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ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ

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

Τροπολογία 1

Σχέδιο νομοθετικού ψηφίσματος
Παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1a. τονίζει ότι το χρηματοδοτικό 
κονδύλιο που αναφέρεται στη νομοθετική 
πρόταση συνιστά απλώς ένδειξη προς τη 
νομοθετική αρχή και ότι το ακριβές ύψος 
του δεν μπορεί να καθοριστεί, έως ότου 
επιτευχθεί συμφωνία σχετικά με πρόταση 
κανονισμού που να ορίζει το πολυετές 
δημοσιονομικό πλαίσιο για τα έτη 2014-
2020·

Τροπολογία 2

Σχέδιο νομοθετικού ψηφίσματος
Παράγραφος 1 β (νέα)

Σχέδιο νομοθετικού ψηφίσματος Τροπολογία

1β. υπενθυμίζει το ψήφισμά του της 8ης 
Ιουνίου 2011 με θέμα «Επένδυση στο 
μέλλον: ένα νέο Πολυετές Δημοσιονομικό 
Πλαίσιο (ΠΔΠ) για μια ανταγωνιστική 
και βιώσιμη Ευρώπη1 χωρίς 
αποκλεισμούς· επαναλαμβάνει ότι 
απαιτούνται επαρκείς πρόσθετοι πόροι 
για το προσεχές ΠΔΠ προκειμένου να 
είναι σε θέση η Ένωση να ανταποκριθεί 
αφενός στις υπάρχουσες προτεραιότητες 
πολιτικής και στα νέα καθήκοντα που 
προβλέπει η Συνθήκη της Λισαβόνας και, 
αφετέρου, σε απρόβλεπτα γεγονότα· 
επισημαίνει ότι, ακόμη και με αύξηση του 
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επιπέδου των πόρων για το επόμενο ΠΔΠ 
τουλάχιστον κατά 5% σε σχέση με το 
επίπεδο του 2013, θα είναι δυνατή μόνο 
μια περιορισμένη συμβολή στην επίτευξη 
των συμφωνημένων στόχων και 
δεσμεύσεων της Ένωσης και στην αρχή 
της ενωσιακής αλληλεγγύης· αν το 
Συμβούλιο δεν συμμερίζεται την 
προσέγγιση αυτή, ας προσδιορίσει σαφώς 
ποιες από τις πολιτικές της 
προτεραιότητες ή ποια προγράμματα θα 
μπορούσαν να εγκαταλειφθούν εντελώς, 
παρά την αποδεδειγμένη ευρωπαϊκή 
προστιθέμενη αξία τους·
_______________
1 Εγκριθέντα κείμενα, P7_TA(2011)0266.

Τροπολογία 3

Σχέδιο νομοθετικού ψηφίσματος
Παράγραφος 1 γ (νέα)

Σχέδιο νομοθετικού ψηφίσματος Τροπολογία

1γ. υπενθυμίζει, ειδικότερα, ότι στο ίδιο 
ψήφισμα, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 
ζητεί σημαντική αύξηση των σχετικών 
δαπανών από το 2013 και μετά, 
προκειμένου να βελτιωθεί, να τονωθεί και 
να διασφαλισθεί η χρηματοδότηση της 
έρευνας, της ανάπτυξης και της 
καινοτομίας στην Ένωση·

Τροπολογία 4

Σχέδιο νομοθετικού ψηφίσματος
Παράγραφος 1 δ (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1δ. υπενθυμίζει περαιτέρω τη θέση του 
ότι το προσεχές ΠΔΠ πρέπει να 
εξασφαλίζει μεγαλύτερη συγκέντρωση 
δημοσιονομικών πόρων σε τομείς που 
τονώνουν την ανάπτυξη της οικονομίας 
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και την ανταγωνιστικότητα, όπως είναι η 
έρευνα και η καινοτομία, σύμφωνα με τις 
αρχές της ευρωπαϊκής προστιθέμενης 
αξίας και αριστείας·

Τροπολογία 5

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(3) Η Ένωση έχει δεσμευθεί να υλοποιήσει 
τη στρατηγική «Ευρώπη 2020», στο 
πλαίσιο της οποίας έχουν τεθεί ως στόχοι η 
έξυπνη, βιώσιμη και χωρίς αποκλεισμούς 
ανάπτυξη, υπογραμμίζοντας το ρόλο της 
έρευνας και της καινοτομίας ως κύριων 
μοχλών της κοινωνικής και οικονομικής 
ευημερίας και της περιβαλλοντικής 
βιωσιμότητας, και θέτοντας ως στόχο την 
αύξηση των δαπανών στην έρευνα και 
ανάπτυξη ώστε να ανέλθουν σε ποσοστό 
3% του ακαθάριστου εγχώριου προϊόντος
(ΑΕΠ) έως το 2020, εκπονώντας 
παράλληλα έναν δείκτη έντασης 
καινοτομίας. Σε αυτό το πλαίσιο, η 
εμβληματική πρωτοβουλία «Ένωση 
Καινοτομίας» προβλέπει μια στρατηγική 
και ολοκληρωμένη προσέγγιση της 
έρευνας και της καινοτομίας, θέτοντας το 
πλαίσιο και τους στόχους στους οποίους 
πρέπει να συμβάλλει η μελλοντική 
ενωσιακή χρηματοδότηση της έρευνας και 
της καινοτομίας. Η έρευνα και η 
καινοτομία αποτελούν επίσης κύρια 
στοιχεία άλλων εμβληματικών 
πρωτοβουλιών της στρατηγικής «Ευρώπη 
2020», ιδίως των πρωτοβουλιών «Μια 
Ευρώπη που χρησιμοποιεί αποδοτικά τους 
πόρους», «Μια βιομηχανική πολιτική για 
την εποχή της παγκοσμιοποίησης», και
«Ψηφιακό θεματολόγιο για την Ευρώπη». 
Επιπλέον, για την επίτευξη των στόχων της 
στρατηγικής «Ευρώπη 2020» σχετικά με 
την έρευνα και την καινοτομία, η πολιτική 
συνοχής μπορεί να διαδραματίσει κύριο 

(3) Η Ένωση έχει δεσμευθεί να υλοποιήσει 
τη στρατηγική «Ευρώπη 2020», στο 
πλαίσιο της οποίας έχουν τεθεί ως στόχοι η 
έξυπνη, βιώσιμη και χωρίς αποκλεισμούς 
ανάπτυξη, υπογραμμίζοντας το ρόλο της 
έρευνας και της καινοτομίας ως κύριων 
μοχλών της κοινωνικής και οικονομικής 
ευημερίας και της περιβαλλοντικής 
βιωσιμότητας, και θέτοντας ως στόχο την 
αύξηση των δαπανών στην έρευνα και 
ανάπτυξη ώστε να ανέλθουν σε ποσοστό 
3% του ακαθάριστου εγχώριου προϊόντος
(ΑΕΠ) έως το 2020, εκπονώντας 
παράλληλα έναν δείκτη έντασης 
καινοτομίας. Σε αυτό το πλαίσιο, η 
εμβληματική πρωτοβουλία «Ένωση 
Καινοτομίας» προβλέπει μια στρατηγική 
και ολοκληρωμένη προσέγγιση της 
έρευνας και της καινοτομίας, θέτοντας το 
πλαίσιο και τους στόχους στους οποίους 
πρέπει να συμβάλλει η μελλοντική 
ενωσιακή χρηματοδότηση της έρευνας και 
της καινοτομίας. Η έρευνα και η 
καινοτομία αποτελούν επίσης κύρια 
στοιχεία άλλων εμβληματικών 
πρωτοβουλιών της στρατηγικής «Ευρώπη 
2020», ιδίως των πρωτοβουλιών «Μια 
Ευρώπη που χρησιμοποιεί αποδοτικά τους 
πόρους», «Μια βιομηχανική πολιτική για 
την εποχή της παγκοσμιοποίησης», και
«Ψηφιακό θεματολόγιο για την Ευρώπη». 
Επιπλέον, για την επίτευξη των στόχων της 
στρατηγικής «Ευρώπη 2020» σχετικά με 
την έρευνα και την καινοτομία, η πολιτική 
συνοχής μπορεί να διαδραματίσει κύριο 
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ρόλο μέσω της δημιουργίας ικανοτήτων 
και της παροχής μιας «κλίμακας 
αριστείας».

ρόλο μέσω της δημιουργίας ικανοτήτων 
και της παροχής μιας «κλίμακας 
αριστείας», και για τον λόγο αυτό είναι 
σημαντική η προώθηση ισχυρότερων 
συνεργειών και συμπληρωματικότητας με 
τα διαρθρωτικά ταμεία. Ωστόσο, η 
επιλογή των έργων που 
χρηματοδοτούνται βάσει της ιδέας της 
«κλίμακας αριστείας» πρέπει να 
στηρίζεται σε ορισμένα ποιοτικά 
πρότυπα. Προκειμένου να διασφαλιστεί η 
σταθερή επιτυχία τους, θα πρέπει να 
δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στα έργα που 
χρηματοδοτούνται στο πλαίσιο της ιδέας 
«κλίμακα αριστείας» και να 
παρακολουθούνται εκ του σύνεγγυς.

Τροπολογία 6

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(4) Στη συνεδρίασή του της 4ης 
Φεβρουαρίου 2011, το Ευρωπαϊκό 
Συμβούλιο στήριξε την ιδέα ενός κοινού 
στρατηγικού πλαισίου για τη 
χρηματοδότηση της έρευνας και της 
καινοτομίας από την Ένωση με σκοπό τη 
βελτίωση της αποδοτικότητας της 
χρηματοδότησης της έρευνας και της 
καινοτομίας σε εθνικό και ενωσιακό 
επίπεδο, και κάλεσε την Ένωση να 
αντιμετωπίσει τάχιστα τα εναπομείναντα 
εμπόδια στην προσέλκυση ταλέντων και 
επενδύσεων για την ολοκλήρωση του ΕΧΕ 
έως το 2014 και να επιτύχει μια 
πραγματική ενιαία αγορά γνώσης, έρευνας 
και καινοτομίας.

