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ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ

Η Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων καλεί την Επιτροπή Βιομηχανίας, Έρευνας και 
Ενέργειας, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να ενσωματώσει στην έκθεσή της τις ακόλουθες 
τροπολογίες:

Τροπολογία 1

Πρόταση απόφασης
Αιτιολογική σκέψη 11 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η διεθνής συνεργασία είναι ουσιώδους 
σημασίας για την επίτευξη των στόχων 
που προβλέπονται σε κάθε τμήμα του 
ειδικού προγράμματος και οι δράσεις 
διεθνούς συνεργασίας με στόχο χώρες ή 
ομάδες χωρών που αφορούν οριζόντια 
θέματα ή θέματα προτεραιότητας πρέπει 
να τεθούν σε εφαρμογή στο πλαίσιο 
καθενός από τα τμήματα αυτά.

Τροπολογία 2

Πρόταση απόφασης
Άρθρο 3 – παράγραφος 3 – στοιχείο στ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(στ) ενίσχυση των χωρίς αποκλεισμούς,
καινοτόμων και ασφαλών ευρωπαϊκών
κοινωνιών, σε ένα πλαίσιο πρωτοφανών 
μετασχηματισμών και αυξανόμενων 
παγκόσμιων αλληλεξαρτήσεων.

(στ) ενίσχυση των χωρίς αποκλεισμούς και
καινοτόμων κοινωνιών, σε ένα πλαίσιο 
πρωτοφανών μετασχηματισμών και 
αυξανόμενων παγκόσμιων 
αλληλεξαρτήσεων·

Τροπολογία 3

Πρόταση απόφασης
Άρθρο 3 – παράγραφος 3 – στοιχείο στ α) (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(στ α) προώθηση ασφαλών ευρωπαϊκών 
κοινωνιών σε ένα πλαίσιο πρωτοφανών 
μετασχηματισμών και αυξανόμενων 
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παγκόσμιων αλληλεξαρτήσεων και 
απειλών, με παράλληλη ενίσχυση του 
ευρωπαϊκού πολιτισμού ελευθερίας και 
δικαιοσύνης.

Τροπολογία 4

Πρόταση απόφασης
Άρθρο 7 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Το επιστημονικό συμβούλιο απαρτίζεται 
από επιστήμονες, μηχανικούς και 
ακαδημαϊκούς υψίστου κύρους και 
κατάλληλης εξειδίκευσης οι οποίοι 
καλύπτουν ευρύ φάσμα ερευνητικών 
πεδίων και ενεργούν υπό την προσωπική 
τους ιδιότητα, ανεξάρτητα από ξένα 
συμφέροντα.

Το επιστημονικό συμβούλιο απαρτίζεται 
από επιστήμονες, μηχανικούς και 
ακαδημαϊκούς υψίστου κύρους και 
κατάλληλης εξειδίκευσης, οι οποίοι
διέπονται από κριτήρια ισόρροπης 
εκπροσώπησης των φύλων και ισόρροπης 
γεωγραφικής εκπροσώπησης, καλύπτουν 
ευρύ φάσμα ερευνητικών πεδίων και 
ενεργούν υπό την προσωπική τους 
ιδιότητα, ανεξάρτητα από ξένα 
συμφέροντα.

Τροπολογία 5

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα 1 – σημείο 1 – στοιχείο 1.1 – παράγραφος 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Επίσης, η θέσπιση προτεραιοτήτων θα 
βασίζεται σε ένα ευρύ φάσμα 
πληροφοριών και γνωμοδοτήσεων. Όπου 
απαιτείται, θα περιλαμβάνει ομάδες 
ανεξάρτητων εμπειρογνωμόνων που θα 
συγκροτούνται ειδικά για την παροχή 
συμβουλών σχετικά με την υλοποίηση του 
προγράμματος Ορίζοντας 2020 ή 
οποιουδήποτε από τους ειδικούς του 
στόχους. Οι εν λόγω ομάδες 
εμπειρογνωμόνων θα διαθέτουν το 
κατάλληλο επίπεδο εξειδίκευσης και 
γνώσης στους τομείς που θα καλύπτουν 
και ποικιλία επαγγελματικών υποβάθρων, 
συμπεριλαμβανομένης της συμμετοχής 
τους στη βιομηχανία και στην κοινωνία 

Επίσης, η θέσπιση προτεραιοτήτων θα 
βασίζεται σε ένα ευρύ φάσμα 
πληροφοριών και γνωμοδοτήσεων. Όπου 
απαιτείται, θα περιλαμβάνει ομάδες 
ανεξάρτητων εμπειρογνωμόνων που θα 
συγκροτούνται ειδικά για την παροχή 
συμβουλών σχετικά με την υλοποίηση του 
προγράμματος Ορίζοντας 2020 ή 
οποιουδήποτε από τους ειδικούς του 
στόχους. Οι εν λόγω ομάδες 
εμπειρογνωμόνων θα διαθέτουν το 
κατάλληλο επίπεδο εξειδίκευσης και 
γνώσης στους τομείς που θα καλύπτουν 
και ποικιλία επαγγελματικών υποβάθρων, 
συμπεριλαμβανομένης της συμμετοχής 
τους στη βιομηχανία και στην κοινωνία 
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των πολιτών. των πολιτών, και θα διέπονται επίσης από 
κριτήρια γεωγραφικής ισορροπίας και 
ισορροπίας σε σχέση με το φύλο.

Τροπολογία 6

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα 1 – τμήμα 1 – σημείο 1 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Θα υποστηριχθούν επίσης ανεξάρτητοι 
ερευνητές κάθε ηλικίας, 
συμπεριλαμβανομένων των ερευνητών που 
ξεκινούν την αυτόνομη πορεία τους ως 
ανεξάρτητοι επικεφαλείς έρευνας, από 
οποιαδήποτε χώρα του κόσμου, 
προκειμένου να διεξάγουν την έρευνά τους 
στην Ευρώπη.

Θα υποστηριχθούν επίσης ανεξάρτητοι 
ερευνητές κάθε ηλικίας, 
συμπεριλαμβανομένων των ερευνητών που 
ξεκινούν την αυτόνομη πορεία τους ως 
ανεξάρτητοι επικεφαλείς έρευνας και των 
ερευνητών που βρίσκονται στο στάδιο 
εδραίωσης της ερευνητικής τους 
σταδιοδρομίας («έμπειροι ερευνητές»), 
από οποιαδήποτε χώρα του κόσμου, 
προκειμένου να διεξάγουν την έρευνά τους 
στην Ευρώπη.

Τροπολογία 7

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα 1 – τμήμα 1 – σημείο 3 – στοιχείο 3.4 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Αυτό θα επιτευχθεί μέσω της 
συγχρηματοδότησης νέων ή υφιστάμενων 
περιφερειακών, εθνικών, ιδιωτικών και 
διεθνών προγραμμάτων για το άνοιγμα και 
την πρόβλεψη διεθνούς, διατομεακής και 
διεπιστημονικής ερευνητικής κατάρτισης 
καθώς και διασυνοριακής και διατομεακής 
κινητικότητας του προσωπικού έρευνας 
και καινοτομίας σε όλα τα επίπεδα της 
σταδιοδρομίας τους.

