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ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ

Το Διαδίκτυο και οι νέες τεχνολογίες αλλάζουν συνολικά την κοινωνία μας και την οικονομία 
μας. Η αύξηση των επενδύσεων σε σύγχρονες ψηφιακές υποδομές - όπως οι υπολογισμοί 
υψηλών επιδόσεων, τα προϊόντα και υπηρεσίες τεχνητής νοημοσύνης και οι αποτελεσματικές 
ικανότητες στον κυβερνοχώρο - σε συνδυασμό με τις επενδύσεις σε προηγμένες ψηφιακές 
δεξιότητες σε αυτές τις νέες τεχνολογίες για τους εργαζόμενους και τους σπουδαστές, είναι 
ζωτικής σημασίας για να διασφαλιστεί ότι οι πολίτες, η βιομηχανία και οι δημόσιες 
διοικήσεις μπορούν να αξιοποιήσουν πλήρως τις εξελίξεις αυτές και την ενιαία ψηφιακή 
αγορά. 

Προκειμένου να τονωθεί η καινοτομία, να αντιμετωπιστεί ο κατακερματισμός της αγοράς 
υπό δίκαιες και ισορροπημένες συνθήκες και να επιτευχθεί εμπιστοσύνη των καταναλωτών, 
οι σημαντικές επενδύσεις στην υποδομή και στις ψηφιακές δεξιότητες πρέπει να υλοποιηθούν 
από την Ευρωπαϊκή Ένωση, τα κράτη μέλη και τον ιδιωτικό τομέα. σύμφωνα με το αίτημα 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στην έκθεση "Προς μια ψηφιακή πράξη ενιαίας αγοράς"1, για 
μια μακροπρόθεσμη επενδυτική στρατηγική για την ψηφιακή υποδομή και τις δεξιότητες, 
καθώς και για την υποστήριξη της ψηφιοποίησης της ευρωπαϊκής βιομηχανίας και της 
δημόσιας διοίκησης. 

Το νέο Πρόγραμμα Ψηφιακής Ευρώπης μπορεί να αποτελέσει ένα ισχυρό εργαλείο για την 
υποστήριξη αυτού του ψηφιακού μετασχηματισμού. Επιπλέον, συμπληρώνει άλλα 
προγράμματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, υποστηρίζει άλλες πολιτικές της Ένωσης και 
συνεπώς δημιουργεί συνέργειες, ιδίως με:

 το πρόγραμμα Horizon Europe, υποστηρίζοντας την έρευνα και την ανάπτυξη νέων 
τεχνολογιών· 

 τα Ευρωπαϊκά Ταμεία Περιφερειακής Ανάπτυξης (EDRF), υποστηρίζοντας, μεταξύ 
άλλων, την ανάπτυξη ψηφιακών λύσεων, συμπεριλαμβανομένης της ασφάλειας του 
κυβερνοχώρου· 

 τη διευκόλυνση «Συνδέοντας την Ευρώπη», η οποία παρέχει υποδομή για ευρυζωνικά 
δίκτυα. 

 και το πρόγραμμα της ενιαίας αγοράς, υποστηρίζοντας, μεταξύ άλλων, την ασφάλεια 
των προϊόντων σε σχέση με την ψηφιακή οικονομία, την ασφάλεια στον κυβερνοχώρο 
και την τεχνητή νοημοσύνη. 

Η εισηγήτρια χαιρετίζει την πρόταση για το νέο πρόγραμμα «Ψηφιακή Ευρώπη» και 
προτείνει να διατηρηθεί ο συνολικός προϋπολογισμός του προγράμματος σε 8,192 
δισεκατομμύρια σε σταθερές τιμές (δηλαδή 9,194 δισεκατομμύρια σε τρέχουσες τιμές) όπως 
πρότεινε η Επιτροπή, σύμφωνα με τη συμφωνία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου με βάση το 
ψήφισμά του της 14ης Μαρτίου 20182. Ωστόσο, η εισηγήτρια καλεί τα κράτη μέλη και τον 
ιδιωτικό τομέα να καταβάλουν τη χρηματοδοτική συνεισφορά που απαιτείται για την 
επίτευξη των στόχων του προγράμματος.

Επιπλέον, η εισηγήτρια χαιρετίζει την ενσωμάτωση των υφιστάμενων και νέων ψηφιακών 
κέντρων καινοτομίας για την εφαρμογή του προγράμματος. Οι κόμβοι ψηφιακής καινοτομίας 
θα υποστηρίξουν τον ψηφιακό μετασχηματισμό της ευρωπαϊκής βιομηχανίας, ιδίως των 

                                               
1 Έκθεση πρωτοβουλίας "Προς μια ψηφιακή πράξη ενιαίας αγοράς" (2015/2147 (INI)
2 Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 14ης Μαρτίου 2018 σχετικά με το επόμενο ΠΔΠ: προετοιμασία 
της θέσης του Κοινοβουλίου για το ΠΔΠ μετά το 20201 που επετεύχθη με το ΠΔΠ 2021-2027·
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ΜΜΕ, της δημόσιας διοίκησης και των διάχυτων ψηφιακών δυνατοτήτων σε τοπικό επίπεδο. 
Ως εκ τούτου, η εισηγήτρια προτείνει να αυξηθούν οι ευθύνες της ψηφιακής καινοτομίας, 
διευκρινίζοντας ότι θα πρέπει να επιτραπεί στους κόμβους να λαμβάνουν άλλες δημόσιες ή 
ιδιωτικές συνεισφορές και ίδια έσοδα που δημιουργούνται από τους Κόμβους Ψηφιακών 
Καινοτομιών. Επιπλέον, οι κόμβοι ψηφιακής καινοτομίας θα πρέπει να είναι ελεύθεροι να 
καθορίζουν την εσωτερική τους οργάνωση, τη σύνθεσή τους, το πρόγραμμα εργασίας τους 
και τις μεθόδους εργασίας τους.

Η εισηγήτρια επιδιώκει να υποστηρίξει σημαντικές αξίες του προγράμματος και ειδικότερα 
την αναγκαιότητα της συμβολής του στην κοινωνική ισότητα, συμπεριλαμβανομένων των 
ατόμων με αναπηρίες και, ενόψει της δυσανάλογης υποεκπροσώπησής τους στις ΤΠΕ, της 
αρχής της ισότητας των φύλων και των δικαιωμάτων των γυναικών. Τονίζει επίσης ότι η 
ανάπτυξη της ρομποτικής και της τεχνητής νοημοσύνης πρέπει να επικεντρωθεί στην 
συμπλήρωση των ανθρώπινων δυνατοτήτων και όχι στην αντικατάστασή τους, όπως 
αναφέρεται στην έκθεση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για τους κανόνες του αστικού 
δικαίου για τη ρομποτική και ότι ο άνθρωπος πρέπει να έχει ανά πάσα στιγμή τον έλεγχο των 
ευφυών μηχανών.   

Προκειμένου να αποφευχθούν σημαντικά κενά στις επενδύσεις σε άλλες νέες τεχνολογίες που 
καλύπτονται από το πρόγραμμα Horizon Europe αλλά όχι από το πρόγραμμα Digital Europe, 
θα πρέπει να καταστεί σαφές ότι αυτές οι άλλες νέες τεχνολογίες μπορούν να προσελκύσουν 
χρηματοδότηση στο πλαίσιο του παρόντος προγράμματος, εφόσον αποτελούν μέρος μιας 
συνολικής και σχετικής λύσης με τις τεχνολογίες που καλύπτονται από τα άρθρα 4 έως 8.

