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ΣΥΝΤΟΜΗ ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ

Η έρευνα που αφορά την ασφάλεια αποτελεί σημαντική πτυχή του προγράμματος πλαισίου 
για την έρευνα και την καινοτομία «Ορίζοντας 2020» (2014-2020). Στην πρόταση της 
Επιτροπής περιλαμβάνεται στην πρόκληση «Καινοτόμες και ασφαλείς κοινωνίες χωρίς 
αποκλεισμούς» και αποτελεί τμήμα της προτεραιότητας «Κοινωνιακές προκλήσεις». 

Οι ασφαλείς κοινωνίες θα έπρεπε να είναι σε θέση να προστατεύουν την ελευθερία και την 
ασφάλεια της Ευρώπης και των πολιτών της. Η έρευνα και η καινοτομία μπορούν να 
διαδραματίσουν σαφή πρωταγωνιστικό και υποστηρικτικό ρόλο ως στοιχεία που 
διευκολύνουν την ανάπτυξη δυνάμεων, αλλά δεν μπορούν από μόνες τους να εγγυηθούν την 
ασφάλεια. Οι δραστηριότητες έρευνας και καινοτομίας θα πρέπει να αποσκοπούν στην 
πρόληψη, αποτροπή, προετοιμασία για και προστασία από απειλές κατά της ασφάλειας. 
Επιπλέον, η ασφάλεια εμφανίζει θεμελιώδεις προκλήσεις που δεν μπορούν να 
αντιμετωπιστούν ανεξάρτητα και ανά τομέα, αλλά χρειάζονται πιο φιλόδοξες, συντονισμένες 
και ολιστικές προσεγγίσεις. Η έρευνα και η καινοτομία έχουν κεφαλαιώδη σημασία για τον 
τομέα της ασφάλειας και της άμυνας, αποτελώντας τη βάση της ανταγωνιστικότητας και της 
ανθεκτικότητας της ευρωπαϊκής αμυντικής βιομηχανίας. Έχει ιδιαίτερη σημασία για την 
επίτευξη των στόχων της στρατηγικής Ευρώπη 2020.

Εν προκειμένω, ο εισηγητής θεωρεί το άρθρο 16, παράγραφος 2 ιδιαίτερα προβληματικό, 
δεδομένου ότι αναφέρει πως «οι δραστηριότητες έρευνας και καινοτομίας που διεξάγονται 
στο πλαίσιο του προγράμματος πλαισίου «Ορίζοντας 2020» θα έχουν αποκλειστικό επίκεντρο 
τις εφαρμογές πολιτικού χαρακτήρα». Η διατύπωση αυτή θα απέκλειε από το πρόγραμμα 
οποιαδήποτε μορφή έρευνας στον τομέα της άμυνας. Ο εισηγητής φρονεί ότι οι 
δραστηριότητες έρευνας και καινοτομίας που αναπτύσσονται στο πλαίσιο του προγράμματος 
«Ορίζοντας 2020» δεν θα έπρεπε να θα έχουν αποκλειστικό επίκεντρο τις εφαρμογές 
πολιτικού χαρακτήρα, λόγω της σημασίας του αυξανόμενου αριθμού των τεχνολογιών με 
εφαρμογές διπλής χρήσης και της αύξησης της συμπληρωματικότητας και των συνεργειών 
μεταξύ των ευρωπαϊκών ερευνητικών προγραμμάτων άμυνας και πολιτικής ασφάλειας. Για 
το λόγο αυτό, ο εισηγητής τάσσεται υπέρ της τροποποίησης του άρθρου 16, παράγραφος 2, 
ούτως ώστε να είναι δυνατές οι εφαρμογές άμυνας στο πλαίσιο της διπλής χρήσης. 

Το πρόγραμμα «Ορίζοντας 2020» θα πρέπει να υποστηρίζει την έρευνα και την καινοτομία 
που αφορούν την Κοινή Πολιτική Ασφάλειας και Άμυνας, όπως αναφέρεται στο άρθρο 42, 
παράγραφος 2 και στο άρθρο 45 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Για το σκοπό 
αυτό, το πρόγραμμα θα πρέπει να προβλέπει την αντιμετώπιση των απαιτήσεων που 
σχετίζονται με την άμυνα στην έρευνα και την καινοτομία «διπλής χρήσης». Οι 
δραστηριότητες αυτές θα πρέπει να αποσκοπούν στη δημιουργία των ικανοτήτων που είναι 
αναγκαίες για τη διατήρηση της ειρήνης, την πρόληψη των κρίσεων και την ενίσχυση της 
διεθνούς ασφάλειας, καθώς και για δραστηριότητες διαχείρισης των κρίσεων. Κατ’ 
αντιστοιχία, θα πρέπει να αναγνωριστεί ο θεμελιώδης ρόλος του Ευρωπαϊκού Οργανισμού 
Άμυνας, επειδή είναι ο κύριος εταίρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που είναι υπεύθυνος για 
τον εντοπισμό των αναγκών στον τομέα των ικανοτήτων, για τη δημιουργία συνεργειών, την 
αποφυγή αλληλοεπικαλύψεων και την υποστήριξη της τυποποίησης. Για το λόγο αυτό, ο 
Ευρωπαϊκός Οργανισμός Άμυνας και η Επιτροπή, με βάση τα καθήκοντα που τους ανέθεσε 
το Συμβούλιο στα τελευταία συμπεράσματά του, θα μπορούσαν να κληθούν να 
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παρουσιάσουν, έως τα τέλη του έτους, συγκεκριμένες προτάσεις σε αυτόν τον τομέα, 
συμπεριλαμβανομένων των προτάσεων με αντικείμενο την έρευνα και την τεχνολογία. 

Τέλος, ο εισηγητής θα ήθελε να τονίσει τη σημασία της διάρθρωσης και της εφαρμογής του 
προγράμματος «Ορίζοντας 2020». Όσον αφορά την προτεραιότητα «Κοινωνιακές 
προκλήσεις», ενώ τα επιλεγέντα θέματα και οι επιλεγείσες ομάδες δείχνουν να 
ανταποκρίνονται στα σημερινά παγκόσμια προβλήματα, υπάρχουν αμφιβολίες όσον αφορά 
τον προτεινόμενο συνδυασμό θεμάτων στο πλαίσιο της πρόκλησης «Καινοτόμες και 
ασφαλείς κοινωνίες χωρίς αποκλεισμούς». Ο εισηγητής φρονεί ότι η διατήρηση της έρευνας 
με αντικείμενο την ασφάλεια ως ανεξάρτητης συνιστώσας του προγράμματος «Ορίζοντας 
2020» θα εξυπηρετούσε καλύτερα την ασφάλεια και την άμυνα. Επιπλέον, το πεδίο 
εφαρμογής του κεφαλαίου «ασφάλεια» θα πρέπει να διευρυνθεί ώστε να αντανακλά την 
ανάγκη για καινοτομία και μεταφορά τεχνολογίας μεταξύ της πολιτικής και αμυντικής 
βιομηχανίας. Στο πλαίσιο αυτό, η άμυνα ορίζεται ως τρόπος πρόληψης, ούτως ώστε οι 
κοινωνίες να είναι έτοιμες να προλαμβάνουν τις πάσης φύσεως κρίσεις και να αμύνονται 
έναντι αυτών των κρίσεων. Σε κάθε περίπτωση, οι Συνθήκες της Ευρωπαϊκής Ένωσης
προβλέπουν έρευνα στον τομέα της ασφάλειας και της άμυνας. Η υλοποίηση της έρευνας 
αυτής εξαρτάται από την πολιτική βούληση.

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 κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 5 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(5a) Σε διάφορα ψηφίσματα το 
Κοινοβούλιο υπενθύμισε τη σημασία της 
έρευνας και της καινοτομίας στον τομέα 
της ασφάλειας και της άμυνας ως τη 
βάση για την ανταγωνιστικότητα και 
ανθεκτικότητα της ευρωπαϊκής 
αμυντικής βιομηχανίας και τη σημασία 
της για την υλοποίηση των στόχων 
Ευρώπη 2020 για την αειφόρο ανάπτυξη.
Εν προκειμένω, τόνισε τις αμοιβαίες 
ιδρύσεις εταιρειών τεχνοβλαστών, τις 
συμπληρωματικότητες και τις συνέργειες 
ερευνητικών προγραμμάτων πολιτικού 
και αμυντικού χαρακτήρα, επεσήμανε τον 
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θεμελιώδη ρόλο του Ευρωπαϊκού 
Οργανισμού Άμυνας στο συντονισμό και 
τον σχεδιασμό κοινών ερευνητικών 
δραστηριοτήτων με αντικείμενο την 
άμυνα και υπογράμμισε τα οφέλη της 
ερευνητικής συνεργασίας όσον αφορά τη 
βελτιωμένη διαλειτουργικότητα.
Επιπλέον, ενθάρρυνε την Επιτροπή, τον 
Ευρωπαϊκό Οργανισμό Άμυνας και τον 
Ευρωπαϊκό Οργανισμό Διαστήματος να 
επιδιώξουν τον συντονισμό τους στο 
πλαίσιο του Ευρωπαϊκού πλαισίου 
συνεργασίας. Συγκεκριμένα, τόνισε ότι 
κάθε ερευνητική δραστηριότητα με 
αντικείμενο την άμυνα που 
χρηματοδοτείται από την Ένωση θα 
πρέπει να επικεντρωθεί στην ανάπτυξη 
των ικανοτήτων διαχείρισης των κρίσεων 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης και να εστιάσει 
στην έρευνα με εφαρμογές διπλής 
χρήσης, λόγω του γεγονότος ότι το 
στρατιωτικό και μη στρατιωτικό 
προσωπικό είναι εκτεθειμένο σε 
παρόμοιες απειλές, με αποτέλεσμα να 
χρειάζεται συγκρίσιμες ικανότητες.
Τέλος, το Κοινοβούλιο επεσήμανε το 
άρθρο 185 ΣΛΕΕ που προβλέπει 
συμμετοχή της Ευρωπαϊκής Ένωσης στα 
υφιστάμενα προγράμματα έρευνας και 
ανάπτυξης τα οποία αναλαμβάνονται από 
ομάδα κρατών μελών, που θα μπορούσε 
να χρησιμοποιηθεί για την επίσπευση της 
ανάπτυξης των ικανοτήτων που 
χρειάζονται για τις αποστολές και 
επιχειρήσεις οι οποίες διεξάγονται στο 
πλαίσιο της Κοινής Πολιτικής Ασφάλειας 
και Άμυνας.