Αυτό θα επιτευχθεί μέσω της 
συγχρηματοδότησης νέων ή υφιστάμενων 
περιφερειακών, εθνικών, ιδιωτικών και 
διεθνών προγραμμάτων για το άνοιγμα και 
την πρόβλεψη διεθνούς, διατομεακής και 
διεπιστημονικής ερευνητικής κατάρτισης 
καθώς και διασυνοριακής και διατομεακής 
κινητικότητας του προσωπικού έρευνας 
και καινοτομίας, ανεξαρτήτως ιθαγένειας 
και σε όλα τα επίπεδα της σταδιοδρομίας 
τους.

Τροπολογία 8
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Πρόταση απόφασης
Παράρτημα 1 – τμήμα 1 – σημείο 3 – στοιχείο 3.5 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Για την αποτελεσματική κάλυψη της 
πρόκλησης, θα είναι απαραίτητη η 
παρακολούθηση της προόδου. Το 
πρόγραμμα θα υποστηρίξει την ανάπτυξη 
δεικτών και την ανάλυση δεδομένων 
σχετικά με την κινητικότητα, τις 
δεξιότητες και τις σταδιοδρομίες των 
ερευνητών με σκοπό τον προσδιορισμό του 
κενών στις δράσεις Μαρία Κιουρί και την 
αύξηση του αντίκτυπου των εν λόγω 
δράσεων. Οι δραστηριότητες αυτές θα 
υλοποιηθούν αναζητώντας συνέργειες και 
στενή συνεργασία με τις δράσεις 
υποστήριξης πολιτικών για τους ερευνητές, 
τους εργοδότες και τους χρηματοδότες 
τους στο πλαίσιο του στόχου «Χωρίς 
αποκλεισμούς, καινοτόμες και ασφαλείς 
κοινωνίες». Θα χρηματοδοτηθούν ειδικές 
δράσεις με σκοπό την υποστήριξη 
πρωτοβουλιών για την ευαισθητοποίηση 
σχετικά με τη σημασία της σταδιοδρομίας 
στον τομέα της έρευνας και τη διάδοση 
των αποτελεσμάτων της έρευνας και της 
καινοτομίας που απορρέουν από εργασίες 
οι οποίες υποστηρίζονται από δράσεις 
Μαρία Κιουρί.

Για την αποτελεσματική κάλυψη της 
πρόκλησης, θα είναι απαραίτητη η
περαιτέρω ανάπτυξη του δικτύου 
EURAXESS, καθώς και η
παρακολούθηση της προόδου. Το 
πρόγραμμα θα υποστηρίξει την ανάπτυξη 
δεικτών και την ανάλυση δεδομένων 
σχετικά με την κινητικότητα, τις 
δεξιότητες και τις σταδιοδρομίες των 
ερευνητών με σκοπό τον προσδιορισμό του 
κενών στις δράσεις Μαρία Κιουρί και την 
αύξηση του αντίκτυπου των εν λόγω 
δράσεων. Οι δραστηριότητες αυτές θα 
υλοποιηθούν αναζητώντας συνέργειες και 
στενή συνεργασία με τις δράσεις 
υποστήριξης πολιτικών για τους ερευνητές, 
τους εργοδότες και τους χρηματοδότες 
τους στο πλαίσιο του στόχου «Χωρίς 
αποκλεισμούς, καινοτόμες και ασφαλείς 
κοινωνίες». Θα χρηματοδοτηθούν ειδικές 
δράσεις με σκοπό την υποστήριξη 
πρωτοβουλιών για την ευαισθητοποίηση 
σχετικά με τη σημασία της σταδιοδρομίας 
στον τομέα της έρευνας και τη διάδοση 
των αποτελεσμάτων της έρευνας και της 
καινοτομίας που απορρέουν από εργασίες 
οι οποίες υποστηρίζονται από δράσεις 
Μαρία Κιουρί.

Τροπολογία 9

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα 1 – τμήμα 3 – σημείο 4 – στοιχείο 4.4 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Οι δράσεις υποστήριξης της ανάλυσης και 
ανάπτυξης πολιτικής, 
συμπεριλαμβανομένων των 
κοινωνικοοικονομικών πτυχών των 
μεταφορών, είναι απαραίτητες για την 
προώθηση της καινοτομίας και την 

Οι δράσεις υποστήριξης της ανάλυσης και 
ανάπτυξης πολιτικής, 
συμπεριλαμβανομένων των 
κοινωνικοοικονομικών και γεωγραφικών
πτυχών των μεταφορών, είναι απαραίτητες 
για την προώθηση της καινοτομίας και την 
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εκπλήρωση των προκλήσεων που εγείρουν 
οι μεταφορές. Οι δραστηριότητες θα 
επιδιώκουν την ανάπτυξη και υλοποίηση 
των ευρωπαϊκών πολιτικών έρευνας και 
καινοτομίας για τις μεταφορές, μελετών 
προοπτικών και τεχνολογικών 
προβλέψεων, και την ενίσχυση του 
Ευρωπαϊκού Χώρου Έρευνας.

εκπλήρωση των προκλήσεων που εγείρουν 
οι μεταφορές. Οι δραστηριότητες θα 
επιδιώκουν την ανάπτυξη και υλοποίηση 
των ευρωπαϊκών πολιτικών έρευνας και 
καινοτομίας για τις μεταφορές, μελετών 
προοπτικών και τεχνολογικών 
προβλέψεων, και την ενίσχυση του 
Ευρωπαϊκού Χώρου Έρευνας.

Τροπολογία 10

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα I – μέρος III – σημείο 6 – τίτλος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

6. Χωρίς αποκλεισμούς, καινοτόμες και 
ασφαλείς κοινωνίες

6. Ευρώπη σε έναν μεταβαλλόμενο κόσμο 
- καινοτόμες κοινωνίες χωρίς 
αποκλεισμούς

Τροπολογία 11

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα 1 – τμήμα 3 – σημείο 6 – στοιχείο 6.1 – σημείο 6.1.3 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Το διακριτό ιστορικό, πολιτικό, κοινωνικό 
και πολιτιστικό σύστημα της Ευρώπης 
έρχεται αντιμέτωπο ολοένα και 
περισσότερο τις επιπτώσεις των 
παγκόσμιων αλλαγών. Η Ευρώπη, 
προκειμένου να αναπτύξει περαιτέρω την 
εξωτερική δράση της στη γειτονιά της και 
πέρα από αυτή, αλλά και το ρόλο της ως 
παγκόσμιου παράγοντα, πρέπει να 
βελτιώσει τις ικανότητές της για ορισμό, 
ιεράρχηση, επεξήγηση, αξιολόγηση και 
προώθηση των στόχων πολιτικής της με 
άλλες περιοχές του κόσμου και κοινωνίες 
για περαιτέρω συνεργασία ή αποφυγή ή 
επίλυση συγκρούσεων. Στο πλαίσιο αυτό, 
πρέπει επίσης να βελτιώσει τις ικανότητές 
της για πρόβλεψη και αντίδραση στην 
εξέλιξη και τις επιπτώσεις της 
παγκοσμιοποίησης. Αυτό απαιτεί 

