εθνικό επίπεδο. Τούτο μπορεί να 
επιτευχθεί ιδίως μέσω συνεργειών και 
συμπληρωματικότητας και, κατά κύριο 
λόγο, μέσω της διαλειτουργικότητας με 
άλλα τμήματα του προγράμματος «Ορίζων 
Ευρώπη», όπως το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο 
Καινοτομίας και Τεχνολογίας (EIΚT) και 
άλλα προγράμματα της ΕΕ, ιδίως το 
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σφραγίδας αριστείας. ΕΚΤ+, μεταξύ άλλων π.χ. μέσω μιας 
προσέγγισης για σφραγίδα αριστείας.

Or. en

Τροπολογία 682
Jakop Dalunde
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα Ι – μέρος Ι – σημείο 2 – σημείο 2.2 – σημείο 2.2.5 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η ενημέρωση σχετικά με τις 
δραστηριότητες του προγράμματος και η 
δημόσια αναγνώριση των ερευνητών θα 
πρέπει να ενισχυθούν σε ολόκληρη την ΕΕ 
και πέραν αυτής, ώστε να ανυψωθεί το 
παγκόσμιο προφίλ των δράσεων MSCA 
και να γίνει καλύτερα αντιληπτός ο 
αντίκτυπος του έργου των ερευνητών στην 
καθημερινή ζωή των πολιτών, αλλά και να 
ενθαρρυνθούν οι νέοι να ξεκινήσουν 
ερευνητικές σταδιοδρομίες. Τούτο μπορεί 
να επιτευχθεί μέσω της καλύτερης 
διάδοσης, εκμετάλλευσης και ανταλλαγής 
γνώσεων και πρακτικών.

Η ενημέρωση σχετικά με τις 
δραστηριότητες του προγράμματος και η 
δημόσια αναγνώριση των ερευνητών θα 
πρέπει να ενισχυθούν σε ολόκληρη την ΕΕ 
και πέραν αυτής, ώστε να ανυψωθεί το 
παγκόσμιο προφίλ των δράσεων MSCA 
και να γίνει καλύτερα αντιληπτός ο 
αντίκτυπος του έργου των ερευνητών στην 
καθημερινή ζωή των πολιτών, αλλά και να 
ενθαρρυνθούν οι νέοι, ιδίως οι γυναίκες 
και οι νεοαφιχθέντες μετανάστες, να 
ξεκινήσουν ερευνητικές σταδιοδρομίες. 
Τούτο μπορεί να επιτευχθεί μέσω της 
καλύτερης διάδοσης, εκμετάλλευσης και 
ανταλλαγής γνώσεων και πρακτικών.

Or. en

Τροπολογία 683
Jakop Dalunde
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα I – μέρος Ι – σημείο 2 – σημείο 2.2 – σημείο 2.2.5 – παράγραφος 2 –
περίπτωση 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

– Πρωτοβουλίες δημόσιας προβολής 
για την τόνωση του ενδιαφέροντος για 
ερευνητικές σταδιοδρομίες, ιδίως μεταξύ 
των νέων·

– Πρωτοβουλίες δημόσιας προβολής 
για την τόνωση του ενδιαφέροντος για 
ερευνητικές σταδιοδρομίες, ιδίως μεταξύ 
των νέων και κυρίως των γυναικών και 
των νεοαφιχθέντων μεταναστών·
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Τροπολογία 684
Jakop Dalunde
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα I – μέρος Ι – σημείο 2 – σημείο 2.2 – σημείο 2.2.5 – παράγραφος 2 –
περίπτωση 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

– διάδοση και ομαδοποίηση της 
γνώσης μέσω συνεργασίας μεταξύ έργων 
και άλλων δραστηριοτήτων δικτύωσης, 
όπως μια υπηρεσία για αποφοίτους.

– διάδοση και ομαδοποίηση της 
γνώσης μέσω συνεργασίας μεταξύ έργων, 
έργων που δρομολογούνται από τα εθνικά 
σημεία επαφής και άλλων 
δραστηριοτήτων δικτύωσης, όπως μια 
υπηρεσία για αποφοίτους.

Or. en

Τροπολογία 685
Olle Ludvigsson

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα I – μέρος Ι – σημείο 2 – σημείο 2.2 – σημείο 2.2.5 – παράγραφος 2 –
περίπτωση 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

– διάδοση και ομαδοποίηση της 
γνώσης μέσω συνεργασίας μεταξύ έργων 
και άλλων δραστηριοτήτων δικτύωσης, 
όπως μια υπηρεσία για αποφοίτους.

– διάδοση και ομαδοποίηση της 
γνώσης μέσω συνεργασίας μεταξύ έργων, 
έργων που δρομολογούνται από τα εθνικά 
σημεία επαφής και άλλων 
δραστηριοτήτων δικτύωσης, όπως μια 
υπηρεσία για αποφοίτους.

Or. en

Τροπολογία 686
Barbara Kudrycka, Michał Boni, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Elżbieta Katarzyna 
Łukacijewska

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα Ι – μέρος Ι – σημείο 3 – σημείο 3.1 – παράγραφος 1
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Οι υπερσύγχρονες ερευνητικές υποδομές 
παρέχουν βασικές υπηρεσίες στις 
κοινότητες έρευνας και καινοτομίας, οι 
οποίες διαδραματίζουν ουσιαστικό ρόλο 
στη διεύρυνση των συνόρων της γνώσης. 
Η στήριξη των ερευνητικών υποδομών σε 
επίπεδο ΕΕ συμβάλλει στη βελτίωση της 
πραγματικότητας που συνθέτουν σε πολλές 
περιπτώσεις οι διάσπαρτες εθνικές 
ερευνητικές υποδομές και πυρήνες 
επιστημονικής αριστείας, καθώς και στην 
αντιμετώπιση της περιορισμένης
κυκλοφορίας των γνώσεων μεταξύ 
στεγανών.

Οι υπερσύγχρονες ερευνητικές υποδομές 
παρέχουν βασικές υπηρεσίες στις 
κοινότητες έρευνας και καινοτομίας, οι 
οποίες διαδραματίζουν ουσιαστικό ρόλο 
στη διεύρυνση των συνόρων της γνώσης. 
Η στήριξη των ερευνητικών υποδομών σε 
επίπεδο ΕΕ, συμπεριλαμβανομένων των 
μικρών και μεσαίων, και ιδιαίτερα 
εκείνων που χρηματοδοτούνται από το 
ΕΤΠΑ, συμβάλλει στη βελτίωση της 
πραγματικότητας που συνθέτουν σε πολλές 
περιπτώσεις οι διάσπαρτες εθνικές 
ερευνητικές υποδομές και πυρήνες 
επιστημονικής αριστείας, καθώς και στην 
αύξηση της κυκλοφορίας των γνώσεων 
μεταξύ στεγανών.

Or. en

Τροπολογία 687
Rosa D'Amato, Dario Tamburrano

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα Ι – μέρος Ι – σημείο 3 – σημείο 3.1 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Οι υπερσύγχρονες ερευνητικές υποδομές 
παρέχουν βασικές υπηρεσίες στις 
κοινότητες έρευνας και καινοτομίας, οι 
οποίες διαδραματίζουν ουσιαστικό ρόλο 
στη διεύρυνση των συνόρων της γνώσης. 
Η στήριξη των ερευνητικών υποδομών σε 
επίπεδο ΕΕ συμβάλλει στη βελτίωση της 
πραγματικότητας που συνθέτουν σε 
πολλές περιπτώσεις οι διάσπαρτες εθνικές 
ερευνητικές υποδομές και πυρήνες 
επιστημονικής αριστείας, καθώς και στην 
αντιμετώπιση της περιορισμένης 
κυκλοφορίας των γνώσεων μεταξύ 
στεγανών.

Οι υπερσύγχρονες ερευνητικές υποδομές 
παρέχουν βασικές υπηρεσίες στις 
κοινότητες έρευνας και καινοτομίας, οι 
οποίες διαδραματίζουν ουσιαστικό ρόλο 
στη διεύρυνση των συνόρων της γνώσης. 
Η στήριξη των ερευνητικών 
υποδομών ευρωπαϊκού ενδιαφέροντος και 
επιπέδου που υπερβαίνει την 
πραγματικότητα που συνθέτουν σε πολλές 
περιπτώσεις οι διάσπαρτες εθνικές 
ερευνητικές υποδομές, συμπληρώνει και 
αναβαθμίζει πυρήνες επιστημονικής 
αριστείας, καθώς και στην αντιμετώπιση 
της περιορισμένης κυκλοφορίας των 
γνώσεων μεταξύ στεγανών.