Τροπολογία 2

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 6 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(6a) Το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης, στα συμπεράσματά του σχετικά 
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με τη συγκέντρωση και την ανταλλαγή 
στρατιωτικών ικανοτήτων, τα οποία 
εκδόθηκαν κατά τη συνεδρίασή του της 
22ας και 23ης Μαρτίου 2012, αναγνώρισε 
τις ευρύτερες συνέπειες της άμυνας στην 
τεχνολογία, την καινοτομία και την 
ανάπτυξη και διαπίστωσε με ανησυχία τη 
συνολική μείωση των επενδύσεων στην 
έρευνα και την τεχνολογία στον τομέα της 
άμυνας και τις επιπτώσεις της στην 
ικανότητα της Ευρώπης να αναπτύξει 
μελλοντικές ικανότητες άμυνας. 
Επανέλαβε δε τη δέσμευσή του για 
συνεργασία στον τομέα της έρευνας και 
της τεχνολογίας. Το Συμβούλιο ενθάρρυνε 
τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Άμυνας και 
την Επιτροπή να συνεχίσουν τις 
συνέργειες με τις ευρωπαϊκές πολιτικές 
και συγκεκριμένα στον τομέα της 
Έρευνας και της Τεχνολογίας, μεταξύ 
άλλων όσον αφορά το νέο ευρωπαϊκό 
πρόγραμμα πλαίσιο έρευνας και 
τεχνολογίας (Ορίζοντας 2020). 
Αιτιολόγησε τις προτάσεις του με το 
επιχείρημα ότι τούτο θα συνέβαλε στην 
ενίσχυση της ευρωπαϊκής βιομηχανικής 
και τεχνολογικής βάσης στον τομέα της 
άμυνας. Επίσης, στη δήλωσή του σχετικά 
με την ενίσχυση των ικανοτήτων της 
11ης Δεκεμβρίου 2008, το Συμβούλιο της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης υπογράμμισε ότι η 
έρευνα και η τεχνολογία έχουν ζωτική 
σημασία τόσο για την απόκτηση των 
αναγκαίων ικανοτήτων όσο και για το 
μέλλον της ευρωπαϊκής αμυντικής 
βιομηχανία και την παγκόσμια 
ανταγωνιστικότητά της. Επιπλέον, 
εξέφρασε την επιθυμία του να συνεχιστεί 
η εξασφάλιση των συνεργειών μεταξύ 
των δραστηριοτήτων που αναπτύσσονται 
στο πλαίσιο του προγράμματος έρευνας 
και τεχνολογίας και του τομέα της 
άμυνας, ούτως ώστε να αντικατοπτριστεί 
ο διττός χαρακτήρας των τεχνολογιών 
πολιτικού και αμυντικού χαρακτήρα.
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Τροπολογία 3

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 11

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

11. Το πρόγραμμα πλαίσιο «Ορίζοντας 
2020» για την έρευνα και την καινοτομία 
στην Ευρωπαϊκή Ένωση (εφεξής 
πρόγραμμα πλαίσιο «Ορίζοντας 2020») 
επικεντρώνεται σε τρεις προτεραιότητες, 
ήτοι στην παραγωγή επιστήμης αριστείας 
προκειμένου να ενισχυθεί η παγκόσμιας 
κλάσης αριστεία της Ένωσης στην 
επιστήμη, στην προώθηση της 
βιομηχανικής υπεροχής για τη στήριξη των 
επιχειρήσεων, συμπεριλαμβανομένων των 
μικρομεσαίων επιχειρήσεων (ΜΜΕ) και 
της καινοτομίας, και στην ανταπόκριση 
στις κοινωνιακές προκλήσεις προκειμένου 
να αντιμετωπιστούν άμεσα οι προκλήσεις 
που προσδιορίζονται στη στρατηγική 
«Ευρώπη 2020» με τη στήριξη 
δραστηριοτήτων που καλύπτουν ολόκληρο 
το φάσμα από την έρευνα έως την αγορά. 
Το πρόγραμμα πλαίσιο «Ορίζοντας 2020» 
πρέπει να στηρίζει όλες τις φάσεις της 
αλυσίδας καινοτομίας, ιδίως τις 
δραστηριότητες που βρίσκονται εγγύτερα 
στην αγορά, συμπεριλαμβανομένων των 
καινοτόμων χρηματοδοτικών μέσων, 
καθώς και την μη τεχνολογική και 
κοινωνική καινοτομία, και έχει σκοπό να 
ικανοποιήσει τις ερευνητικές ανάγκες ενός 
ευρέος φάσματος πολιτικών της Ένωσης, 
δίνοντας έμφαση στην όσο το δυνατόν 
ευρύτερη χρήση και διάδοση των γνώσεων 
που παράγονται από τις στηριζόμενες 
δραστηριότητες έως την εμπορική τους 
εκμετάλλευση. Οι προτεραιότητες του 
προγράμματος πλαισίου «Ορίζοντας 2020» 
πρέπει επίσης να στηρίζονται μέσω ενός 
προγράμματος δυνάμει της Συνθήκης 
Ευρατόμ με αντικείμενο την πυρηνική 
έρευνα και κατάρτιση.

11. Το πρόγραμμα πλαίσιο «Ορίζοντας 
2020» για την έρευνα και την καινοτομία 
στην Ευρωπαϊκή Ένωση (εφεξής 
πρόγραμμα πλαίσιο «Ορίζοντας 2020») 
επικεντρώνεται σε τρεις προτεραιότητες, 
ήτοι στην παραγωγή επιστήμης αριστείας 
προκειμένου να ενισχυθεί η παγκόσμιας 
κλάσης αριστεία της Ένωσης στην 
επιστήμη, στην προώθηση της 
βιομηχανικής υπεροχής για τη στήριξη των 
επιχειρήσεων, συμπεριλαμβανομένων των 
μικρομεσαίων επιχειρήσεων (ΜΜΕ) και 
της καινοτομίας, και στην ανταπόκριση 
στις κοινωνιακές προκλήσεις προκειμένου 
να αντιμετωπιστούν άμεσα οι προκλήσεις 
που προσδιορίζονται στη στρατηγική 
«Ευρώπη 2020» με τη στήριξη 
δραστηριοτήτων που καλύπτουν ολόκληρο 
το φάσμα από την έρευνα έως την αγορά.
Το πρόγραμμα πλαίσιο «Ορίζοντας 2020» 
πρέπει να στηρίζει όλες τις φάσεις της 
αλυσίδας καινοτομίας, ιδίως τις 
δραστηριότητες που βρίσκονται εγγύτερα 
στην αγορά, συμπεριλαμβανομένων των 
καινοτόμων χρηματοδοτικών μέσων, 
καθώς και την μη τεχνολογική και 
κοινωνική καινοτομία, και έχει σκοπό να 
ικανοποιήσει τις ερευνητικές ανάγκες ενός 
ευρέος φάσματος πολιτικών της Ένωσης, 
δίνοντας έμφαση στην όσο το δυνατόν 
ευρύτερη χρήση και διάδοση των γνώσεων 
που παράγονται από τις στηριζόμενες 
δραστηριότητες έως την εμπορική τους 
εκμετάλλευση. Τούτο συμπεριλαμβάνει 
έρευνα που θα υποστηρίζει τα 
συμφέροντα ασφάλειας και άμυνας της 
Ένωσης και των κρατών μελών της. Οι 
προτεραιότητες του προγράμματος 
πλαισίου «Ορίζοντας 2020» πρέπει επίσης 
να στηρίζονται μέσω ενός προγράμματος 
δυνάμει της Συνθήκης Ευρατόμ με 
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αντικείμενο την πυρηνική έρευνα και 
κατάρτιση.

Τροπολογία 4

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 26

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(26) Για να επιτευχθεί ο μέγιστος 
αντίκτυπος, το πρόγραμμα πλαίσιο
«Ορίζοντας 2020» πρέπει να αναπτύξει 
στενές συνέργειες με άλλα προγράμματα 
της Ένωσης σε τομείς όπως η εκπαίδευση, 
το διάστημα, το περιβάλλον, η 
ανταγωνιστικότητα και οι ΜΜΕ, η 
εσωτερική ασφάλεια, ο πολιτισμός και τα 
μέσα μαζικής επικοινωνίας, και με τα 
ταμεία για την πολιτική συνοχής και την 
πολιτική για την αγροτική ανάπτυξη, τα 
οποία μπορούν να συμβάλλουν ειδικά στην 
ενίσχυση των εθνικών και περιφερειακών 
δυνατοτήτων έρευνας και καινοτομίας στο
πλαίσιο έξυπνων στρατηγικών 
εξειδίκευσης.

(26) Για να επιτευχθεί ο μέγιστος 
αντίκτυπος, το πρόγραμμα πλαίσιο
«Ορίζοντας 2020» πρέπει να αναπτύξει 
στενές συνέργειες με άλλα προγράμματα 
της Ένωσης σε τομείς όπως η εκπαίδευση, 
το διάστημα, η δορυφορική παγκόσμια 
πλοήγηση και η παγκόσμια 
παρακολούθηση, το περιβάλλον, η 
ανταγωνιστικότητα και οι ΜΜΕ, η 
εσωτερική ασφάλεια, ο πολιτισμός και τα 
μέσα μαζικής επικοινωνίας, και με τα 
ταμεία για την πολιτική συνοχής και την 
πολιτική για την αγροτική ανάπτυξη, τα 
οποία μπορούν να συμβάλλουν ειδικά στην 
ενίσχυση των εθνικών και περιφερειακών 
δυνατοτήτων έρευνας και καινοτομίας στο 
πλαίσιο έξυπνων στρατηγικών 
εξειδίκευσης.

Τροπολογία 5

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 26

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(26) Για να επιτευχθεί ο μέγιστος 
αντίκτυπος, το πρόγραμμα πλαίσιο
«Ορίζοντας 2020» πρέπει να αναπτύξει 
στενές συνέργειες με άλλα προγράμματα 
της Ένωσης σε τομείς όπως η εκπαίδευση, 
το διάστημα, το περιβάλλον, η 
ανταγωνιστικότητα και οι ΜΜΕ, η 
εσωτερική ασφάλεια, ο πολιτισμός και τα 

(26) Για να επιτευχθεί ο μέγιστος 
αντίκτυπος, το πρόγραμμα πλαίσιο
«Ορίζοντας 2020» πρέπει να αναπτύξει 
στενές συνέργειες με άλλα προγράμματα 
της Ένωσης σε τομείς όπως η εκπαίδευση, 
το διάστημα, το περιβάλλον, η 
ανταγωνιστικότητα και οι ΜΜΕ, η 
εσωτερική και εξωτερική ασφάλεια, οι 
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μέσα μαζικής επικοινωνίας, και με τα 
ταμεία για την πολιτική συνοχής και την 
πολιτική για την αγροτική ανάπτυξη, τα 
οποία μπορούν να συμβάλλουν ειδικά στην
ενίσχυση των εθνικών και περιφερειακών 
δυνατοτήτων έρευνας και καινοτομίας στο 
πλαίσιο έξυπνων στρατηγικών 
εξειδίκευσης.