Το διακριτό ιστορικό, πολιτικό, κοινωνικό 
και πολιτιστικό σύστημα της Ευρώπης 
έρχεται αντιμέτωπο ολοένα και 
περισσότερο τις επιπτώσεις των 
παγκόσμιων αλλαγών. Η Ευρώπη, 
προκειμένου να αναπτύξει περαιτέρω την 
εξωτερική δράση της στη γειτονιά της και 
πέρα από αυτή, αλλά και το ρόλο της ως 
παγκόσμιου παράγοντα, πρέπει να 
βελτιώσει τις ικανότητες και τη βάση 
γνώσης της για ορισμό, ιεράρχηση, 
επεξήγηση, αξιολόγηση και προώθηση των 
στόχων πολιτικής της με άλλες περιοχές 
του κόσμου και κοινωνίες για περαιτέρω 
συνεργασία ή αποφυγή ή επίλυση 
συγκρούσεων. Στο πλαίσιο αυτό, πρέπει 
επίσης να βελτιώσει τη βάση γνώσης της 
για τις συγκρούσεις, τον μετασχηματισμό 
των συγκρούσεων και της συνεργασίας, 
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μεγαλύτερη κατανόηση της ιστορίας, των 
πολιτισμών και των πολιτικοοικονομικών 
συστημάτων άλλων περιοχών του κόσμου, 
καθώς και του ρόλου και της επιρροής 
διακρατικών παραγόντων. Τέλος, η 
Ευρώπη πρέπει επίσης να συμβάλει 
αποτελεσματικά στην παγκόσμια 
διαχείριση σε βασικούς τομείς, όπως το 
εμπόριο, η ανάπτυξη, η εργασία, η 
οικονομική συνεργασία, τα ανθρώπινα 
δικαιώματα, η άμυνα και η ασφάλεια. 
Αυτό συνεπάγεται τη δυνατότητα 
ανάπτυξης νέων ικανοτήτων είτε στον 
τομέα των εργαλείων, των συστημάτων και 
των οργάνων ανάλυσης είτε στον τομέα 
της διπλωματίας στην επίσημη και 
ανεπίσημη διεθνή σκηνή με κυβερνητικούς 
και μη κυβερνητικούς παράγοντες.

καθώς και τις ικανότητές της για 
πρόβλεψη και αντίδραση στην εξέλιξη και 
τις επιπτώσεις της παγκοσμιοποίησης. 
Αυτό απαιτεί μεγαλύτερη κατανόηση της 
ιστορίας, των πολιτισμών και των 
πολιτικοοικονομικών συστημάτων άλλων 
περιοχών του κόσμου, καθώς και του 
ρόλου και της επιρροής διακρατικών 
παραγόντων. Τέλος, η Ευρώπη πρέπει 
επίσης να συμβάλει αποτελεσματικά στην 
παγκόσμια διαχείριση σε βασικούς τομείς, 
όπως το εμπόριο, η ανάπτυξη, η εργασία, η 
οικονομική συνεργασία, τα ανθρώπινα 
δικαιώματα, η πρόληψη συγκρούσεων, η 
οικοδόμηση ειρήνης και η ασφάλεια. 
Αυτό συνεπάγεται τη δυνατότητα 
ανάπτυξης νέων ικανοτήτων είτε στον 
τομέα των εργαλείων, των συστημάτων και 
των οργάνων ανάλυσης είτε στον τομέα 
της διπλωματίας στην επίσημη και 
ανεπίσημη διεθνή σκηνή με κυβερνητικούς 
και μη κυβερνητικούς παράγοντες.

Τροπολογία 12

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα 1 – τμήμα 3 – σημείο 6 – στοιχείο 6.1 – σημείο 6.1.4 – περίπτωση 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

- Σύνδεση νεοεμφανιζόμενων ιδρυμάτων, 
κέντρων αριστείας και καινοτόμων 
συνόλων σε λιγότερο ανεπτυγμένες 
περιοχές με διεθνείς ηγετικούς εταίρους σε 
άλλες περιοχές στην Ευρώπη. 
Περιλαμβάνονται συνεργασία ερευνητικών 
ιδρυμάτων αριστείας και λιγότερο 
αναπτυγμένων περιοχών, ανταλλαγές 
προσωπικού, συμβουλές και βοήθεια 
ειδικών και η ανάπτυξη κοινών 
στρατηγικών για την δημιουργία κέντρων 
αριστείας που ενδέχεται να υποστηρίζονται 
από τα ταμεία της πολιτικής για τη συνοχή 
σε λιγότερο ανεπτυγμένες περιοχές. Θα 
εξεταστεί η δυνατότητα δημιουργίας 
δεσμών με καινοτόμες ομάδες και 
αναγνώρισης της αριστείας σε λιγότερο 

- Σύνδεση νεοεμφανιζόμενων ιδρυμάτων, 
κέντρων αριστείας και καινοτόμων 
συνόλων σε λιγότερο ανεπτυγμένες και 
λιγότερο έμπειρες περιοχές με διεθνείς 
ηγετικούς εταίρους σε άλλες περιοχές στην 
Ευρώπη. Περιλαμβάνονται συνεργασία 
ερευνητικών ιδρυμάτων αριστείας και 
λιγότερο αναπτυγμένων περιοχών, 
ανταλλαγές προσωπικού, συμβουλές και 
βοήθεια ειδικών και η ανάπτυξη κοινών 
στρατηγικών για την δημιουργία κέντρων 
αριστείας που ενδέχεται να υποστηρίζονται 
από τα ταμεία της πολιτικής για τη συνοχή 
σε λιγότερο ανεπτυγμένες περιοχές. Θα 
εξεταστεί η δυνατότητα δημιουργίας 
δεσμών με καινοτόμες ομάδες και 
αναγνώρισης της αριστείας σε λιγότερο 
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ανεπτυγμένες περιοχές, επίσης μέσω 
εξετάσεων από ομότιμους κριτές και 
απονομών τίτλων αριστείας στα ιδρύματα 
εκείνα που πληρούν τα διεθνή πρότυπα.

ανεπτυγμένες περιοχές, επίσης μέσω 
εξετάσεων από ομότιμους κριτές και 
απονομών τίτλων αριστείας στα ιδρύματα 
εκείνα που πληρούν τα διεθνή πρότυπα.