(4) Στη συνεδρίασή του της 4ης 
Φεβρουαρίου 2011, το Ευρωπαϊκό 
Συμβούλιο στήριξε την ιδέα ενός κοινού 
στρατηγικού πλαισίου για τη 
χρηματοδότηση της έρευνας και της 
καινοτομίας από την Ένωση με σκοπό τη 
βελτίωση της αποδοτικότητας της 
χρηματοδότησης της έρευνας και της 
καινοτομίας σε εθνικό και ενωσιακό 
επίπεδο, και κάλεσε την Ένωση να 
αντιμετωπίσει τάχιστα τα εναπομείναντα 
εμπόδια στην προσέλκυση ταλέντων και 
επενδύσεων για την ολοκλήρωση του ΕΧΕ 
έως το 2014 και να επιτύχει μια 
πραγματική ενιαία αγορά γνώσης, έρευνας 
και καινοτομίας. Αυτό απαιτεί σημαντική 
αύξηση του προϋπολογισμού για την 
επόμενη επταετία ώστε να ενισχυθεί η 
ικανότητα καινοτομίας της Ένωσης, 
προσελκύοντας παράλληλα σημαντικά 
κονδύλια του ιδιωτικού τομέα για τις 
δραστηριότητές της.
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Τροπολογία 7

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(5) Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο απηύθυνε 
έκκληση για ριζική απλούστευση της 
χρηματοδότησης της έρευνας και της 
καινοτομίας από την Ένωση με το 
ψήφισμά του της 11ης Νοεμβρίου 2010, 
υπογράμμισε τη σημασία της «Ένωσης 
Καινοτομίας» προκειμένου η Ευρώπη να 
μετασχηματιστεί ενόψει ενός κόσμου 
μεταγενέστερου της κρίσης στο ψήφισμά 
του της 12ης Μαΐου 2011, επέστησε την 
προσοχή στα σημαντικά διδάγματα που 
πρέπει να αντληθούν μετά την ενδιάμεση 
αξιολόγηση του εβδόμου προγράμματος 
πλαισίου στο ψήφισμά του της 8ης Ιουνίου 
2011 και υποστήριξε την ιδέα ενός κοινού 
στρατηγικού πλαισίου για τη 
χρηματοδότηση της έρευνας και της 
καινοτομίας στο ψήφισμά του της 7ης 
Σεπτεμβρίου 2011.

(5) Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο απηύθυνε 
έκκληση για ριζική απλούστευση της 
χρηματοδότησης της έρευνας και της 
καινοτομίας από την Ένωση και με τα 
ψηφίσματά του της 11ης Νοεμβρίου 2010
και της 8ης Ιουνίου 2011 τόνισε ότι 
οποιαδήποτε αύξηση των κονδυλίων 
πρέπει να συνδυαστεί με ριζική 
απλούστευση της χρηματοδότησης, 
υπογράμμισε τη σημασία της «Ένωσης 
Καινοτομίας» προκειμένου η Ευρώπη να 
μετασχηματιστεί ενόψει ενός κόσμου 
μεταγενέστερου της κρίσης στο ψήφισμά 
του της 12ης Μαΐου 2011, επέστησε την 
προσοχή στα σημαντικά διδάγματα που 
πρέπει να αντληθούν μετά την ενδιάμεση 
αξιολόγηση του εβδόμου προγράμματος 
πλαισίου στο ψήφισμά του της 8ης Ιουνίου 
2011 ενώ υποστήριξε την ιδέα ενός κοινού 
στρατηγικού πλαισίου για τη 
χρηματοδότηση της έρευνας και της 
καινοτομίας και ζήτησε διπλασιασμό του 
προϋπολογισμού για την έρευνα και την 
καινοτομία στο επόμενο ΠΔΠ σε 
σύγκριση με το έβδομο πρόγραμμα 
πλαίσιο στο ψήφισμά του της 7ης 
Σεπτεμβρίου 2011.

______________
1 Κείμενα που εγκρίθηκαν, 
P7_TA(2011)0266.
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Τροπολογία 8

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, χωρίς να στρεβλώνει τον 
ανταγωνισμό, 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.
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Τροπολογία 9

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 14 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(14a) Η χρηματοδότηση δυνάμει του 
προγράμματος πλαισίου «Ορίζοντας 
2020» θα πρέπει να καθοδηγείται από την 
αρχή της αριστείας και να παρέχει σαφή 
ευρωπαϊκή προστιθέμενη αξία. Δεν θα 
πρέπει να αντικαταστήσει, αλλά, στην 
πραγματικότητα, να συμπληρώσει την 
εθνική χρηματοδότηση των έργων που 
σχετίζονται με την έρευνα.

Τροπολογία 10

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 15

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(15) Η απλούστευση αποτελεί κεντρικό 
στόχο του προγράμματος πλαισίου
«Ορίζοντας 2020» και πρέπει να 
αντικατοπτρίζεται πλήρως στο σχεδιασμό 
του, στους κανόνες του, στη 
δημοσιονομική διαχείρισή του και στην 
υλοποίησή του. Το πρόγραμμα πλαίσιο
«Ορίζοντας 2020» πρέπει να θέσει ως 
στόχο να προσελκύσει μεγάλη συμμετοχή 
από πανεπιστήμια, ερευνητικά κέντρα, 
βιομηχανία και ειδικά ΜΜΕ, και να είναι 
ανοικτό σε νέους συμμετέχοντες, καθώς 
συνενώνει ολόκληρο το φάσμα της 
στήριξης της έρευνας και της καινοτομίας 
σε ένα κοινό στρατηγικό πλαίσιο, 
συμπεριλαμβανομένης μιας 
εξορθολογισμένης δέσμης μορφών 
στήριξης και χρησιμοποιεί κανόνες 
συμμετοχής με αρχές που ισχύουν για όλες 
τις δράσεις στο πλαίσιο του προγράμματος. 
Η απλούστευση των κανόνων 
χρηματοδότησης πρέπει να μειώσει το 
διοικητικό κόστος συμμετοχής και να 

(15) Η απλούστευση αποτελεί κεντρική 
απαίτηση του προγράμματος πλαισίου
«Ορίζοντας 2020» και πρέπει να 
αντικατοπτρίζεται πλήρως στο σχεδιασμό 
του, στους κανόνες του, στη 
δημοσιονομική διαχείρισή του και στην 
υλοποίησή του. Το πρόγραμμα πλαίσιο
«Ορίζοντας 2020» πρέπει να θέσει ως 
στόχο να προσελκύσει μεγάλη συμμετοχή 
από πανεπιστήμια, ερευνητικά κέντρα, 
βιομηχανία και ειδικά ΜΜΕ, και να είναι 
ανοικτό σε νέους συμμετέχοντες, καθώς 
συνενώνει ολόκληρο το φάσμα της 
στήριξης της έρευνας και της καινοτομίας 
σε ένα κοινό στρατηγικό πλαίσιο, 
συμπεριλαμβανομένης μιας 
εξορθολογισμένης δέσμης μορφών 
στήριξης οι οποίες λαμβάνουν δεόντως 
υπόψη τη φύση των δραστηριοτήτων και
την εγγύτητά τους με την αγορά και
χρησιμοποιεί κανόνες συμμετοχής με 
αρχές που ισχύουν για όλες τις δράσεις στο 
πλαίσιο του προγράμματος. Η 
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συμβάλλει στη μείωση των 
δημοσιονομικών σφαλμάτων.

απλούστευση των κανόνων 
χρηματοδότησης πρέπει να μειώσει το 
διοικητικό κόστος συμμετοχής και να 
συμβάλλει στη μείωση των 
δημοσιονομικών σφαλμάτων.

Τροπολογία 11

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 15 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(15a) Το πρόγραμμα πλαίσιο «Ορίζοντας 
2020» θα πρέπει να διασφαλίζει 
σημαντική μείωση του γραφειοκρατικού 
φόρτου για τους δικαιούχους, 
συμπεριλαμβανομένων των ΜΜΕ, ενώ 
ταυτόχρονα να καθιστά δυνατή μία 
διαφοροποιημένη προσέγγιση που να 
εξαρτάται από τον τύπο του δικαιούχου.

Τροπολογία 12

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 18

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(18) Είναι σκόπιμο να διασφαλισθεί η 
ορθή ολοκλήρωση του προγράμματος 
πλαισίου «Ορίζοντας 2020» και των 
προηγούμενων προγραμμάτων, ιδίως όσον 
αφορά τη συνέχιση των πολυετών 
διακανονισμών για τη διαχείρισή τους, 
όπως η χρηματοδότηση της τεχνικής και 
διοικητικής βοήθειας.

(18) Είναι σκόπιμο να διασφαλισθεί η 
ορθή ολοκλήρωση του προγράμματος 
πλαισίου «Ορίζοντας 2020» και των 
προηγούμενων προγραμμάτων, ιδίως όσον 
αφορά τη συνέχιση των πολυετών 
διακανονισμών για τη διαχείρισή τους, 
όπως η χρηματοδότηση της απολύτως 
αναγκαίας τεχνικής και διοικητικής 
βοήθειας.

Τροπολογία 13

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 19
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(19) Η υλοποίηση του προγράμματος 
πλαισίου «Ορίζοντας 2020» μπορεί να 
οδηγήσει σε συμπληρωματικά 
προγράμματα που θα προβλέπουν τη 
συμμετοχή ορισμένων μόνο κρατών 
μελών, τη συμμετοχή της Ένωσης σε 
προγράμματα που αναλαμβάνονται από 
ορισμένα κράτη μέλη ή τη σύσταση 
κοινών επιχειρήσεων ή άλλους 
διακανονισμούς κατά την έννοια των 
άρθρων 184, 185 και 187 της ΣΛΕΕ.

(19) Η υλοποίηση του προγράμματος 
πλαισίου «Ορίζοντας 2020» μπορεί να 
οδηγήσει  - υπό συγκεκριμένους και 
διαφανείς όρους - σε συμπληρωματικά 
προγράμματα που θα προβλέπουν τη 
συμμετοχή ορισμένων μόνο κρατών 
μελών, τη συμμετοχή της Ένωσης σε 
προγράμματα που αναλαμβάνονται από 
ορισμένα κράτη μέλη ή τη σύσταση 
κοινών επιχειρήσεων ή άλλους 
διακανονισμούς κατά την έννοια των 
άρθρων 184, 185 και 187 της ΣΛΕΕ.