πολιτικές άμυνας, ο πολιτισμός και τα 
μέσα μαζικής επικοινωνίας, και με τα 
ταμεία για την πολιτική συνοχής και την 
πολιτική για την αγροτική ανάπτυξη, τα 
οποία μπορούν να συμβάλλουν ειδικά στην 
ενίσχυση των εθνικών και περιφερειακών 
δυνατοτήτων έρευνας και καινοτομίας στο 
πλαίσιο έξυπνων στρατηγικών 
εξειδίκευσης.

Τροπολογία 6

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 26 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Το πρόγραμμα «Ορίζοντας 2020» θα 
πρέπει να υποστηρίζει την έρευνα και την 
καινοτομία που αφορούν την Κοινή 
Πολιτική Ασφάλειας και Άμυνας, όπως 
αναφέρεται στο άρθρο 42, παράγραφος 3 
και στο άρθρο 45 της Συνθήκης για την 
Ευρωπαϊκή Ένωση. Για το σκοπό αυτό, 
το πρόγραμμα θα πρέπει να αφορά τις 
συναφείς με την άμυνα απαιτήσεις στην 
έρευνα και την καινοτομία «διπλής 
χρήσης» και θα πρέπει να καθιερώνει 
επικεντρωμένες σε ειδικούς στόχους 
κοινές δραστηριότητες έρευνας και 
ανάπτυξης, με βάση το άρθρο 185 ΣΛΕΕ. 
Οι δραστηριότητες αυτές θα πρέπει να 
αποσκοπούν στη δημιουργία των 
ικανοτήτων που είναι αναγκαίες για τη 
διατήρηση της ειρήνης, την πρόληψη των 
κρίσεων και την ενίσχυση της διεθνούς 
ασφάλειας, καθώς και για 
δραστηριότητες διαχείρισης των 
κρίσεων. Θα πρέπει να αναγνωριστεί ο 
ρόλος του Ευρωπαϊκού Οργανισμού 
Άμυνας εν προκειμένω.
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Τροπολογία 7

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 28

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(28) Με στόχο να επιτευχθεί ο 
μεγαλύτερος δυνατός αντίκτυπος της 
χρηματοδότησης της Ένωσης, το 
πρόγραμμα πλαίσιο «Ορίζοντας 2020» 
πρόκειται να αναπτύξει στενότερες 
συνέργειες με εθνικά και περιφερειακά 
προγράμματα που υποστηρίζουν την 
έρευνα και την καινοτομία, οι οποίες 
μπορούν επίσης να λάβουν τη μορφή 
συμπράξεων μεταξύ δημοσίων φορέων.

(28) Με στόχο να επιτευχθεί ο 
μεγαλύτερος δυνατός αντίκτυπος της 
χρηματοδότησης της Ένωσης, το 
πρόγραμμα πλαίσιο «Ορίζοντας 2020» 
πρόκειται να αναπτύξει στενότερες 
συνέργειες με διεθνή, εθνικά και 
περιφερειακά προγράμματα που 
υποστηρίζουν την έρευνα και την 
καινοτομία, οι οποίες μπορούν επίσης να 
λάβουν τη μορφή συμπράξεων μεταξύ 
δημοσίων φορέων.

Τροπολογία 8

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 28

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(28) Με στόχο να επιτευχθεί ο 
μεγαλύτερος δυνατός αντίκτυπος της 
χρηματοδότησης της Ένωσης, το 
πρόγραμμα πλαίσιο «Ορίζοντας 2020» 
πρόκειται να αναπτύξει στενότερες 
συνέργειες με εθνικά και περιφερειακά 
προγράμματα που υποστηρίζουν την 
έρευνα και την καινοτομία, οι οποίες 
μπορούν επίσης να λάβουν τη μορφή 
συμπράξεων μεταξύ δημοσίων φορέων. 

(28) Με στόχο να επιτευχθεί ο 
μεγαλύτερος δυνατός αντίκτυπος της 
χρηματοδότησης της Ένωσης, το 
πρόγραμμα πλαίσιο «Ορίζοντας 2020» 
πρόκειται να αναπτύξει στενότερες 
συνέργειες με εθνικά και περιφερειακά 
προγράμματα που υποστηρίζουν την 
έρευνα και την καινοτομία, οι οποίες 
μπορούν επίσης να λάβουν τη μορφή 
συμπράξεων μεταξύ δημοσίων φορέων. 
Τούτο θα πρέπει να περιλαμβάνει 
συνέργειες μεταξύ των τεχνολογιών 
πολιτικού και αμυντικού χαρακτήρα, και 
συγκεκριμένα μέσω της διευκόλυνσης της 
έρευνας και της καινοτομίας «διπλής 
χρήσης» και της γεφύρωσης του 
χάσματος των τεχνολογιών.
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Τροπολογία 9

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 30

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(30) Το πρόγραμμα πλαίσιο «Ορίζοντας 
2020» πρέπει να προωθεί τη συνεργασία 
με τρίτες χώρες με βάση το κοινό 
συμφέρον και το αμοιβαίο όφελος. Η 
διεθνής συνεργασία στην επιστήμη, την 
τεχνολογία και την καινοτομία πρέπει να 
έχει ως στόχο να συμβάλλει στην επίτευξη 
των στόχων της στρατηγικής «Ευρώπη 
2020» για την ενίσχυση της 
ανταγωνιστικότητας, να συμβάλλει στην 
αντιμετώπιση των κοινωνιακών 
προκλήσεων και να στηρίζει τις εξωτερικές 
και αναπτυξιακές πολιτικές της Ένωσης, 
μεταξύ άλλων, μέσω της ανάπτυξης 
συνεργειών με εξωτερικά προγράμματα 
και συμβάλλοντας στις διεθνείς δεσμεύσεις 
της Ένωσης, όπως η επίτευξη των 
Αναπτυξιακών Στόχων της Χιλιετίας.

(30) Το πρόγραμμα πλαίσιο «Ορίζοντας 
2020» πρέπει να προωθεί τη συνεργασία 
με τρίτες χώρες με βάση το κοινό 
συμφέρον και το αμοιβαίο όφελος. Η 
διεθνής συνεργασία στην επιστήμη, την 
τεχνολογία και την καινοτομία πρέπει να 
έχει ως στόχο να συμβάλλει στην επίτευξη 
των στόχων της στρατηγικής «Ευρώπη 
2020» για την ενίσχυση της 
ανταγωνιστικότητας, να συμβάλλει στην 
αντιμετώπιση των κοινωνιακών 
προκλήσεων και να στηρίζει τις εξωτερικές 
και αναπτυξιακές πολιτικές της Ένωσης, 
μεταξύ άλλων, μέσω της ανάπτυξης 
συνεργειών με εξωτερικά προγράμματα 
και συμβάλλοντας στις διεθνείς δεσμεύσεις 
της Ένωσης, όπως η επίτευξη των 
Αναπτυξιακών Στόχων της Χιλιετίας. 
Οποιαδήποτε μορφή συνεργασίας με 
τρίτες χώρες θα έπρεπε να λαμβάνει 
υπόψη της τα συμφέροντα ασφάλειας και 
άμυνας της Ένωσης και των κρατών 
μελών της. 

Τροπολογία 10

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 12 - παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Για την υλοποίηση του προγράμματος 
πλαισίου «Ορίζοντας 2020» πρέπει να 
λαμβάνονται υπόψη οι συμβουλές και οι 
εισηγήσεις που παρέχονται από: 
συμβουλευτικές ομάδες ανεξάρτητων 
εμπειρογνωμόνων υψηλού επιπέδου που 
έχουν συσταθεί από την Επιτροπή· δομές 
διαλόγου που έχουν συσταθεί βάσει 
διεθνών επιστημονικών και τεχνολογικών 

1. Για την υλοποίηση του προγράμματος 
πλαισίου «Ορίζοντας 2020» πρέπει να 
λαμβάνονται υπόψη οι συμβουλές και οι 
εισηγήσεις που παρέχονται από: 
συμβουλευτικές ομάδες ανεξάρτητων 
εμπειρογνωμόνων υψηλού επιπέδου που 
έχουν συσταθεί από την Επιτροπή· δομές 
διαλόγου που έχουν συσταθεί βάσει 
διεθνών επιστημονικών και τεχνολογικών 
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συμφωνιών· μελλοντοστρεφείς 
δραστηριότητες· στοχευμένες δημόσιες 
διαβουλεύσεις· και διαφανείς και 
διαδραστικές διαδικασίες που 
εξασφαλίζουν τη στήριξη στην υπεύθυνη 
έρευνα και καινοτομία.

συμφωνιών· μελλοντοστρεφείς 
δραστηριότητες· στοχευμένες δημόσιες 
διαβουλεύσεις· και διαφανείς και 
διαδραστικές διαδικασίες που 
εξασφαλίζουν τη στήριξη στην υπεύθυνη 
έρευνα και καινοτομία. Εφόσον 
χρειάζεται, θα παρέχονται επίσης 
συμβουλές από δημόσιες υπηρεσίες, όπως 
η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής 
Δράσης.

Τροπολογία 11

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 12 - παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(2) Επίσης, λαμβάνονται πλήρως υπόψη οι 
σχετικές πτυχές των θεματολογίων έρευνας 
και καινοτομίας που καταρτίστηκαν από 
τις Ευρωπαϊκές Τεχνολογικές Πλατφόρμες, 
τις Πρωτοβουλίες Κοινού 
Προγραμματισμού και τις Ευρωπαϊκές 
Συμπράξεις Καινοτομίας.

(2) Επίσης, λαμβάνονται πλήρως υπόψη οι 
σχετικές πτυχές των θεματολογίων έρευνας 
και καινοτομίας που καταρτίστηκαν από 
τις Ευρωπαϊκές Τεχνολογικές Πλατφόρμες, 
τις Πρωτοβουλίες Κοινού 
Προγραμματισμού, τις Ευρωπαϊκές 
Συμπράξεις Καινοτομίας και τους 
ευρωπαϊκούς φορείς που ασχολούνται με 
ερευνητικά προγράμματα, όπως η 
Ευρωπαϊκός Οργανισμός Άμυνας και ο 
Ευρωπαϊκός Οργανισμός Διαστήματος.