Τροπολογία 13

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα 1 – τμήμα 3 – σημείο 6 – στοιχείο 6.1 – σημείο 6.1.4 – περίπτωση 4 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

- στήριξη της συμμετοχής πρόσθετων 
εταίρων που βρίσκονται σε χώρες που δεν 
παρευρίσκονται ακόμα στις υφιστάμενες 
κοινοπραξίες, σε συνεχιζόμενα έργα με 
σκοπό την αύξηση του επιπέδου 
εμπειρογνωμοσύνης, τη διεύρυνση του 
πεδίου και την επιτάχυνση των εξελίξεων.

Τροπολογία 14

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα Ι – μέρος ΙΙΙ – σημείο 6 – στοιχείο 6.3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

6.3. Ασφαλείς κοινωνίες διαγράφεται
Η Ευρωπαϊκή Ένωση, οι πολίτες και οι 
διεθνείς εταίροι της αντιμετωπίζουν ένα 
εύρος απειλών κατά της ασφάλειας, όπως 
εγκληματικότητα, τρομοκρατία και 
μαζικές καταστάσεις έκτακτης ανάγκης 
λόγω ανθρωπογενών ή φυσικών 
καταστροφών. Οι απειλές αυτές δύνανται 
να επεκτείνονται πέραν των συνόρων και 
να στοχεύουν φυσικούς στόχους ή τον 
κυβερνοχώρο. Για παράδειγμα, οι 
επιθέσεις εναντίον των ιστότοπων 
δημόσιων αρχών και ιδιωτικών φορέων, 
όχι μόνο υπονομεύουν την εμπιστοσύνη 
των πολιτών αλλά ενδέχεται να 
επηρεάζουν σημαντικά βασικούς τομείς 
όπως η ενέργεια, οι μεταφορές, η υγεία, η 
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οικονομία ή οι τηλεπικοινωνίες. Για την 
αντιμετώπιση, αποτροπή και διαχείριση 
αυτών των απειλών, είναι απαραίτητη η 
ανάπτυξη και εφαρμογή καινοτόμων 
τεχνολογιών, λύσεων, εργαλείων και 
γνώσεων πρόβλεψης, η τόνωση της 
συνεργασίας ανάμεσα σε παρόχους και 
χρήστες, η εύρεση μη στρατιωτικών 
λύσεων ασφαλείας, η βελτίωση της 
ανταγωνιστικότητας της ευρωπαϊκής 
ασφάλειας, των ΤΠΕ και των 
βιομηχανιών υπηρεσιών και η αποτροπή 
και καταπολέμηση της παραβίασης της 
ιδιωτικότητας και των παραβιάσεων των 
ανθρωπίνων δικαιωμάτων στο Διαδίκτυο.
Ο συντονισμός και βελτίωση της έρευνας 
στον τομέα της ασφάλειας θα 
αποτελέσουν συνεπώς σημαντικό στοιχείο 
και θα συμβάλλουν στη χαρτογράφηση 
των σημερινών ερευνητικών 
προσπαθειών, συμπεριλαμβανομένων των 
προβλέψεων και στη βελτίωση του 
συναφούς νομικού περιβάλλοντος και των 
διαδικασιών για συνεργασία, 
συμπεριλαμβανομένων των 
προκανονιστικών δραστηριοτήτων.
Οι δραστηριότητες θα ακολουθήσουν μια 
προσέγγιση με επίκεντρο την αποστολή 
και θα ενσωματώνουν τις σχετικές 
κοινωνικές διαστάσεις. Θα υποστηρίξουν 
τις πολιτικές της Ένωσης για εσωτερική 
και εξωτερική ασφάλεια, τις αμυντικές 
πολιτικές και τη σχετική νέα πρόβλεψη 
της Συνθήκης της Λισαβόνας και θα 
διασφαλίσουν την ασφάλεια στον 
κυβερνοχώρο, την εμπιστοσύνη και την 
ιδιωτικότητα στην ψηφιακή ενιαία 
αγορά. Θα επιδιωχθεί η επίτευξη των 
κάτωθι στόχων: 
6.3.1. Καταπολέμηση της 
εγκληματικότητας και της τρομοκρατίας.
Φιλοδοξία είναι τόσο η αποφυγή ενός 
περιστατικού όσο και ο μετριασμός των 
πιθανών συνεπειών του. Απαιτούνται νέες 
τεχνολογίες και ικανότητες 
(συμπεριλαμβανομένων εναντίον του 
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εγκλήματος και της τρομοκρατίας στον 
κυβερνοχώρο) για την υποστήριξη των 
τομέων της υγείας, των τροφίμων, των 
υδάτων και της περιβαλλοντικής 
ασφάλειας που είναι σημαντικά για την 
καλή λειτουργία της κοινωνίας και της 
οικονομίας. Οι νέες τεχνολογίες και οι 
ειδικές ικανότητες θα συμβάλλουν στην 
προστασία υποδομών κρίσιμης σημασίας, 
συστημάτων και υπηρεσιών 
(συμπεριλαμβανομένων των 
επικοινωνιών, των μεταφορών, της 
υγείας, των τροφίμων, των υδάτων, της 
ενέργειας, της αλυσίδας υλικοτεχνικής 
υποστήριξης και εφοδιασμού και του 
περιβάλλοντος). Περιλαμβάνονται η 
ανάλυση και ασφάλεια δημόσιων και 
ιδιωτικών δικτυωμένων υποδομών 
κρίσιμης σημασίας και υπηρεσιών κάθε 
τύπου απειλών.
6.3.2. Ενίσχυση της ασφάλειας μέσω της 
διαχείρισης των συνόρων 
Απαιτούνται επίσης τεχνολογίες και 
ικανότητες για την ενίσχυση 
συστημάτων, εξοπλισμών, εργαλείων, 
διαδικασιών και μεθόδων ταχείας 
αναγνώρισης για τη βελτίωση της 
ασφάλειας των συνόρων, 
συμπεριλαμβανομένων ζητημάτων που 
αφορούν τόσο τον έλεγχο όσο και την 
παρακολούθηση, αξιοποιώντας 
ταυτόχρονα το πλήρες δυναμικό του 
EUROSUR. Τα παραπάνω θα 
αναπτυχθούν και θα δοκιμαστούν 
λαμβάνοντας υπ’ όψιν την 
αποτελεσματικότητα, τη συμμόρφωσή 
τους με νομικές και ηθικές αρχές, την 
αναλογικότητα, την κοινωνική αποδοχή 
και τον σεβασμό των θεμελιωδών 
δικαιωμάτων. Επιπλέον, η έρευνα θα 
υποστηρίξει την υλοποίηση της 
ενοποιημένης διαχείρισης των 
ευρωπαϊκών συνόρων, που περιλαμβάνει 
επίσης την αυξημένη συνεργασία με 
υποψήφιες και δυνητικά υποψήφιες 
χώρες και χώρες που συμμετέχουν στην 
Ευρωπαϊκή Πολιτική Γειτονίας.
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6.3.3. Παροχή ασφάλειας στον 
κυβερνοχώρο
Η ασφάλεια στον κυβερνοχώρο αποτελεί 
προαπαιτούμενο για άτομα, επιχειρήσεις 
και δημόσιες υπηρεσίες, προκειμένου να 
επωφεληθούν από τις ευκαιρίες που 
προσφέρονται από το Διαδίκτυο. 
Απαιτείται η παροχή ασφάλειας για 
συστήματα, δίκτυα, συσκευές πρόσβασης 
και λογισμικό και υπηρεσίες, 
συμπεριλαμβανομένου του υπολογιστικού 
νέφους, λαμβάνοντας ταυτόχρονα υπ’ 
όψιν τη διαλειτουργικότητα πολλών 
τεχνολογιών. Η έρευνα θα αφορά την 
πρόληψη, τον εντοπισμό και τη 
διαχείριση σε πραγματικό χρόνο απειλών 
στον κυβερνοχώρο σε πολλούς τομείς και 
δικαιοδοσίες και την προστασία 
υποδομές ΤΠΕ κρίσιμης σημασίας. Η 
ψηφιακή κοινωνία βρίσκεται σε πλήρη 
ανάπτυξη με συνεχώς μεταβαλλόμενες 
χρήσεις και καταχρήσεις του Διαδικτύου, 
νέους τρόπους κοινωνικής 
αλληλεπίδρασης, νέες κινητές υπηρεσίες 
και υπηρεσίες γεωεντοπισμού και την 
εμφάνιση του Διαδικτύου των 
πραγμάτων. Αυτό απαιτεί ένα νέο τύπο 
έρευνας που πρέπει να ενεργοποιείται από 
τις αναδυόμενες εφαρμογές, τη χρήση και 
τις κοινωνιακές τάσεις. Θα αναληφθούν 
εύστροφες ερευνητικές πρωτοβουλίες, 
συμπεριλαμβανομένων προληπτικών
Ε&Α για ταχεία αντίδραση σε νέες 
σύγχρονες εξελίξεις στον τομέα της 
εμπιστοσύνης και της ασφάλειας.
6.3.4. Αύξηση της ανθεκτικότητας της 
Ευρώπης σε περιπτώσεις κρίσεων και 
καταστροφών 
Αυτό απαιτεί την ανάπτυξη ειδικών 
τεχνολογιών και ικανοτήτων για την 
υποστήριξη διαφορετικών τύπων 
επιχειρήσεων διαχείρισης έκτακτων 
καταστάσεων (όπως πολιτική προστασία 
και πυρόσβεση, θαλάσσια ρύπανση, 
ανθρωπιστική βοήθεια, πολιτική άμυνα, 
αποφυγή συγκρούσεων, ανάπτυξη 
αποστολών διάσωσης και υποδομών 
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πληροφοριών ιατρικής μέριμνας και 
σταθεροποίησης μετά την κρίση), καθώς 
και αποστολών επιβολής του νόμου. Η 
έρευνα θα καλύψει ολόκληρη την αλυσίδα 
διαχείρισης κρίσεων και την κοινωνιακή 
ανθεκτικότητα και θα υποστηρίξει την 
δημιουργία ευρωπαϊκής ικανότητας 
επέμβασης σε καταστάσεις έκτακτης 
ανάγκης. 
Οι δραστηριότητες σε όλους τους τομείς 
αποστολών θα καλύψουν επίσης την 
ενοποίηση και διαλειτουργικότητα 
συστημάτων και υπηρεσιών, 
συμπεριλαμβανομένων πτυχών, όπως η 
επικοινωνία, οι κατανεμημένες 
αρχιτεκτονικές και οι ανθρώπινοι 
παράγοντες. Αυτό απαιτεί επίσης την 
ενοποίηση πολιτικών και στρατιωτικών 
ικανοτήτων σε αποστολές που ποικίλουν, 
από την πολιτική προστασία έως την 
ανθρωπιστική βοήθεια, τη διαχείριση των 
συνόρων ή τη διατήρηση της ειρήνης. Θα 
περιληφθεί τεχνολογική ανάπτυξη στον 
ευαίσθητο τομέα των τεχνολογιών διπλής 
χρήσης για την εξασφάλιση της 
διαλειτουργικότητας ανάμεσα στην 
πολιτική προστασία και τις στρατιωτικές 
δυνάμεις και τις δυνάμεις πολιτικής 
προστασίας σε παγκόσμιο επίπεδο, 
καθώς και η αξιοπιστία, η οργάνωση, οι
νομικές και ηθικές πτυχές, τα ζητήματα 
εμπορίου, η προστασία του απορρήτου 
και της ακεραιότητας των πληροφοριών 
και η ιχνηλασιμότητα όλων των 
συναλλαγών και της επεξεργασίας.
6.3.5. Διασφάλιση της ιδιωτικότητας και 
της ελευθερίας στο διαδίκτυο και 
ενίσχυση της κοινωνιακής διάστασης της 
ασφάλειας
Η διασφάλιση του ανθρώπινου 
δικαιώματος της ιδιωτικότητας στην 
ψηφιακή κοινωνία θα απαιτήσει την 
ανάπτυξη πλαισίων και τεχνολογιών 
«ιδιωτικότητας βάσει σχεδιασμού» από 
το στάδιο της σύλληψης ιδέας για τα 
προϊόντα και τις υπηρεσίες. Θα 
αναπτυχθούν τεχνολογίες που θα 
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επιτρέπουν στους χρήστες να ελέγχουν τα 
προσωπικά τους δεδομένα και τη χρήση 
τους από τρίτους, καθώς και εργαλεία για 
τον εντοπισμό και αποκλεισμό παράνομου 
περιεχομένου, των παραβιάσεων 
δεδομένων και την διαδικτυακή 
προστασία των ανθρωπίνων 
δικαιωμάτων αποτρέποντας τον 
περιορισμό των συμπεριφορών 
μεμονωμένων ατόμων ή ομάδων από 
έκνομη αναζήτηση και ανάλυσης των 
χαρακτηριστικών των χρηστών 
(profiling). 
Κάθε νέα λύση ασφαλείας και τεχνολογίας 
πρέπει να είναι αποδεκτή από την 
κοινωνία, να συμμορφώνεται με το 
ενωσιακό και το διεθνές δίκαιο, να είναι 
αποτελεσματική και αναλογική όσον 
αφορά τον προσδιορισμό και την 
αντιμετώπιση της απειλής κατά της 
ασφάλειας. Κατά συνέπεια, είναι 
σημαντική η καλύτερη κατανόηση των 
κοινωνικοοικονομικών, πολιτιστικών και 
ανθρωπολογικών διαστάσεων της 
ασφάλειας, των αιτίων της ανασφάλειας, 
του ρόλου των μέσων και της 
επικοινωνίας καθώς και των αντιλήψεων 
των πολιτών. Θα εξεταστούν ηθικά 
ζητήματα και η προστασία των 
ανθρωπίνων αξιών και των θεμελιωδών 
δικαιωμάτων. 
6.3.6. Ειδικές πτυχές υλοποίησης
Παρόλο που η έρευνα θα έχει 
προσανατολισμό μη στρατιωτικής 
ασφάλειας, θα επιδιωχθεί ο ενεργός 
συντονισμός με τις δραστηριότητες του 
Ευρωπαϊκού Οργανισμού Άμυνας (ΕΟΑ) 
προκειμένου να ενισχυθεί η συνεργασία 
με τον ΕΟΑ, ιδίως μέσω του ήδη 
θεσπισθέντος ευρωπαϊκού πλαισίου 
συνεργασίας που αναγνωρίζει την ύπαρξη 
τομέων τεχνολογίας διπλής χρήσης που 
σχετίζονται με στρατιωτικές και μη 
στρατιωτικές εφαρμογές. Θα ενισχυθούν 
περαιτέρω οι μηχανισμοί συντονισμού με 
σχετικές υπηρεσίες της Ένωσης όπως 
π.χ. η FRONTEX, ο Ευρωπαϊκός 