Τροπολογία 14

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 21 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(21a) Για τη διασφάλιση της κατάλληλης 
ισορροπίας μεταξύ των δράσεων Ε&Α&Κ 
που βασίζονται στη συναίνεση και των 
πιο ριζοσπαστικών δράσεων Ε&Α&Κ, 
τουλάχιστον το 15% του προϋπολογισμού 
για την προτεραιότητα «Κοινωνιακές 
προκλήσεις» και για τον ειδικό στόχο 
«Υπεροχή στις ευρείας εφαρμογής και 
βιομηχανικές τεχνολογίες» της 
προτεραιότητας «Βιομηχανική υπεροχή» 
θα πρέπει να διατεθεί σύμφωνα με τη 
λογική «από τη βάση προς την κορυφή», 
με γνώμονα την έρευνα. Επιπλέον, θα 
πρέπει να επιτευχθεί ορθή ισορροπία στο 
πλαίσιο των προτεραιοτήτων 
«Κοινωνιακές προκλήσεις» και 
«Βιομηχανική υπεροχή» μεταξύ των 
μικρότερων και των μεγαλύτερων έργων, 
λαμβάνοντας υπόψη την ειδική 
διάρθρωση ανά τομέα, τον τύπο 
δραστηριότητας, καθώς και το 
τεχνολογικό και ερευνητικό τοπίο.
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Τροπολογία 15

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, 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. Αυτές οι συνέργειες δεν θα 
πρέπει να διακυβεύουν την αρχή της 
αριστείας την οποία πρέπει να επιδιώκει 
το πρόγραμμα «Ορίζοντας 2020» ούτε να 
οδηγούν σε διπλή χρηματοδότηση των 
αυτών προγραμμάτων.

Τροπολογία 16

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 26 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(26a) Τόσο το πρόγραμμα πλαίσιο 
«Ορίζοντας 2020» όσο και η πολιτική 
συνοχής επιδιώκουν τη συνολική 
εναρμόνιση με τους στόχους της 
στρατηγικής «Ευρώπη 2020» για την 
έξυπνη, βιώσιμη και χωρίς αποκλεισμούς 
ανάπτυξη, μέσω των αντίστοιχων κοινών 
στρατηγικών πλαισίων τους. Ο νέος 
αυτός στρατηγικός προσανατολισμός 
απαιτεί την ενισχυμένη και 
συστηματοποιημένη συνεργασία 
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αμφότερων των κοινών στρατηγικών 
πλαισίων (ΚΣΠ), ούτως ώστε να 
κινητοποιηθεί πλήρως το δυναμικό 
έρευνας και καινοτομίας σε περιφερειακό, 
εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο. 
Προκειμένου να αξιοποιηθούν οι 
συνέργειες, θα πρέπει να προβλεφθούν 
μέσα της «κλίμακας αριστείας» τόσο στο 
πρόγραμμα πλαίσιο «Ορίζοντας 2020» 
όσο και στην πολιτική συνοχής, χωρίς να 
διακυβεύεται η αρχή της αριστείας.

Αιτιολόγηση

Παρότι επικεντρώνονται σε διαφορετικά ζητήματα, τόσο το πρόγραμμα πλαίσιο «Ορίζοντας 
2020» όσο και η πολιτική συνοχής είναι υψίστης σημασίας για την επίτευξη των στόχων της 
στρατηγικής «Ευρώπη 2020». Κατά συνέπεια, κρίνεται πραγματικά αναγκαία η διασφάλιση 
συνεργειών και συμπληρωματικότητας μεταξύ τους. Η πολιτική συνοχής πρέπει, αφενός, να 
προετοιμάσει τους περιφερειακούς φορείς Ε&Κ για τη συμμετοχή τους σε έργα του 
προγράμματος πλαισίου «Ορίζοντας 2020» και, αφετέρου, να παράσχει τα μέσα για την άμεση 
αξιοποίηση και διάδοση των αποτελεσμάτων που προκύπτουν από τη βασική έρευνα που 
χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα πλαίσιο «Ορίζοντας 2020» στην αγορά. Για να χτίσει 
γέφυρες μεταξύ δύο προγραμμάτων, το «Ορίζοντας 2020» πρέπει να προσφέρει ορισμένα μέτρα 
για τον εντοπισμό δυναμικού («κέντρα αριστείας»), προβλέποντας τη χορήγηση σφραγίδας 
αριστείας για τα κέντρα αυτά

Τροπολογία 17

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 26 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(26β) Οι ευρωπαϊκές, τοπικές, 
περιφερειακές καθώς και εθνικές αρχές 
καλούνται να διαδραματίσουν σημαντικό 
ρόλο στην υλοποίηση του Ευρωπαϊκού 
Χώρου Έρευνας και στη διασφάλιση 
αποτελεσματικού συντονισμού μεταξύ 
των χρηματοδοτικών μέσων της Ένωσης, 
ιδίως όσον αφορά την προώθηση 
διασυνδέσεων μεταξύ του προγράμματος 
πλαισίου «Ορίζοντας 2020» και των 
διαρθρωτικών ταμείων, στο πλαίσιο των 
περιφερειακών στρατηγικών καινοτομίας 
για έξυπνη εξειδίκευση. Οι περιφέρειες 
καλούνται επίσης να διαδραματίσουν 
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καίριο ρόλο στη διάδοση και την 
εφαρμογή των αποτελεσμάτων του 
προγράμματος πλαισίου «Ορίζοντας 
2020», καθώς και στην παροχή 
συμπληρωματικών χρηματοδοτικών 
μέσων, συμπεριλαμβανομένων των 
δημοσίων συμβάσεων.

Αιτιολόγηση

Ως κύριοι φορείς του προγραμματισμού και της υλοποίησης της πολιτικής συνοχής, οι εθνικές 
και περιφερειακές αρχές θα διαδραματίσουν σημαντικό ρόλο στη δημιουργία και την ενίσχυση 
των απαραίτητων συνεργειών μεταξύ της εν λόγω πολιτικής και του προγράμματος πλαισίου 
«Ορίζοντας 2020». Προκειμένου να αξιοποιήσουν πλήρως τις ευκαιρίες για συνέργειες, οι 
περιφερειακές αρχές πρέπει να αναπτύξουν τις δικές τους στρατηγικές έρευνας και καινοτομίας 
για έξυπνη εξειδίκευση και να συμβάλουν στην αξιοποίηση των αποτελεσμάτων που 
προκύπτουν από το πρόγραμμα πλαίσιο «Ορίζοντας 2020», με ιδιαίτερη έμφαση στη 
διαμόρφωση φιλικών συνθηκών στην αγορά, καθώς και φιλικού επιχειρηματικού 
περιβάλλοντος. Οι δράσεις που θα αναληφθούν από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρέπει να 
στηρίξουν την υλοποίηση της ιδέας αυτής σε επίπεδο κρατών μελών.

Τροπολογία 18

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 27

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(27) Οι ΜΜΕ αποτελούν σημαντική πηγή 
καινοτομίας και ανάπτυξης στην Ευρώπη. 
Ως εκ τούτου, η ισχυρή συμμετοχή των 
ΜΜΕ, όπως ορίζεται στη σύσταση 
2003/361/ΕΚ της Επιτροπής, της 6ης 
Μαΐου 2003, είναι αναγκαία στο 
πρόγραμμα πλαίσιο «Ορίζοντας 2020». Η 
εν λόγω συμμετοχή θα στηρίξει τους 
στόχους του «Νόμου για τις μικρές 
επιχειρήσεις» (Small Business Act).

(27) Οι ΜΜΕ αποτελούν σημαντική πηγή 
καινοτομίας και ανάπτυξης στην Ευρώπη. 
Ως εκ τούτου, η ισχυρή συμμετοχή των 
ΜΜΕ, όπως ορίζεται στη σύσταση 
2003/361/ΕΚ της Επιτροπής, της 6ης 
Μαΐου 2003, είναι αναγκαία στο 
πρόγραμμα πλαίσιο «Ορίζοντας 2020». Η 
εν λόγω συμμετοχή θα στηρίξει τους 
στόχους του «Νόμου για τις μικρές 
επιχειρήσεις» (Small Business Act). Το 
πρόγραμμα πλαίσιο «Ορίζοντας 2020» θα 
πρέπει να προσφέρει τα απαραίτητα 
κίνητρα ώστε να προσελκύσει ΜΜΕ σε 
αυτού του είδους τη χρηματοδότηση σε 
επίπεδο Ένωσης και να παράσχει δέσμη 
κανόνων και μέσων που να βελτιώνουν 
σημαντικά την πρόσβαση των ΜΜΕ στη 
χρηματοδότηση.
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Τροπολογία 19

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 31

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(31) Προκειμένου να διατηρηθούν ισότιμοι 
όροι ανταγωνισμού για όλες τις 
επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην 
εσωτερική αγορά, η χρηματοδότηση που 
παρέχεται από το πρόγραμμα πλαίσιο
«Ορίζοντας 2020» πρέπει να σχεδιαστεί 
σύμφωνα με τους κανόνες περί κρατικών 
ενισχύσεων, έτσι ώστε να διασφαλιστεί η 
αποτελεσματικότητα των δημόσιων 
δαπανών και η αποφυγή στρεβλώσεων 
στην αγορά, όπως ο παραγκωνισμός της 
ιδιωτικής χρηματοδότησης, η δημιουργία 
αναποτελεσματικών δομών αγοράς ή η 
διατήρηση αναποτελεσματικών 
επιχειρήσεων.

(31) Προκειμένου να διατηρηθούν ισότιμοι 
όροι ανταγωνισμού για όλες τις 
επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην 
εσωτερική αγορά, η χρηματοδότηση που 
παρέχεται από το πρόγραμμα πλαίσιο
«Ορίζοντας 2020» πρέπει να σχεδιαστεί 
σύμφωνα με τους κανόνες περί κρατικών 
ενισχύσεων, συμπεριλαμβανομένου του 
κοινοτικού πλαισίου σχετικά με τις 
κρατικές ενισχύσεις για την έρευνα και 
ανάπτυξη και την καινοτομία, το οποίο 
βρίσκεται επί του παρόντος σε φάση 
επανεξέτασης, έτσι ώστε να διασφαλιστεί 
η αποτελεσματικότητα των δημόσιων 
δαπανών και η αποφυγή στρεβλώσεων 
στην αγορά, όπως ο παραγκωνισμός της 
ιδιωτικής χρηματοδότησης, η δημιουργία 
αναποτελεσματικών δομών αγοράς ή η 
διατήρηση αναποτελεσματικών 
επιχειρήσεων.

Αιτιολόγηση

Η υπερβολική μετάθεση της ισορροπίας προς τη χρηματοδότηση βραχυπρόθεσμης, 
προσανατολισμένης στην αγορά καινοτομίας ενδέχεται να επιφέρει στρεβλώσεις στον 
ανταγωνισμό και να αποβεί εις βάρος της πιο μακροπρόθεσμης βασικής έρευνας, η οποία 
αποτελεί συχνά την πηγή της ριζοσπαστικής, επαναστατικής καινοτομίας. Ως εκ τούτου, δεν θα 
πρέπει να λαμβάνεται υπόψη μόνο το γράμμα, αλλά και το πνεύμα των κανόνων κρατικής 
ενίσχυσης για την Ε&Α.