Or. en
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Τροπολογία 688
Barbara Kudrycka, Michał Boni, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Elżbieta Katarzyna 
Łukacijewska, Jerzy Buzek, Algirdas Saudargas, Janusz Lewandowski

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα Ι – μέρος Ι – σημείο 3 – σημείο 3.1 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Ο συνολικός στόχος είναι να αποκτήσει η 
Ευρώπη βιώσιμες ερευνητικές υποδομές 
παγκόσμιας κλάσης, ανοικτές και 
προσβάσιμες από όλους τους ερευνητές 
στην Ευρώπη και πέραν αυτής, και να 
αξιοποιηθεί πλήρως το δυναμικό τους για 
επιστημονική πρόοδο και καινοτομία. 
Βασικοί στόχοι είναι ο περιορισμός του 
κατακερματισμού του οικοσυστήματος 
έρευνας και καινοτομίας, η αποφυγή της 
αλληλεπικάλυψης των προσπαθειών και ο 
καλύτερος συντονισμός της ανάπτυξης και 
της αξιοποίησης των ερευνητικών 
υποδομών. Η υποστήριξη της ανοικτής 
πρόσβασης σε ερευνητικές υποδομές για 
όλους τους ευρωπαίους ερευνητές καθώς 
και η αυξημένη πρόσβαση σε ψηφιακούς 
ερευνητικούς πόρους, μέσω του 
Ευρωπαϊκού Νέφους Ανοικτής Επιστήμης 
(εφεξής «EOSC») είναι καίριας σημασίας 
και συγκεκριμένα η αντιμετώπιση της 
τρέχουσας ανεπαρκούς υιοθέτησης των 
πρακτικών ανοικτής επιστήμης και 
ανοικτών δεδομένων. Επίσης, η ΕΕ πρέπει 
να αντιμετωπίσει την ταχεία αύξηση του 
παγκόσμιου ανταγωνισμού για ταλέντα, 
προσελκύοντας ερευνητές από τρίτες 
χώρες να συνεργαστούν με τις ευρωπαϊκές 
ερευνητικές υποδομές παγκοσμίου 
επιπέδου. Η αύξηση της 
ανταγωνιστικότητας της ευρωπαϊκής 
βιομηχανίας αποτελεί επίσης σημαντικό 
στόχο, με την υποστήριξη των βασικών 
τεχνολογιών και των υπηρεσιών που 
σχετίζονται με τις ερευνητικές υποδομές 
και τους χρήστες τους, βελτιώνοντας κατ' 
αυτόν τον τρόπο τις συνθήκες παροχής 
καινοτόμων λύσεων.

Ο συνολικός στόχος είναι να ενισχυθεί ο 
εφοδιασμός της Ευρώπης με βιώσιμες 
ερευνητικές υποδομές παγκόσμιας κλάσης, 
συμπεριλαμβανομένων υποδομών μικρού 
και μεσαίου μεγέθους, ανοικτές και 
προσβάσιμες από όλους τους ερευνητές 
στην Ευρώπη και πέραν αυτής, και να 
αξιοποιηθεί πλήρως το δυναμικό τους για 
επιστημονική πρόοδο και καινοτομία. 
Βασικοί στόχοι είναι ο περιορισμός του 
κατακερματισμού του οικοσυστήματος 
έρευνας και καινοτομίας, η διασφάλιση 
του συνεχούς εκσυγχρονισμού, η αποφυγή 
της αλληλεπικάλυψης των προσπαθειών 
και ο καλύτερος συντονισμός της 
ανάπτυξης, της αξιοποίησης και της 
προσβασιμότητας των ερευνητικών 
υποδομών καθώς και η καλύτερη 
συμμετοχή τους στα έργα του 
προγράμματος «Ορίζων Ευρώπη», 
περιλαμβανομένων των ερευνητικών 
υποδομών που έχουν ιδρυθεί από την ΕΕ, 
ιδίως από το ΕΤΠΑ. Με τον τρόπο αυτό 
θα δημιουργηθούν σαφείς συνέργειες 
μεταξύ του προγράμματος «Ορίζων 
Ευρώπη» και των εθνικών και 
περιφερειακών στρατηγικών Ε&Κ.
Η υποστήριξη της ανοικτής πρόσβασης σε 
ερευνητικές υποδομές για όλους τους 
ευρωπαίους ερευνητές καθώς και η 
αυξημένη πρόσβαση σε ψηφιακούς 
ερευνητικούς πόρους, μέσω του 
Ευρωπαϊκού Νέφους Ανοικτής Επιστήμης 
(εφεξής «EOSC») είναι επίσης καίριας 
σημασίας και συγκεκριμένα η 
αντιμετώπιση της τρέχουσας ανεπαρκούς 
υιοθέτησης των πρακτικών ανοικτής 
επιστήμης και ανοικτών δεδομένων. 
Επίσης, η ΕΕ πρέπει να αντιμετωπίσει την 
ταχεία αύξηση του παγκόσμιου 
ανταγωνισμού για ταλέντα, προσελκύοντας 
ερευνητές από τρίτες χώρες να 
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συνεργαστούν με τις ευρωπαϊκές 
ερευνητικές υποδομές παγκοσμίου 
επιπέδου. Η αύξηση της 
ανταγωνιστικότητας της ευρωπαϊκής 
βιομηχανίας αποτελεί επίσης σημαντικό 
στόχο, με την υποστήριξη των βασικών 
τεχνολογιών και των υπηρεσιών που 
σχετίζονται με τις ερευνητικές υποδομές 
και τους χρήστες τους, βελτιώνοντας κατ' 
αυτόν τον τρόπο τις συνθήκες παροχής και 
αξιοποίησης καινοτόμων λύσεων.

Or. en

Τροπολογία 689
Jakop Dalunde
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα Ι – μέρος Ι – σημείο 3 – σημείο 3.1 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Ο συνολικός στόχος είναι να αποκτήσει η 
Ευρώπη βιώσιμες ερευνητικές υποδομές 
παγκόσμιας κλάσης, ανοικτές και 
προσβάσιμες από όλους τους ερευνητές 
στην Ευρώπη και πέραν αυτής, και να 
αξιοποιηθεί πλήρως το δυναμικό τους για 
επιστημονική πρόοδο και καινοτομία. 
Βασικοί στόχοι είναι ο περιορισμός του
κατακερματισμού του οικοσυστήματος 
έρευνας και καινοτομίας, η αποφυγή της 
αλληλεπικάλυψης των προσπαθειών και ο 
καλύτερος συντονισμός της ανάπτυξης και 
της αξιοποίησης των ερευνητικών 
υποδομών. Η υποστήριξη της ανοικτής 
πρόσβασης σε ερευνητικές υποδομές για 
όλους τους ευρωπαίους ερευνητές καθώς 
και η αυξημένη πρόσβαση σε ψηφιακούς 
ερευνητικούς πόρους, μέσω του 
Ευρωπαϊκού Νέφους Ανοικτής Επιστήμης 
(εφεξής «EOSC») είναι καίριας σημασίας 
και συγκεκριμένα η αντιμετώπιση της 
τρέχουσας ανεπαρκούς υιοθέτησης των 
πρακτικών ανοικτής επιστήμης και 
ανοικτών δεδομένων. Επίσης, η ΕΕ πρέπει 
να αντιμετωπίσει την ταχεία αύξηση του 
παγκόσμιου ανταγωνισμού για ταλέντα, 

Ο συνολικός στόχος είναι να αποκτήσει η 
Ευρώπη βιώσιμες ερευνητικές υποδομές 
παγκόσμιας κλάσης, ανοικτές και 
προσβάσιμες από όλους τους ερευνητές 
στην Ευρώπη και πέραν αυτής, και να 
αξιοποιηθεί πλήρως το δυναμικό τους για 
επιστημονική πρόοδο και καινοτομία. 
Βασικοί στόχοι είναι ο περιορισμός του 
κατακερματισμού του οικοσυστήματος 
έρευνας και καινοτομίας, η διασφάλιση 
του συνεχούς εκσυγχρονισμού, η αποφυγή 
της αλληλεπικάλυψης των προσπαθειών 
και ο καλύτερος συντονισμός της 
ανάπτυξης, της προσβασιμότητας και της 
και της αξιοποίησης των ερευνητικών 
υποδομών. Οι μικρές και μεσαίες 
ερευνητικές υποδομές είναι πολύ 
σημαντικές για τους ερευνητές, αλλά οι 
πληροφορίες σχετικά με τη θέση τους, τις 
πολιτικές προσβασιμότητας και τη 
χρηματοδότηση είναι ανεπαρκείς. Πρέπει 
να χαρτογραφηθούν, προκειμένου να 
αξιοποιηθεί το δυναμικό αυτών των 
ερευνητικών υποδομών για την 
ευρωπαϊκή έρευνα και καινοτομία. Η 
υποστήριξη της ανοικτής πρόσβασης σε 



PE625.595v01-00 82/98 AM\1159886EL.docx

EL

προσελκύοντας ερευνητές από τρίτες 
χώρες να συνεργαστούν με τις ευρωπαϊκές 
ερευνητικές υποδομές παγκοσμίου 
επιπέδου. Η αύξηση της 
ανταγωνιστικότητας της ευρωπαϊκής 
βιομηχανίας αποτελεί επίσης σημαντικό 
στόχο, με την υποστήριξη των βασικών 
τεχνολογιών και των υπηρεσιών που 
σχετίζονται με τις ερευνητικές υποδομές 
και τους χρήστες τους, βελτιώνοντας κατ' 
αυτόν τον τρόπο τις συνθήκες παροχής 
καινοτόμων λύσεων.