AD\912764EL.doc 15/24 PE492.562v02-00

EL

Οργανισμός Ασφάλειας της Ναυσιπλοΐας
(EMSA) και η Ευροπόλ προκειμένου να 
ενισχυθεί ο συντονισμός των ενωσιακών 
προγραμμάτων και πολιτικών στον τομέα 
της εσωτερικής και εξωτερικής 
ασφάλειας και άλλων ενωσιακών 
πρωτοβουλιών.
Λαμβανομένης υπόψη της ιδιαίτερης 
φύσης της ασφάλειας θα θεσπιστούν 
ειδικές διευθετήσεις όσον αφορά τον 
προγραμματισμό και την διαχείριση, 
συμπεριλαμβανομένων διευθετήσεων με 
την επιτροπή του άρθρου 9 της παρούσας 
απόφασης. Οι διαβαθμισμένες ή άλλων 
ευαίσθητες πληροφορίες που σχετίζονται 
με την ασφάλεια θα προστατευθούν και 
ενδέχεται να καθοριστούν στα 
προγράμματα εργασιών ιδιαίτερες 
απαιτήσεις και κριτήρια για τη διεθνή 
συνεργασία. Αυτό θα αντανακλάται
επίσης και στις διευθετήσεις όσον αφορά 
τον προγραμματισμό και τη διαχείριση 
για τις Ασφαλείς Κοινωνίες
(συμπεριλαμβανομένων και των πτυχών 
που αφορούν την επιτροπολογία).

Τροπολογία 15

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα I – μέρος III – σημείο 6 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