Τροπολογία 20

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 31 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(31a) Πρέπει να υπάρχει καλύτερος 
συντονισμός κατά τη διάθεση 
χρηματοδοτικών πόρων της Ένωσης και 
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των κρατών μελών για την έρευνα και την 
καινοτομία προκειμένου να 
εξασφαλίζονται η συμπληρωματικότητα, 
η μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα και η 
προβολή της δράσεως, αλλά και να 
επιτυγχάνονται καλύτερες συνέργειες. Στο 
πλαίσιο της διαδικασίας αξιολόγησης που 
προβλέπεται στον παρόντα κανονισμό, η 
Επιτροπή πρέπει να παρέχει 
συγκεκριμένες αποδείξεις, εφόσον 
υπάρχουν, της συμπληρωματικότητας και 
των συνεργειών που έχουν επιτευχθεί 
μεταξύ του προϋπολογισμού της ΕΕ και 
των προϋπολογισμών των κρατών μελών 
για την επίτευξη του στόχου Ε&Α της 
στρατηγικής «Ευρώπη 2020» καθώς και 
του συνοπτικού δείκτη καινοτομίας της 
ίδιας στρατηγικής.

Τροπολογία 21

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 32 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(32a) Το πρόγραμμα πλαίσιο «Ορίζοντας 
2020» θα πρέπει να εξασφαλίζει μέγιστη 
διαφάνεια, λογοδοσία και δημοκρατικό 
έλεγχο των καινοτόμων δημοσιονομικών 
μέσων και μηχανισμών που απορρέουν 
από τον προϋπολογισμό της Ένωσης, 
ειδικότερα όσον αφορά τη συνεισφορά 
τους, τόσο την αναμενόμενη όσο και την 
πραγματοποιηθείσα, για την επίτευξη 
στόχων της Ένωσης.

Τροπολογία 22

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Το πρόγραμμα πλαίσιο «Ορίζοντας 2020» 
θα διαδραματίσει κεντρικό ρόλο στην 

Το πρόγραμμα πλαίσιο «Ορίζοντας 2020» 
θα διαδραματίσει κεντρικό ρόλο στην 
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υλοποίηση της στρατηγικής «Ευρώπη 
2020» για έξυπνη, βιώσιμη και χωρίς 
αποκλεισμούς ανάπτυξη, παρέχοντας ένα 
κοινό στρατηγικό πλαίσιο για τη 
χρηματοδότηση της έρευνας και της 
καινοτομίας στην Ένωση, λειτουργώντας 
έτσι ως μοχλός για την προσέλκυση 
ιδιωτικών επενδύσεων, δημιουργώντας 
ευκαιρίες για νέες θέσεις εργασίας και 
διασφαλίζοντας τη μακροχρόνια βιώσιμη 
ανάπτυξη και ανταγωνιστικότητα της 
Ευρώπης.

υλοποίηση της στρατηγικής «Ευρώπη 
2020» για έξυπνη, βιώσιμη και χωρίς
αποκλεισμούς ανάπτυξη, παρέχοντας ένα 
κοινό στρατηγικό πλαίσιο για τη 
χρηματοδότηση της έρευνας και της 
καινοτομίας στην Ένωση, λειτουργώντας 
έτσι ως μοχλός για την προσέλκυση
δημόσιων και ιδιωτικών επενδύσεων, 
δημιουργώντας ευκαιρίες για νέες θέσεις 
εργασίας, προωθώντας την οικονομική, 
κοινωνική και εδαφική συνοχή και
διασφαλίζοντας τη μακροχρόνια βιώσιμη 
ανάπτυξη και ανταγωνιστικότητα της 
Ευρώπης.

Αιτιολόγηση

Σε μια συγκυρία δημοσιονομικών περιορισμών λόγω της χρηματοπιστωτικής και οικονομικής 
κρίσης που αντιμετωπίζει η Ευρώπη, δεν θα πρέπει να υπονομεύονται έξυπνες επενδύσεις σε 
τομείς υψηλής προστιθέμενης αξίας, όπως είναι η έρευνα και η καινοτομία. Οι δημόσιες 
χρηματοδοτικές προσπάθειες στους εν λόγω τομείς πρέπει να διατηρηθούν ή να ενταθούν και το 
πρόγραμμα πλαίσιο «Ορίζοντας 2020» πρέπει να έχει εν προκειμένω αντίκτυπο μόχλευσης. Από 
την άλλη πλευρά, η κοινωνική, οικονομική και εδαφική συνοχή της Ευρώπης πρέπει να 
βρίσκεται στο επίκεντρο όλων των δημόσιων επενδύσεων στην ΕΕ.

Τροπολογία 23

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Το πρόγραμμα πλαίσιο «Ορίζοντας 
2020» θα συμβάλλει στην οικοδόμηση 
μιας οικονομίας βασιζόμενης στη γνώση 
και την καινοτομία σε ολόκληρη την 
Ένωση, προσελκύοντας επαρκή πρόσθετη 
χρηματοδότηση της έρευνας, της 
ανάπτυξης και της καινοτομίας. Ως εκ 
τούτου, θα στηρίξει την υλοποίηση της 
στρατηγικής «Ευρώπη 2020» και άλλων 
πολιτικών της Ένωσης, καθώς και την 
επίτευξη και λειτουργία του Ευρωπαϊκού 
Χώρου Έρευνας (ΕΧΕ). Οι σχετικοί 
δείκτες επιδόσεων παρατίθενται στην 
εισαγωγή του παραρτήματος Ι.

1. Το πρόγραμμα πλαίσιο «Ορίζοντας 
2020» θα συμβάλλει στην οικοδόμηση 
μιας οικονομίας βασιζόμενης στη γνώση 
και την καινοτομία σε ολόκληρη την 
Ένωση, προσελκύοντας επαρκή πρόσθετη 
χρηματοδότηση της έρευνας, της 
ανάπτυξης και της καινοτομίας. Ως εκ 
τούτου, θα στηρίξει την υλοποίηση της 
στρατηγικής «Ευρώπη 2020» και άλλων 
πολιτικών της Ένωσης, καθώς και την 
επίτευξη και λειτουργία του Ευρωπαϊκού 
Χώρου Έρευνας (ΕΧΕ). Εκτιμάται ότι, 
έως το 2030, το πρόγραμμα πλαίσιο 
«Ορίζοντας 2020» αναμένεται να αυξήσει 
το ΑΕΠ κατά 0,92%, να αυξήσει τις 
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εξαγωγές κατά 1,37%, να μειώσει τις 
εισαγωγές κατά 0,15% και να αυξήσει την 
απασχόληση κατά 0,40%. Οι σχετικοί 
δείκτες επιδόσεων παρατίθενται στην 
εισαγωγή του παραρτήματος Ι.

Τροπολογία 24

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Το ποσό για τις δραστηριότητες στο 
πλαίσιο του τίτλου ΧΙΧ της ΣΛΕΕ
κατανέμεται μεταξύ των προτεραιοτήτων 
που καθορίζονται στο άρθρο 5 
παράγραφος 2 ως εξής:

2. Το ποσό για τις δραστηριότητες 
κατανέμεται μεταξύ των προτεραιοτήτων
που καθορίζονται στο άρθρο 5 
παράγραφος 2 ως εξής:

(α) επιστήμη αριστείας, 27.818 
εκατομμύρια ευρώ·

(α) Επιστήμη αριστείας, 31,705 % του 
συνολικού προϋπολογισμού που 
αναφέρεται στην παράγραφο 1·

(β) βιομηχανική υπεροχή, 20.280 
εκατομμύρια ευρώ·

(β) Βιομηχανική υπεροχή, 22,544 % του 
συνολικού προϋπολογισμού που 
αναφέρεται στην παράγραφο 1·

(γ) κοινωνιακές προκλήσεις, 35.888 
εκατομμύρια ευρώ.

(γ) Κοινωνιακές προκλήσεις, 39,589 % του 
συνολικού προϋπολογισμού που 
αναφέρεται στην παράγραφο 1·

Το μέγιστο συνολικό ποσό της 
χρηματοδοτικής συνεισφοράς της Ένωσης 
δυνάμει του προγράμματος πλαισίου
«Ορίζοντας 2020» στις μη πυρηνικές 
άμεσες δράσεις του Κοινού Κέντρου 
Ερευνών ανέρχεται σε 2.212 εκατομμύρια 
ευρώ.

Το μέγιστο συνολικό ποσό της 
χρηματοδοτικής συνεισφοράς της Ένωσης 
δυνάμει του προγράμματος πλαισίου
«Ορίζοντας 2020» στις μη πυρηνικές 
άμεσες δράσεις του Κοινού Κέντρου 
Ερευνών ανέρχεται σε ποσοστό 2,521% 
του συνολικού προϋπολογισμού που 
αναφέρεται στην παράγραφο 1.

Η ενδεικτική κατανομή για τους ειδικούς 
στόχους στο πλαίσιο των προτεραιοτήτων 
και το μέγιστο συνολικό ποσό της 
συμμετοχής σε μη πυρηνικές άμεσες 
δράσεις του Κοινού Κέντρου Ερευνών 
παρατίθενται στο παράρτημα II.

Η ενδεικτική κατανομή για τους ειδικούς 
στόχους στο πλαίσιο των προτεραιοτήτων 
και το μέγιστο συνολικό ποσό της 
συμμετοχής σε μη πυρηνικές άμεσες 
δράσεις του Κοινού Κέντρου Ερευνών 
παρατίθενται στο παράρτημα II. Οι 
ετήσιες πιστώσεις εγκρίνονται από την 
αρμόδια για τον προϋπολογισμό αρχή με 
την επιφύλαξη των διατάξεων του 
κανονισμού για το πολυετές 
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δημοσιονομικό πλαίσιο 2014-2020 και 
της Διοργανικής Συμφωνίας της XX/201z 
μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, 
του Συμβουλίου και της Επιτροπής 
σχετικά με τη συνεργασία σε θέματα 
προϋπολογισμού και τη χρηστή 
δημοσιονομική διαχείριση.