ερευνητικές υποδομές για όλους τους 
ευρωπαίους ερευνητές καθώς και η 
αυξημένη πρόσβαση σε ψηφιακούς 
ερευνητικούς πόρους, μέσω του 
Ευρωπαϊκού Νέφους Ανοικτής Επιστήμης 
(εφεξής «EOSC») είναι καίριας σημασίας 
και συγκεκριμένα η αντιμετώπιση της 
τρέχουσας ανεπαρκούς υιοθέτησης των 
πρακτικών ανοικτής επιστήμης και 
ανοικτών δεδομένων. Επίσης, η ΕΕ πρέπει 
να αντιμετωπίσει την ταχεία αύξηση του 
παγκόσμιου ανταγωνισμού για ταλέντα, 
προσελκύοντας ερευνητές από τρίτες 
χώρες να συνεργαστούν με τις ευρωπαϊκές 
ερευνητικές υποδομές παγκοσμίου 
επιπέδου. Η αύξηση της βιωσιμότητας και
της ανταγωνιστικότητας της ευρωπαϊκής 
βιομηχανίας αποτελεί επίσης σημαντικό 
στόχο, με την υποστήριξη των βασικών 
τεχνολογιών και των υπηρεσιών που 
σχετίζονται με τις ερευνητικές υποδομές 
και τους χρήστες τους, βελτιώνοντας κατ' 
αυτόν τον τρόπο τις συνθήκες παροχής 
καινοτόμων λύσεων.

Or. en

Τροπολογία 690
Paul Rübig

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα Ι – μέρος Ι – σημείο 3 – σημείο 3.1 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Ο συνολικός στόχος είναι να αποκτήσει η 
Ευρώπη βιώσιμες ερευνητικές υποδομές 
παγκόσμιας κλάσης, ανοικτές και 
προσβάσιμες από όλους τους ερευνητές 
στην Ευρώπη και πέραν αυτής, και να 
αξιοποιηθεί πλήρως το δυναμικό τους για 
επιστημονική πρόοδο και καινοτομία. 
Βασικοί στόχοι είναι ο περιορισμός του 
κατακερματισμού του οικοσυστήματος 
έρευνας και καινοτομίας, η αποφυγή της 
αλληλεπικάλυψης των προσπαθειών και ο 
καλύτερος συντονισμός της ανάπτυξης και 
της αξιοποίησης των ερευνητικών 
υποδομών. Η υποστήριξη της ανοικτής 

Ο συνολικός στόχος είναι να ενισχυθεί ο 
εφοδιασμός της Ευρώπης με βιώσιμες 
ερευνητικές υποδομές παγκόσμιας κλάσης, 
ανοικτές και προσβάσιμες από όλους τους 
ερευνητές στην Ευρώπη και πέραν αυτής, 
και να αξιοποιηθεί πλήρως το δυναμικό 
τους για επιστημονική πρόοδο και 
καινοτομία. Βασικοί στόχοι είναι ο 
περιορισμός του κατακερματισμού του 
οικοσυστήματος έρευνας και καινοτομίας, 
η διασφάλιση του συνεχούς 
εκσυγχρονισμού, η αποφυγή της 
αλληλεπικάλυψης των προσπαθειών και ο 
καλύτερος συντονισμός της ανάπτυξης, 
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πρόσβασης σε ερευνητικές υποδομές για 
όλους τους ευρωπαίους ερευνητές καθώς 
και η αυξημένη πρόσβαση σε ψηφιακούς 
ερευνητικούς πόρους, μέσω του 
Ευρωπαϊκού Νέφους Ανοικτής Επιστήμης 
(εφεξής «EOSC») είναι καίριας σημασίας 
και συγκεκριμένα η αντιμετώπιση της 
τρέχουσας ανεπαρκούς υιοθέτησης των 
πρακτικών ανοικτής επιστήμης και 
ανοικτών δεδομένων. Επίσης, η ΕΕ πρέπει 
να αντιμετωπίσει την ταχεία αύξηση του 
παγκόσμιου ανταγωνισμού για ταλέντα, 
προσελκύοντας ερευνητές από τρίτες 
χώρες να συνεργαστούν με τις ευρωπαϊκές 
ερευνητικές υποδομές παγκοσμίου 
επιπέδου. Η αύξηση της 
ανταγωνιστικότητας της ευρωπαϊκής 
βιομηχανίας αποτελεί επίσης σημαντικό 
στόχο, με την υποστήριξη των βασικών 
τεχνολογιών και των υπηρεσιών που 
σχετίζονται με τις ερευνητικές υποδομές 
και τους χρήστες τους, βελτιώνοντας κατ' 
αυτόν τον τρόπο τις συνθήκες παροχής 
καινοτόμων λύσεων.

της αξιοποίησης και της 
προσβασιμότητας των ερευνητικών 
υποδομών. Η υποστήριξη της ανοικτής 
πρόσβασης σε ερευνητικές υποδομές σε 
όλα τα κράτη μέλη έχει ζωτική σημασία.
Η υποστήριξη της ανοικτής πρόσβασης 
σε ερευνητικές υποδομές για όλους τους 
ευρωπαίους ερευνητές καθώς και η 
αυξημένη πρόσβαση σε ψηφιακούς 
ερευνητικούς πόρους, μέσω του 
Ευρωπαϊκού Νέφους Ανοικτής Επιστήμης 
(εφεξής «EOSC») είναι καίριας σημασίας. 
Επίσης, η ΕΕ πρέπει να αντιμετωπίσει την 
ταχεία αύξηση του παγκόσμιου 
ανταγωνισμού για ταλέντα, προσελκύοντας 
ερευνητές από τρίτες χώρες να 
συνεργαστούν με τις ευρωπαϊκές 
ερευνητικές υποδομές παγκοσμίου 
επιπέδου. Η αύξηση της 
ανταγωνιστικότητας της ευρωπαϊκής 
βιομηχανίας αποτελεί επίσης σημαντικό 
στόχο, με την υποστήριξη των βασικών 
τεχνολογιών και των υπηρεσιών που 
σχετίζονται με τις ερευνητικές υποδομές 
και τους χρήστες τους, βελτιώνοντας κατ' 
αυτόν τον τρόπο τις συνθήκες παροχής 
καινοτόμων λύσεων.

Or. en

Αιτιολόγηση

Παράλληλα με την αναγνώριση των δυνητικών οφελών από τη βελτίωση της πρόσβασης στην 
έρευνα και στα δεδομένα, οι ευρωπαϊκές ιδέες πρέπει επίσης να προστατεύονται ώστε να 
αξιοποιούνται και να δρέπονται οι καρποί τους στην ΕΕ. Πρέπει να τηρείται η αρχή «όσο το 
δυνατόν πιο ανοικτό, αλλά και κλειστό όσο χρειάζεται».

Τροπολογία 691
Zdzisław Krasnodębski, Edward Czesak, Evžen Tošenovský

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα Ι – μέρος Ι – σημείο 3 – σημείο 3.1 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Ο συνολικός στόχος είναι να αποκτήσει η 
Ευρώπη βιώσιμες ερευνητικές υποδομές 
παγκόσμιας κλάσης, ανοικτές και 
προσβάσιμες από όλους τους ερευνητές 

Ο συνολικός στόχος είναι να αποκτήσει η 
Ευρώπη βιώσιμες ερευνητικές υποδομές 
παγκόσμιας κλάσης, ανοικτές και 
προσβάσιμες από όλους τους ερευνητές 
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στην Ευρώπη και πέραν αυτής, και να 
αξιοποιηθεί πλήρως το δυναμικό τους για 
επιστημονική πρόοδο και καινοτομία. 
Βασικοί στόχοι είναι ο περιορισμός του 
κατακερματισμού του οικοσυστήματος 
έρευνας και καινοτομίας, η αποφυγή της 
αλληλεπικάλυψης των προσπαθειών και ο 
καλύτερος συντονισμός της ανάπτυξης και 
της αξιοποίησης των ερευνητικών 
υποδομών. Η υποστήριξη της ανοικτής 
πρόσβασης σε ερευνητικές υποδομές για 
όλους τους ευρωπαίους ερευνητές καθώς 
και η αυξημένη πρόσβαση σε ψηφιακούς 
ερευνητικούς πόρους, μέσω του 
Ευρωπαϊκού Νέφους Ανοικτής Επιστήμης 
(εφεξής «EOSC») είναι καίριας σημασίας 
και συγκεκριμένα η αντιμετώπιση της 
τρέχουσας ανεπαρκούς υιοθέτησης των 
πρακτικών ανοικτής επιστήμης και 
ανοικτών δεδομένων. Επίσης, η ΕΕ πρέπει 
να αντιμετωπίσει την ταχεία αύξηση του 
παγκόσμιου ανταγωνισμού για ταλέντα, 
προσελκύοντας ερευνητές από τρίτες 
χώρες να συνεργαστούν με τις ευρωπαϊκές 
ερευνητικές υποδομές παγκοσμίου 
επιπέδου. Η αύξηση της 
ανταγωνιστικότητας της ευρωπαϊκής 
βιομηχανίας αποτελεί επίσης σημαντικό 
στόχο, με την υποστήριξη των βασικών 
τεχνολογιών και των υπηρεσιών που 
σχετίζονται με τις ερευνητικές υποδομές 
και τους χρήστες τους, βελτιώνοντας κατ' 
αυτόν τον τρόπο τις συνθήκες παροχής 
καινοτόμων λύσεων.