Τροπολογία 12

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 12 - παράγραφος 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(2α) Πρέπει να αποκλειστεί οποιαδήποτε 
σύγκρουση συμφερόντων μεταξύ ενός 
συμβουλευτικού ρόλου και της 
συμμετοχής στο πρόγραμμα «Ορίζοντας 
2020».
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Τροπολογία 13

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 13 - παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Διασυνδέσεις και διεπαφές 
πραγματοποιούνται εντός και μεταξύ των 
προτεραιοτήτων του προγράμματος 
πλαισίου «Ορίζοντας 2020». Ιδιαίτερη 
προσοχή πρέπει να δοθεί εν προκειμένω 
στην ανάπτυξη και εφαρμογή των κύριων 
γενικής εφαρμογής και βιομηχανικών 
τεχνολογιών, στην γεφύρωση του 
χάσματος μεταξύ ανακάλυψης και 
εφαρμογής στην αγορά, στη 
διεπιστημονική έρευνα και καινοτομία, 
στις κοινωνικές, οικονομικές και 
ανθρωπιστικές επιστήμες, στην προώθηση 
της επίτευξης και της λειτουργίας του 
ΕΧΕ, στη συνεργασία με τρίτες χώρες, 
στην υπεύθυνη έρευνα και καινοτομία, 
συμπεριλαμβανομένης της ισότητας των 
δύο φύλων, και στην ενίσχυση της 
ελκυστικότητας του επαγγέλματος του 
ερευνητή και στη διευκόλυνση της 
διασυνοριακής και διατομεακής 
κινητικότητας των ερευνητών.

1. Διασυνδέσεις και διεπαφές 
πραγματοποιούνται εντός και μεταξύ των 
προτεραιοτήτων του προγράμματος 
πλαισίου «Ορίζοντας 2020». Ιδιαίτερη 
προσοχή πρέπει να δοθεί εν προκειμένω 
στην ανάπτυξη και εφαρμογή των κύριων 
γενικής εφαρμογής και βιομηχανικών 
τεχνολογιών, στην γεφύρωση του 
χάσματος μεταξύ ανακάλυψης και 
εφαρμογής στην αγορά, στη 
διεπιστημονική έρευνα και καινοτομία, 
στις κοινωνικές, οικονομικές και 
ανθρωπιστικές επιστήμες, στην προώθηση 
της επίτευξης και της λειτουργίας του 
ΕΧΕ, στη συνεργασία με τρίτες χώρες, 
στην υπεύθυνη έρευνα και καινοτομία, 
συμπεριλαμβανομένης της ισότητας των 
δύο φύλων, και στην ενίσχυση της 
ελκυστικότητας του επαγγέλματος του 
ερευνητή και στη διευκόλυνση της 
διασυνοριακής και διατομεακής 
κινητικότητας των ερευνητών, καθώς και 
στις συνέργειες μεταξύ των τεχνολογιών 
πολιτικού και αμυντικού χαρακτήρα, 
συγκεκριμένα μέσω της διευκόλυνσης 
της έρευνας και τεχνολογίας «διπλής 
χρήσης» και της γεφύρωσης του 
χάσματος των τεχνολογιών.

Τροπολογία 14

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 13 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Διασυνδέσεις και διεπαφές 
πραγματοποιούνται εντός και μεταξύ των 
προτεραιοτήτων του προγράμματος 
πλαισίου «Ορίζοντας 2020». Ιδιαίτερη 

1. Διασυνδέσεις και διεπαφές 
πραγματοποιούνται εντός και μεταξύ των 
προτεραιοτήτων του προγράμματος 
πλαισίου «Ορίζοντας 2020». Ιδιαίτερη 
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προσοχή πρέπει να δοθεί εν προκειμένω 
στην ανάπτυξη και εφαρμογή των κύριων 
γενικής εφαρμογής και βιομηχανικών 
τεχνολογιών, στην γεφύρωση του 
χάσματος μεταξύ ανακάλυψης και 
εφαρμογής στην αγορά, στη 
διεπιστημονική έρευνα και καινοτομία, 
στις κοινωνικές, οικονομικές και 
ανθρωπιστικές επιστήμες, στην προώθηση 
της επίτευξης και της λειτουργίας του 
ΕΧΕ, στη συνεργασία με τρίτες χώρες, 
στην υπεύθυνη έρευνα και καινοτομία, 
συμπεριλαμβανομένης της ισότητας των 
δύο φύλων, και στην ενίσχυση της 
ελκυστικότητας του επαγγέλματος του 
ερευνητή και στη διευκόλυνση της 
διασυνοριακής και διατομεακής 
κινητικότητας των ερευνητών.

προσοχή πρέπει να δοθεί εν προκειμένω 
στην ανάπτυξη και εφαρμογή των κύριων 
γενικής εφαρμογής και βιομηχανικών 
τεχνολογιών, στην γεφύρωση του 
χάσματος μεταξύ ανακάλυψης και 
εφαρμογής στην αγορά, στη 
διεπιστημονική έρευνα και καινοτομία, 
στις κοινωνικές, οικονομικές και 
ανθρωπιστικές επιστήμες, στην προώθηση 
της επίτευξης και της λειτουργίας του 
ΕΧΕ, στη συνεργασία με τρίτες χώρες, 
στην υπεύθυνη έρευνα και καινοτομία, 
συμπεριλαμβανομένης της ισότητας των 
δύο φύλων, στην ενίσχυση της 
ελκυστικότητας του επαγγέλματος του 
ερευνητή, στη διευκόλυνση της 
διασυνοριακής και διατομεακής 
κινητικότητας των ερευνητών και στη 
διασφάλιση επαρκούς τεχνολογικής 
ανεξαρτησίας σε ευρωπαϊκή επίπεδο.

Τροπολογία 15

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 16 – παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1a. Το πρόγραμμα πλαίσιο «Ορίζοντας 
2020» εξαιρεί τις νομικές οντότητες 
(συμπεριλαμβανομένων τυχόν 
συνδεδεμένων οντοτήτων), των οποίων η 
συμμετοχή, λόγω των στόχων που 
επιδιώκουν, του τόπου εγκατάστασής 
τους, της φύσης ή της έδρας των 
δραστηριοτήτων τους, θα ανάγκαζε την 
Ένωση να αναγνωρίσει ως νόμιμη ή να 
χορηγήσει ενίσχυση ή συνδρομή για τη 
διατήρηση μιας κατάστασης που 
προκλήθηκε λόγω σοβαρής παραβίασης 
του διεθνούς δικαίου 
(συμπεριλαμβανομένου του διεθνούς 
ανθρωπιστικού δικαίου), εφόσον η εν 
λόγω παραβίαση έχει προσδιορισθεί με 
ψήφισμα του Συμβουλίου Ασφαλείας των 
Ηνωμένων Εθνών ή με απόφαση ή 
συμβουλευτική γνωμοδότηση του 
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Διεθνούς Δικαστηρίου.

Τροπολογία 16

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 16 - παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Οι δραστηριότητες έρευνας και 
καινοτομίας που διεξάγονται στο πλαίσιο 
του προγράμματος πλαισίου «Ορίζοντας 
2020» θα έχουν αποκλειστικό επίκεντρο 
τις εφαρμογές πολιτικού χαρακτήρα.

Οι δραστηριότητες έρευνας και 
καινοτομίας που διεξάγονται στο πλαίσιο 
του προγράμματος πλαισίου «Ορίζοντας 
2020» θα επικεντρωθούν κατά πρώτο 
λόγο στις εφαρμογές πολιτικού 
χαρακτήρα.

Τροπολογία 17

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 21 - παράγραφος 1 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(γ) στήριξη των στόχων της εξωτερικής και 
της αναπτυξιακής πολιτικής της Ένωσης 
και συμπλήρωση των προγραμμάτων της 
εξωτερικής και της αναπτυξιακής 
πολιτικής. 

(γ) στήριξη των στόχων της εξωτερικής και 
της αναπτυξιακής πολιτικής της Ένωσης 
και συμπλήρωση των προγραμμάτων της 
εξωτερικής και της αναπτυξιακής 
πολιτικής. Οποιαδήποτε μορφή 
συνεργασίας με τρίτες χώρες λαμβάνει 
υπόψη της τα συμφέροντα ασφάλειας και 
άμυνας της Ένωσης και των κρατών 
μελών της.

Τροπολογία 18

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 21 - παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(3) Επιπλέον, οι οριζόντιες και οι 
εγκάρσιες δραστηριότητες για την 
προώθηση της στρατηγικής ανάπτυξης της
διεθνούς συνεργασίας θα υλοποιηθούν στο 
πλαίσιο του προγράμματος πλαισίου 

(3) Επιπλέον, οι οριζόντιες και οι 
εγκάρσιες δραστηριότητες για την 
προώθηση της στρατηγικής ανάπτυξης της 
συνεργασίας και οι δραστηριότητες για 
την προώθηση των συνεργιών με 
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«Ορίζοντας 2020» δυνάμει του ειδικού 
στόχου «Καινοτόμες και ασφαλείς
κοινωνίες χωρίς αποκλεισμούς» όπως 
αναφέρεται στο σημείο 6.3.2 στοιχείο δ) 
του μέρους III του παραρτήματος I.

ερευνητικά προγράμματα άλλων 
οργανισμών, όπως ο Ευρωπαϊκός 
Οργανισμός Άμυνας και ο Ευρωπαϊκός 
Οργανισμός Διαστήματος, θα 
υλοποιηθούν στο πλαίσιο των στόχων 
«Ευρώπη σε έναν μεταβαλλόμενο κόσμο -
καινοτόμες κοινωνίες χωρίς 
αποκλεισμούς» και «Ασφαλείς κοινωνίες -
Προστασία της ελευθερίας και της 
ασφάλειας της Ευρώπης και των πολιτών 
της» που αναφέρονται αντιστοίχως στα 
σημεία 6.3.2 στοιχείο δ) και 6.3.3 στοιχεία 
α) έως ε) του μέρους III του παραρτήματος 
I.

Τροπολογία 19

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 25 - παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Η Επιτροπή υποβάλλει εκθέσεις και 
διαδίδει τα αποτελέσματα της εν λόγω 
παρακολούθησης.

2. Η Επιτροπή υποβάλλει εκθέσεις και 
διαδίδει τα αποτελέσματα της εν λόγω 
παρακολούθησης. Συγκεκριμένα, 
διαβιβάζονται στο Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο, την 
Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή και 
την Επιτροπή των Περιφερειών.

Τροπολογία 20

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα Ι Γενικές γραμμές των ειδικών στόχων και δραστηριοτήτων – παράγραφος 
14 – στοιχείο στ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(στ) Καινοτόμες και ασφαλείς κοινωνίες 
χωρίς αποκλεισμούς.