6a. Ασφαλείς κοινωνίες - Προστασία της 
ελευθερίας και της ασφάλειας της 
Ευρώπης και των πολιτών της
Η Ευρωπαϊκή Ένωση, οι πολίτες και οι 
διεθνείς εταίροι της αντιμετωπίζουν ένα 
εύρος απειλών κατά της ασφάλειας, όπως 
εγκληματικότητα, τρομοκρατία και 
μαζικές καταστάσεις έκτακτης ανάγκης 
λόγω ανθρωπογενών ή φυσικών 
καταστροφών. Οι απειλές αυτές δύνανται 
να επεκτείνονται πέραν των συνόρων και 
να στοχεύουν φυσικούς στόχους ή τον 
κυβερνοχώρο. Για παράδειγμα, οι 
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επιθέσεις εναντίον των ιστοτόπων 
δημόσιων αρχών και ιδιωτικών φορέων, 
όχι μόνο υπονομεύουν την εμπιστοσύνη 
των πολιτών αλλά ενδέχεται και να 
επηρεάζουν σημαντικά βασικούς τομείς 
όπως η ενέργεια, οι μεταφορές, η υγεία, η 
οικονομία ή οι τηλεπικοινωνίες.
Για την αντιμετώπιση, αποτροπή και 
διαχείριση αυτών των απειλών, είναι 
απαραίτητη η ανάπτυξη και εφαρμογή 
καινοτόμων τεχνολογιών, λύσεων, 
εργαλείων και γνώσεων πρόβλεψης, η 
τόνωση της συνεργασίας ανάμεσα σε 
παρόχους και χρήστες, η εύρεση μη 
στρατιωτικών λύσεων ασφαλείας, η 
βελτίωση της ανταγωνιστικότητας της 
ευρωπαϊκής ασφάλειας, των ΤΠΕ και 
των βιομηχανιών υπηρεσιών και η 
αποτροπή και καταπολέμηση της 
παραβίασης της ιδιωτικότητας και των 
παραβιάσεων των ανθρωπίνων 
δικαιωμάτων.
Ο συντονισμός και η βελτίωση της 
έρευνας στον τομέα της ασφάλειας θα 
αποτελέσουν συνεπώς σημαντικό στοιχείο 
και θα συμβάλουν στη χαρτογράφηση 
των σημερινών ερευνητικών 
προσπαθειών, συμπεριλαμβανομένης της 
προβλέψεως, και στη βελτίωση του 
συναφούς νομικού περιβάλλοντος και των 
διαδικασιών για συντονισμό, 
συμπεριλαμβανομένων των 
δραστηριοτήτων τυποποίησης.
Οι δραστηριότητες θα ακολουθήσουν μια 
προσέγγιση με επίκεντρο την αποστολή 
και θα ενσωματώνουν τις σχετικές 
κοινωνικές διαστάσεις. Θα υποστηρίξουν 
τις πολιτικές της Ένωσης για εσωτερική 
και εξωτερική ασφάλεια, τις αμυντικές 
πολιτικές και τη σχετική νέα πρόβλεψη 
της Συνθήκης της Λισαβόνας και θα 
κατοχυρώσουν την ασφάλεια στον 
κυβερνοχώρο, την εμπιστοσύνη και την 
ιδιωτικότητα. Θα επιδιωχθεί η επίτευξη 
των κάτωθι στόχων:
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6a.1. Αύξηση της ασφάλειας και 
προστασίας των πολιτών - καταπολέμηση 
της εγκληματικότητας και της 
τρομοκρατίας.
Φιλοδοξία είναι τόσο η αποφυγή ενός 
περιστατικού όσο και ο μετριασμός των 
πιθανών συνεπειών του. Απαιτούνται νέες 
τεχνολογίες και ικανότητες (μεταξύ 
άλλων για την καταπολέμηση του 
εγκλήματος και της τρομοκρατίας στον 
κυβερνοχώρο) για την υποστήριξη των 
τομέων της υγείας, των τροφίμων, των 
υδάτων και της περιβαλλοντικής 
ασφάλειας, πράγματα σημαντικά για την 
καλή λειτουργία της κοινωνίας και της 
οικονομίας. Επιπρόσθετα θέματα που 
αποσκοπούν στη βελτίωση της 
προστασίας των πολιτών ενισχύουν την 
ανάπτυξη ασφαλών κοινωνιών των 
πολιτών.
6a.2. Προστασία και βελτίωση της 
ανθεκτικότητας κρίσιμων έργων 
υποδομής
Οι νέες τεχνολογίες και οι ειδικές 
ικανότητες θα συμβάλλουν στην 
προστασία υποδομών κρίσιμης σημασίας, 
συστημάτων και υπηρεσιών 
(συμπεριλαμβανομένων των 
επικοινωνιών, των μεταφορών, της 
υγείας, των τροφίμων, των υδάτων, της 
ενέργειας, της αλυσίδας υλικοτεχνικής 
υποστήριξης και εφοδιασμού και του 
περιβάλλοντος). Περιλαμβάνονται η 
ανάλυση και διασφάλιση δημόσιων και 
ιδιωτικών δικτυωμένων υποδομών 
κρίσιμης σημασίας και υπηρεσιών για 
την καταπολέμηση κάθε τύπου απειλών.
6a.3. Ενίσχυση της ασφάλειας μέσω της 
διαχείρισης των συνόρων και της 
ασφάλειας στη θάλασσα
Απαιτούνται επίσης τεχνολογίες και 
ικανότητες για την ενίσχυση 
συστημάτων, εξοπλισμών, εργαλείων, 
διαδικασιών και μεθόδων ταχείας 
αναγνώρισης για τη βελτίωση της 
ασφάλειας των συνόρων, 
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συμπεριλαμβανομένων ζητημάτων που 
αφορούν τόσο τον έλεγχο όσο και την 
παρακολούθηση, ενώ αξιοποιείται 
ταυτόχρονα το πλήρες δυναμικό του 
EUROSUR. Τα παραπάνω θα 
αναπτυχθούν και θα δοκιμαστούν 
λαμβάνοντας υπ’ όψιν την 
αποτελεσματικότητα, τη συμμόρφωσή 
τους με νομικές και ηθικές αρχές, την 
αναλογικότητα, την κοινωνική αποδοχή 
και τον σεβασμό των θεμελιωδών 
δικαιωμάτων. Επιπλέον, η έρευνα θα 
υποστηρίξει την υλοποίηση της 
ενοποιημένης διαχείρισης των 
ευρωπαϊκών συνόρων, που περιλαμβάνει 
επίσης την αυξημένη συνεργασία με
υποψήφιες και δυνητικά υποψήφιες 
χώρες και χώρες που συμμετέχουν στην 
Ευρωπαϊκή Πολιτική Γειτονίας.
Εξετάζεται το πλήρες φάσμα των 
θεμάτων ασφαλείας στη θάλασσα. 
Περιλαμβάνει πτυχές διαχείρισης των 
θαλάσσιων συνόρων, καθώς και την 
προστασία και έλεγχο των υδάτινων 
μεταφορών.
6a.4. Παροχή και βελτίωση της 
ασφάλειας στον κυβερνοχώρο
Η ασφάλεια στον κυβερνοχώρο αποτελεί 
προαπαιτούμενο για άτομα, επιχειρήσεις 
και δημόσιες υπηρεσίες, προκειμένου να 
επωφεληθούν από τις ευκαιρίες που 
προσφέρονται από το Διαδίκτυο. 
Απαιτείται η παροχή ασφάλειας για 
συστήματα, δίκτυα, συσκευές πρόσβασης 