στην Ευρώπη και πέραν αυτής, και να 
αξιοποιηθεί πλήρως το δυναμικό τους για 
επιστημονική πρόοδο και καινοτομία. 
Βασικοί στόχοι είναι ο περιορισμός του 
κατακερματισμού του οικοσυστήματος 
έρευνας και καινοτομίας, η αποφυγή της 
αλληλεπικάλυψης των προσπαθειών και ο 
καλύτερος συντονισμός της ανάπτυξης και 
της αξιοποίησης των ερευνητικών 
υποδομών, ιδίως αυτών που 
χρηματοδοτούνται από τα ΕΔΕΤ. Η 
υποστήριξη της ανοικτής πρόσβασης σε 
ερευνητικές υποδομές για όλους τους 
ευρωπαίους ερευνητές καθώς και η 
αυξημένη πρόσβαση σε ψηφιακούς 
ερευνητικούς πόρους, μέσω του 
Ευρωπαϊκού Νέφους Ανοικτής Επιστήμης 
(εφεξής «EOSC») είναι καίριας σημασίας 
και συγκεκριμένα η αντιμετώπιση της 
τρέχουσας ανεπαρκούς υιοθέτησης των 
πρακτικών ανοικτής επιστήμης και 
ανοικτών δεδομένων. Επίσης, η ΕΕ πρέπει 
να αντιμετωπίσει την ταχεία αύξηση του 
παγκόσμιου ανταγωνισμού για ταλέντα, 
προσελκύοντας ερευνητές από τρίτες 
χώρες να συνεργαστούν με τις ευρωπαϊκές 
ερευνητικές υποδομές παγκοσμίου 
επιπέδου. Η αύξηση της 
ανταγωνιστικότητας της ευρωπαϊκής 
βιομηχανίας αποτελεί επίσης σημαντικό 
στόχο, με την υποστήριξη των βασικών 
τεχνολογιών και των υπηρεσιών που 
σχετίζονται με τις ερευνητικές υποδομές 
και τους χρήστες τους, βελτιώνοντας κατ' 
αυτόν τον τρόπο τις συνθήκες παροχής 
καινοτόμων λύσεων.

Or. en

Τροπολογία 692
Rosa D'Amato, Dario Tamburrano

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα Ι – μέρος Ι – σημείο 3 – σημείο 3.1 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Ο συνολικός στόχος είναι να αποκτήσει η 
Ευρώπη βιώσιμες ερευνητικές υποδομές 

Ο συνολικός στόχος είναι να αποκτήσει η 
Ευρώπη βιώσιμες ερευνητικές υποδομές 
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παγκόσμιας κλάσης, ανοικτές και 
προσβάσιμες από όλους τους ερευνητές 
στην Ευρώπη και πέραν αυτής, και να 
αξιοποιηθεί πλήρως το δυναμικό τους για 
επιστημονική πρόοδο και καινοτομία. 
Βασικοί στόχοι είναι ο περιορισμός του 
κατακερματισμού του οικοσυστήματος 
έρευνας και καινοτομίας, η αποφυγή της 
αλληλεπικάλυψης των προσπαθειών και ο 
καλύτερος συντονισμός της ανάπτυξης και 
της αξιοποίησης των ερευνητικών 
υποδομών. Η υποστήριξη της ανοικτής 
πρόσβασης σε ερευνητικές υποδομές για 
όλους τους ευρωπαίους ερευνητές καθώς 
και η αυξημένη πρόσβαση σε ψηφιακούς 
ερευνητικούς πόρους, μέσω του 
Ευρωπαϊκού Νέφους Ανοικτής Επιστήμης 
(εφεξής «EOSC») είναι καίριας σημασίας 
και συγκεκριμένα η αντιμετώπιση της 
τρέχουσας ανεπαρκούς υιοθέτησης των 
πρακτικών ανοικτής επιστήμης και 
ανοικτών δεδομένων. Επίσης, η ΕΕ πρέπει 
να αντιμετωπίσει την ταχεία αύξηση του 
παγκόσμιου ανταγωνισμού για ταλέντα, 
προσελκύοντας ερευνητές από τρίτες 
χώρες να συνεργαστούν με τις ευρωπαϊκές 
ερευνητικές υποδομές παγκοσμίου 
επιπέδου. Η αύξηση της 
ανταγωνιστικότητας της ευρωπαϊκής 
βιομηχανίας αποτελεί επίσης σημαντικό 
στόχο, με την υποστήριξη των βασικών 
τεχνολογιών και των υπηρεσιών που 
σχετίζονται με τις ερευνητικές υποδομές 
και τους χρήστες τους, βελτιώνοντας κατ' 
αυτόν τον τρόπο τις συνθήκες παροχής 
καινοτόμων λύσεων.

παγκόσμιας κλάσης, ανοικτές και 
προσβάσιμες από όλους τους ερευνητές 
και τους φορείς καινοτομίας στην 
Ευρώπη και πέραν αυτής, και να 
αξιοποιηθεί πλήρως το δυναμικό τους για 
επιστημονική πρόοδο και καινοτομία. 
Βασικοί στόχοι είναι ο περιορισμός του 
κατακερματισμού του οικοσυστήματος 
έρευνας και καινοτομίας, η αποφυγή της 
αλληλεπικάλυψης των προσπαθειών και ο 
καλύτερος συντονισμός της ανάπτυξης και 
της αξιοποίησης των ερευνητικών 
υποδομών. Η υποστήριξη της ανοικτής 
πρόσβασης σε ερευνητικές υποδομές για 
όλους τους ευρωπαίους ερευνητές καθώς 
και η αυξημένη πρόσβαση σε ψηφιακούς 
ερευνητικούς πόρους, μεταξύ άλλων μέσω 
του Ευρωπαϊκού Νέφους Ανοικτής 
Επιστήμης (εφεξής «EOSC») είναι καίριας 
σημασίας και συγκεκριμένα η 
αντιμετώπιση της τρέχουσας ανεπαρκούς 
υιοθέτησης των πρακτικών ανοικτής 
επιστήμης και ανοικτών δεδομένων. 
Επίσης, η ΕΕ πρέπει να αντιμετωπίσει την 
ταχεία αύξηση του παγκόσμιου 
ανταγωνισμού για ταλέντα, προσελκύοντας 
ερευνητές από τρίτες χώρες να 
συνεργαστούν με τις ευρωπαϊκές 
ερευνητικές υποδομές παγκοσμίου 
επιπέδου. Η αύξηση της 
ανταγωνιστικότητας της ευρωπαϊκής 
βιομηχανίας αποτελεί επίσης σημαντικό 
στόχο, με την υποστήριξη των βασικών 
τεχνολογιών και των υπηρεσιών που 
σχετίζονται με τις ερευνητικές υποδομές 
και τους χρήστες τους, βελτιώνοντας κατ' 
αυτόν τον τρόπο τις συνθήκες παροχής 
καινοτόμων λύσεων.

Or. en

Αιτιολόγηση

Δεδομένου ότι οι ηλεκτρονικές υποδομές υπάρχουν ήδη, αναμένουμε ότι το EOSC θα 
συμπληρώσει και θα «συνασπίσει» ό, τι υπάρχει ήδη.

Τροπολογία 693
Dan Nica
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Πρόταση απόφασης
Παράρτημα Ι – μέρος Ι – σημείο 3 – σημείο 3.1 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Ο συνολικός στόχος είναι να αποκτήσει η 
Ευρώπη βιώσιμες ερευνητικές υποδομές 
παγκόσμιας κλάσης, ανοικτές και 
προσβάσιμες από όλους τους ερευνητές 
στην Ευρώπη και πέραν αυτής, και να 
αξιοποιηθεί πλήρως το δυναμικό τους για 
επιστημονική πρόοδο και καινοτομία. 
Βασικοί στόχοι είναι ο περιορισμός του 
κατακερματισμού του οικοσυστήματος 
έρευνας και καινοτομίας, η αποφυγή της 
αλληλεπικάλυψης των προσπαθειών και ο 
καλύτερος συντονισμός της ανάπτυξης και 
της αξιοποίησης των ερευνητικών 
υποδομών. Η υποστήριξη της ανοικτής 
πρόσβασης σε ερευνητικές υποδομές για 
όλους τους ευρωπαίους ερευνητές καθώς 
και η αυξημένη πρόσβαση σε ψηφιακούς 
ερευνητικούς πόρους, μέσω του 
Ευρωπαϊκού Νέφους Ανοικτής Επιστήμης 
(εφεξής «EOSC») είναι καίριας σημασίας 
και συγκεκριμένα η αντιμετώπιση της 
τρέχουσας ανεπαρκούς υιοθέτησης των 
πρακτικών ανοικτής επιστήμης και 
ανοικτών δεδομένων. Επίσης, η ΕΕ πρέπει 
να αντιμετωπίσει την ταχεία αύξηση του 
παγκόσμιου ανταγωνισμού για ταλέντα, 
προσελκύοντας ερευνητές από τρίτες 
χώρες να συνεργαστούν με τις ευρωπαϊκές 
ερευνητικές υποδομές παγκοσμίου 
επιπέδου. Η αύξηση της 
ανταγωνιστικότητας της ευρωπαϊκής 
βιομηχανίας αποτελεί επίσης σημαντικό 
στόχο, με την υποστήριξη των βασικών 
τεχνολογιών και των υπηρεσιών που 
σχετίζονται με τις ερευνητικές υποδομές 
και τους χρήστες τους, βελτιώνοντας κατ' 
αυτόν τον τρόπο τις συνθήκες παροχής 
καινοτόμων λύσεων.