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ

Η Επιτροπή Νομικών Θεμάτων καλεί την Επιτροπή Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας, 
που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να λάβει υπόψη της τις ακόλουθες τροπολογίες:

Τροπολογία 1

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(3) Σύμφωνα με τον δημοσιονομικό 
κανονισμό, τον κανονισμό (ΕΕ, Ευρατόμ) 
αριθ. 883/2013 του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου48 , τον 
κανονισμό (Ευρατόμ, ΕΚ) αριθ. 2988/95 
του Συμβουλίου49 , τον κανονισμό του 
Συμβουλίου (Ευρατόμ, ΕΚ) αριθ. 
2185/9650  και τον κανονισμό (ΕΕ) 
2017/1939 51 , τα οικονομικά συμφέροντα 
της Ένωσης πρέπει να προστατεύονται 
μέσω αναλογικών μέτρων, 
συμπεριλαμβανομένης της πρόληψης, της 
ανίχνευσης, της διόρθωσης και της 
διερεύνησης των παρατυπιών, 

(3) Σύμφωνα με τον δημοσιονομικό 
κανονισμό, τον κανονισμό (ΕΕ, Ευρατόμ) 
αριθ. 883/2013 του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου48 , τον 
κανονισμό (Ευρατόμ, ΕΚ) αριθ. 2988/95 
του Συμβουλίου49 , τον κανονισμό 
(Ευρατόμ, ΕΚ) αριθ. 2185/9650  και τον 
κανονισμό (ΕΕ) 2017/193951 , τα 
οικονομικά συμφέροντα της Ένωσης 
πρέπει να προστατεύονται μέσω 
αναλογικών μέτρων, 
συμπεριλαμβανομένης της πρόληψης, της 
ανίχνευσης, της διόρθωσης και της 
διερεύνησης των παρατυπιών, 
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συμπεριλαμβανομένης της απάτης, της 
ανάκτησης των απολεσθέντων, των 
αχρεωστήτως καταβληθέντων ή των μη 
ορθώς χρησιμοποιηθέντων κονδυλίων και, 
όταν χρειάζεται, της επιβολής διοικητικών 
κυρώσεων. Ειδικότερα, σύμφωνα με τις 
διατάξεις και τις διαδικασίες που ορίζονται 
στον κανονισμό (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 
883/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
και του Συμβουλίου και του κανονισμού 
(Ευρατόμ, ΕΚ) αριθ. 2185/96, η 
Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Καταπολέμησης της 
Απάτης (OLAF) μπορεί να διενεργεί 
διοικητικές έρευνες, 
συμπεριλαμβανομένων επιτόπιων ελέγχων 
και επιθεωρήσεων, με σκοπό να 
διαπιστωθεί αν υπήρξε απάτη, διαφθορά ή 
άλλη παράνομη δραστηριότητα εις βάρος 
των οικονομικών συμφερόντων της 
Ένωσης. Σύμφωνα με τον 
κανονισμό (ΕΕ) 2017/1939, η Ευρωπαϊκή 
Εισαγγελία μπορεί να ερευνά και διώκει 
περιπτώσεις απάτης και άλλα ποινικά 
αδικήματα εις βάρος των οικονομικών 
συμφερόντων της Ένωσης, όπως 
προβλέπεται στην οδηγία (ΕΕ) 2017/1371 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου. Σύμφωνα με τον 
δημοσιονομικό κανονισμό, κάθε πρόσωπο 
ή οντότητα που είναι αποδέκτης κονδυλίων 
της Ένωσης οφείλει να συνεργάζεται 
πλήρως για την προστασία των 
οικονομικών συμφερόντων της Ένωσης, 
να παρέχει τα αναγκαία δικαιώματα και 
πρόσβαση στην Επιτροπή, την OLAF, την 
Ευρωπαϊκή Εισαγγελία και το Ευρωπαϊκό 
Ελεγκτικό Συνέδριο (ΕΕΣ) και να μεριμνά 
ώστε τυχόν τρίτοι που συμμετέχουν στην 
εκτέλεση κονδυλίων της Ένωσης να 
εκχωρούν ισοδύναμα δικαιώματα.

συμπεριλαμβανομένης της απάτης, της 
ανάκτησης των απολεσθέντων, των 
αχρεωστήτως καταβληθέντων ή των μη 
ορθώς χρησιμοποιηθέντων κονδυλίων και, 
όταν χρειάζεται, της επιβολής διοικητικών 
κυρώσεων. Ειδικότερα, σύμφωνα με τις 
διατάξεις και τις διαδικασίες που ορίζονται 
στον κανονισμό (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 
883/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
και του Συμβουλίου και του κανονισμού 
(Ευρατόμ, ΕΚ) αριθ. 2185/96, η 
Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Καταπολέμησης της 
Απάτης (OLAF) μπορεί να διενεργεί 
διοικητικές έρευνες, 
συμπεριλαμβανομένων επιτόπιων ελέγχων 
και επιθεωρήσεων, με σκοπό να 
διαπιστωθεί αν υπήρξε απάτη, διαφθορά ή 
άλλη παράνομη δραστηριότητα εις βάρος 
των οικονομικών συμφερόντων της 
Ένωσης. Σύμφωνα με τον 
κανονισμό (ΕΕ) 2017/1939, η Ευρωπαϊκή 
Εισαγγελία οφείλει να ερευνά και διώκει 
περιπτώσεις απάτης και άλλα ποινικά 
αδικήματα εις βάρος των οικονομικών 
συμφερόντων της Ένωσης, όπως 
προβλέπεται στην οδηγία (ΕΕ) 2017/1371 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου52 . Σύμφωνα με τον 
δημοσιονομικό κανονισμό, κάθε πρόσωπο 
ή οντότητα που είναι αποδέκτης, 
διαχειριστής ή διανομέας κονδυλίων της 
Ένωσης οφείλει να συνεργάζεται πλήρως 
για την προστασία των οικονομικών 
συμφερόντων της Ένωσης, να παρέχει τα 
αναγκαία δικαιώματα και πρόσβαση στην 
Επιτροπή, την OLAF, την Ευρωπαϊκή 
Εισαγγελία και το Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό 
Συνέδριο (ΕΕΣ) και να μεριμνά ώστε τυχόν 
τρίτοι που συμμετέχουν στην εκτέλεση 
κονδυλίων της Ένωσης να εκχωρούν 
ισοδύναμα δικαιώματα.

__________________ __________________

48 ΕΕ L 248 της 18.9.2013, σ. 1-22. Ο 
κανονισμός διατίθεται στη διεύθυνση: 
http://eur-lex.europa.eu/legal-
content/EN/TXT/HTML/?uri=CELEX:320
13R0883&rid=1

48 ΕΕ L 248 της 18.9.2013, σ. 1-22. Ο 
κανονισμός διατίθεται στη διεύθυνση: 
http://eur-lex.europa.eu/legal-
content/EN/TXT/HTML/?uri=CELEX:320
13R0883&rid=1

49 ΕΕ L 312 της 23.12.1995, σ. 1-4. Ο 49 ΕΕ L 312 της 23.12.1995, σ. 1-4. Ο 
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κανονισμός διατίθεται στη διεύθυνση 
https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/El/TXT/HTML/?uri=CELEX:3199
5R2988&rid=1

κανονισμός διατίθεται στη διεύθυνση 
https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/El/TXT/HTML/?uri=CELEX:3199
5R2988&rid=1

50ΕΕ L 292 της 15.11.1996, σ. 2-5. Ο 
κανονισμός διατίθεται στη διεύθυνση 
https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/El/TXT/HTML/?uri=CELEX:3199
6R2185&rid=1

50ΕΕ L 292 της 15.11.1996, σ. 2-5. Ο 
κανονισμός διατίθεται στη διεύθυνση 
https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/El/TXT/HTML/?uri=CELEX:3199
6R2185&rid=1

51ΕΕ L 283 της 31.10.2017, σ. 1-71. Ο 
κανονισμός διατίθεται στη διεύθυνση 
https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/El/TXT/HTML/?uri=CELEX:3201
7R1939&rid=1

51ΕΕ L 283 της 31.10.2017, σ. 1-71. Ο 
κανονισμός διατίθεται στη διεύθυνση 
https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/El/TXT/HTML/?uri=CELEX:3201
7R1939&rid=1

52 Οδηγία (ΕΕ) 2017/1371 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 5ης Ιουλίου 2017, 
σχετικά με την καταπολέμηση, μέσω του 
ποινικού δικαίου, της απάτης εις βάρος 
των οικονομικών συμφερόντων της 
Ένωσης (ΕΕ L 198 της 28.7.2017, σ. 29).