Τροπολογία 25

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 – παράγραφος 3 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Καινοτομίας 
και Τεχνολογίας χρηματοδοτείται μέσω 
μέγιστης συνεισφοράς από το πρόγραμμα 
πλαίσιο «Ορίζοντας 2020» ύψους 3.194 
εκατομμυρίων ευρώ, όπως παρατίθεται 
στο παράρτημα II. Ένα πρώτο κονδύλιο 
ύψους 1.542 εκατομμυρίων ευρώ 
παρέχεται στο Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο 
Καινοτομίας και Τεχνολογίας για 
δραστηριότητες στο πλαίσιο του τίτλου 
XVII της Συνθήκης για τη λειτουργία της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ένα δεύτερο 
κονδύλιο ύψους έως και 1.652 
εκατομμυρίων ευρώ παρέχεται με την 
επιφύλαξη της επανεξέτασης που 
προβλέπεται στο άρθρο 26 παράγραφος 1.
Το εν λόγω πρόσθετο ποσό πρέπει να 
παρέχεται κατ’ αναλογία, όπως 
αναφέρεται στο παράρτημα ΙΙ, από το 
ποσό για τον ειδικό στόχο «Υπεροχή στις 
ευρείας εφαρμογής και βιομηχανικές 
τεχνολογίες», στο πλαίσιο της 
προτεραιότητας «Βιομηχανική υπεροχή» 
που αναφέρεται στην παράγραφο 2 
στοιχείο β) και από το ποσό για την 
προτεραιότητα «Κοινωνιακές 
προκλήσεις» που αναφέρονται στην 
παράγραφο 2 στοιχείο γ).

3. Το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Καινοτομίας 
και Τεχνολογίας χρηματοδοτείται με 
συνεισφορά ανερχόμενη το ανώτατο στο 
3,64% του συνολικού προϋπολογισμού
που προβλέπεται στην παράγραφο 1.
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Τροπολογία 26

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 – παράγραφος 3 – εδάφιο 3 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Οι ετήσιες πιστώσεις για το ΕΙΚΤ 
εγκρίνονται από την αρμόδια για τον 
προϋπολογισμό αρχή με την επιφύλαξη 
των διατάξεων του κανονισμού για το 
πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο 2014-
2020 και της Διοργανικής Συμφωνίας της 
XX/201z μεταξύ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της
Επιτροπής σχετικά με τη συνεργασία σε 
θέματα προϋπολογισμού.

Τροπολογία 27

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 – παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5. Προκειμένου να αντιμετωπιστούν 
απρόβλεπτες καταστάσεις ή νέες εξελίξεις 
και ανάγκες, και να ληφθούν υπόψη οι 
διατάξεις της παραγράφου 3 του παρόντος 
άρθρου, η Επιτροπή μπορεί, μετά την 
ενδιάμεση αξιολόγηση του προγράμματος 
πλαισίου «Ορίζοντας 2020», όπως 
προβλέπεται στο άρθρο 26 παράγραφος 1 
στοιχείο α) του παρόντος κανονισμού, στο 
πλαίσιο της ετήσιας διαδικασίας 
προϋπολογισμού, να αναθεωρήσει τα ποσά 
που καθορίζονται για τις προτεραιότητες 
στην παράγραφο 2 και στην ενδεικτική 
κατανομή ανά ειδικούς στόχους στο 
πλαίσιο των εν λόγω προτεραιοτήτων που 
καθορίζονται στο παράρτημα ΙΙ και να 
μεταφέρει πιστώσεις μεταξύ των 
προτεραιοτήτων και των ειδικών στόχων 
έως και 10% της συνολικής αρχικής 
χρηματοδότησης κάθε προτεραιότητας και 
έως και 10% της αρχικής ενδεικτικής 
κατανομής για κάθε ειδικό στόχο. Αυτό 

5. Προκειμένου να αντιμετωπιστούν 
απρόβλεπτες καταστάσεις ή νέες εξελίξεις 
και ανάγκες, και να ληφθούν υπόψη οι 
διατάξεις της παραγράφου 3 του παρόντος 
άρθρου, η Επιτροπή μπορεί, μετά την 
ενδιάμεση αξιολόγηση του προγράμματος 
πλαισίου «Ορίζοντας 2020», όπως 
προβλέπεται στο άρθρο 26 παράγραφος 1 
στοιχείο α) του παρόντος κανονισμού, στο 
πλαίσιο της ετήσιας διαδικασίας 
προϋπολογισμού και υπό την επιφύλαξη 
των αρμοδιοτήτων της δημοσιονομικής 
αρχής, να αναθεωρήσει τα ποσά που 
καθορίζονται για τις προτεραιότητες στην 
παράγραφο 2 και στην ενδεικτική 
κατανομή ανά ειδικούς στόχους στο 
πλαίσιο των εν λόγω προτεραιοτήτων που 
καθορίζονται στο παράρτημα ΙΙ και να 
μεταφέρει πιστώσεις μεταξύ των 
προτεραιοτήτων και των ειδικών στόχων 
έως και 10% της συνολικής αρχικής 
χρηματοδότησης κάθε προτεραιότητας και 
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δεν αφορά το ποσό που καθορίζεται για 
τις άμεσες δράσεις του Κοινού Κέντρου 
Ερευνών στην παράγραφο 2, ούτε τη 
συνεισφορά του Ευρωπαϊκού Ινστιτούτου 
Καινοτομίας και Τεχνολογίας που 
καθορίζεται στην παράγραφο 3.

έως και 10% της αρχικής ενδεικτικής 
κατανομής για κάθε ειδικό στόχο.

Τροπολογία 28

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 7 – παράγραφος 1 – στοιχείο (β) – σημείο (iv α) (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

iv α) οι χώρες ΕΖΕΣ που συμμετέχουν 
στη συμφωνία για τον ΕΟΧ, σύμφωνα με 
τις διατάξεις της εν λόγω συμφωνίας.

Τροπολογία 29

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 

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, στην ευρύτερη συμμετοχή όλης της 
Ένωσης στην έρευνα και την καινοτομία,
στη συνεργασία με τρίτες χώρες, στην 
υπεύθυνη έρευνα και καινοτομία, 
συμπεριλαμβανομένης της ισότητας των 
δύο φύλων, και στην ενίσχυση της 
ελκυστικότητας του επαγγέλματος του 
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κινητικότητας των ερευνητών. ερευνητή και στη διευκόλυνση της 
διασυνοριακής και διατομεακής 
κινητικότητας των ερευνητών.

Τροπολογία 30

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 15 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 15a
Ανθρώπινοι πόροι

Το πρόγραμμα πλαίσιο «Ορίζοντας 2020» 
συμβάλλει στην προώθηση και 
ελκυστικότητα των σταδιοδρομιών των 
ερευνητών ανά την Ευρώπη. Ως εκ 
τούτου, πρέπει να εφαρμόζεται με τρόπο 
που να προωθεί τη δημιουργία μιας 
ενιαίας αγοράς για ερευνητές.

Τροπολογία 31

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 16 – παράγραφος 1 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Ιδιαίτερη προσοχή δίνεται στην αρχή της 
αναλογικότητας, στο δικαίωμα στην 
ιδιωτική ζωή, στο δικαίωμα προστασίας 
των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, 
στο δικαίωμα στη σωματική και 
διανοητική ακεραιότητα του ατόμου, στο 
δικαίωμα της μη εισαγωγής διακρίσεων 
και στην ανάγκη διασφάλισης υψηλού 
επιπέδου προστασίας της ανθρώπινης 
υγείας.

Ιδιαίτερη προσοχή δίνεται στην αρχή της 
αναλογικότητας, στο δικαίωμα στην 
ιδιωτική ζωή, στο δικαίωμα προστασίας 
των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, 
στο δικαίωμα στη σωματική και 
διανοητική ακεραιότητα του ατόμου, στο 
δικαίωμα της μη εισαγωγής διακρίσεων
λόγω εθνικότητας, εθνοτικής καταγωγής, 
αναπηρίας, θρησκείας ή πεποιθήσεων, 
ηλικίας, φύλου ή γενετήσιου 
προσανατολισμού και στην ανάγκη 
διασφάλισης υψηλού επιπέδου προστασίας 
της ανθρώπινης υγείας.

Τροπολογία 32
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Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 17 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 17a
Συνέργειες με τα διαρθρωτικά ταμεία
Το πρόγραμμα πλαίσιο «Ορίζοντας 2020» 
συμβάλλει στη γεφύρωση του χάσματος 
έρευνας και καινοτομίας στο εσωτερικό 
της Ένωσης, καθιστώντας δυνατή την 
ανάπτυξη συνεργειών με την πολιτική 
συνοχής για τη στήριξη της έρευνας και 
της καινοτομίας, μέσω της εφαρμογής 
συμπληρωματικών μέτρων με 
συντονισμένο τρόπο. Εφόσον είναι 
εφικτό, θα προωθηθεί η 
διαλειτουργικότητα μεταξύ των δύο 
μέσων και θα ενθαρρυνθεί η σωρευτική ή 
η συνδυασμένη χρηματοδότηση, υπό την 
επιφύλαξη της αρχής της αριστείας.  Το 
πρόγραμμα πλαίσιο «Ορίζοντας 2020» 
συμβάλει στην αξιολόγηση των 
δυνατοτήτων, στον εντοπισμό των 
καλύτερων κέντρων και στη βελτίωση 
της αναγνωρισιμότητάς τους, παρέχοντας 
τη σφραγίδα της αριστείας.

Αιτιολόγηση

Όπως ορίζεται στην προτεινόμενη νέα αιτιολογική σκέψη 26α, παρότι επικεντρώνονται σε 
διαφορετικά ζητήματα, τόσο το πρόγραμμα πλαίσιο «Ορίζοντας 2020» όσο και η πολιτική 
συνοχής είναι υψίστης σημασίας για την επίτευξη των στόχων της στρατηγικής «Ευρώπη 2020». 
Κατά συνέπεια, κρίνεται πραγματικά αναγκαία η διασφάλιση συνεργειών και 
συμπληρωματικότητας μεταξύ τους. Η πολιτική συνοχής πρέπει, αφενός, να προετοιμάσει τους 
περιφερειακούς φορείς Ε&Κ για τη συμμετοχή τους σε έργα του προγράμματος πλαισίου 
«Ορίζοντας 2020» και, αφετέρου, να παράσχει τα μέσα για την άμεση αξιοποίηση και διάδοση 
των αποτελεσμάτων που προκύπτουν από τη βασική έρευνα που χρηματοδοτείται από το 
πρόγραμμα πλαίσιο «Ορίζοντας 2020» στην αγορά.

Τροπολογία 33

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 18 – παράγραφος 1
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Θα δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στην 
εξασφάλιση της επαρκούς συμμετοχής των 
μικρομεσαίων επιχειρήσεων (ΜΜΕ) και 
του αντίκτυπου της καινοτομίας σε αυτές, 
εντός του προγράμματος πλαισίου
«Ορίζοντας 2020». Η ποσοτική και 
ποιοτική εκτίμηση της συμμετοχής των 
ΜΜΕ πρέπει να πραγματοποιείται ως 
μέρος της διαδικασίας αξιολόγησης και 
παρακολούθησης.