Ο συνολικός στόχος είναι να αποκτήσει η 
Ευρώπη βιώσιμες ερευνητικές υποδομές 
παγκόσμιας κλάσης, ανοικτές και 
προσβάσιμες από όλους τους ερευνητές 
στην Ευρώπη και πέραν αυτής, και να 
αξιοποιηθεί πλήρως το δυναμικό τους για 
επιστημονική πρόοδο και καινοτομία. 
Βασικοί στόχοι είναι ο περιορισμός του 
κατακερματισμού του οικοσυστήματος 
έρευνας και καινοτομίας, η αποφυγή της 
αλληλεπικάλυψης των προσπαθειών και ο 
καλύτερος συντονισμός της ανάπτυξης και 
της αξιοποίησης των ερευνητικών 
υποδομών σε όλη την Ένωση. Η 
υποστήριξη της ανοικτής πρόσβασης σε 
ερευνητικές υποδομές για όλους τους 
ευρωπαίους ερευνητές καθώς και η 
αυξημένη πρόσβαση σε ψηφιακούς 
ερευνητικούς πόρους, μέσω του 
Ευρωπαϊκού Νέφους Ανοικτής Επιστήμης 
(εφεξής «EOSC») είναι καίριας σημασίας 
και συγκεκριμένα η αντιμετώπιση της 
τρέχουσας ανεπαρκούς υιοθέτησης των 
πρακτικών ανοικτής επιστήμης και 
ανοικτών δεδομένων. Επίσης, η ΕΕ πρέπει 
να αντιμετωπίσει την ταχεία αύξηση του 
παγκόσμιου ανταγωνισμού για ταλέντα, 
προσελκύοντας ερευνητές από τρίτες 
χώρες να συνεργαστούν με τις ευρωπαϊκές 
ερευνητικές υποδομές παγκοσμίου 
επιπέδου. Η αύξηση της 
ανταγωνιστικότητας της ευρωπαϊκής 
βιομηχανίας αποτελεί επίσης σημαντικό 
στόχο, με την υποστήριξη των βασικών 
τεχνολογιών και των υπηρεσιών που 
σχετίζονται με τις ερευνητικές υποδομές 
και τους χρήστες τους, βελτιώνοντας κατ' 
αυτόν τον τρόπο τις συνθήκες παροχής 
καινοτόμων λύσεων.

Or. en

Τροπολογία 694
Patrizia Toia
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Πρόταση απόφασης
Παράρτημα Ι – μέρος Ι – σημείο 3 – σημείο 3.1 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Ο συνολικός στόχος είναι να αποκτήσει η 
Ευρώπη βιώσιμες ερευνητικές υποδομές 
παγκόσμιας κλάσης, ανοικτές και 
προσβάσιμες από όλους τους ερευνητές 
στην Ευρώπη και πέραν αυτής, και να 
αξιοποιηθεί πλήρως το δυναμικό τους για 
επιστημονική πρόοδο και καινοτομία. 
Βασικοί στόχοι είναι ο περιορισμός του 
κατακερματισμού του οικοσυστήματος 
έρευνας και καινοτομίας, η αποφυγή της 
αλληλεπικάλυψης των προσπαθειών και ο 
καλύτερος συντονισμός της ανάπτυξης και 
της αξιοποίησης των ερευνητικών 
υποδομών. Η υποστήριξη της ανοικτής 
πρόσβασης σε ερευνητικές υποδομές για 
όλους τους ευρωπαίους ερευνητές καθώς 
και η αυξημένη πρόσβαση σε ψηφιακούς 
ερευνητικούς πόρους, μέσω του 
Ευρωπαϊκού Νέφους Ανοικτής Επιστήμης 
(εφεξής «EOSC») είναι καίριας σημασίας 
και συγκεκριμένα η αντιμετώπιση της 
τρέχουσας ανεπαρκούς υιοθέτησης των 
πρακτικών ανοικτής επιστήμης και 
ανοικτών δεδομένων. Επίσης, η ΕΕ πρέπει 
να αντιμετωπίσει την ταχεία αύξηση του 
παγκόσμιου ανταγωνισμού για ταλέντα, 
προσελκύοντας ερευνητές από τρίτες 
χώρες να συνεργαστούν με τις ευρωπαϊκές 
ερευνητικές υποδομές παγκοσμίου 
επιπέδου. Η αύξηση της 
ανταγωνιστικότητας της ευρωπαϊκής 
βιομηχανίας αποτελεί επίσης σημαντικό 
στόχο, με την υποστήριξη των βασικών 
τεχνολογιών και των υπηρεσιών που 
σχετίζονται με τις ερευνητικές υποδομές 
και τους χρήστες τους, βελτιώνοντας κατ' 
αυτόν τον τρόπο τις συνθήκες παροχής 
καινοτόμων λύσεων.

Ο συνολικός στόχος είναι να αποκτήσει η 
Ευρώπη βιώσιμες ερευνητικές υποδομές 
παγκόσμιας κλάσης, ανοικτές και 
προσβάσιμες από όλους τους ερευνητές 
στην Ευρώπη και πέραν αυτής, και να 
αξιοποιηθεί πλήρως το δυναμικό τους για 
επιστημονική πρόοδο και καινοτομία. 
Βασικοί στόχοι είναι ο περιορισμός του 
κατακερματισμού του οικοσυστήματος 
έρευνας και καινοτομίας, η αποφυγή της 
αλληλεπικάλυψης των προσπαθειών και ο 
καλύτερος συντονισμός της ανάπτυξης, 
της πρόσβασης και της αξιοποίησης των 
ερευνητικών υποδομών. Η υποστήριξη της 
ανοικτής πρόσβασης σε ερευνητικές 
υποδομές για όλους τους ευρωπαίους 
ερευνητές καθώς και η αυξημένη 
πρόσβαση σε ψηφιακούς ερευνητικούς 
πόρους, μέσω του Ευρωπαϊκού Νέφους 
Ανοικτής Επιστήμης (εφεξής «EOSC») 
είναι καίριας σημασίας και συγκεκριμένα η 
αντιμετώπιση της τρέχουσας ανεπαρκούς 
υιοθέτησης των πρακτικών ανοικτής 
επιστήμης και ανοικτών δεδομένων. 
Επίσης, η ΕΕ πρέπει να αντιμετωπίσει την 
ταχεία αύξηση του παγκόσμιου 
ανταγωνισμού για ταλέντα, προσελκύοντας 
ερευνητές από τρίτες χώρες να 
συνεργαστούν με τις ευρωπαϊκές 
ερευνητικές υποδομές παγκοσμίου 
επιπέδου. Η αύξηση της 
ανταγωνιστικότητας της ευρωπαϊκής 
βιομηχανίας αποτελεί επίσης σημαντικό 
στόχο, με την υποστήριξη των βασικών 
τεχνολογιών και των υπηρεσιών που 
σχετίζονται με τις ερευνητικές υποδομές 
και τους χρήστες τους, βελτιώνοντας κατ' 
αυτόν τον τρόπο τις συνθήκες παροχής 
καινοτόμων λύσεων.

Or. it
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Αιτιολόγηση

Η έλλειψη πρόσβασης σε υποδομή εμποδίζει την επίτευξη των στόχων του σημαντικού αυτού 
προγράμματος.

Τροπολογία 695
Barbara Kudrycka, Michał Boni, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Elżbieta Katarzyna 
Łukacijewska

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα Ι – μέρος Ι – σημείο 3 – σημείο 3.1 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τα προηγούμενα προγράμματα-πλαίσια 
συνέβαλαν σημαντικά στην 
αποτελεσματικότερη και αποδοτικότερη 
χρήση των εθνικών υποδομών, ενώ σε 
συνεργασία με το Ευρωπαϊκό Στρατηγικό 
Φόρουμ Ερευνητικών Υποδομών (ESFRI) 
διαμόρφωσαν μια συνεκτική και 
στρατηγικά καθοδηγούμενη προσέγγιση 
για τη χάραξη πολιτικής σχετικά με τις 
πανευρωπαϊκές ερευνητικές υποδομές. Η 
συγκεκριμένη στρατηγική προσέγγιση έχει 
αποφέρει σαφή πλεονεκτήματα, 
συμπεριλαμβανομένης της μείωσης της 
αλληλεπικάλυψης των προσπαθειών με την 
αποτελεσματικότερη συνολική χρήση των 
πόρων, καθώς και την τυποποίηση 
διαδικασιών και διεργασιών.