52 Οδηγία (ΕΕ) 2017/1371 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 5ης Ιουλίου 2017, 
σχετικά με την καταπολέμηση, μέσω του 
ποινικού δικαίου, της απάτης εις βάρος 
των οικονομικών συμφερόντων της 
Ένωσης (ΕΕ L 198 της 28.7.2017, σ. 29).

Or. en

Τροπολογία 2

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 5 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5 α) Το πρόγραμμα πρέπει να 
διασφαλίζει εξαιρετική σημασία στη 
διαφάνεια, τη λογοδοσία και τον 
δημοκρατικό έλεγχο των καινοτόμων 
χρηματοδοτικών μέσων και μηχανισμών 
που σχετίζονται με τον προϋπολογισμό 
της Ένωσης, ιδίως σε ό,τι αφορά τις 
εισφορές τους, τόσο όσον αφορά τις 
αρχικές προσδοκίες όσο και τα τελικά 
αποτελέσματα για την επίτευξη των 
στόχων της Ένωσης. 

Or. en
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Τροπολογία 3

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(6) Η Ψηφιακή Σύνοδος Κορυφής του 
Τάλιν55 του Σεπτεμβρίου 2017 και τα 
συμπεράσματα του Ευρωπαϊκού 
Συμβουλίου56 της 19ης Οκτωβρίου 2017 
κατέδειξαν την ανάγκη να επενδύσει η 
Ευρώπη στην ψηφιοποίηση των
οικονομιών μας και στην αντιμετώπιση του 
χάσματος των δεξιοτήτων για τη 
διατήρηση και ενίσχυση της ευρωπαϊκής 
ανταγωνιστικότητας, της ποιότητας ζωής 
και του κοινωνικού ιστού. Το Ευρωπαϊκό 
Συμβούλιο κατέληξε στο συμπέρασμα ότι 
ο ψηφιακός μετασχηματισμός προσφέρει 
τεράστιες ευκαιρίες για καινοτομία, 
ανάπτυξη και απασχόληση, θα συμβάλει 
στην παγκόσμια ανταγωνιστικότητά μας 
και θα ενισχύσει τη δημιουργική και 
πολιτιστική πολυμορφία. Η αξιοποίηση 
αυτών των ευκαιριών απαιτεί συλλογική 
αντιμετώπιση ορισμένων εκ των 
προκλήσεων που θέτει η ψηφιακή 
μεταμόρφωση και η επανεξέταση των 
πολιτικών που επηρεάζονται από τον 
ψηφιακό μετασχηματισμό.

(6) Η Ψηφιακή Σύνοδος Κορυφής του 
Τάλιν55 του Σεπτεμβρίου 2017 και τα 
συμπεράσματα του Ευρωπαϊκού 
Συμβουλίου56 της 19ης Οκτωβρίου 2017 
κατέδειξαν την ανάγκη να επενδύσει η 
Ευρώπη στην ψηφιοποίηση των 
οικονομιών μας και στην αντιμετώπιση του 
χάσματος των δεξιοτήτων για τη 
διατήρηση και ενίσχυση της ευρωπαϊκής 
ανταγωνιστικότητας, της ποιότητας ζωής 
και του κοινωνικού ιστού. Το Ευρωπαϊκό 
Συμβούλιο κατέληξε στο συμπέρασμα ότι 
ο ψηφιακός μετασχηματισμός προσφέρει 
τεράστιες ευκαιρίες για καινοτομία, 
ανάπτυξη και απασχόληση, θα συμβάλει 
στην παγκόσμια ανταγωνιστικότητά μας 
και θα ενισχύσει τη δημιουργική και 
πολιτιστική πολυμορφία. Η αξιοποίηση 
αυτών των ευκαιριών απαιτεί συλλογική 
αντιμετώπιση ορισμένων εκ των 
προκλήσεων που θέτει η ψηφιακή 
μεταμόρφωση και η επανεξέταση των 
πολιτικών που επηρεάζονται από τον 
ψηφιακό μετασχηματισμό, καθώς και την 
εξασφάλιση σημαντικών κεφαλαίων του 
ιδιωτικού τομέα και συνεισφορών από τα 
κράτη μέλη.

__________________ __________________

55

https://www.eu2017.ee/news/insights/concl
usions-after-tallinn-digital-summit

55

https://www.eu2017.ee/news/insights/concl
usions-after-tallinn-digital-summit

56

https://www.consilium.europa.eu/media/21
620/19-euco-final-conclusions-en.pdf

56

https://www.consilium.europa.eu/media/21
620/19-euco-final-conclusions-en.pdf

Or. en
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Τροπολογία 4

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 10 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

10 α) Το πρόγραμμα θα πρέπει να 
υποστηρίζει μια δίκαιη ψηφιακή 
μετάβαση και τις κοινές αξίες της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης, 
συμπεριλαμβανομένου του δικαιώματος 
στην εκπαίδευση, την προστασία των 
δικαιωμάτων των εργαζομένων, την 
εξασφάλιση δίκαιου ανταγωνισμού, την 
προώθηση της ισότητας και τη 
διασφάλιση της ψηφιοποίησης, 
συμβάλλοντας στην αύξηση των 
κοινωνικών και εργασιακών προτύπων 
και προωθώντας την ευημερία για όλους 
τους ευρωπαίους πολίτες, τη δημοκρατία 
και την ασφάλεια.

Or. en

Τροπολογία 5

Πρόταση κανονισμού
Recital 11 a (new)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

11α) Οι ψηφιακοί κόμβοι καινοτομίας 
θα πρέπει να μπορούν να λαμβάνουν 
συνεισφορές από τα κράτη μέλη, τις 
συμμετέχουσες τρίτες χώρες ή τις 
δημόσιες αρχές τους, συνεισφορές 
διεθνών φορέων ή ιδρυμάτων, 
συνεισφορές του ιδιωτικού τομέα, ιδίως 
από τα μέλη, τους μετόχους ή τους 
εταίρους των ψηφιακών κέντρων 
καινοτομίας, έσοδα που προέρχονται από 
τα ίδια τα περιουσιακά στοιχεία και τις 
δραστηριότητες του Κέντρου Ψηφιακών 
Καινοτομιών, κληροδοτήματα, δωρεές 
και συνεισφορές από ιδιώτες ή 
χρηματοδότηση με τη μορφή 
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επιχορηγήσεων, μεταξύ άλλων από το 
Πρόγραμμα και άλλα προγράμματα της 
Ένωσης. 

Or. en

Τροπολογία 6

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 17 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

17α) Το πρόγραμμα παρέχει μια καλή 
ευκαιρία για άλλα κράτη μέλη να 
υπογράψουν τη δήλωση αυτή. 