(στ) Ευρώπη σε έναν μεταβαλλόμενο 
κόσμο - καινοτόμες κοινωνίες χωρίς 
αποκλεισμούς
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Τροπολογία 21

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα Ι Γενικές γραμμές των ειδικών στόχων και δραστηριοτήτων – παράγραφος 
14 – στοιχείο στ α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(fa) Ασφαλείς κοινωνίες - Προστασία της 
ελευθερίας και της ασφάλειας της 
Ευρώπης και των πολιτών της

Τροπολογία 22

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα Ι Γενικές γραμμές των ειδικών στόχων και δραστηριοτήτων – παράγραφος 
16 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Οι κοινωνικές και ανθρωπιστικές 
επιστήμες θα αποτελούν αναπόσπαστο 
μέρος των δραστηριοτήτων για την 
αντιμετώπιση όλων των προκλήσεων. 
Επιπλέον, η υποστηριζόμενη ανάπτυξη των 
εν λόγω επιστημονικών κλάδων θα 
στηριχθεί στο πλαίσιο του ειδικού στόχου
«Καινοτόμες και ασφαλείς κοινωνίες 
χωρίς αποκλεισμούς». Η στήριξη θα 
επικεντρωθεί επίσης στην παροχή ισχυρής 
βάσης στοιχείων για τη χάραξη πολιτικής 
σε διεθνές, ενωσιακό, εθνικό και 
περιφερειακό επίπεδο. Δεδομένου του 
παγκόσμιου χαρακτήρα πολλών 
προκλήσεων, η στρατηγική συνεργασία με 
τρίτες χώρες θα αποτελεί αναπόσπαστο 
μέρος κάθε πρόκλησης. Επιπλέον, θα 
παρασχεθεί εγκάρσια στήριξη για διεθνή 
συνεργασία στο πλαίσιο του ειδικού 
στόχου «Καινοτόμες και ασφαλείς
κοινωνίες χωρίς αποκλεισμούς».

Οι κοινωνικές και ανθρωπιστικές 
επιστήμες θα αποτελούν αναπόσπαστο 
μέρος των δραστηριοτήτων για την 
αντιμετώπιση όλων των προκλήσεων. 
Επιπλέον, η υποστηριζόμενη ανάπτυξη των 
εν λόγω επιστημονικών κλάδων θα 
στηριχθεί στο πλαίσιο του ειδικού στόχου
«Ευρώπη σε έναν μεταβαλλόμενο κόσμο -
καινοτόμες κοινωνίες χωρίς 
αποκλεισμούς». Η στήριξη θα 
επικεντρωθεί επίσης στην παροχή ισχυρής 
βάσης στοιχείων για τη χάραξη πολιτικής 
σε διεθνές, ενωσιακό, εθνικό και 
περιφερειακό επίπεδο. Δεδομένου του 
παγκόσμιου χαρακτήρα πολλών 
προκλήσεων, η στρατηγική συνεργασία με 
τρίτες χώρες θα αποτελεί αναπόσπαστο 
μέρος κάθε πρόκλησης. Επιπλέον, θα 
παρασχεθεί εγκάρσια στήριξη για διεθνή 
συνεργασία στο πλαίσιο του ειδικού 
στόχου «Ευρώπη σε έναν μεταβαλλόμενο 
κόσμο - καινοτόμες κοινωνίες χωρίς 
αποκλεισμούς».
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Τροπολογία 23

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα Ι Γενικές γραμμές των ειδικών στόχων και δραστηριοτήτων – παράγραφος 
17 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Ο ειδικός στόχος «Καινοτόμες και 
ασφαλείς κοινωνίες χωρίς αποκλεισμούς» 
περιλαμβάνει επίσης μια δραστηριότητα 
για «τη γεφύρωση του χάσματος μεταξύ 
έρευνας και καινοτομίας» με ειδικά μέτρα 
για την προώθηση της αριστείας στις 
λιγότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες της 
Ένωσης.

Ο ειδικός στόχος «Ευρώπη σε έναν 
μεταβαλλόμενο κόσμο - καινοτόμες 
κοινωνίες χωρίς αποκλεισμούς» 
περιλαμβάνει επίσης μια δραστηριότητα 
για «τη γεφύρωση του χάσματος μεταξύ 
έρευνας και καινοτομίας» με ειδικά μέτρα 
για την προώθηση της αριστείας στις 
λιγότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες της 
Ένωσης.

Τροπολογία 24

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα I - Μέρος II - σημείο 1 – παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Οι εν λόγω δραστηριότητες θα 
συμβάλλουν στην επίτευξη των στόχων 
των εμβληματικών πρωτοβουλιών της 
στρατηγικής «Ευρώπη 2020»: «Ένωση 
Καινοτομίας», «Μια Ευρώπη με αποδοτική 
χρήση των πόρων», «Μια βιομηχανική 
πολιτική για την εποχή της 
παγκοσμιοποίησης», «Ψηφιακό 
θεματολόγιο για την Ευρώπη», καθώς και 
στην επίτευξη των στόχων της
διαστημικής πολιτικής της Ένωσης.

Οι εν λόγω δραστηριότητες θα 
συμβάλλουν στην επίτευξη των στόχων 
των εμβληματικών πρωτοβουλιών της
στρατηγικής «Ευρώπη 2020»: «Ένωση 
Καινοτομίας», «Μια Ευρώπη με αποδοτική 
χρήση των πόρων», «Μια βιομηχανική 
πολιτική για την εποχή της 
παγκοσμιοποίησης», «Ψηφιακό 
θεματολόγιο για την Ευρώπη», καθώς και 
στην επίτευξη των στόχων των 
εμβληματικών διαστημικών
προγραμμάτων της Ένωσης Galileo και 
GMES.
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Τροπολογία 25

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα I - Μέρος II - σημείο 1.6.3 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(γ) Μπορεί να επιτευχθεί σημαντική 
αύξηση της εκμετάλλευσης δεδομένων από 
ευρωπαϊκούς δορυφόρους εάν 
καταβληθούν συνδυασμένες προσπάθειες 
για τον συντονισμό και την οργάνωση της 
επεξεργασίας, επικύρωσης και 
τυποποίησης διαστημικών δεδομένων. Οι 
καινοτομίες στο χειρισμό και τη διάδοση 
δεδομένων μπορούν επίσης να 
εξασφαλίσουν υψηλότερες αποδόσεις των 
επενδύσεων σε διαστημική υποδομή και να 
συμβάλλουν στην αντιμετώπιση 
κοινωνιακών προκλήσεων, ιδίως εάν 
συντονιστούν στο πλαίσιο παγκόσμιας 
προσπάθειας, όπως μέσω του Παγκόσμιου 
Δικτύου Συστημάτων Γεωσκόπησης, του 
ευρωπαϊκού προγράμματος πλοήγησης 
μέσω δορυφόρου Galileo ή της 
Διακυβερνητικής Επιτροπής για την 
Κλιματική Αλλαγή (IPCC) για ζητήματα 
σχετικά με την αλλαγή του κλίματος.

γ) Μπορεί να επιτευχθεί σημαντική 
αύξηση της εκμετάλλευσης δεδομένων από 
ευρωπαϊκούς δορυφόρους εάν 
καταβληθούν συνδυασμένες προσπάθειες 
για τον συντονισμό και την οργάνωση της 
επεξεργασίας, επικύρωσης και 
τυποποίησης διαστημικών δεδομένων. Οι 
καινοτομίες στο χειρισμό και τη διάδοση 
δεδομένων μπορούν επίσης να 
εξασφαλίσουν υψηλότερες αποδόσεις των 
επενδύσεων σε διαστημική υποδομή και να 
συμβάλλουν στην αντιμετώπιση 
κοινωνιακών προκλήσεων, ιδίως εάν 
συντονιστούν στο πλαίσιο παγκόσμιας 
προσπάθειας, όπως μέσω του Παγκόσμιου 
Δικτύου Συστημάτων Γεωσκόπησης και 
της συνεισφοράς της Ένωσης στο GMES, 
του ευρωπαϊκού προγράμματος πλοήγησης 
μέσω δορυφόρου Galileo ή της 
Διακυβερνητικής Επιτροπής για την 
Κλιματική Αλλαγή (IPCC) για ζητήματα 
σχετικά με την αλλαγή του κλίματος.

Τροπολογία 26

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα 1 – τμήμα 3 – σημείο 1 – στοιχείο 1.2 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Οι ασθένειες και οι αναπηρίες δεν 
σταματούν στα εθνικά σύνορα. Μια 
κατάλληλη ανταπόκριση της έρευνας και 
καινοτομίας σε ευρωπαϊκό επίπεδο μπορεί 
και πρέπει να συμβάλει καθοριστικά στην 
αντιμετώπιση των εν λόγω προκλήσεων, 
να παράσχει καλύτερη υγεία και ευεξία για 
όλους, και να διασφαλίσει στην Ευρώπη 
υπεροχή στις ταχύτατα αναπτυσσόμενες 
παγκόσμιες αγορές για καινοτομίες στην 

Οι ασθένειες και οι αναπηρίες δεν 
σταματούν στα εθνικά σύνορα. Μια 
κατάλληλη ανταπόκριση σε ευρωπαϊκό 
επίπεδο, και σε σύμπραξη με τρίτες 
χώρες, της έρευνας και καινοτομίας 
μπορεί και πρέπει να συμβάλει 
καθοριστικά στην αντιμετώπιση των εν 
λόγω προκλήσεων παγκοσμίων 
διαστάσεων, λειτουργώντας έτσι για την 
υλοποίηση των αναπτυξιακών στόχων 
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υγεία και την ευεξία. της Χιλιετίας και να παράσχει καλύτερη 
υγεία και ευεξία για όλους, και να 
διασφαλίσει στην Ευρώπη υπεροχή στις 
ταχύτατα αναπτυσσόμενες παγκόσμιες 
αγορές για καινοτομίες στην υγεία και την 
ευεξία.

Τροπολογία 27

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα 1 – τμήμα 3 – σημείο 1 – στοιχείο 1.2 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η απάντηση εξαρτάται από την αριστεία 
στην έρευνα για τη βελτίωση της 
θεμελιώδους κατανόησης της υγείας, των 
ασθενειών, της αναπηρίας, της ανάπτυξης 
και της γήρανσης (συμπεριλαμβανομένου 
του προσδόκιμου ζωής), καθώς και την 
απρόσκοπτη και ευρεία μεταφορά της 
παραγόμενης και υφιστάμενης γνώσης σε 
καινοτόμα, κλιμακούμενα και 
αποτελεσματικά προϊόντα, στρατηγικές, 
παρεμβάσεις και υπηρεσίες. Επιπλέον, η 
καταλληλότητα αυτών των προκλήσεων σε 
ολόκληρη την Ευρώπη και, σε πολλές 
περιπτώσεις, παγκοσμίως, απαιτεί μια 
απάντηση που να χαρακτηρίζεται από 
μακροχρόνια και συντονισμένη στήριξη 
της συνεργασίας μεταξύ άριστων, 
πολυεπιστημονικών και πολυτομεακών 
ομάδων.