1. Θα δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στην 
εξασφάλιση της επαρκούς συμμετοχής των 
μικρομεσαίων επιχειρήσεων (ΜΜΕ) και 
του αντίκτυπου της καινοτομίας σε αυτές, 
εντός του προγράμματος πλαισίου
«Ορίζοντας 2020». Η ποσοτική και 
ποιοτική εκτίμηση της συμμετοχής των 
ΜΜΕ πρέπει να πραγματοποιείται ως 
μέρος της διαδικασίας αξιολόγησης και 
παρακολούθησης. Ειδικότερα, η 
Επιτροπή εξασφαλίζει, στον μεγαλύτερο 
δυνατό βαθμό, τη συμμετοχή των ΜΜΕ 
στο πρόγραμμα πλαίσιο «Ορίζοντας 
2020», παρέχοντας επίσης την 
απαραίτητη ενίσχυση που θα τους 
επιτρέψει να εκπληρώσουν τις απαιτήσεις 
και να βελτιώσουν την πρόσβασή τους σε 
χρηματοδότηση βάσει του εν λόγω 
προγράμματος.

Τροπολογία 34

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 18 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Η ολοκληρωμένη προσέγγιση που 
ορίζεται στις παραγράφους 1 και 2 
αναμένεται να οδηγήσει περίπου το 15% 
του συνολικού συνδυασμένου 
προϋπολογισμού για τον ειδικό στόχο
«Υπεροχή στις ευρείας εφαρμογής και 
βιομηχανικές τεχνολογίες» και την 
προτεραιότητα «Κοινωνιακές προκλήσεις» 
να διατεθεί στις ΜΜΕ.

3. Η ολοκληρωμένη προσέγγιση που 
ορίζεται στις παραγράφους 1 και 2 
αναμένεται να οδηγήσει (i) όχι μικρότερο 
από το 15% του συνολικού συνδυασμένου 
προϋπολογισμού για τον ειδικό στόχο
«Υπεροχή στις ευρείας εφαρμογής και 
βιομηχανικές τεχνολογίες» και την 
προτεραιότητα «Κοινωνιακές προκλήσεις» 
να διατεθεί στις ΜΜΕ και (ii) 50% των 
συμμετεχουσών ΜΜΕ που εισάγουν 
καινοτομίες οι οποίες είναι νέες για την 
επιχείρηση ή την αγορά (καλύπτοντας 
την περίοδο του έργου συν μία τριετία).
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Τροπολογία 35

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 19 – παράγραφος 3 – στοιχείο (γ)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(γ) τη μακροχρόνια δέσμευση από όλους 
τους εταίρους με βάση ένα κοινό όραμα 
και σαφώς καθορισμένους στόχους·

(γ) τη μακροχρόνια χρηματοδοτική
δέσμευση από όλους τους εταίρους με 
βάση ένα κοινό όραμα και σαφώς 
καθορισμένους στόχους·

Τροπολογία 36

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 22 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Οι δραστηριότητες διάδοσης πληροφοριών 
και η διεξαγωγή δραστηριοτήτων 
επικοινωνίας πρέπει να αποτελούν 
αναπόσπαστο στοιχείο όλων των δράσεων 
που στηρίζονται από το πρόγραμμα 
πλαίσιο «Ορίζοντας 2020».

Οι δραστηριότητες διάδοσης πληροφοριών 
και η διεξαγωγή δραστηριοτήτων 
επικοινωνίας πρέπει να αποτελούν 
αναπόσπαστο στοιχείο όλων των δράσεων 
που στηρίζονται από το πρόγραμμα 
πλαίσιο «Ορίζοντας 2020», φροντίζοντας 
ιδιαιτέρως να παρέχεται αυτή η 
πληροφόρηση με τρόπο που να 
διευκολύνει την πρόσβαση όλων, ειδικά 
των ατόμων με αναπηρία.

Τροπολογία 37

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 22 – εδάφιο 3 – στοιχείο (α)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(α) πρωτοβουλίες που στοχεύουν στη 
καλύτερη ενημέρωση και στη διευκόλυνση 
της πρόσβασης σε χρηματοδότηση στο 
πλαίσιο του προγράμματος πλαισίου
«Ορίζοντας 2020», ιδίως για εκείνες τις 
περιφέρειες ή τύπους συμμετεχόντων που 
υποεκπροσωπούνται·

(α) πρωτοβουλίες που στοχεύουν στη 
καλύτερη ενημέρωση και στη διευκόλυνση 
της πρόσβασης σε χρηματοδότηση στο 
πλαίσιο του προγράμματος πλαισίου
«Ορίζοντας 2020», ιδίως για εκείνες τις 
περιφέρειες ή τύπους συμμετεχόντων που 
υποεκπροσωπούνται, όπως στην 
περίπτωση ερευνητών και 
συμμετεχόντων με αναπηρίες·
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Τροπολογία 38

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 26 – παράγραφος 1 – στοιχείο (α) – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(α) Το αργότερο έως τα τέλη του 2017, η 
Επιτροπή θα πραγματοποιήσει, με τη 
συνδρομή ανεξαρτήτων εμπειρογνωμόνων, 
επανεξέταση του Ευρωπαϊκού Ινστιτούτου 
Καινοτομίας και Τεχνολογίας. Η δεύτερη 
κατανομή κονδυλίων στο Ευρωπαϊκό 
Ινστιτούτο Καινοτομίας και Τεχνολογίας, 
όπως προβλέπεται στο άρθρο 6 
παράγραφος 3, θα πραγματοποιηθεί μετά 
την εν λόγω επανεξέταση. Κατά την 
επανεξέταση αξιολογείται η πρόοδος του 
Ευρωπαϊκού Ινστιτούτου Καινοτομίας και 
Τεχνολογίας με βάση όλα τα ακόλουθα:

(α) Το αργότερο έως τα τέλη του 2016, η 
Επιτροπή θα πραγματοποιήσει, με τη 
συνδρομή ανεξαρτήτων εμπειρογνωμόνων, 
επανεξέταση του Ευρωπαϊκού Ινστιτούτου 
Καινοτομίας και Τεχνολογίας. Η δεύτερη 
κατανομή κονδυλίων στο Ευρωπαϊκό 
Ινστιτούτο Καινοτομίας και Τεχνολογίας, 
όπως προβλέπεται στο άρθρο 6 
παράγραφος 3, θα πραγματοποιηθεί μετά 
την εν λόγω επανεξέταση. Κατά την 
επανεξέταση αξιολογείται η πρόοδος του 
Ευρωπαϊκού Ινστιτούτου Καινοτομίας και 
Τεχνολογίας με βάση όλα τα ακόλουθα:

Τροπολογία 39

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 26 – παράγραφος 1 – στοιχείο (α) – στοιχείο (ii)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(ii) το συμφωνηθέν χρονοδιάγραμμα για 
τη δημιουργία του τρίτου κύματος
Κοινοτήτων Γνώσης και Καινοτομίας και 
τις προγραμματισμένες οικονομικές 
ανάγκες των υφιστάμενων Κοινοτήτων 
Γνώσης και Καινοτομίας σύμφωνα με την 
ιδιαίτερη ανάπτυξή τους· και

(ii) την επιτυχία στη δημιουργία νέων
Κοινοτήτων Γνώσης και Καινοτομίας και 
τις προγραμματισμένες οικονομικές 
ανάγκες των υφιστάμενων Κοινοτήτων 
Γνώσης και Καινοτομίας σύμφωνα με την 
ιδιαίτερη ανάπτυξή τους· και

Αιτιολόγηση

Με σκοπό την ενίσχυση της διαφάνειας, η χρηματοδότηση του ΕΙΚΤ θα πρέπει να εντάσσεται 
στον προϋπολογισμό ως μία, ενιαία θέση. Επίσης, είναι σημαντικό να έχει το ΕΙΚΤ πλήρη 
πρόσβαση στην χρηματοδότησή του, προκειμένου να εκπληρώνει τα καθήκοντά του με τον 
καλύτερο δυνατό τρόπο. Ωστόσο, το ΕΙΚΤ πρέπει να αποδείξει ακόμα ότι μπορεί να εκπληρώσει 
τα καθήκοντά του. Εάν η ενδιάμεση αξιολόγηση καταλήξει στο συμπέρασμα ότι αυτό δεν ισχύει, 
οι δραστηριότητες του ΕΙΚΤ θα πρέπει να παύσουν και η υπολειπόμενη χρηματοδότηση να 
διανεμηθεί ισότιμα στους τρεις πυλώνες του προγράμματος.
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Τροπολογία 40

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 26 – παράγραφος 1 – στοιχείο (α) – στοιχείο (iii)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(iii) τη συμβολή του Ευρωπαϊκού 
Ινστιτούτου Καινοτομίας και Τεχνολογίας 
και των Κοινοτήτων Γνώσης και 
Καινοτομίας στην προτεραιότητα
«Κοινωνιακές προκλήσεις» και στον ειδικό 
στόχο «Υπεροχή στις ευρείας εφαρμογής 
και βιομηχανικές τεχνολογίες» του 
προγράμματος πλαισίου «Ορίζοντας 
2020».

τη συμβολή του Ευρωπαϊκού Ινστιτούτου 
Καινοτομίας και Τεχνολογίας και των 
Κοινοτήτων Γνώσης και Καινοτομίας στην 
προτεραιότητα «Κοινωνιακές προκλήσεις» 
και στον ειδικό στόχο «Υπεροχή στις 
ευρείας εφαρμογής και βιομηχανικές 
τεχνολογίες» του προγράμματος πλαισίου
«Ορίζοντας 2020» και στον Ευρωπαϊκό 
Χώρο Έρευνας.

Αιτιολόγηση

Οι συνέργειες ανάμεσα στο ΕΙΚΤ και τον ΕΧΕ θα πρέπει να συμπεριλαμβάνονται στην 
αξιολόγηση.