Or. en

Τροπολογία 7

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 18

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(18) Για τον ειδικό στόχο της 
υπολογιστικής υψηλών επιδόσεων κρίνεται 
ως πλέον κατάλληλη μια κοινή επιχείρηση, 
ιδίως για να συντονίζει τις εθνικές και 
ενωσιακές στρατηγικές και επενδύσεις σε 
υποδομές υπολογιστικής υψηλών 
επιδόσεων και στην έρευνα και ανάπτυξη, 
να συγκεντρώνει πόρους από δημόσιους 
και ιδιωτικούς φορείς και να διασφαλίζει 
τα οικονομικά και τα στρατηγικά 
συμφέροντα της Ένωσης63 . Επιπλέον, τα 
κέντρα ικανοτήτων υπολογιστικής υψηλών 
επιδόσεων στα κράτη μέλη θα παράσχουν 
υπηρεσίες υπολογιστικής υψηλών 
επιδόσεων στη βιομηχανία, στον 
ακαδημαϊκό χώρο και στις δημόσιες 
διοικήσεις.

(18) Για τον ειδικό στόχο της 
υπολογιστικής υψηλών επιδόσεων κρίνεται 
ως πλέον κατάλληλη μια κοινή επιχείρηση 
HPC  (EuroHPC JU), ιδίως για να 
συντονίζει τις εθνικές και ενωσιακές 
στρατηγικές και επενδύσεις σε υποδομές 
υπολογιστικής υψηλών επιδόσεων και 
στην έρευνα και ανάπτυξη, να 
συγκεντρώνει πόρους από δημόσιους και 
ιδιωτικούς φορείς και να διασφαλίζει τα 
οικονομικά και τα στρατηγικά συμφέροντα 
της Ένωσης.63 . Η πρωτοβουλία κοινή 
επιχείρηση EuroHPC θα επιτρέψει στα 
κράτη μέλη να συντονίσουν από κοινού με 
την Ένωση τις στρατηγικές και τις 
επενδύσεις τους στον τομέα της 
υπολογιστικής υψηλών επιδόσεων.
Επιπλέον, τα κέντρα ικανοτήτων 
υπολογιστικής υψηλών επιδόσεων στα 
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κράτη μέλη θα παράσχουν υπηρεσίες 
υπολογιστικής υψηλών επιδόσεων στη 
βιομηχανία, στον ακαδημαϊκό χώρο και 
στις δημόσιες διοικήσεις. Συνεπώς, το 
πρόγραμμα θα πρέπει να χρηματοδοτεί 
την κοινή επιχείρηση EuroHPC με 
μοναδικό σκοπό την επένδυση σε 
υπολογιστές υψηλής απόδοσης στο 
πλαίσιο του προγράμματος.

__________________ __________________

63 Εκτίμηση επιπτώσεων που συνοδεύει το 
έγγραφο «Πρόταση κανονισμού του 
Συμβουλίου για τη σύσταση της κοινής 
επιχείρησης EuroHPC» 
(https://ec.europa.eu/digital-single-
market/en/news/proposal-council-
regulation-establishing-eurohpc-joint-
undertaking-impact-assessment)

63 Εκτίμηση επιπτώσεων που συνοδεύει το 
έγγραφο «Πρόταση κανονισμού του 
Συμβουλίου για τη σύσταση της κοινής 
επιχείρησης EuroHPC» 
(https://ec.europa.eu/digital-single-
market/en/news/proposal-council-
regulation-establishing-eurohpc-joint-
undertaking-impact-assessment)

Or. en

Τροπολογία 8

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 19 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

19α) Τα προϊόντα και οι υπηρεσίες που 
βασίζονται στην τεχνητή νοημοσύνη 
πρέπει να είναι φιλικά προς το χρήστη, να 
συμμορφώνονται νομίμως από 
προεπιλογή και να παρέχουν στους 
καταναλωτές περισσότερες επιλογές και 
περισσότερες πληροφορίες, ιδίως όσον 
αφορά την ποιότητα των προϊόντων ή 
των υπηρεσιών.

Or. en

Τροπολογία 9

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 19 β (νέα)
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

19β) Στην έκθεσή της για τους κανόνες 
αστικού δικαίου για τη ρομποτική1, το 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο τονίζει ότι η 
ανάπτυξη της ρομποτικής και της 
τεχνητής νοημοσύνης πρέπει να 
επικεντρωθεί στην συμπλήρωση των 
ανθρωπίνων ικανοτήτων και όχι στην 
αντικατάστασή τους. Η ανάπτυξη της 
ρομποτικής και της τεχνητής νοημοσύνης 
πρέπει επίσης να εγγυάται ότι ο 
άνθρωπος ελέγχει πάντα τις έξυπνες 
μηχανές.

__________________

1Α Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου της 16ης Φεβρουαρίου 
2017 για τους κανόνες αστικού δικαίου 
για τη ρομποτική με συστάσεις προς την 
Επιτροπή σχετικά με τους κανόνες 
αστικού δικαίου για τη ρομποτική 
(2015/2103 (INL)) 

Or. en

Τροπολογία 10

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 21

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(21) Στο ψήφισμά του της 1ης Ιουνίου 
2017 σχετικά με την ψηφιοποίηση της 
ευρωπαϊκής βιομηχανίας64 το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο υπογράμμισε τη σημασία 
μιας κοινής Ευρωπαϊκής προσέγγισης στην 
ασφάλεια στον κυβερνοχώρο, 
αναγνωρίζοντας την ανάγκη 
ευαισθητοποίησης και θεώρησε την 
ανθεκτικότητα στον κυβερνοχώρο ως 
βασική ευθύνη για τους ηγέτες των 
επιχειρήσεων και τους εθνικούς και 
Ευρωπαίους υπευθύνους χάραξης 
πολιτικής για τη βιομηχανική ασφάλεια.

(21) Στο ψήφισμά του της 1ης Ιουνίου 
2017 σχετικά με την ψηφιοποίηση της 
ευρωπαϊκής βιομηχανίας64 το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο υπογράμμισε στο πλαίσιο 
ενδεχόμενων τρωτών σημείων όσον 
αφορά τις κυβερνοεπαφές, το σαμποτάζ, 
τον χειρισμό δεδομένων ή τη βιομηχανική 
κατασκοπεία, τη σημασία μιας κοινής 
ευρωπαϊκής προσέγγισης στην ασφάλεια 
στον κυβερνοχώρο, αναγνωρίζοντας την 
ανάγκη ευαισθητοποίησης όσον αφορά 
την ενίσχυση της κυβερνοασφάλειας και 
θεώρησε την ανθεκτικότητα στον 
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κυβερνοχώρο ως βασική ευθύνη για τους 
ηγέτες των επιχειρήσεων και τους εθνικούς 
και Ευρωπαίους υπευθύνους χάραξης 
πολιτικής για τη βιομηχανική ασφάλειακαι 
την ανάγκη να καταστούν υποχρεωτικές 
οι απαιτήσεις για την ασφάλεια του 
κυβερνοχώρου στις δημόσιες συμβάσεις 
όσον αφορά τον εξοπλισμό πληροφορικής 
και τα προϊόντα ΤΠ.