Η απάντηση εξαρτάται από την αριστεία 
στην έρευνα για τη βελτίωση της 
θεμελιώδους κατανόησης της υγείας, των 
ασθενειών, της αναπηρίας, της ανάπτυξης 
και της γήρανσης (συμπεριλαμβανομένου 
του προσδόκιμου ζωής), καθώς και την 
απρόσκοπτη και ευρεία μεταφορά της 
παραγόμενης και υφιστάμενης γνώσης σε 
καινοτόμα, κλιμακούμενα, 
αποτελεσματικά και προσιτά προϊόντα, 
στρατηγικές, παρεμβάσεις και υπηρεσίες. 
Επιπλέον, η καταλληλότητα αυτών των 
προκλήσεων σε ολόκληρη την Ευρώπη 
και, σε πολλές περιπτώσεις, παγκοσμίως, 
απαιτεί μια απάντηση που να 
χαρακτηρίζεται από μακροχρόνια και
συντονισμένη στήριξη της συνεργασίας 
μεταξύ άριστων, πολυεπιστημονικών και 
πολυτομεακών ομάδων.

Τροπολογία 28

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα I - Μέρος III - σημείο 6 - τίτλος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

6. ΚΑΙΝΟΤΟΜΕΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΣ
ΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΧΩΡΙΣ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥΣ

6. ΕΥΡΩΠΗ ΣΕ ΕΝΑΝ 
ΜΕΤΑΒΑΛΛΟΜΕΝΟ ΚΟΣΜΟ -
ΚΑΙΝΟΤΟΜΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΧΩΡΙΣ 
ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥΣ
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Τροπολογία 29

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα I – μέρος III – σημείο 6.1 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Ο ειδικός στόχος συνίσταται στην 
προώθηση καινοτόμων και ασφαλών
ευρωπαϊκών κοινωνιών χωρίς 
αποκλεισμούς, σε ένα πλαίσιο 
πρωτοφανών μετασχηματισμών και 
αυξανόμενων παγκόσμιων 
αλληλεξαρτήσεων.

Ο ειδικός στόχος συνίσταται στην 
προώθηση καινοτόμων ευρωπαϊκών 
κοινωνιών χωρίς αποκλεισμούς, σε ένα 
πλαίσιο πρωτοφανών μετασχηματισμών 
και αυξανόμενων παγκόσμιων 
αλληλεξαρτήσεων.

Τροπολογία 30

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα I – Μέρος III – σημείο 6.1 – παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τρίτον, πολλές μορφές ανασφάλειας, είτε 
πρόκειται για εγκλήματα, βία, 
τρομοκρατία, επιθέσεις στον 
κυβερνοχώρο, παραβίαση ιδιωτικής 
ζωής, είτε για άλλες μορφές κοινωνικών 
και οικονομικών διαταραχών επηρεάζουν 
ολοένα και περισσότερο τους πολίτες. 
Σύμφωνα με εκτιμήσεις, τα άμεσα 
θύματα εγκλημάτων κάθε χρόνο στην 
Ευρώπη είναι πιθανό να ανέλθουν σε 75 
εκατομμύρια. Το άμεσο κόστος 
εγκλημάτων, τρομοκρατίας, παράνομων 
δραστηριοτήτων, βίας και καταστροφών 
στην Ευρώπη εκτιμάται ότι ανήλθε 
τουλάχιστον σε 650 δισεκατομμύρια ευρώ 
(περίπου το 5% του ΑΕΠ της Ένωσης) το 
2010. Ένα εύγλωττο παράδειγμα των 
συνεπειών της τρομοκρατίας είναι η 
επίθεση κατά των διδύμων πύργων στο 
Μανχάταν στις 11 Σεπτεμβρίου 2001. 
Χάθηκαν χιλιάδες ζωές και υπολογίζεται 
ότι αυτό το γεγονός προκάλεσε απώλειες 
παραγωγικότητας στις ΗΠΑ ύψους 35 

διαγράφεται
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δισεκατομμυρίων δολαρίων ΗΠΑ, 47 
δισεκατομμυρίων δολαρίων ΗΠΑ ως 
συνολικό αποτέλεσμα και αύξηση της 
ανεργίας σχεδόν κατά 1% το τρίμηνο που 
ακολούθησε. Οι πολίτες, οι επιχειρήσεις 
και τα θεσμικά όργανα συμμετέχουν 
ολοένα και περισσότερο στις ψηφιακές 
αλληλεπιδράσεις και συναλλαγές στον 
κοινωνικό, οικονομικό και εμπορικό 
τομέα της ζωής, αλλά η ανάπτυξη του 
Διαδικτύου έχει επίσης ως αποτέλεσμα το 
έγκλημα στον κυβερνοχώρο το οποίο 
αποτιμάται σε δισεκατομμύρια ευρώ 
ετησίως και σε παραβιάσεις της 
ιδιωτικής ζωής που πλήττουν άτομα ή 
ενώσεις σε ολόκληρη την ήπειρο. Η 
αύξηση της ανασφάλειας στην 
καθημερινή ζωή και λόγω απρόβλεπτων 
καταστάσεων είναι πιθανόν να 
υποσκάψει την εμπιστοσύνη των πολιτών 
όχι μόνο στα θεσμικά όργανα αλλά και 
μεταξύ τους.

Τροπολογία 31

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα I – Μέρος III – σημείο 6.2 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Για να δημιουργήσει καινοτόμες και 
ασφαλείς κοινωνίες χωρίς αποκλεισμούς, η 
Ευρώπη χρειάζεται να αντιδράσει με τρόπο 
που να συνεπάγεται ανάπτυξη νέων 
γνώσεων, τεχνολογιών και δυνατοτήτων, 
καθώς και καθορισμό των πολιτικών 
επιλογών. Τέτοιες προσπάθειες θα 
βοηθήσουν την Ευρώπη να αντιμετωπίσει 
τις προκλήσεις της, όχι μόνο εσωτερικά 
αλλά και ως παγκόσμιος παίκτης στη 
διεθνή σκηνή. Αυτό, με τη σειρά του, θα 
βοηθήσει επίσης τα κράτη μέλη να 
επωφεληθούν από την πείρα που 
αποκτήθηκε αλλού, και θα τους επιτρέψει 
να καθορίσουν καλύτερα τις δικές τους 
ειδικές δράσεις που αντιστοιχούν στα δικά 

Για να δημιουργήσει καινοτόμες κοινωνίες 
χωρίς αποκλεισμούς, η Ευρώπη χρειάζεται 
να αντιδράσει με τρόπο που να 
συνεπάγεται ανάπτυξη νέων γνώσεων, 
τεχνολογιών και δυνατοτήτων, καθώς και 
καθορισμό των πολιτικών επιλογών. 
Τέτοιες προσπάθειες θα βοηθήσουν την 
Ευρώπη να αντιμετωπίσει τις προκλήσεις 
της, όχι μόνο εσωτερικά αλλά και ως 
παγκόσμιος παίκτης στη διεθνή σκηνή. 
Αυτό, με τη σειρά του, θα βοηθήσει επίσης 
τα κράτη μέλη να επωφεληθούν από την 
πείρα που αποκτήθηκε αλλού, και θα τους 
επιτρέψει να καθορίσουν καλύτερα τις 
δικές τους ειδικές δράσεις που 
αντιστοιχούν στα δικά τους σχετικά 
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τους σχετικά πλαίσια. πλαίσια.

Τροπολογία 32

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα I – Μέρος III – σημείο 6.2 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Συνεπώς, η χρηματοδότηση της Ένωσης 
στο πλαίσιο αυτής της πρόκλησης θα 
στηρίξει την ανάπτυξη, την υλοποίηση και 
την προσαρμογή των κύριων πολιτικών της 
Ένωσης, ιδίως τις προτεραιότητες της 
στρατηγικής «Ευρώπη 2020» για έξυπνη, 
βιώσιμη και χωρίς αποκλεισμούς 
ανάπτυξη, την Κοινή Εξωτερική Πολιτική 
και Πολιτική Ασφαλείας, και τη 
στρατηγική εσωτερικής ασφάλειας της 
Ένωσης, συμπεριλαμβανομένων των 
πολιτικών για την πρόληψη και 
αντιμετώπιση καταστροφών. Θα 
επιδιωχθεί ο συντονισμός με τις άμεσες 
δράσεις του Κοινού Κέντρου Ερευνών.

Συνεπώς η χρηματοδότηση της Ένωσης 
στο πλαίσιο αυτής της πρόκλησης θα 
στηρίξει την ανάπτυξη, την υλοποίηση και 
την προσαρμογή των κύριων πολιτικών της 
Ένωσης, ιδίως τις προτεραιότητες της 
στρατηγικής «Ευρώπη 2020» για έξυπνη, 
βιώσιμη και χωρίς αποκλεισμούς 
ανάπτυξη. Θα επιδιωχθεί ο συντονισμός με 
τις άμεσες δράσεις του Κοινού Κέντρου 
Ερευνών.

Τροπολογία 33

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα I – Μέρος III – σημείο 6.3 – στοιχείο 6.3.2 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Σκοπός είναι να προωθηθεί η ανάπτυξη 
καινοτόμων κοινωνιών και πολιτικών στην 
Ευρώπη μέσω δέσμευσης πολιτών, 
επιχειρήσεων και χρηστών στην έρευνα 
και την καινοτομία, και η προώθηση 
συντονισμένων πολιτικών έρευνας και 
καινοτομίας στο πλαίσιο της 
παγκοσμιοποίησης. Θα παρασχεθεί 
ιδιαίτερη στήριξη στην ανάπτυξη του ΕΧΕ 
και την ανάπτυξη πλαισίου συνθηκών για 
την καινοτομία.