Τα προηγούμενα προγράμματα-πλαίσια 
συνέβαλαν σημαντικά στην 
αποτελεσματικότερη και αποδοτικότερη 
χρήση των εθνικών υποδομών και στην 
άρση των εμποδίων ως προς τη χρήση 
τους από όλους τους τομείς της 
ευρωπαϊκής έρευνας μέσω της διεθνικής 
πρόσβασης, ενώ σε συνεργασία με το 
Ευρωπαϊκό Στρατηγικό Φόρουμ 
Ερευνητικών Υποδομών (ESFRI) 
διαμόρφωσαν μια συνεκτική και 
στρατηγικά καθοδηγούμενη προσέγγιση 
για τη χάραξη πολιτικής σχετικά με τις 
πανευρωπαϊκές ερευνητικές υποδομές. Η 
συγκεκριμένη στρατηγική προσέγγιση έχει 
αποφέρει σαφή πλεονεκτήματα, 
συμπεριλαμβανομένης της μείωσης της 
αλληλεπικάλυψης των προσπαθειών με την 
αποτελεσματικότερη συνολική χρήση των 
πόρων, καθώς και την τυποποίηση και 
εναρμόνιση διαδικασιών και διεργασιών. 
Η δημιουργία νέων άριστων δικτύων 
Ε&Κ στη βάση ερευνητικών υποδομών 
που έχει ιδρύσει η ΕΕ φαίνεται να 
αποτελεί φυσική πρόκληση για το 
πρόγραμμα «Ορίζων Ευρώπη».

Or. en

Τροπολογία 696
Olle Ludvigsson

Πρόταση απόφασης
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Παράρτημα Ι – μέρος Ι – σημείο 3 – σημείο 3.1 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τα προηγούμενα προγράμματα-πλαίσια 
συνέβαλαν σημαντικά στην 
αποτελεσματικότερη και αποδοτικότερη 
χρήση των εθνικών υποδομών, ενώ σε 
συνεργασία με το Ευρωπαϊκό Στρατηγικό 
Φόρουμ Ερευνητικών Υποδομών (ESFRI) 
διαμόρφωσαν μια συνεκτική και 
στρατηγικά καθοδηγούμενη προσέγγιση 
για τη χάραξη πολιτικής σχετικά με τις 
πανευρωπαϊκές ερευνητικές υποδομές. Η 
συγκεκριμένη στρατηγική προσέγγιση έχει 
αποφέρει σαφή πλεονεκτήματα, 
συμπεριλαμβανομένης της μείωσης της 
αλληλεπικάλυψης των προσπαθειών με την 
αποτελεσματικότερη συνολική χρήση των 
πόρων, καθώς και την τυποποίηση 
διαδικασιών και διεργασιών.

Τα προηγούμενα προγράμματα-πλαίσια 
συνέβαλαν σημαντικά στην 
αποτελεσματικότερη και αποδοτικότερη 
χρήση των εθνικών υποδομών, ενώ σε 
συνεργασία με το Ευρωπαϊκό Στρατηγικό 
Φόρουμ Ερευνητικών Υποδομών (ESFRI) 
διαμόρφωσαν μια συνεκτική και 
στρατηγικά καθοδηγούμενη προσέγγιση 
για τη χάραξη πολιτικής σχετικά με τις 
πανευρωπαϊκές ερευνητικές υποδομές. Η 
συγκεκριμένη στρατηγική προσέγγιση έχει 
αποφέρει σαφή πλεονεκτήματα, 
συμπεριλαμβανομένης της μείωσης της 
αλληλεπικάλυψης των προσπαθειών με την 
αποτελεσματικότερη συνολική χρήση των 
πόρων, καθώς και την τυποποίηση 
διαδικασιών και διεργασιών. Η 
κινητικότητα στην έρευνα διαδραματίζει 
σημαντικό ρόλο στην ενίσχυση της 
χρήσης των ερευνητικών υποδομών.

Or. en

Τροπολογία 697
Gunnar Hökmark

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα Ι – μέρος Ι – σημείο 3 – σημείο 3.1 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τα προηγούμενα προγράμματα-πλαίσια 
συνέβαλαν σημαντικά στην 
αποτελεσματικότερη και αποδοτικότερη 
χρήση των εθνικών υποδομών, ενώ σε 
συνεργασία με το Ευρωπαϊκό Στρατηγικό 
Φόρουμ Ερευνητικών Υποδομών (ESFRI) 
διαμόρφωσαν μια συνεκτική και 
στρατηγικά καθοδηγούμενη προσέγγιση 
για τη χάραξη πολιτικής σχετικά με τις 
πανευρωπαϊκές ερευνητικές υποδομές. Η 
συγκεκριμένη στρατηγική προσέγγιση έχει 
αποφέρει σαφή πλεονεκτήματα, 
συμπεριλαμβανομένης της μείωσης της 
αλληλεπικάλυψης των προσπαθειών με την 

Τα προηγούμενα προγράμματα-πλαίσια 
συνέβαλαν σημαντικά στην 
αποτελεσματικότερη και αποδοτικότερη 
χρήση των εθνικών υποδομών, ενώ σε 
συνεργασία με το Ευρωπαϊκό Στρατηγικό 
Φόρουμ Ερευνητικών Υποδομών (ESFRI) 
διαμόρφωσαν μια συνεκτική και 
στρατηγικά καθοδηγούμενη προσέγγιση 
για τη χάραξη πολιτικής σχετικά με τις 
πανευρωπαϊκές ερευνητικές υποδομές. Η 
συγκεκριμένη στρατηγική προσέγγιση έχει 
αποφέρει σαφή πλεονεκτήματα, 
συμπεριλαμβανομένης της μείωσης της 
αλληλεπικάλυψης των προσπαθειών με την 
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αποτελεσματικότερη συνολική χρήση των 
πόρων, καθώς και την τυποποίηση 
διαδικασιών και διεργασιών.

αποτελεσματικότερη συνολική χρήση των 
πόρων, καθώς και την τυποποίηση 
διαδικασιών και διεργασιών. Για 
την αποτελεσματική χρήση των 
ερευνητικών υποδομών, ζωτική σημασία 
έχει η διευκόλυνση της ερευνητικής 
κινητικότητας.

Or. en

Τροπολογία 698
Rosa D'Amato, Dario Tamburrano

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα Ι – μέρος Ι – σημείο 3 – σημείο 3.1 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η δραστηριότητα που στηρίζεται από την 
ΕΕ θα προσφέρει προστιθέμενη αξία μέσω: 
της ενοποίησης και της βελτιστοποίησης
των υφιστάμενων ερευνητικών υποδομών 
παράλληλα με τις προσπάθειες ανάπτυξης 
νέων υποδομών· της δημιουργίας του 
Ευρωπαϊκού Νέφους Ανοικτής Επιστήμης 
(EOSC) ως αποτελεσματικού 
κλιμακούμενου και βιώσιμου 
περιβάλλοντος για την έρευνα που 
βασίζεται στα δεδομένα· της διασύνδεσης 
εθνικών και περιφερειακών δικτύων 
έρευνας και εκπαίδευσης, της ενίσχυσης 
και της διασφάλισης της υποδομής δικτύων 
μεγάλης χωρητικότητας για μεγάλους 
όγκους δεδομένων και της πρόσβασης σε 
ψηφιακούς πόρους πέρααπό σύνορα 
χωρών και όρια συγκεκριμένων τομέων· 
της υπερκέρασης των εμποδίων που 
αποτρέπουν την πρόσβαση των καλύτερων 
ερευνητικών ομάδων στις καλύτερες 
υπηρεσίες ερευνητικής υποδομής στην ΕΕ· 
της προώθησης του δυναμικού καινοτομίας 
των ερευνητικών υποδομών, με έμφαση 
στην τεχνολογική ανάπτυξη και την από 
κοινού καινοτομία, καθώς και στην 
αυξημένη χρήση των ερευνητικών 
υποδομών από τη βιομηχανία.

Η δραστηριότητα που στηρίζεται από την 
ΕΕ θα προσφέρει προστιθέμενη αξία μέσω: 
της ενοποίησης και του εξορθολογισμού
των υφιστάμενων ερευνητικών υποδομών 
παράλληλα με τις προσπάθειες ανάπτυξης 
νέων υποδομών· της δημιουργίας του 
Ευρωπαϊκού Νέφους Ανοικτής Επιστήμης 
(EOSC) ως αποτελεσματικού 
κλιμακούμενου και βιώσιμου 
περιβάλλοντος για την έρευνα που 
βασίζεται στα δεδομένα, λαμβανομένων 
υπόψη των υφιστάμενων ηλεκτρονικών 
υποδομών· της διασύνδεσης εθνικών και 
περιφερειακών δικτύων έρευνας και 
εκπαίδευσης, της ενίσχυσης και της 
διασφάλισης της υποδομής δικτύων 
μεγάλης χωρητικότητας για μεγάλους 
όγκους δεδομένων και της πρόσβασης σε 
ψηφιακούς πόρους πέρα από σύνορα 
χωρών και όρια συγκεκριμένων τομέων· 
της υπερκέρασης των εμποδίων που 
αποτρέπουν την πρόσβαση των καλύτερων 
ερευνητικών ομάδων στις καλύτερες 
υπηρεσίες ερευνητικής υποδομής στην ΕΕ· 
της προώθησης του δυναμικού καινοτομίας 
των ερευνητικών υποδομών, με έμφαση 
στην τεχνολογική ανάπτυξη και την από 
κοινού καινοτομία, καθώς και στην 
αυξημένη χρήση των ερευνητικών 
υποδομών από τη βιομηχανία.



AM\1159886EL.docx 91/98 PE625.595v01-00

EL

Or. en

Αιτιολόγηση

Θα πρέπει να λαμβάνεται μέριμνα ώστε να μην επαναλαμβάνονται οι ήδη υπάρχουσες 
υποδομές, ιδίως οι ηλεκτρονικές.