__________________ __________________

64 Το υπ’ αριθμ. πρωτ. A8-0183/2017, 
διατίθεται στη διεύθυνση: 
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDo
c.do?type=TA&language=EN&reference=
P8-TA-2017-0240

64 Το υπ’ αριθμ. πρωτ. A8-0183/2017, 
διατίθεται στη διεύθυνση: 
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDo
c.do?type=TA&language=EN&reference=
P8-TA-2017-0240

Or. en

Τροπολογία 11

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 21 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

21α) Η ασφάλεια των υποδομών 
δεδομένων ΤΠ και η εμπιστοσύνη στο 
ψηφιακό περιβάλλον αποτελούν βασικές 
προϋποθέσεις για την απελευθέρωση του 
πλήρους δυναμικού ανάπτυξης και 
καινοτομίας που συνδέεται με την 
ψηφιοποίηση της βιομηχανίας καθώς και 
των διοικήσεων, προς όφελος των 
πολιτών, των εργαζομένων, των 
καταναλωτών και των επιχειρήσεων, 
συμπεριλαμβανομένων των ΜΜΕ και 
των νεοσύστατων επιχειρήσεων·

Or. en

Τροπολογία 12

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 23 α (νέα)
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

23 α) Κατ 'αρχήν, οι λύσεις για την 
ασφάλεια στον κυβερνοχώρο θα πρέπει να 
περιλαμβάνουν ασφάλεια και ως βασικές 
παραμέτρους σχεδιασμού σύμφωνα με 
την διαθέσιμη τεχνολογία αιχμής και τις 
αρχές «ασφάλειας από τον σχεδιασμό» 
και «ασφάλεια από προεπιλογή», τα 
πρότυπα ασφάλειας στον κυβερνοχώρο

Or. en

Τροπολογία 13

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 27

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(27) Στο ψήφισμά του της 1ης Ιουνίου 
2017 για την ψηφιοποίηση της ευρωπαϊκής 
βιομηχανίας67 το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 
δήλωσε ότι η εκπαίδευση, η κατάρτιση και 
η δια βίου μάθηση είναι ο ακρογωνιαίος 
λίθος της κοινωνικής συνοχής σε μια 
ψηφιακή κοινωνία.

(27) Στο ψήφισμά του της 1ης Ιουνίου 
2017 για την ψηφιοποίηση της ευρωπαϊκής 
βιομηχανίας67 το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 
δήλωσε ότι η εκπαίδευση, η κατάρτιση και 
η δια βίου μάθηση είναι ο ακρογωνιαίος 
λίθος της κοινωνικής συνοχής σε μια 
ψηφιακή κοινωνία. Έχουν εξαιρετική 
σημασία για την καταπολέμηση του 
ψηφιακού αποκλεισμού και για την 
προώθηση της συμμετοχής και της 
ανταγωνιστικότητας των ευρωπαϊκών 
περιφερειών.

__________________ __________________

67 Το υπ’ αριθμ. πρωτ. A8-0183/2017, 
διατίθεται στη διεύθυνση: 
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDo
c.do?type=TA&language=EN&reference=
P8-TA-2017-0240

67 Το υπ’ αριθμ. πρωτ. A8-0183/2017, 
διατίθεται στη διεύθυνση: 
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDo
c.do?type=TA&language=EN&reference=
P8-TA-2017-0240

Or. en
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Τροπολογία 14

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 27 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

27 α) Η έκθεση της Ευρωπαϊκής 
Επιτροπής «Οι γυναίκες στην ψηφιακή 
εποχή1α» αναλύει ότι υπάρχουν τέσσερις 
φορές περισσότεροι άνδρες από ό,τι 
γυναίκες στην Ευρώπη με σπουδές που 
σχετίζονται με τις ΤΠΕ. Επιπλέον, 
παρατηρείται μείωση των γυναικών που 
λαμβάνουν ανώτατη εκπαίδευση σχετικά 
με τις ΤΠΕ σε σύγκριση με το 2011. Το 
μερίδιο των ανδρών που εργάζονται στον 
ψηφιακό τομέα είναι 3,1 φορές 
μεγαλύτερο από το μερίδιο των γυναικών 
και η ετήσια απώλεια της 
παραγωγικότητας για την ευρωπαϊκή 
οικονομία των γυναικών που αφήνουν 
αδρανείς τις ψηφιακές θέσεις εργασίας 
τους υπολογίζεται σε περίπου 16,2 
δισεκατομμύρια ευρώ. Επιπλέον, το 
σχέδιο δράσης για την ψηφιακή 
εκπαίδευση1β συνιστά να υποστηριχθούν 
μέτρα για την περαιτέρω μείωση του 
χάσματος μεταξύ των δύο φύλων στον 
τεχνολογικό και επιχειρηματικό τομέα, 
προωθώντας τις ψηφιακές και 
επιχειρηματικές ικανότητες μεταξύ των 
κοριτσιών και κινητοποιώντας τους 
ενδιαφερόμενους φορείς να εξοπλίσουν τα 
κορίτσια με ψηφιακές δεξιότητες και 
εμπνευσμένα μοντέλα. 
Συνεπώς, ο στόχος του προγράμματος 
σχετικά με τις προηγμένες ψηφιακές 
δεξιότητες πρέπει να αποδίδει ιδιαίτερη 
προσοχή στις γυναίκες και τα κορίτσια.

__________________

1a μελέτη αναφοράς: SMART 2016/0025

1β Ανακοίνωση της Επιτροπής σχετικά με 
το σχέδιο δράσης για την ψηφιακή 
εκπαίδευση.

Or. en
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Τροπολογία 15

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 29

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(29) Ο εκσυγχρονισμός των δημόσιων 
διοικήσεων και υπηρεσιών μέσω 
ψηφιακών μέσων είναι ζωτικής σημασίας 
στη μείωση του διοικητικού φόρτου για τη 
βιομηχανία και τους πολίτες εν γένει, 
καθιστώντας τις σχέσεις τους με τις 
δημόσιες αρχές ταχύτερες, πιο βολικές και 
λιγότερο δαπανηρές, καθώς και 
αυξάνοντας την αποτελεσματικότητα και 
την ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών 
στους πολίτες και τις επιχειρήσεις. 
Δεδομένου ότι ορισμένες υπηρεσίες κοινής 
ωφέλειας έχουν ήδη ενωσιακή διάσταση, η 
στήριξη για την υλοποίηση και την 
ανάπτυξή τους σε επίπεδο Ένωσης πρέπει 
να διασφαλίσει ότι οι πολίτες και οι 
επιχειρήσεις θα επωφεληθούν από την 
πρόσβαση σε ψηφιακές υπηρεσίες υψηλής 
ποιότητας σε όλη την Ευρώπη.

(29) Ο εκσυγχρονισμός των δημόσιων 
διοικήσεων και υπηρεσιών μέσω 
ψηφιακών μέσων είναι ζωτικής σημασίας 
στη μείωση του διοικητικού φόρτου για τη 
βιομηχανία, τις επιχειρήσεις και την 
έρευνα καθώς και τους πολίτες εν γένει, 
καθιστώντας τις σχέσεις τους με τις 
δημόσιες αρχές ταχύτερες, πιο βολικές και 
λιγότερο δαπανηρές, καθώς και 
αυξάνοντας την αποτελεσματικότητα και 
την ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών 
στους πολίτες και τις επιχειρήσεις. 
Δεδομένου ότι ορισμένες υπηρεσίες κοινής 
ωφέλειας έχουν ήδη ενωσιακή διάσταση, η 
στήριξη για την υλοποίηση και την 
ανάπτυξή τους σε επίπεδο Ένωσης πρέπει 
να διασφαλίσει ότι οι πολίτες και οι 
επιχειρήσεις θα επωφεληθούν από την 
πρόσβαση σε ψηφιακές υπηρεσίες υψηλής 
ποιότητας σε όλη την Ευρώπη.

Or. en

Τροπολογία 16

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 29 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

29 α) Η επιτάχυνση της ψηφιοποίησης 
στα κράτη μέλη πρέπει να μειώσει το 
εντεινόμενο χάσμα μεταξύ φτωχών και 
πλουσίων. Ως εκ τούτου, το πρόγραμμα 
πρέπει να συμβάλει στην αύξηση της 
κοινωνικής ισότητας σε έναν 
επιταχυνόμενο ψηφιοποιημένο κόσμο, 
παρέχοντας πρόσβαση σε σύγχρονες 
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ψηφιακές τεχνολογίες για όλους τους 
πολίτες, συμπεριλαμβανομένων των 
ατόμων με αναπηρίες.