και λογισμικό και υπηρεσίες, 
συμπεριλαμβανομένου του υπολογιστικού 
νέφους, λαμβάνοντας ταυτόχρονα υπ’ 
όψιν τη διαλειτουργικότητα πολλών 
τεχνολογιών. Η έρευνα θα αφορά την 
πρόληψη, τον εντοπισμό και τη 
διαχείριση σε πραγματικό χρόνο απειλών 
στον κυβερνοχώρο σε πολλούς τομείς και 
δικαιοδοσίες, την αντιμετώπιση της 
κατάχρησης των τεχνολογιών του 
κυβερνοχώρου, την πρόληψη των 
παραβιάσεων της ιδιωτικής ζωής και την 
προστασία υποδομών ΤΠΕ κρίσιμης 
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σημασίας.
6a.5. Αύξηση της ανθεκτικότητας της 
Ευρώπης σε περιπτώσεις κρίσεων και 
καταστροφών
Αυτό απαιτεί την ανάπτυξη ειδικών 
τεχνολογιών και ικανοτήτων για την 
υποστήριξη διαφορετικών τύπων 
επιχειρήσεων διαχείρισης έκτακτων 
καταστάσεων (όπως πολιτική προστασία, 
πυρόσβεση, θαλάσσια ρύπανση, 
ανθρωπιστική βοήθεια, πολιτική άμυνα, 
αποφυγή συγκρούσεων, ανάπτυξη 
αποστολών διάσωσης και υποδομών 
πληροφοριών ιατρικής μέριμνας και 
σταθεροποίησης μετά την κρίση) καθώς 
και αποστολών επιβολής του νόμου. Η 
έρευνα θα καλύψει ολόκληρη την αλυσίδα 
διαχείρισης κρίσεων και την κοινωνιακή 
ανθεκτικότητα και θα υποστηρίξει την 
δημιουργία ευρωπαϊκής ικανότητας 
επέμβασης σε καταστάσεις έκτακτης 
ανάγκης.
Οι δραστηριότητες σε όλους τους τομείς 
αποστολών θα καλύψουν επίσης την 
ενοποίηση και διαλειτουργικότητα 
συστημάτων και υπηρεσιών, 
συμπεριλαμβανομένων πτυχών, όπως η 
επικοινωνία, οι κατανεμημένες 
αρχιτεκτονικές και οι ανθρώπινοι 
παράγοντες. Αυτό απαιτεί επίσης την 
ενοποίηση πολιτικών και στρατιωτικών 
ικανοτήτων σε αποστολές που ποικίλουν, 
από την πολιτική προστασία έως την 
ανθρωπιστική βοήθεια, τη διαχείριση των 
συνόρων ή τη διατήρηση της ειρήνης. Θα 
περιληφθεί τεχνολογική ανάπτυξη στον 
ευαίσθητο τομέα των τεχνολογιών διπλής 
χρήσης για την εξασφάλιση της 
διαλειτουργικότητας ανάμεσα στην 
πολιτική προστασία και τις στρατιωτικές 
δυνάμεις και τις δυνάμεις πολιτικής 
προστασίας σε παγκόσμιο επίπεδο, 
καθώς και η αξιοπιστία, η οργάνωση, οι 
νομικές και ηθικές πτυχές, τα ζητήματα 
εμπορίου, η προστασία του απορρήτου 
και της ακεραιότητας των πληροφοριών 
και η ιχνηλασιμότητα όλων των 
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συναλλαγών και της επεξεργασίας.
6a.6. Ενίσχυση της κοινωνιακής 
διάστασης της ασφάλειας και διασφάλιση 
της ιδιωτικότητας και της ελευθερίας στο 
διαδίκτυο
Κάθε νέα λύση ασφαλείας και τεχνολογίας
πρέπει να είναι αποδεκτή από την 
κοινωνία, να συμμορφώνεται με το 
ενωσιακό και το διεθνές δίκαιο και να 
είναι αποτελεσματική και αναλογική όσον 
αφορά τον προσδιορισμό και την 
αντιμετώπιση της απειλής κατά της 
ασφάλειας. Κατά συνέπεια, είναι 
σημαντική η καλύτερη κατανόηση των 
κοινωνικοοικονομικών, πολιτιστικών και 
ανθρωπολογικών διαστάσεων της 
ασφάλειας, των αιτίων της ανασφάλειας, 
του ρόλου των ΜΜΕ, της επικοινωνίας 
καθώς και των αντιλήψεων των πολιτών. 
Θα εξεταστούν ηθικά ζητήματα και η 
προστασία των ανθρωπίνων αξιών και 
των θεμελιωδών δικαιωμάτων.
Η διασφάλιση του ανθρώπινου 
δικαιώματος της ιδιωτικότητας στην 
ψηφιακή κοινωνία θα απαιτήσει την 
ανάπτυξη πλαισίων και τεχνολογιών 
«ιδιωτικότητας βάσει σχεδιασμού» από 
το στάδιο της σύλληψης των προϊόντων 
και των υπηρεσιών. Θα αναπτυχθούν 
τεχνολογίες που θα επιτρέπουν στους 
χρήστες να ελέγχουν τα προσωπικά τους 
δεδομένα και τη χρήση τους από τρίτους 
καθώς και εργαλεία για τον εντοπισμό και 
αποκλεισμό παράνομου περιεχομένου, 
των παραβιάσεων δεδομένων και την 
προστασία των ανθρωπίνων 
δικαιωμάτων στο διαδίκτυο, 
αποτρέποντας τον περιορισμό της 
συμπεριφοράς των ανθρώπων, είτε ως 
μεμονωμένων ατόμων είτε ως ομάδων, 
από παράνομη αναζήτηση και ανάλυση 
χαρακτηριστικών των χρηστών 
(profiling).
6a.7. Ενίσχυση της ικανότητας 
διεξαγωγής αποστολών και επιχειρήσεων 
στο πλαίσιο της Κοινής Πολιτικής 
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Ασφάλειας και Άμυνας
Δεδομένου ότι η διαχωριστική γραμμή 
μεταξύ εξωτερικής και εσωτερικής 
ασφάλειας καθίσταται ολοένα και πιο 
θολή, οι συγκρούσεις εκτός Ευρώπης και 
οι συνέπειές τους μπορεί να έχουν 
γρήγορα άμεση επίπτωση στην ασφάλεια 
της Ευρώπης. Επιπλέον, το σημείο τομής 
μη στρατιωτικών και αμυντικών 
δραστηριοτήτων και πολιτικών απαιτεί 
ιδιαίτερη προσοχή, καθώς εμφανίζεται 
μια μεγάλη ευκαιρία για την αξιοποίηση 
συνεργειών μεταξύ της πολιτικής 
προστασίας, της εκτίμησης 
καταστάσεων, της διαχείρισης 
συγκρούσεων και της πρόληψης 
συγκρούσεων, της διατήρησης της 
ειρήνης και των ενεργειών 
σταθεροποίησης μετά την κρίση. Πρέπει 
να ενθαρρυνθούν οι επενδύσεις στην 
ανάπτυξη ικανοτήτων διαχείρισης 
κρίσεων όπου έχουν εντοπιστεί σχέσεις 
συμπληρωματικότητας, έτσι ώστε να 
καλυφθούν γρήγορα τα κενά ικανότητας 
ενώ ταυτόχρονα θα αποφεύγονται οι 
περιττές επαναλήψεις, θα δημιουργούνται 
συνέργειες και θα στηρίζεται η 
τυποποίηση.
6a.8. Ειδικές πτυχές υλοποίησης