Τροπολογία 699
Lieve Wierinck, Fredrick Federley, Carolina Punset, Angelika Mlinar

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα Ι – μέρος Ι – σημείο 3 – σημείο 3.1 – παράγραφος 4 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η θέση, οι πολιτικές προσβασιμότητας 
και η χρηματοδότηση των υφιστάμενων 
μικρών και μεσαίων ερευνητικών 
υποδομών πρέπει να χαρτογραφηθούν 
ώστε να αξιοποιηθεί το δυναμικό αυτών 
των ερευνητικών υποδομών για την 
ευρωπαϊκή έρευνα και καινοτομία.

Or. en

Αιτιολόγηση

Με στόχο τη μείωση του κατακερματισμού του οικοσυστήματος έρευνας και καινοτομίας, την 
αποφυγή της αλληλεπικάλυψης των προσπαθειών και τον καλύτερο συντονισμό της ανάπτυξης 
και της χρήσης των υφιστάμενων υποδομών έρευνας, θα ήταν σκόπιμο να χαρτογραφηθούν οι 
ερευνητικές υποδομές (και οι μικρού και μεσαίου μεγέθους) που υπάρχουν σήμερα στην ΕΕ.

Τροπολογία 700
Evžen Tošenovský, Zdzisław Krasnodębski, Edward Czesak

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα Ι – μέρος Ι – σημείο 3 – σημείο 3.1 – παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Παράλληλα, θα πρέπει να ενισχυθεί η 
διεθνής διάσταση των ερευνητικών 
υποδομών της ΕΕ, καλλιεργώντας την 
ενισχυμένη συνεργασία με τους διεθνείς 
εταίρους και τη διεθνή συμμετοχή στις 
ευρωπαϊκές ερευνητικές υποδομές προς 
αμοιβαίο όφελος.

Παράλληλα, θα πρέπει να ενισχυθεί η 
διεθνής διάσταση των ερευνητικών 
υποδομών της ΕΕ, μέσω της διεθνούς 
πρόσβασης, καλλιεργώντας την 
ενισχυμένη συνεργασία με τους διεθνείς 
εταίρους και τη διεθνή συμμετοχή στις 
ευρωπαϊκές ερευνητικές υποδομές προς 
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αμοιβαίο όφελος.

Or. en

Τροπολογία 701
Rosa D'Amato, Dario Tamburrano

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα Ι – μέρος Ι – σημείο 3 – σημείο 3.2 – σημείο 3.2.1 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3.2.1. Εδραίωση του τοπίου των 
ευρωπαϊκών ερευνητικών υποδομών

3.2.1. Εδραίωση και εξορθολογισμός του 
τοπίου των ευρωπαϊκών ερευνητικών 
υποδομών

Or. en

Τροπολογία 702
Barbara Kudrycka, Michał Boni, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Elżbieta Katarzyna 
Łukacijewska

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα Ι – μέρος Ι – σημείο 3 – σημείο 3.2 – σημείο 3.2.1 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η ίδρυση, η λειτουργία και η 
μακροπρόθεσμη βιωσιμότητα των 
ερευνητικών υποδομών που 
προσδιορίζονται από το ESFRI είναι 
ζωτικής σημασίας για την ΕΕ προκειμένου 
να εξασφαλίσει ηγετική θέση στην έρευνα 
αιχμής, τη δημιουργία και την αξιοποίηση 
γνώσεων, καθώς και την 
ανταγωνιστικότητα των βιομηχανιών της.

Η ίδρυση, η λειτουργία και η 
μακροπρόθεσμη βιωσιμότητα των 
ερευνητικών υποδομών, 
συμπεριλαμβανομένων εκείνων που 
προσδιορίζονται από το ESFRI, καθώς και 
η μεγιστοποίηση της συμμετοχής τους 
στα έργα του προγράμματος «Ορίζων
Ευρώπη» είναι ζωτικής σημασίας για την 
ΕΕ προκειμένου να εξασφαλίσει ηγετική 
θέση στην έρευνα αιχμής, τη δημιουργία 
και την αξιοποίηση γνώσεων, καθώς και 
την ανταγωνιστικότητα των βιομηχανιών 
της.

Or. en

Τροπολογία 703
Rosa D'Amato, Dario Tamburrano
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Πρόταση απόφασης
Παράρτημα I – μέρος Ι – σημείο 3 – σημείο 3.2 – σημείο 3.2.1 – παράγραφος 4 –
περίπτωση 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

– Ο κύκλος ζωής των 
πανευρωπαϊκών ερευνητικών υποδομών 
μέσω του σχεδιασμού νέων ερευνητικών 
υποδομών· η φάση προπαρασκευής και 
υλοποίησής τους, η λειτουργία τους σε 
πρώιμη φάση συμπληρωματικά με άλλες 
πηγές χρηματοδότησης, καθώς και η 
ενοποίηση και η βελτιστοποίηση του 
οικοσυστήματος των ερευνητικών 
υποδομών μέσω της παρακολούθησης των 
ορόσημων του ESFRI και της 
διευκόλυνσης των συμφωνιών, των 
εξελίξεων, των συγχωνεύσεων ή του 
παροπλισμού των πανευρωπαϊκών 
ερευνητικών υποδομών·

– Ο κύκλος ζωής των 
πανευρωπαϊκών ερευνητικών υποδομών 
μέσω του σχεδιασμού νέων ερευνητικών 
υποδομών· οι φάσεις προπαρασκευής και 
υλοποίησής τους, η λειτουργία τους σε 
πρώιμη φάση συμπληρωματικά με άλλες 
πηγές χρηματοδότησης, καθώς και η 
ενοποίηση και η βελτιστοποίηση του 
οικοσυστήματος των ερευνητικών 
υποδομών μέσω της παρακολούθησης των 
ορόσημων του ESFRI και της 
διευκόλυνσης των συμφωνιών, των 
εξελίξεων, των συγχωνεύσεων ή του 
παροπλισμού των πανευρωπαϊκών 
ερευνητικών υποδομών·

Or. en

Τροπολογία 704
Evžen Tošenovský, Zdzisław Krasnodębski, Edward Czesak

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα Ι – μέρος Ι – σημείο 3 – σημείο 3.2 – σημείο 3.2.2 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Το ερευνητικό τοπίο θα ενισχυθεί 
σημαντικά με την εξασφάλιση της 
ανοικτής πρόσβασης σε βασικές διεθνείς, 
εθνικές και περιφερειακές ερευνητικές 
υποδομές για όλους τους ερευνητές της
ΕΕ και την ενοποίηση των υπηρεσιών 
τους όταν είναι απαραίτητο, με στόχο την 
εναρμόνιση των όρων πρόσβασης, τη 
βελτίωση και τη διεύρυνση της παροχής 
υπηρεσιών και την ενθάρρυνση της κοινής 
στρατηγικής ανάπτυξης στοιχείων υψηλής
τεχνολογίας και προηγμένων υπηρεσιών 
μέσω δράσεων καινοτομίας.

Το ερευνητικό τοπίο θα ενισχυθεί 
σημαντικά με την εξασφάλιση της 
ανοικτής πρόσβασης σε βασικές 
ερευνητικές υποδομές ευρωπαϊκής 
σημασίας και αντίκτυπου για όλους τους 
ερευνητές από την ΕΕ και παγκοσμίως 
και με την ενσωμάτωση υπηρεσιών 
εθνικών ή περιφερειακών ερευνητικών 
υποδομών αξιοποίησης του 
δυναμικού ευρωπαϊκής σημασίας 
και αντίκτυπου, με στόχο την εναρμόνιση 
των όρων πρόσβασης, τη βελτίωση και τη 
διεύρυνση της παροχής υπηρεσιών και την 
ενθάρρυνση της κοινής στρατηγικής 
ανάπτυξης στοιχείων υψηλής τεχνολογίας 
και προηγμένων υπηρεσιών μέσω δράσεων 
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καινοτομίας.

Or. en

Τροπολογία 705
Rosa D'Amato, Dario Tamburrano

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα Ι – μέρος Ι – σημείο 3 – σημείο 3.2 – σημείο 3.2.2 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Το ερευνητικό τοπίο θα ενισχυθεί 
σημαντικά με την εξασφάλιση της 
ανοικτής πρόσβασης σε βασικές διεθνείς, 
εθνικές και περιφερειακές ερευνητικές 
υποδομές για όλους τους ερευνητές της ΕΕ 
και την ενοποίηση των υπηρεσιών τους 
όταν είναι απαραίτητο, με στόχο την
εναρμόνιση των όρων πρόσβασης, τη 
βελτίωση και τη διεύρυνση της παροχής 
υπηρεσιών και την ενθάρρυνση της κοινής 
στρατηγικής ανάπτυξης στοιχείων υψηλής 
τεχνολογίας και προηγμένων υπηρεσιών 
μέσω δράσεων καινοτομίας.

Το ερευνητικό τοπίο θα ενισχυθεί 
σημαντικά με την εξασφάλιση της 
ανοικτής πρόσβασης σε βασικές διεθνείς, 
εθνικές και περιφερειακές ερευνητικές 
υποδομές για όλους τους ερευνητές και 
τους φορείς καινοτομίας της ΕΕ και την 
ενοποίηση των υπηρεσιών τους κατά 
περίπτωση, με στόχο την εναρμόνιση των 
όρων πρόσβασης, τη βελτίωση και τη 
διεύρυνση της παροχής υπηρεσιών και την 
ενθάρρυνση της κοινής στρατηγικής 
ανάπτυξης στοιχείων υψηλής τεχνολογίας 
και προηγμένων υπηρεσιών μέσω δράσεων 
καινοτομίας.