Or. en

Τροπολογία 17

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 33

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(33) Η ετήσια επισκόπηση της 
ανάπτυξης που δημοσίευσε η Επιτροπή το 
201769 καταδεικνύει ότι η ποιότητα των 
ευρωπαϊκών δημόσιων διοικήσεων έχει 
άμεσο αντίκτυπο στο οικονομικό 
περιβάλλον και έχει, συνεπώς, καίρια 
σημασία για την τόνωση της 
παραγωγικότητας, της 
ανταγωνιστικότητας, της οικονομικής 
συνεργασίας, της ανάπτυξης και της 
απασχόλησης. Ειδικότερα, η αποδοτική 
και διαφανής δημόσια διοίκηση και τα 
αποτελεσματικά δικαστικά συστήματα 
είναι απαραίτητα για τη στήριξη της 
οικονομικής ανάπτυξης και την παροχή 
υπηρεσιών υψηλής ποιότητας σε 
επιχειρήσεις και πολίτες.

(33) Η ετήσια επισκόπηση της 
ανάπτυξης που δημοσίευσε η Επιτροπή το 
201769 καταδεικνύει ότι η ποιότητα των 
ευρωπαϊκών δημόσιων διοικήσεων έχει 
άμεσο αντίκτυπο στο οικονομικό 
περιβάλλον και έχει, συνεπώς, καίρια 
σημασία για την τόνωση της 
παραγωγικότητας, της 
ανταγωνιστικότητας, της οικονομικής 
συνεργασίας, της βιώσιμης ανάπτυξης, της 
απασχόλησης και της εργασίας υψηλής 
ποιότητας. Ειδικότερα, η αποδοτική και 
διαφανής δημόσια διοίκηση και τα 
αποτελεσματικά δικαστικά συστήματα 
είναι απαραίτητα για τη στήριξη της 
οικονομικής ανάπτυξης και την παροχή 
υπηρεσιών υψηλής ποιότητας σε 
επιχειρήσεις και πολίτες.

__________________ __________________

69 COM(2016) 725 final 69 COM(2016) 725 final

Or. en

Τροπολογία 18

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 40

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(40) Ο Γενικός Κανονισμός Προστασίας (40) Ο Γενικός Κανονισμός Προστασίας 
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Δεδομένων (ΓΚΠΔ), ο οποίος ισχύει από 
τον Μάιο του 2018 και έπειτα, παρέχοντας 
ένα ενιαίο σύνολο κανόνων που θα 
εφαρμόζονται άμεσα στις νομοθετικές 
διατάξεις των κρατών μελών, θα εγγυάται 
την ελεύθερη ροή δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα μεταξύ των κρατών μελών της 
ΕΕ και θα ενισχύει την εμπιστοσύνη και 
την ασφάλεια των ατόμων, δύο 
απαραίτητα στοιχεία για μια πραγματική 
Ψηφιακή Ενιαία Αγορά. Οι δράσεις που 
αναλαμβάνονται στο πλαίσιο του παρόντος 
προγράμματος, όταν αφορούν την 
επεξεργασία δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα, πρέπει να υποστηρίζουν την 
εφαρμογή του ΓΚΠΔ, για παράδειγμα 
στον τομέα της τεχνητής νοημοσύνης και 
της τεχνολογίας κατανεμημένου 
καθολικού και αλυσίδας ομάδας 
συναλλαγών («blockchain»).

Δεδομένων (ΓΚΠΔ), ο οποίος ισχύει από 
τον Μάιο του 2018 και έπειτα, παρέχοντας 
ένα ενιαίο σύνολο κανόνων που θα 
εφαρμόζονται άμεσα στις νομοθετικές 
διατάξεις των κρατών μελών, θα εγγυάται 
την ελεύθερη ροή δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα μεταξύ των κρατών μελών της 
ΕΕ και θα ενισχύει την εμπιστοσύνη και 
την ασφάλεια των ατόμων, δύο 
απαραίτητα στοιχεία για μια πραγματική 
Ψηφιακή Ενιαία Αγορά. Οι δράσεις που 
αναλαμβάνονται στο πλαίσιο του παρόντος 
προγράμματος, όταν αφορούν την 
επεξεργασία δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα, πρέπει να υποστηρίζουν την 
εφαρμογή του ΓΚΠΔ σε όλες τις 
τεχνολογίες. Επιπλέον, τα προϊόντα και οι 
υπηρεσίες θα πρέπει να αναπτυχθούν και 
να χρησιμοποιηθούν με πλήρη σεβασμό 
των άλλων κανόνων της ΕΕ για την 
προστασία των δεδομένων, λαμβάνοντας 
υπόψη τις αρχές της δικαιοσύνης, της 
διαφάνειας, του περιορισμού του σκοπού, 
της ελαχιστοποίησης των δεδομένων, της 
λογοδοσίας και της ιδιωτικής ζωής.

Or. en

Τροπολογία 19

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 42 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

42 α) Οι φορείς υλοποίησης του 
προγράμματος θα πρέπει να σέβονται την 
αρχή της ισότητας των φύλων μεταξύ 
γυναικών και ανδρών όπως ορίζεται στα 
άρθρα 2 και 3 της Συνθήκης για την 
Ευρωπαϊκή Ένωση και στο άρθρο 8 της 
ΣΛΕΕ, καθώς και στο άρθρο 23 του 
Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης .

Or. en
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Τροπολογία 20

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 44 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

44 α) Προκειμένου να ασκεί τη 
λειτουργία του πολιτικού ελέγχου και να 
διασφαλίζει τη διαφάνεια και τη 
λογοδοσία, όπως ορίζεται στις Συνθήκες, 
η Επιτροπή θα πρέπει να ενημερώνει 
δεόντως και τακτικά το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο για όλες τις σχετικές πτυχές 
της εφαρμογής του προγράμματος, 
συμπεριλαμβανομένων των 
προγραμμάτων εργασίας, της εκτέλεσης 
και της ενδεχόμενης ανάγκης 
προσαρμογής της κατανομής του 
προϋπολογισμού και της ανάπτυξης των 
δεικτών απόδοσης όσον αφορά τους 
επιδιωκόμενους στόχους και τα 
αναμενόμενα αποτελέσματα.

Or. en

Τροπολογία 21

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) να αναπτύσσει έτοιμη προς 
χρήση/λειτουργική τεχνολογία που 
προέρχεται από έρευνα και καινοτομία για 
την οικοδόμηση ενός ολοκληρωμένου 
ενωσιακού οικοσυστήματος υπολογιστικής 
υψηλών επιδόσεων, το οποίο θα καλύπτει 
το σύνολο των τμημάτων της 
επιστημονικής και βιομηχανικής αξιακής 
αλυσίδας, συμπεριλαμβανομένων του 
υλισμικού, του λογισμικού, των 
εφαρμογών, των υπηρεσιών, των 
διασυνδέσεων και των ψηφιακών 

β) να αναπτύσσει έτοιμη προς 
χρήση/λειτουργική τεχνολογία που 
προέρχεται από έρευνα και καινοτομία, 
ιδίως τις τεχνολογίες που έχουν ήδη 
επωφεληθεί ή που επωφελούνται σήμερα 
από τη χρηματοδότηση της Ένωσης για 
την οικοδόμηση ενός ολοκληρωμένου 
ενωσιακού οικοσυστήματος υπολογιστικής 
υψηλών επιδόσεων, το οποίο θα καλύπτει 
το σύνολο των τμημάτων της 
επιστημονικής και βιομηχανικής αξιακής 
αλυσίδας, συμπεριλαμβανομένων του 
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δεξιοτήτων· υλισμικού, του λογισμικού, των 
εφαρμογών, των υπηρεσιών, των 
διασυνδέσεων και των ψηφιακών 
δεξιοτήτων·