Παρόλο που η έρευνα θα έχει 
προσανατολισμό μη στρατιωτικής 
ασφάλειας, θα επιδιωχθεί ενεργά 
συντονισμός με τις δραστηριότητες του 
Ευρωπαϊκού Οργανισμού Άμυνας (ΕΟΑ) 
προκειμένου να ενισχυθεί η συνεργασία 
με τον ΕΟΑ, ιδίως μέσω του ήδη 
θεσπισθέντος ευρωπαϊκού πλαισίου 
συνεργασίας, καθώς αναγνωρίζεται η 
ύπαρξη τομέων τεχνολογίας διπλής 
χρήσης που σχετίζονται με στρατιωτικές 
και μη στρατιωτικές εφαρμογές. Θα 
ενισχυθούν περαιτέρω οι μηχανισμοί 
συντονισμού με σχετικές υπηρεσίες της 
Ένωσης όπως π.χ. η FRONTEX, ο 
Ευρωπαϊκός Οργανισμός Ασφάλειας της 
Ναυσιπλοΐας (EMSA) και η Ευροπόλ, 
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προκειμένου να ενισχυθεί ο συντονισμός 
των ενωσιακών προγραμμάτων και 
πολιτικών στον τομέα της εσωτερικής και 
εξωτερικής ασφάλειας και άλλων 
ενωσιακών πρωτοβουλιών.
Λαμβανομένης υπόψη της ιδιαίτερης 
φύσης της ασφάλειας, θα θεσπιστούν 
ειδικές διευθετήσεις όσον αφορά τον 
προγραμματισμό και την διαχείριση, 
συμπεριλαμβανομένων διευθετήσεων με 
την επιτροπή του άρθρου 9 της παρούσας 
απόφασης. Οι διαβαθμισμένες ή άλλων 
ευαίσθητες πληροφορίες που σχετίζονται 
με την ασφάλεια θα προστατευθούν και 
ενδέχεται να καθοριστούν στα 
προγράμματα εργασιών ιδιαίτερες 
απαιτήσεις και κριτήρια για τη διεθνή 
συνεργασία. Αυτό θα αντανακλάται 
επίσης και στις διευθετήσεις όσον αφορά 
τον προγραμματισμό και τη διαχείριση 
για τις Ασφαλείς Κοινωνίες
(συμπεριλαμβανομένων και των πτυχών 
που αφορούν την επιτροπολογία).

Τροπολογία 16

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα 2 – τμήμα 3 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1 – περίπτωση 1 δ (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Ποσοστό των εξαρτημένων αλκοολικών 
στην Ευρώπη/ανά συμμετέχον κράτος

Τροπολογία 17

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα 2 – τμήμα 3 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1 – περίπτωση 1 ε (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Ποσοστό της φτώχειας στην Ευρώπη/ανά 
συμμετέχον κράτος

Τροπολογία 18
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Πρόταση απόφασης
Παράρτημα 2 – τμήμα 3 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1 – περίπτωση 1 στ (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Ποσοστό της ανεργίας στην Ευρώπη/ανά 
συμμετέχον κράτος.
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