Τροπολογία 41

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 26 – παράγραφος 1 – στοιχείο (β)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(β) Το αργότερο έως τα τέλη του 2017, η 
Επιτροπή θα έχει διενεργήσει, αφού λάβει 
υπόψη την εκ των υστέρων αξιολόγηση 
του εβδόμου προγράμματος πλαισίου που 
πρέπει να έχει ολοκληρωθεί έως τα τέλη 
του 2015 και την επανεξέταση του 
Ευρωπαϊκού Ινστιτούτου Καινοτομίας και 
Τεχνολογίας, με τη συνδρομή εξωτερικών 
εμπειρογνωμόνων, την ενδιάμεση 
αξιολόγηση του προγράμματος πλαισίου
«Ορίζοντας 2020», του ειδικού του 
προγράμματος, συμπεριλαμβανομένου του 
Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Έρευνας, καθώς 
και των δραστηριοτήτων του Ευρωπαϊκού 
Ινστιτούτου Καινοτομίας και Τεχνολογίας, 
σχετικά με την επίτευξη (σε επίπεδο 

(β) Το αργότερο έως τα τέλη του 2017, η 
Επιτροπή θα έχει διενεργήσει, αφού λάβει 
υπόψη την εκ των υστέρων αξιολόγηση 
του εβδόμου προγράμματος πλαισίου που 
πρέπει να έχει ολοκληρωθεί έως τα τέλη 
του 2015 και την επανεξέταση του 
Ευρωπαϊκού Ινστιτούτου Καινοτομίας και 
Τεχνολογίας, με τη συνδρομή εξωτερικών 
εμπειρογνωμόνων, την ενδιάμεση 
αξιολόγηση του προγράμματος πλαισίου
«Ορίζοντας 2020», του ειδικού του 
προγράμματος, συμπεριλαμβανομένου του 
Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Έρευνας, καθώς 
και των δραστηριοτήτων του Ευρωπαϊκού 
Ινστιτούτου Καινοτομίας και Τεχνολογίας, 
σχετικά με την επίτευξη (σε επίπεδο 
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αποτελεσμάτων και προόδου στην 
επίτευξη αντικτύπου) των στόχων του 
προγράμματος πλαισίου «Ορίζοντας 2020» 
και την συνεχιζόμενη σημασία του 
συνόλου των μέτρων, την αποδοτικότητα 
και τη χρήση των πόρων, τις δυνατότητες 
περαιτέρω απλούστευσης, και την 
ενωσιακή προστιθέμενη αξία. Η εν λόγω 
αξιολόγηση λαμβάνει επίσης υπόψη πτυχές 
σχετικά με την πρόσβαση σε 
χρηματοδοτικές ευκαιρίες για τους 
συμμετέχοντες σε όλες τις περιφέρειες, για 
τις ΜΜΕ και για την προώθηση της 
ισότητας των δύο φύλων. Κατά την 
αξιολόγηση λαμβάνεται επιπλέον υπόψη η 
συμβολή των μέτρων στις προτεραιότητες 
της Ένωσης για έξυπνη, βιώσιμη και χωρίς 
αποκλεισμούς ανάπτυξη, και τα 
αποτελέσματά στους στον μακροχρόνιο 
αντίκτυπο των προηγούμενων μέτρων.

αποτελεσμάτων και προόδου στην 
επίτευξη αντικτύπου) των στόχων του 
προγράμματος πλαισίου «Ορίζοντας 2020» 
και την συνεχιζόμενη σημασία του
συνόλου των μέτρων, την αποδοτικότητα 
και τη χρήση των πόρων, τις δυνατότητες 
περαιτέρω απλούστευσης, και την 
ενωσιακή προστιθέμενη αξία. Η εν λόγω 
αξιολόγηση λαμβάνει επίσης υπόψη πτυχές 
σχετικά με την πρόσβαση σε 
χρηματοδοτικές ευκαιρίες για επέκταση 
της αριστείας της βάσης της Ένωσης 
όσον αφορά την επιστήμη και την 
καινοτομία σε όλες τις περιφέρειες, για τις 
ΜΜΕ και για την προώθηση της ισότητας 
των δύο φύλων. Κατά την αξιολόγηση 
λαμβάνεται επιπλέον υπόψη η συμβολή 
των μέτρων στις προτεραιότητες της 
Ένωσης για έξυπνη, βιώσιμη και χωρίς 
αποκλεισμούς ανάπτυξη, και τα 
αποτελέσματά στους στον μακροχρόνιο 
αντίκτυπο των προηγούμενων μέτρων.

Τροπολογία 42

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 26 – παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1a. Στο πλαίσιο της διαδικασίας 
αξιολόγησης που περιγράφεται στο 
στοιχείο β) της παραγράφου 1, η 
Επιτροπή παρέχει συγκεκριμένες 
αποδείξεις, εφόσον υπάρχουν, της 
συμπληρωματικότητας και των 
συνεργειών που έχουν επιτευχθεί μεταξύ 
του προϋπολογισμού της ΕΕ και των 
προϋπολογισμών των κρατών μελών για 
την επίτευξη του στόχου Ε&Α της 
στρατηγικής «Ευρώπη 2020» καθώς και 
του συνοπτικού δείκτη καινοτομίας της 
ίδιας στρατηγικής.
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Τροπολογία 43

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα I – εισαγωγικό μέρος  – Μέρος I – στοιχείο (δ)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(δ) Οι ερευνητικές υποδομές θα 
αναπτύξουν ευρωπαϊκές ερευνητικές 
υποδομές για το 2020 και πέραν αυτού, και 
θα προωθήσουν το καινοτόμο δυναμικό 
τους και το ανθρώπινο κεφάλαιό τους, 
συμπληρώνοντάς τα με τη σχετική 
πολιτική της Ένωσης και τη διεθνή 
συνεργασία.

(δ) Οι ερευνητικές υποδομές θα 
αναπτύξουν παγκόσμιας κλάσης
ευρωπαϊκές ερευνητικές υποδομές για το 
2020 και πέραν αυτού, και θα προωθήσουν 
και θα επεκτείνουν την αριστεία της 
βάσης της Ένωσης όσον αφορά την 
επιστήμη και την καινοτομία και το 
ανθρώπινο κεφάλαιό τους, 
συμπληρώνοντάς τα με τη σχετική 
πολιτική της Ένωσης και τη διεθνή 
συνεργασία. Κατάλληλοι πόροι θα 
διατεθούν στην υπηρεσία της Ένωσης για 
τα δάνεια και τις εγγυήσεις για έρευνα και 
καινοτομία προκειμένου να αντληθούν 
πρόσθετοι πόροι για αυτές τις επενδύσεις 
και να προωθηθούν αποτελεσματικοί 
δεσμοί μεταξύ βιομηχανίας και 
πανεπιστημίων.

Τροπολογία 44

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα I – εισαγωγικό μέρος  – Μέρος III – παράγραφος 1 – στοιχείο (ε)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(ε) Δράση για το κλίμα, αποδοτικότητα 
πόρων και πρώτες ύλες·

(ε) Δράση για το κλίμα, αποδοτικότητα
των πόρων και βιώσιμη χρήση των 
πρώτων υλών·

Τροπολογία 45

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα I – εισαγωγικό μέρος  – Μέρος III – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Όλες οι δραστηριότητες θα εφαρμόσουν 
μια προσέγγιση με βάση τις προκλήσεις, με 

Όλες οι δραστηριότητες θα εφαρμόσουν 
μια προσέγγιση με βάση τις προκλήσεις, με 
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επίκεντρο τις πολιτικές προτεραιότητες, 
χωρίς να προκαθορίζουν την ακριβή 
επιλογή τεχνολογιών ή λύσεων που πρέπει 
να αναπτυχθούν. Θα δοθεί έμφαση στη 
συγκέντρωση κρίσιμης μάζας πόρων και 
γνώσεων στα διάφορα πεδία, τεχνολογίες 
και επιστημονικούς κλάδους, προκειμένου 
να αντιμετωπιστούν οι προκλήσεις. Οι 
δραστηριότητες θα καλύπτουν ολόκληρο 
τον κύκλο, από την έρευνα έως την αγορά, 
με νέα εστίαση στις δραστηριότητες που 
είναι σχετικές με την καινοτομία, όπως τα 
πιλοτικά έργα, η επίδειξη, οι κλίνες 
δοκιμών, η στήριξη των δημόσιων 
συμβάσεων, ο σχεδιασμός, η καινοτομία 
με γνώμονα τους τελικούς χρήστες, η 
κοινωνική καινοτομία και η πρόσληψη των 
καινοτομιών από την αγορά.

επίκεντρο τις πολιτικές προτεραιότητες, 
χωρίς να προκαθορίζουν την ακριβή 
επιλογή τεχνολογιών ή λύσεων που πρέπει 
να αναπτυχθούν. Θα δοθεί έμφαση στη 
συγκέντρωση κρίσιμης μάζας πόρων και 
γνώσεων στα διάφορα πεδία, τεχνολογίες 
και επιστημονικούς κλάδους, προκειμένου 
να αντιμετωπιστούν οι προκλήσεις. Οι 
δραστηριότητες θα καλύπτουν ολόκληρο 
τον κύκλο, από την έρευνα έως την αγορά,
καθώς και τον αντίκτυπό της, με νέα 
εστίαση στις δραστηριότητες που είναι 
σχετικές με την καινοτομία, όπως τα 
πιλοτικά έργα, η επίδειξη, οι κλίνες 
δοκιμών, η στήριξη των δημόσιων 
συμβάσεων, ο σχεδιασμός, η καινοτομία 
με γνώμονα τους τελικούς χρήστες, η 
κοινωνική καινοτομία και η πρόσληψη των 
καινοτομιών από την αγορά.

Τροπολογία 46

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα I – Μέρος I – στοιχείο 4.1 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η Ευρώπη πρέπει να καθιερώσει μια 
κατάλληλη, σταθερή βάση για την 
κατασκευή, συντήρηση και λειτουργία 
ερευνητικών υποδομών προκειμένου η 
έρευνά της να παραμείνει παγκόσμιας 
κλάσης. Αυτό απαιτεί ουσιαστική και 
αποτελεσματική συνεργασία μεταξύ 
ενωσιακών, εθνικών και περιφερειακών 
χρηματοδοτών, για την οποία θα 
επιδιωχθούν ισχυροί δεσμοί με την 
πολιτική συνοχής προκειμένου να 
διασφαλισθούν οι συνέργειες και μια 
συνεκτική προσέγγιση.

Η Ευρώπη πρέπει να καθιερώσει μια 
κατάλληλη, σταθερή βάση για την 
κατασκευή, συντήρηση και λειτουργία 
ερευνητικών υποδομών προκειμένου η 
έρευνά της να παραμείνει παγκόσμιας 
κλάσης. Αυτό απαιτεί να διατίθενται 
επαρκείς πόροι από την υπηρεσία της 
Ένωσης για τα δάνεια και τις εγγυήσεις 
για έρευνα και καινοτομία προκειμένου 
να αντληθούν πρόσθετοι πόροι για αυτές 
τις επενδύσεις και να προωθηθούν 
αποτελεσματικοί δεσμοί μεταξύ 
βιομηχανίας και πανεπιστημίων.
Αποτελεσματική συνεργασία μεταξύ 
ενωσιακών, εθνικών και περιφερειακών 
χρηματοδοτών, για την οποία θα 
επιδιωχθούν ισχυροί δεσμοί με την 
πολιτική συνοχής προκειμένου να 
διασφαλισθούν οι συνέργειες και μια 
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συνεκτική προσέγγιση.