Or. en

Τροπολογία 22

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 16 – παράγραφος 4 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4 α. Οι ψηφιακοί κόμβοι καινοτομίας 
θα έχουν σημαντική συνολική αυτονομία 
για να καθορίσουν την εσωτερική τους 
οργάνωση και σύνθεση, καθώς και το 
ακριβές πρόγραμμα εργασίας και τις 
μεθόδους εργασίας τους. Συγκεκριμένα, 
οι Κόμβοι Ψηφιακής Καινοτομίας θα 
επιδιώξουν να είναι ανοιχτοί σε νέους 
εταίρους για να ενταχθούν σε Ψηφιακούς 
Κόμβους Καινοτομίας κάθε φορά που τα 
μέλη αυτά φέρουν προστιθέμενη αξία στις 
εταιρικές σχέσεις και λειτουργούν με 
ανοιχτό και διαφανή τρόπο.

Or. en

Τροπολογία 23

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 16 – παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5. Οι κόμβοι ψηφιακής καινοτομίας 
μπορούν να λάβουν χρηματοδότηση με τη 
μορφή επιχορηγήσεων.

5. Οι κόμβοι ψηφιακής καινοτομίας 
μπορούν να λάβουν συνεισφορές κρατών 
μελών, συμμετεχουσών τρίτων χωρών ή 
των δημόσιων αρχών τους, συνεισφορές 
διεθνών φορέων ή οργανισμών, 
συνεισφορές μελών, μετόχων ή εταίρων 
του Κόμβου Ψηφιακής Καινοτομίας, 
έσοδα που προέρχονται από τα δικά τους 
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περιουσιακά στοιχεία και 
δραστηριότητες, κληροδοτήματα, δωρεές 
και εισφορές από ιδιώτες ή
χρηματοδότηση με τη μορφή 
επιχορηγήσεων
μεταξύ άλλων από το πρόγραμμα και από 

άλλα προγράμματα της Ένωσης

Or. en

Τροπολογία 24

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 16 – παράγραφος 6 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

6. Οι κόμβοι ψηφιακής καινοτομίας 
που λαμβάνουν χρηματοδότηση
συμμετέχουν στην υλοποίηση του 
προγράμματος για:

6. Οι κόμβοι ψηφιακής καινοτομίας 
συμμετέχουν στην υλοποίηση του 
προγράμματος για:

Or. en

Τροπολογία 25

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 16 – παράγραφος 6 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) να παρέχουν υπηρεσίες ψηφιακού 
μετασχηματισμού —
συμπεριλαμβανομένων των 
εγκαταστάσεων δοκιμών και 
πειραματισμού— που απευθύνονται στις 
ΜΜΕ και τις εταιρείες μεσαίας 
κεφαλαιοποίησης, καθώς και στους τομείς 
που χαρακτηρίζονται από βραδύτητα στην 
υιοθέτηση των ψηφιακών και των 
συναφών τεχνολογιών·

α) να παρέχουν υπηρεσίες ψηφιακού 
μετασχηματισμού και τεχνολογική 
εμπειρογνωμοσύνη —
συμπεριλαμβανομένων των 
εγκαταστάσεων δοκιμών και 
πειραματισμού— που απευθύνονται στις 
ΜΜΕ και τις εταιρείες μεσαίας 
κεφαλαιοποίησης, καθώς και στους τομείς 
που χαρακτηρίζονται από βραδύτητα στην 
υιοθέτηση των ψηφιακών και των 
συναφών τεχνολογιών·

Or. en



PA\1161882EL.docx 21/26 PE627.030v01-00

EL

Τροπολογία 26

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 16 – παράγραφος 6 – στοιχείο α α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α α) να υποστηρίξουν τις εταιρείες, 
τους οργανισμούς και τις δημόσιες 
διοικήσεις για να καταστούν 
ανταγωνιστικότερες μέσω της χρήσης 
νέων τεχνολογιών που καλύπτονται από 
το πρόγραμμα.

Or. en

Τροπολογία 27

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 16 – παράγραφος 6 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) τη μεταφορά εμπειρογνωσίας και 
τεχνογνωσίας μεταξύ των περιφερειών, 
ιδίως μέσω της δικτύωσης των ΜΜΕ και 
των εταιρειών μεσαίας κεφαλαιοποίησης, 
που είναι εγκατεστημένες σε μία 
περιφέρεια, με κόμβους ψηφιακής 
καινοτομίας, εγκατεστημένους σε άλλες 
περιφέρειες, που είναι οι πλέον κατάλληλοι 
για την παροχή των σχετικών υπηρεσιών·

β) τη μεταφορά εμπειρογνωσίας και 
τεχνογνωσίας μεταξύ των περιφερειών, 
ιδίως μέσω της δικτύωσης των ΜΜΕ και 
των εταιρειών μεσαίας κεφαλαιοποίησης, 
που είναι εγκατεστημένες σε μία 
περιφέρεια, με κόμβους ψηφιακής 
καινοτομίας, εγκατεστημένους σε άλλες 
περιφέρειες, που είναι οι πλέον κατάλληλοι 
για την παροχή των σχετικών υπηρεσιών 
και να προσφέρουν  καθοδήγηση και 
συμβουλευτικές υπηρεσίες·

Or. en

Τροπολογία 28

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 16 – παράγραφος 6 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

6 α. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, σε στενή 
συνεργασία με τα κράτη μέλη, οργανώνει 
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συνεχή παρακολούθηση και αξιολόγηση 
της παραγωγής, των αποτελεσμάτων και 
των επιπτώσεων των κονδυλίων της 
Ένωσης που λαμβάνουν οι ψηφιακοί 
κόμβοι καινοτομίας.

Or. en

Τροπολογία 29

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 17 – παράγραφος 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2 α. Οι δράσεις που επιδιώκουν 
στόχους που σχετίζονται με άλλες νέες 
τεχνολογίες που καλύπτονται από το 
πρόγραμμα Horizon Europe, ήτοι η 
ρομποτική, τα μεγάλα δεδομένα και οι 
βασικές ψηφιακές τεχνολογίες, είναι 
επιλέξιμα για χρηματοδότηση, υπό την 
προϋπόθεση ότι οι στόχοι αυτοί αφορούν 
τους ειδικούς στόχους που καλύπτονται 
από τα άρθρα 4 έως 8 και αποτελούν 
συνοπλική και σχετική λύση σε ένα 
συγκεκριμένο έργο.

Or. en

Αιτιολόγηση

Προκειμένου να αποφευχθούν σημαντικά κενά στις επενδύσεις σε άλλες τεχνολογίες, να 
αποκλειστούν ολοκληρωμένες λύσεις από το Πρόγραμμα ή να περιπλακεί η διάκριση, θα πρέπει 
επίσης να ενταχθούν στο Πρόγραμμα άλλες νέες τεχνολογίες, υπό την προϋπόθεση ότι 
αποτελούν μια ολοκληρωμένη και σχετική λύση με τις νέες τεχνολογίες σύμφωνα με το άρθρο. 4 
έως 8.