Σκοπός είναι να προωθηθεί η ανάπτυξη 
καινοτόμων κοινωνιών και πολιτικών στην 
Ευρώπη μέσω δέσμευσης πολιτών,
οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών,
επιχειρήσεων και χρηστών στην έρευνα 
και την καινοτομία, και η προώθηση 
συντονισμένων πολιτικών έρευνας και 
καινοτομίας στο πλαίσιο της 
παγκοσμιοποίησης. Θα παρασχεθεί 
ιδιαίτερη στήριξη στην ανάπτυξη του ΕΧΕ 
και την ανάπτυξη πλαισίου συνθηκών για 
την καινοτομία.
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Τροπολογία 34

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα I – Μέρος III – σημείο 6.3.3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

6.3.3. Ασφαλείς κοινωνίες διαγράφεται
Σκοπός είναι η στήριξη των πολιτικών 
της Ένωσης για εσωτερική και εξωτερική 
ασφάλεια και η διασφάλιση της 
ασφάλειας στον κυβερνοχώρο, της 
εμπιστοσύνης και της ιδιωτικής ζωής 
στην ψηφιακή ενιαία αγορά, με 
ταυτόχρονη βελτίωση της 
ανταγωνιστικότητας των τομέων της 
ασφάλειας, των ΤΠΕ και των 
επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών της 
Ένωσης. Αυτό θα γίνει με ανάπτυξη 
καινοτόμων τεχνολογιών και λύσεων που 
αντιμετωπίζουν τα κενά ασφάλειας και 
οδηγούν στην πρόληψη των απειλών 
κατά της ασφάλειας. Οι εν λόγω δράσεις 
που προσανατολίζονται στην εκτέλεση 
αποστολών θα ενσωματώνουν τις 
απαιτήσεις διαφορετικών τελικών 
χρηστών (πολιτών, επιχειρήσεων και 
διοικήσεων, συμπεριλαμβανομένων των 
εθνικών και διεθνών αρχών, των 
αρμοδίων πολιτικής προστασίας, των 
δυνάμεων επιβολής του νόμου, των 
μεθοριακών φρουρών, κ.λπ.), 
προκειμένου να ληφθούν υπόψη οι 
εξελίξεις των απειλών κατά της 
ασφάλειας και η προστασία της ιδιωτικής 
ζωής, καθώς και οι αναγκαίες 
κοινωνιακές πτυχές.
Επίκεντρο των δραστηριοτήτων θα είναι:
(α) η καταπολέμηση του εγκλήματος και 
της τρομοκρατίας·
(β) η ενίσχυση της ασφάλειας μέσω της 
διαχείρισης των συνόρων·
(γ) η παροχή ασφάλειας στον 
κυβερνοχώρο·
(δ) η αύξηση της ανθεκτικότητας της 
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Ευρώπης σε κρίσεις και καταστροφές·
(ε) η διασφάλιση της ιδιωτικής ζωής και 
της ελευθερίας στο Διαδίκτυο και η 
ενίσχυση της κοινωνιακής διάστασης της 
ασφάλειας.

Τροπολογία 35

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα I – Μέρος III – σημείο 6 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

6α. ΑΣΦΑΛΕΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΕΣ -
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ ΚΑΙ 
ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ ΚΑΙ 
ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΤΗΣ
6α.1. Εδικός στόχος
Ο ειδικός στόχος συνίσταται στην 
προώθηση ασφαλών ευρωπαϊκών 
κοινωνιών σε ένα πλαίσιο πρωτοφανών 
μετασχηματισμών και αυξανόμενων 
παγκόσμιων αλληλεξαρτήσεων και 
απειλών, με παράλληλη ενίσχυση του 
ευρωπαϊκού πνεύματος ελευθερίας και 
δικαιοσύνης.
Υπάρχει μια ευρέως διαδεδομένη 
αντίληψη ανασφάλειας, είτε αυτή πηγάζει 
από εγκλήματα, βία, τρομοκρατία, 
φυσικές ή ανθρωπογενείς καταστροφές, 
επιθέσεις στον κυβερνοχώρο, παραβίαση 
ιδιωτικής ζωής, είτε από άλλες μορφές 
κοινωνικών και οικονομικών 
διαταραχών. Αυτό επηρεάζει άμεσα τους 
πολίτες και έχει ευρύτερες επιπτώσεις ως 
προς τις έννοιες της εμπιστοσύνης, της 
φροντίδας και της επικοινωνίας και 
συνδέεται με το επίπεδο ετοιμότητας και 
οργάνωσης της κοινωνίας.
Σύμφωνα με εκτιμήσεις, πιθανολογείται 
ότι τα άμεσα θύματα εγκλημάτων κάθε 
χρόνο στην Ευρώπη ανέρχονται σε 75 
εκατομμύρια. Το άμεσο κόστος του 
εγκλήματος, της τρομοκρατίας, των 