Or. en

Τροπολογία 706
Olle Ludvigsson

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα I – μέρος Ι – σημείο 3 – σημείο 3.2 – σημείο 3.2.2 – παράγραφος 2 –
περίπτωση 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

– Δίκτυα που συγκεντρώνουν 
εθνικούς και περιφερειακούς φορείς 
χρηματοδότησης ερευνητικών υποδομών 
για τη συγχρηματοδότηση της 
διακρατικής πρόσβασης ερευνητών·

διαγράφεται

Or. en
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Τροπολογία 707
Marisa Matias, Νεοκλής Συλικιώτης, Soledad Cabezón Ruiz, Lola Sánchez Caldentey

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα I – μέρος Ι – σημείο 3 – σημείο 3.2 – σημείο 3.2.2 – παράγραφος 2 –
περίπτωση 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

– δίκτυα πανευρωπαϊκών, εθνικών 
και περιφερειακών ερευνητικών υποδομών 
που αντιμετωπίζουν παγκόσμιες 
προκλήσεις για την παροχή πρόσβασης 
στους ερευνητές καθώς και για την 
εναρμόνιση και τη βελτίωση των 
υπηρεσιών των υποδομών·

– δίκτυα πανευρωπαϊκών, εθνικών 
και περιφερειακών ερευνητικών 
υποδομών, συμπεριλαμβανομένων των 
μικρομεσαίων ερευνητικών υποδομών,
που αντιμετωπίζουν παγκόσμιες 
προκλήσεις για την παροχή πρόσβασης 
στους ερευνητές καθώς και για τη 
βελτίωση των υπηρεσιών των υποδομών·

Or. en

Τροπολογία 708
Jakop Dalunde
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα I – μέρος Ι – σημείο 3 – σημείο 3.2 – σημείο 3.2.2 – παράγραφος 2 –
περίπτωση 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

– δίκτυα πανευρωπαϊκών, εθνικών 
και περιφερειακών ερευνητικών υποδομών 
που αντιμετωπίζουν παγκόσμιες 
προκλήσεις για την παροχή πρόσβασης 
στους ερευνητές καθώς και για την 
εναρμόνιση και τη βελτίωση των 
υπηρεσιών των υποδομών·

– δίκτυα πανευρωπαϊκών, εθνικών 
και περιφερειακών ερευνητικών 
υποδομών, συμπεριλαμβανομένων των 
μικρομεσαίων υποδομών, που 
αντιμετωπίζουν παγκόσμιες προκλήσεις 
για την παροχή πρόσβασης στους 
ερευνητές καθώς και για την εναρμόνιση 
και τη βελτίωση των υπηρεσιών των 
υποδομών·

Or. en

Τροπολογία 709
Patrizia Toia

Πρόταση απόφασης
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Παράρτημα I – μέρος Ι – σημείο 3 – σημείο 3.2 – σημείο 3.2.2 – παράγραφος 2 –
περίπτωση 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

– δίκτυα πανευρωπαϊκών, εθνικών 
και περιφερειακών ερευνητικών υποδομών 
που αντιμετωπίζουν παγκόσμιες 
προκλήσεις για την παροχή πρόσβασης 
στους ερευνητές καθώς και για την 
εναρμόνιση και τη βελτίωση των 
υπηρεσιών των υποδομών·

– δίκτυα πανευρωπαϊκών, 
συμπεριλαμβανομένων μικρομεσαίων,
εθνικών και περιφερειακών ερευνητικών 
υποδομών που αντιμετωπίζουν παγκόσμιες 
προκλήσεις για την παροχή πρόσβασης 
στους ερευνητές καθώς και για την 
εναρμόνιση και τη βελτίωση των 
υπηρεσιών των υποδομών·

Or. it

Αιτιολόγηση

Εξασφάλιση της υποστήριξης των πολυάριθμων μικρομεσαίων υποδομών που υπάρχουν στην 
Ευρώπη.

Τροπολογία 710
Rosa D'Amato, Dario Tamburrano

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα I – μέρος Ι – σημείο 3 – σημείο 3.2 – σημείο 3.2.2 – παράγραφος 2 –
περίπτωση 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

– δίκτυα πανευρωπαϊκών, εθνικών 
και περιφερειακών ερευνητικών υποδομών 
που αντιμετωπίζουν παγκόσμιες 
προκλήσεις για την παροχή πρόσβασης 
στους ερευνητές καθώς και για την 
εναρμόνιση και τη βελτίωση των 
υπηρεσιών των υποδομών·

– δίκτυα πανευρωπαϊκών, εθνικών 
και περιφερειακών ερευνητικών υποδομών 
που αντιμετωπίζουν παγκόσμιες 
προκλήσεις για την παροχή πρόσβασης 
στους ερευνητές και τους φορείς 
καινοτομίας καθώς και για την 
εναρμόνιση και τη βελτίωση των 
υπηρεσιών των υποδομών·

Or. en

Τροπολογία 711
Christian Ehler

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα I – μέρος Ι – σημείο 3 – σημείο 3.2 – σημείο 3.2.2 – παράγραφος 2 –
περίπτωση 2
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

– δίκτυα πανευρωπαϊκών, εθνικών 
και περιφερειακών ερευνητικών υποδομών 
που αντιμετωπίζουν παγκόσμιες 
προκλήσεις για την παροχή πρόσβασης 
στους ερευνητές καθώς και για την 
εναρμόνιση και τη βελτίωση των
υπηρεσιών των υποδομών·

(Δεν αφορά το ελληνικό κείμενο.)

Or. en

Τροπολογία 712
Clare Moody, Theresa Griffin, Jude Kirton-Darling

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα I – μέρος Ι – σημείο 3 – σημείο 3.2 – σημείο 3.2.2 – παράγραφος 2 –
περίπτωση 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

– δίκτυα πανευρωπαϊκών, εθνικών 
και περιφερειακών ερευνητικών υποδομών 
που αντιμετωπίζουν παγκόσμιες 
προκλήσεις για την παροχή πρόσβασης 
στους ερευνητές καθώς και για την 
εναρμόνιση και τη βελτίωση των 
υπηρεσιών των υποδομών·

(Δεν αφορά το ελληνικό κείμενο.)

Or. en

Τροπολογία 713
Soledad Cabezón Ruiz, José Blanco López, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, 
Francesc Gambús

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα I – μέρος Ι – σημείο 3 – σημείο 3.2 – σημείο 3.2.2 – παράγραφος 2 –
περίπτωση 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

– δίκτυα πανευρωπαϊκών, εθνικών 
και περιφερειακών ερευνητικών υποδομών 
που αντιμετωπίζουν παγκόσμιες
προκλήσεις για την παροχή πρόσβασης 
στους ερευνητές καθώς και για την 

– δίκτυα πανευρωπαϊκών, εθνικών 
και περιφερειακών ερευνητικών υποδομών 
που αντιμετωπίζουν κοινωνικές
προκλήσεις για την παροχή πρόσβασης 
στους ερευνητές καθώς και για την 
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εναρμόνιση και τη βελτίωση των 
υπηρεσιών των υποδομών·

εναρμόνιση και τη βελτίωση των 
υπηρεσιών των υποδομών·

Or. en

Τροπολογία 714
Anneleen Van Bossuyt

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα I – μέρος Ι – σημείο 3 – σημείο 3.2 – σημείο 3.2.2 – παράγραφος 2 –
περίπτωση 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

– δίκτυα πανευρωπαϊκών, εθνικών 
και περιφερειακών ερευνητικών υποδομών 
που αντιμετωπίζουν παγκόσμιες 
προκλήσεις για την παροχή πρόσβασης 
στους ερευνητές καθώς και για την 
εναρμόνιση και τη βελτίωση των 
υπηρεσιών των υποδομών·

– δίκτυα πανευρωπαϊκών, εθνικών 
και περιφερειακών ερευνητικών 
υποδομών για την παροχή πρόσβασης 
στους ερευνητές καθώς και για την 
εναρμόνιση και τη βελτίωση των 
υπηρεσιών των υποδομών·

Or. en

Τροπολογία 715
Rosa D'Amato, Dario Tamburrano

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα Ι – μέρος Ι – σημείο 3 – σημείο 3.2 – σημείο 3.2.3 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Ομοίως, η στήριξη της στρατηγικής 
διεθνούς συνεργασίας θα ενισχύσει τη 
θέση των ευρωπαϊκών ερευνητικών 
υποδομών σε διεθνές επίπεδο, 
εξασφαλίζοντας την παγκόσμια δικτύωση, 
διαλειτουργικότητα και απήχησή τους.

Ομοίως, η στήριξη της στρατηγικής 
διεθνούς συνεργασίας θα ενισχύσει τη 
θέση των ευρωπαϊκών ερευνητικών 
υποδομών σε διεθνές επίπεδο, 
εξασφαλίζοντας την παγκόσμια δικτύωση, 
διαλειτουργικότητα και απήχησή τους.

Or. en
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