Τροπολογία 30

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 18 – παράγραφος 2 – στοιχείο α – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) Οι νομικές οντότητες που είναι α) Οι νομικές οντότητες που είναι 
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εγκατεστημένες σε: εγκατεστημένες και, ενδεχομένως, 
καταβάλλουν εταιρικό φόρο σε:

Or. en

Τροπολογία 31

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 20 – παράγραφος 1 – στοιχείο η α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

η α) ενδεχομένως, την ύπαρξη σχεδίου 
για τη δημιουργία βιώσιμης υψηλής 
ποιότητας απασχόλησης στην Ένωση ή 
σε συμμετέχουσα χώρα. 

Or. en

Τροπολογία 32

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 22 – παράγραφος 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2 α. Σε περίπτωση που μια δράση έχει 
ήδη ανατεθεί ή έχει λάβει συνεισφορές 
από άλλο πρόγραμμα της Ένωσης ή 
υποστήριξη από ταμείο της Ένωσης, η εν 
λόγω συνεισφορά ή στήριξη θα 
περιλαμβάνεται στην αίτηση για 
συνεισφορά στο πλαίσιο του 
προγράμματος.

Or. en

Τροπολογία 33

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 25 – παράγραφος 2



PE627.030v01-00 24/26 PA\1161882EL.docx

EL

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Η ενδιάμεση αξιολόγηση του 
προγράμματος διενεργείται όταν υπάρχουν 
διαθέσιμες επαρκείς πληροφορίες για την 
εκτέλεση του προγράμματος, αλλά το 
αργότερο τέσσερα έτη από την έναρξη της 
εκτέλεσης του προγράμματος.

2. Η ενδιάμεση αξιολόγηση του 
προγράμματος διενεργείται όταν υπάρχουν 
διαθέσιμες επαρκείς πληροφορίες για την 
εκτέλεση του προγράμματος, αλλά το 
αργότερο τρία έτη από την έναρξη της 
εκτέλεσης του προγράμματος. Η 
ενδιάμεση αξιολόγηση παρουσιάζει τα 
αναγκαία συμπεράσματα για τη λήψη 
απόφασης σχετικά με τη συνέχεια που θα 
δοθεί στο πρόγραμμα μετά το 2027 και 
τους στόχους του.

Or. en

Τροπολογία 34

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 25 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Αφού ολοκληρωθεί η εκτέλεση του 
προγράμματος, αλλά το αργότερο τέσσερα
έτη ύστερα από τη λήξη της περιόδου που 
καθορίζεται στο άρθρο [1], η Επιτροπή 
προβαίνει σε τελική αξιολόγηση του 
προγράμματος.

3. Αφού ολοκληρωθεί η εκτέλεση του 
προγράμματος, αλλά το αργότερο δύο έτη 
ύστερα από τη λήξη της περιόδου που 
καθορίζεται στο άρθρο [1], η Επιτροπή 
προβαίνει σε τελική αξιολόγηση του 
προγράμματος.

Or. en

Τροπολογία 35

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 26 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Στο πλαίσιο του συστήματος 
ελέγχου, η στρατηγική του λογιστικού 
ελέγχου μπορεί να βασίζεται στον 
δημοσιονομικό έλεγχο αντιπροσωπευτικού 
δείγματος δαπανών. Το εν λόγω 

4. Στο πλαίσιο του συστήματος 
ελέγχου, η στρατηγική του λογιστικού 
ελέγχου βασίζεται στον δημοσιονομικό 
έλεγχο ενός τουλάχιστον 
αντιπροσωπευτικού δείγματος δαπανών. 
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αντιπροσωπευτικό δείγμα θα 
συμπληρώνεται από στοιχεία που 
επιλέγονται βάσει εκτίμησης των κινδύνων 
που συνδέονται με τις δαπάνες.

Το εν λόγω αντιπροσωπευτικό δείγμα θα 
συμπληρώνεται από στοιχεία που 
επιλέγονται βάσει εκτίμησης των κινδύνων 
που συνδέονται με τις δαπάνες.

Or. en

Τροπολογία 36

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα I – μέρος 1 – παράγραφος 2 – σημείο 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

6. Εγκατάσταση έτοιμης προς 
χρήση/λειτουργικής τεχνολογίας: η 
υπερυπολογιστική ως υπηρεσία που 
προέρχεται από έρευνα και καινοτομία για 
την οικοδόμηση ενός ολοκληρωμένου 
ευρωπαϊκού οικοσυστήματος ΥΥΕ που θα 
καλύπτει το σύνολο των τμημάτων της 
επιστημονικής και βιομηχανικής αξιακής 
αλυσίδας (υλισμικό, λογισμικό, 
εφαρμογές, υπηρεσίες, διασυνδέσεις και 
προηγμένες ψηφιακές δεξιότητες).

6. Εγκατάσταση έτοιμης προς 
χρήση/λειτουργικής τεχνολογίας: η 
υπερυπολογιστική ως υπηρεσία που 
προέρχεται από έρευνα και καινοτομία , 
ιδίως τις τεχνολογίες που έχουν ήδη 
επωφεληθεί ή που επωφελούνται σήμερα 
από τη χρηματοδότηση της Ένωσης για 
την οικοδόμηση ενός ολοκληρωμένου 
ευρωπαϊκού οικοσυστήματος ΥΥΕ που θα 
καλύπτει το σύνολο των τμημάτων της 
επιστημονικής και βιομηχανικής αξιακής 
αλυσίδας (υλισμικό, λογισμικό, 
εφαρμογές, υπηρεσίες, διασυνδέσεις και 
προηγμένες ψηφιακές δεξιότητες). 

Or. en

Τροπολογία 37

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα I – μέρος 4 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Όλες οι παρεμβάσεις θα σχεδιάζονται και 
θα υλοποιούνται κατά κύριο λόγο μέσω 
των κόμβων ψηφιακής καινοτομίας, όπως 
ορίζεται στο άρθρο 15.

Όλες οι παρεμβάσεις θα σχεδιάζονται και 
θα υλοποιούνται κατά κύριο λόγο μέσω 
των κόμβων ψηφιακής καινοτομίας, όπως 
ορίζεται στο άρθρο 16.

Or. en
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Τροπολογία 38

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα I – μέρος 5 – υποενότητα Ι – σημείο 2 – σημείο 2.1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2.1. Μέριμνα ώστε οι πολίτες της ΕΕ να 
μπορούν να έχουν πρόσβαση, να 
κοινοποιούν, να χρησιμοποιούν και να 
διαχειρίζονται τα προσωπικά τους 
δεδομένα υγείας με ασφαλή τρόπο 
διασυνοριακά, ανεξάρτητα από τη 
γεωγραφική θέση τους ή τη θέση των 
δεδομένων. Ολοκλήρωση της υποδομής 
ψηφιακών υπηρεσιών ηλεκτρονικής υγείας 
και επέκτασή της με νέες ψηφιακές 
υπηρεσίες, στήριξη της ανάπτυξης του 
ευρωπαϊκού μορφότυπου ανταλλαγής 
ηλεκτρονικών μητρώων υγείας.

2.1. Μέριμνα ώστε οι πολίτες της ΕΕ να 
μπορούν να έχουν πρόσβαση, να 
κοινοποιούν, να χρησιμοποιούν και να 
διαχειρίζονται τα προσωπικά τους 
δεδομένα υγείας με ασφαλή τρόπο και με 
τρόπο που διασφαλίζει την ιδιωτικότητά 
τους, διασυνοριακά, ανεξάρτητα από τη 
γεωγραφική θέση τους ή τη θέση των 
δεδομένων. Ολοκλήρωση της υποδομής 
ψηφιακών υπηρεσιών ηλεκτρονικής υγείας 
και επέκτασή της με νέες ψηφιακές 
υπηρεσίες, στήριξη της ανάπτυξης του 
ευρωπαϊκού μορφότυπου ανταλλαγής 
ηλεκτρονικών μητρώων υγείας.

Or. en
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