PE492.560v03-00 26/34 AD\912766EL.doc

EL

παράνομων δραστηριοτήτων, της βίας 
και των καταστροφών στην Ευρώπη 
εκτιμάται ότι ανήλθε σε τουλάχιστον 650 
δισεκατομμύρια ευρώ (περίπου το 5% του 
ΑΕΠ της Ένωσης) το 2010. Ένα 
εύγλωττο παράδειγμα των συνεπειών της 
τρομοκρατίας είναι η επίθεση κατά των 
διδύμων πύργων στο Μανχάταν στις 11 
Σεπτεμβρίου 2001. Χάθηκαν χιλιάδες 
ζωές και υπολογίζεται ότι αυτό το γεγονός 
προκάλεσε απώλειες παραγωγικότητας 
στις ΗΠΑ ύψους 35 δισεκατομμυρίων 
δολαρίων ΗΠΑ, 47 δισεκατομμυρίων 
δολαρίων ΗΠΑ ως συνολικό αποτέλεσμα 
και αύξηση της ανεργίας σχεδόν κατά 1% 
το τρίμηνο που ακολούθησε. Υπήρξαν 
επίσης σημαντικές πολιτιστικές και 
παγκόσμιες επιπτώσεις. Οι πολίτες, οι 
επιχειρήσεις και οι θεσμικοί φορείς 
συμμετέχουν ολοένα και περισσότερο στις 
ψηφιακές αλληλεπιδράσεις και 
συναλλαγές στον κοινωνικό, οικονομικό 
και εμπορικό τομέα της ζωής, αλλά η 
ανάπτυξη του διαδικτύου έχει επίσης ως 
αποτέλεσμα το έγκλημα στον 
κυβερνοχώρο το οποίο αποτιμάται σε 
δισεκατομμύρια ευρώ ετησίως και σε 
παραβιάσεις της ιδιωτικής ζωής που 
πλήττουν άτομα ή ενώσεις σε ολόκληρη 
την ήπειρο. Οι αλλαγές στο χαρακτήρα 
και στην αντίληψη της ανασφάλειας στην 
καθημερινή ζωή είναι πιθανόν να 
υποσκάπτουν την εμπιστοσύνη των 
πολιτών όχι μόνον στους θεσμούς αλλά 
και μεταξύ τους.
Για την πρόβλεψη, 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 του 
ευρωπαϊκού τομέα ασφαλείας και των 
υπηρεσιών του, συμπεριλαμβανομένων 
των ΤΠΕ, και η αποτροπή και 
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καταπολέμηση της παραβίασης της 
ιδιωτικότητας και των παραβιάσεων των 
ανθρωπίνων δικαιωμάτων στο διαδίκτυο 
και αλλού, διασφαλίζοντας τα ατομικά 
δικαιώματα και τις ελευθερίες των 
ευρωπαίων πολιτών.
Στο πλαίσιο αυτής της πρόκλησης, το 
πρόγραμμα «Ορίζοντας 2020» θα 
υποστηρίξει την έρευνα με αντικείμενο 
τις τεχνολογίες που χρησιμοποιούνται 
στους τομείς της ασφάλειας των πολιτών 
και της άμυνας και την έρευνα που 
επικεντρώνεται στις ευρωπαϊκές 
ικανότητες που σχετίζονται με αμφότερα 
τα πεδία. Για το σκοπό αυτό, το πεδίο 
εφαρμογής της έρευνας με αντικείμενο 
την ασφάλεια θα καλύπτει την εσωτερική 
και εξωτερική ασφάλεια, 
συμπεριλαμβανομένης της Κοινής 
Πολιτικής Ασφάλειας και Άμυνας και θα 
υποστηρίζει το πλήρες φάσμα των 
τεχνολογιών «διπλής χρήσης», 
συνδέοντας, εφόσον είναι αναγκαίο, τον 
Ευρωπαϊκό Οργανισμό Άμυνας με τις 
εργασίες της Επιτροπής. Κατά την 
υλοποίηση της τεχνολογικής έρευνας και 
καινοτομίας καθώς και της κοινής 
έρευνας και ανάπτυξης στο πλαίσιο της 
εν λόγω πρόκλησης, θα πρέπει να δοθεί 
ιδιαίτερη προσοχή στις πτυχές της 
τυποποίησης, της εγγενούς 
διαλειτουργικότητας, των βασικών 
τεχνολογιών ευρείας εφαρμογής, της 
στρατηγικής ανεξαρτησίας και ασφάλειας 
εφοδιασμού μέσω της στήριξης της 
αριστείας και της καινοτομίας στην 
αλυσίδα τεχνολογικού εφοδιασμού.
Τέλος, επειδή οι πολιτικές ασφαλείας 
πρέπει να αλληλεπιδρούν με διαφορετικές 
κοινωνικές πολιτικές, η ενίσχυση της 
κοινωνιακής διάστασης της έρευνας με 
αντικείμενο την ασφάλεια θα αποτελέσει 
σημαντική πτυχή της εν λόγω πρόκλησης.
6a.2. Σκεπτικό και προστιθέμενη αξία της 
ΕΕ
Η ασφάλεια αποτελεί μια εύλογη πηγή 
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ανησυχίας για την Ευρώπη και τους 
πολίτες της και ως εκ τούτου αποτελεί 
μεγάλη πρόκληση για την κοινωνία. Η 
Ένωση, οι πολίτες, η βιομηχανία της και 
οι διεθνείς εταίροι της αντιμετωπίζουν 
ένα εύρος απειλών κατά της ασφάλειας, 
όπως εγκληματικότητα, τρομοκρατία, 
παράνομο εμπόριο 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 με επιθέσεις από διάφορες 
πηγές. Για παράδειγμα, οι επιθέσεις 
εναντίον των συστημάτων πληροφοριών 
ή επικοινωνιών των δημόσιων αρχών και 
ιδιωτικών φορέων, όχι μόνον 
υπονομεύουν την εμπιστοσύνη των 
πολιτών στα συστήματα πληροφοριών 
και επικοινωνιών και οδηγούν σε άμεσες 
χρηματοοικονομικές απώλειες και 
απώλειες επιχειρηματικών ευκαιριών, 
αλλά μπορούν επίσης να θίξουν σε μεγάλο 
βαθμό τις κρίσιμες υποδομές και 
υπηρεσίες, όπως η ενέργεια, οι 
αεροπορικές μεταφορές και άλλες μορφές 
μεταφορών, ο εφοδιασμός νερού και 
τροφίμων, η υγεία, ο χρηματοπιστωτικός 
τομέας ή οι τηλεπικοινωνίες.
Οι απειλές αυτές μπορούν ενδεχομένως 
να θέσουν σε κίνδυνο τα ίδια τα θεμέλια 
της κοινωνίας μας. Η τεχνολογία και ο 
δημιουργικός σχεδιασμός μπορούν να 
συμβάλουν σημαντικά στην αντίδραση 
που πρέπει να υπάρξει. Τωόντι, θα πρέπει 
να αναζητηθούν νέες λύσεις έχοντας κατά 
νου την καταλληλότητα των μέσων και 
την επάρκειά τους ως προς την 
κοινωνική απαίτηση, ειδικότερα ως προς 
τις εγγυήσεις των θεμελιωδών 
δικαιωμάτων και ελευθεριών των 
πολιτών.
Επιπλέον, η ασφάλεια αποτελεί επίσης 
σημαντική οικονομική πρόκληση. Η 
αγορά ασφαλείας ανέρχεται σε περίπου 
100 δισεκατομμύρια ευρώ κατ’ έτος 
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παγκοσμίως, εκ των οποίων το μερίδιο 
της Ευρώπης κυμαίνεται μεταξύ 25% και 
35%. Επιπλέον, είναι μια ταχέως 
αναπτυσσόμενη αγορά παρά την παρούσα 
οικονομική κρίση. Λόγω του πιθανού 
αντίκτυπου ορισμένων απειλών στις 
υπηρεσίες, τα δίκτυα ή τις επιχειρήσεις, η 
εκπόνηση κατάλληλων λύσεων ασφαλείας 
έχει καταστεί ζωτική για την οικονομία 
και την ανταγωνιστικότητα του 
ευρωπαϊκού τομέα των κατασκευών.
Συνεπώς, η χρηματοδότηση της Ένωσης 
στο πλαίσιο αυτής της πρόκλησης θα 
στηρίξει την ανάπτυξη, την υλοποίηση 
και την προσαρμογή των κύριων 
πολιτικών της Ένωσης, και ιδιαίτερα τις 
προτεραιότητες της στρατηγικής 
«Ευρώπη 2020» για έξυπνη, βιώσιμη και 
χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη, την Κοινή 
Εξωτερική Πολιτική και Πολιτική 
Ασφαλείας, συμπεριλαμβανομένης της 
Κοινής Πολιτικής Ασφάλειας και Άμυνας, 
τη στρατηγική εσωτερικής ασφάλειας της 
Ένωσης, συμπεριλαμβανομένων των 
πολιτικών για την πρόληψη και 
αντιμετώπιση των καταστροφών και το 
Ψηφιακό θεματολόγιο για την Ευρώπη. 
Θα επιδιωχθεί ο συντονισμός με τις 
άμεσες δράσεις του Κοινού Κέντρου 
Ερευνών.
Λαμβανομένου υπόψη του ιδιαίτερου 
χαρακτήρα της ασφάλειας, θα 
δημιουργηθούν ειδικές διευθετήσεις όσον 
αφορά τον προγραμματισμό και τη 
διακυβέρνηση, συμπεριλαμβανομένων τν 
διευθετήσεων με την επιτροπή που 
αναφέρεται στο άρθρο 9 της απόφασης 
του Συμβουλίου για τη θέσπιση του 
ειδικού προγράμματος υλοποίησης του 
προγράμματος «Ορίζοντας 2020» – Το 
πρόγραμμα-πλαίσιο για την έρευνα και 
την καινοτομία (2014 – 2020). Οι 
διαβαθμισμένες ή άλλως ευαίσθητες 
πληροφορίες που σχετίζονται με την 
ασφάλεια θα προστατευθούν και 
ενδέχεται να καθοριστούν στα 
προγράμματα εργασιών ιδιαίτερες 
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απαιτήσεις και κριτήρια για τη διεθνή 
συνεργασία. Αυτό θα αντανακλάται 
επίσης και στις διευθετήσεις όσον αφορά 
τον προγραμματισμό και τη διαχείριση 
για την πρόκληση αυτή, 
συμπεριλαμβανομένων και των πτυχών 
που αφορούν την επιτροπολογία.
Τέλος, δεδομένου ότι η έρευνα στο 
πλαίσιο της πρόκλησης αυτής θα 
αποσκοπεί στις εφαρμογές τόσο στο πεδίο 
της πολιτικής ασφάλειας όσο και στο 
πεδίο της άμυνας, θα επιδιωχθεί ενεργά η 
συνεργασία με τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό 
Άμυνας σε όλες τις πτυχές που 
σχετίζονται με την υλοποίηση της 
πρόκλησης αυτής. Για το σκοπό αυτό, ο 
Ευρωπαϊκός Οργανισμός Άμυνας θα 
πρέπει να συμμετέχει στις διευθετήσεις 
διαχείρισης, προγραμματισμού και 
διακυβέρνησης για την πρόκληση αυτή, 
συμπεριλαμβανομένων των 
διϋπηρεσιακών πτυχών και των πτυχών 
που αφορούν την επιτροπολογία. Θα 
ενισχυθούν επίσης περαιτέρω οι 
μηχανισμοί συντονισμού με άλλες 
σχετικές υπηρεσίες της Ένωσης όπως 
π.χ. η FRONTEX, ο Ευρωπαϊκός 
Οργανισμός Ασφάλειας της Ναυσιπλοΐας 
(EMSA) και η Europol προκειμένου να 
βελτιωθεί ο συντονισμός των ενωσιακών 
προγραμμάτων και πολιτικών στον τομέα 
της εσωτερικής και εξωτερικής 
ασφάλειας και άλλων ενωσιακών 
πρωτοβουλιών.
6a.3. Γενικές γραμμές των 
δραστηριοτήτων
Σκοπός είναι η στήριξη των πολιτικών 
της Ένωσης για εσωτερική και εξωτερική 
ασφάλεια και η διασφάλιση της 
ασφάλειας στον κυβερνοχώρο, της 
εμπιστοσύνης και της ιδιωτικής ζωής 
στην ψηφιακή ενιαία αγορά, με 
ταυτόχρονη βελτίωση της 
ανταγωνιστικότητας της βιομηχανίας και 
των υπηρεσιών του τομέα της ασφάλειας 
της Ένωσης, συμπεριλαμβανομένων των 
ΤΠΕ. Οι δραστηριότητες θα 
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περιλαμβάνουν έμφαση στην έρευνα και 
την ανάπτυξη της επόμενης γενεάς 
καινοτόμων λύσεων, με εργασία επί 
καινοφανών εννοιών και σχεδίων, και 
διαλειτουργικών προτύπων. Αυτό θα γίνει 
με ανάπτυξη καινοτόμων τεχνολογιών και 
λύσεων που αντιμετωπίζουν τα κενά 
ασφάλειας και οδηγούν στη μείωση των 
κινδύνων από τις απειλές κατά της 
ασφάλειας. Οι εν λόγω δράσεις που 
επικεντρώνονται στην εκτέλεση 
αποστολών θα ενσωματώνουν τις 
απαιτήσεις διαφορετικών τελικών 
χρηστών (πολιτών, επιχειρήσεων και 
διοικήσεων, συμπεριλαμβανομένων των 
εθνικών και διεθνών αρχών, των 
αρμοδίων πολιτικής προστασίας, των 
δυνάμεων επιβολής του νόμου, των 
μεθοριακών φρουρών, κ.λπ.), 
προκειμένου να ληφθούν υπόψη οι 
εξελίξεις των απειλών κατά της 
ασφάλειας και η προστασία της ιδιωτικής 
ζωής, καθώς και οι αναγκαίες 
κοινωνιακές πτυχές.
Πιο συγκεκριμένα, το πρόγραμμα 
«Ορίζοντας 2020» θα υποστηρίζει την 
έρευνα που αφορά την Κοινή Πολιτική 
Ασφάλειας και Άμυνας ως εξής:
(i) Το πρόγραμμα «Ορίζοντας 2020» θα 
υποστηρίζει την ουσιαστική 
παρακολούθηση των αναδυόμενων 
τεχνολογιών που μπορούν να 
αναμορφώσουν σημαντικά τις 
μελλοντικές ικανότητες ασφάλειας και 
άμυνας ή το περιβάλλον ασφάλειας. Με 
βάση αυτήν την παρακολούθηση, η 
διεξαγωγή επαναστατικής έρευνας 
υψηλού κέρδους θα γεφυρώσει το χάσμα 
μεταξύ καινοτόμων προσεγγίσεων και 
ρηξικέλευθων ανακαλύψεων και της 
χρήσης τους στους τομείς της ασφάλειας 
και της άμυνας.
(ii) Το πρόγραμμα «Ορίζοντας 2020» θα 
υποστηρίζει τις επικεντρωμένες σε 
ειδικούς στόχους κοινές δραστηριότητες 
έρευνας και ανάπτυξης που αναπτύσσουν 
πολλά κράτη μέλη με τη συμμετοχή της 
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Ένωσης, όπως αναφέρεται στο άρθρο 
185 ΣΛΕΕ. Οι πρωτοβουλίες αυτές θα 
αποσκοπούν στην ουσιαστική βελτίωση 
των ευρωπαϊκών ικανοτήτων 
επιτυγχάνοντας τους στόχους πολιτικής 
των κρατών μελών και της Ένωσης, 
μέσω της εξέλιξης των καινοτόμων 
τεχνολογιών σε πραγματικά συστήματα, 
τα οποία θα εγκρίνονται με δοκιμές και 
επιδείξεις. Αυτή η συνεργασία θα 
βασιστεί στην πρωτοβουλία των κρατών 
μελών.
Επίκεντρο των δραστηριοτήτων θα είναι:
α) Αύξηση της ασφάλειας και προστασίας 
των πολιτών - καταπολέμηση της 
εγκληματικότητας και της τρομοκρατίας·
β) Προστασία και βελτίωση της 
ανθεκτικότητας των κρίσιμων έργων 
υποδομής·
γ) Ενίσχυση της ασφάλειας μέσω της 
διαχείρισης των συνόρων και της 
ασφάλειας στη θάλασσα·
δ) Εξασφάλιση και βελτίωση της 
ασφάλειας στον κυβερνοχώρο·
ε) Αύξηση της ανθεκτικότητας της 
Ευρώπης σε κρίσεις και καταστροφές·
στ) Ενίσχυση της κοινωνιακής διάστασης 
της ασφάλειας και διασφάλιση της 
ιδιωτικότητας και της ελευθερίας στο 
διαδίκτυο· 
ζ) Ενίσχυση της ικανότητας διεξαγωγής 
αποστολών και επιχειρήσεων στο πλαίσιο 
της Κοινής Πολιτικής Ασφάλειας και 
Άμυνας.
_____________
COM(2011)0274 τελικό.

Τροπολογία 36
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(αα) η ενίσχυση της ασφάλειας και η 
μεταβολή των συγκρούσεων στο 
εσωτερικό τρίτων χωρών μέσω της 
πρόληψης των συγκρούσεων, της 
οικοδόμησης της ειρήνης, του διαλόγου,
της διαμεσολάβησης και της 
συμφιλίωσης, καθώς και της 
μεταρρύθμισης των τομέων της 
ασφάλειας των πολιτών·
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