Τροπολογία 47

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα I – Μέρος I – στοιχείο 4.1 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Αυτός ο ειδικός στόχος αντιμετωπίζει μια 
κύρια δέσμευση της εμβληματικής 
πρωτοβουλίας «Ένωση Καινοτομίας», η 
οποία υπογραμμίζει τον καίριο ρόλο που 
διαδραματίζουν οι ερευνητικές υποδομές 
παγκόσμιας κλάσης προκειμένου να 
καταστήσουν δυνατή τη ρηξικέλευθη 
έρευνα και καινοτομία. Η πρωτοβουλία 
τονίζει την ανάγκη συνένωσης των πόρων 
σε ολόκληρη την Ευρώπη και, σε 
ορισμένες περιπτώσεις σε παγκόσμιο 
επίπεδο, προκειμένου να κατασκευαστούν 
και να λειτουργήσουν ερευνητικές 
υποδομές. Επίσης, η εμβληματική 
πρωτοβουλία «Ψηφιακό θεματολόγιο για 
την Ευρώπη» δίνει έμφαση στην ανάγκη 
ενίσχυσης των ηλεκτρονικών υποδομών 
της Ευρώπης και στη σημασία της 
ανάπτυξης συσπειρώσεων καινοτομίας για 
τη δημιουργία πλεονεκτήματος της 
Ευρώπης στην καινοτομία.

Αυτός ο ειδικός στόχος υλοποιεί μια κύρια 
δέσμευση της εμβληματικής πρωτοβουλίας
«Ένωση Καινοτομίας», η οποία 
υπογραμμίζει τον καίριο ρόλο που 
διαδραματίζουν οι ερευνητικές υποδομές 
παγκόσμιας κλάσης προκειμένου να 
καταστήσουν δυνατή τη ρηξικέλευθη 
έρευνα και να ενισχύσουν και να 
επεκτείνουν την αριστεία της βάσης της 
Ένωσης όσον αφορά την επιστήμη και 
την καινοτομία. Η πρωτοβουλία τονίζει 
την ανάγκη συνένωσης των πόρων σε 
ολόκληρη την Ευρώπη και, σε ορισμένες 
περιπτώσεις σε παγκόσμιο επίπεδο, 
προκειμένου να κατασκευαστούν και να 
λειτουργήσουν ερευνητικές υποδομές. 
Επίσης, η εμβληματική πρωτοβουλία
«Ψηφιακό θεματολόγιο για την Ευρώπη» 
δίνει έμφαση στην ανάγκη ενίσχυσης των 
ηλεκτρονικών υποδομών της Ευρώπης και 
στη σημασία της ανάπτυξης 
συσπειρώσεων καινοτομίας για τη 
δημιουργία πλεονεκτήματος της Ευρώπης 
στην καινοτομία.

Τροπολογία 48

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα I – Μέρος II – στοιχείο 1 – παράγραφος 10

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Για όλες τις ευρείας εφαρμογής και 
βιομηχανικές τεχνολογίες, 
συμπεριλαμβανομένων των ΚΤΕΕ, μείζων 
στόχος θα είναι να ενισχυθούν οι 
αλληλεπιδράσεις μεταξύ των τεχνολογιών, 

Για όλες τις ευρείας εφαρμογής και 
βιομηχανικές τεχνολογίες, 
συμπεριλαμβανομένων των ΚΤΕΕ, μείζων 
στόχος θα είναι να ενισχυθούν οι 
αλληλεπιδράσεις μεταξύ των τεχνολογιών, 
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καθώς και με τις εφαρμογές στο πλαίσιο 
των κοινωνιακών προκλήσεων. Αυτό θα 
ληφθεί πλήρως υπόψη στην ανάπτυξη και 
υλοποίηση θεματολογίων και 
προτεραιοτήτων. Απαιτεί από τους 
ενδιαφερόμενους που εκπροσωπούν 
διαφορετικές προοπτικές να συμμετάσχουν 
πλήρως στον καθορισμό προτεραιοτήτων 
και στην υλοποίησή τους. Σε ορισμένες 
περιπτώσεις, θα απαιτηθούν επίσης 
δράσεις που χρηματοδοτούνται από κοινού 
στο πλαίσιο των ευρείας εφαρμογής και 
βιομηχανικών τεχνολογιών, καθώς και των 
σχετικών κοινωνιακών προκλήσεων. Εδώ 
περιλαμβάνεται η κοινή χρηματοδότηση 
συμπράξεων δημόσιου και ιδιωτικού τομέα 
που αποσκοπούν στην ανάπτυξη 
τεχνολογιών και στην εφαρμογή τους για 
την αντιμετώπιση κοινωνιακών 
προκλήσεων.

καθώς και με τις εφαρμογές στο πλαίσιο 
των κοινωνιακών προκλήσεων. Αυτό θα 
ληφθεί πλήρως υπόψη στην ανάπτυξη και 
υλοποίηση θεματολογίων και 
προτεραιοτήτων. Απαιτεί από τους 
ενδιαφερόμενους που εκπροσωπούν 
διαφορετικές προοπτικές να συμμετάσχουν 
πλήρως στον καθορισμό προτεραιοτήτων 
και στην υλοποίησή τους. Σε ορισμένες 
περιπτώσεις, θα απαιτηθούν επίσης 
δράσεις που χρηματοδοτούνται από κοινού 
στο πλαίσιο των ευρείας εφαρμογής και 
βιομηχανικών τεχνολογιών, καθώς και των 
σχετικών κοινωνιακών προκλήσεων. Εδώ 
περιλαμβάνεται η κοινή χρηματοδότηση 
συμπράξεων δημόσιου και ιδιωτικού τομέα
καθώς και συμπράξεων με οργανώσεις 
της κοινωνίας των πολιτών που 
αποσκοπούν στην ανάπτυξη τεχνολογιών 
και μεθόδων και στην εφαρμογή τους για 
την αντιμετώπιση κοινωνιακών 
προκλήσεων.

Τροπολογία 49

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα I – Μέρος III – στοιχείο 1.1 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Οι χρόνιες παθήσεις, όπως τα 
καρδιαγγειακά νοσήματα (CVD), ο 
καρκίνος, ο διαβήτης, οι νευρολογικές 
διαταραχές και οι διαταραχές της ψυχικής 
υγείας, το υπερβολικό βάρος και η 
παχυσαρκία, και διάφοροι λειτουργικοί 
περιορισμοί είναι σημαντικές αιτίες 
αναπηριών, κακής κατάστασης της υγείας 
και πρόωρων θανάτων, και 
αντιπροσωπεύουν σημαντικό κοινωνικό 
και οικονομικό κόστος.

Οι χρόνιες παθήσεις, όπως τα 
καρδιαγγειακά νοσήματα (CVD), ο 
καρκίνος, ο διαβήτης, οι ρευματοπάθειες 
και οι μυοσκελετικές παθήσεις, οι
νευρολογικές διαταραχές και οι διαταραχές 
της ψυχικής υγείας, το υπερβολικό βάρος 
και η παχυσαρκία, και διάφοροι 
λειτουργικοί περιορισμοί είναι σημαντικές 
αιτίες αναπηριών, κακής κατάστασης της 
υγείας και πρόωρων θανάτων, και 
αντιπροσωπεύουν σημαντικό κοινωνικό 
και οικονομικό κόστος.

Τροπολογία 50
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Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα I – Μέρος III – στοιχείο 1.1 – παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Στην Ένωση, τα CVD ετησίως είναι 
υπεύθυνα για περισσότερους από 2 
εκατομμύρια θανάτους και κοστίζουν στην 
οικονομία περισσότερα από 192 
δισεκατομμύρια ευρώ, ενώ ο καρκίνος 
είναι υπεύθυνος για το ένα τέταρτο όλων 
των θανάτων και είναι η πρώτη αιτία 
θανάτου ατόμων ηλικίας 45-64. Πάνω από 
27 εκατομμύρια άνθρωποι στην Ένωση 
πάσχουν από διαβήτη και το συνολικό 
κόστος των εγκεφαλικών διαταραχών
(συμπεριλαμβανομένων και εκείνων που 
επηρεάζουν την ψυχική υγεία, χωρίς 
ωστόσο να είναι οι μοναδικές) έχει 
υπολογιστεί σε 800 δισεκατομμύρια ευρώ. 
Οι περιβαλλοντικοί παράγοντες, οι 
παράγοντες που σχετίζονται με τον τρόπο 
ζωής και οι κοινωνικοοικονομικοί 
παράγοντες υπεισέρχονται σε αρκετές από 
αυτές τις περιπτώσεις, όπου έως και το ένα 
τρίτο της παγκόσμιας επιβάρυνσης λόγω
ασθενειών εκτιμάται ότι σχετίζεται με 
αυτούς.

Στην Ένωση, τα CVD ετησίως είναι 
υπεύθυνα για περισσότερους από 2 
εκατομμύρια θανάτους και κοστίζουν στην 
οικονομία περισσότερα από 192 
δισεκατομμύρια ευρώ, ενώ ο καρκίνος 
είναι υπεύθυνος για το ένα τέταρτο όλων 
των θανάτων και είναι η πρώτη αιτία 
θανάτου ατόμων ηλικίας 45-64. Πάνω από
120 εκατομμύρια πολίτες υποφέρουν από 
ρευματικές και μυοσκελετικές παθήσεις 
στην Ένωση και πάνω από 27 
εκατομμύρια άνθρωποι στην Ένωση 
πάσχουν από διαβήτη ενώ το συνολικό 
κόστος των εγκεφαλικών διαταραχών
(συμπεριλαμβανομένων και εκείνων που 
επηρεάζουν την ψυχική υγεία, χωρίς 
ωστόσο να είναι οι μοναδικές) έχει 
υπολογιστεί σε 800 δισεκατομμύρια ευρώ
και το συνολικό κόστος των ρευματικών 
και μυοσκελετικών παθήσεων έχει 
υπολογιστεί σε 240 δισεκατομμύρια ευρώ. 
Οι περιβαλλοντικοί παράγοντες, οι 
παράγοντες που σχετίζονται με τον τρόπο 
ζωής και οι κοινωνικοοικονομικοί 
παράγοντες υπεισέρχονται σε αρκετές από 
αυτές τις περιπτώσεις, όπου έως και το ένα 
τρίτο της παγκόσμιας επιβάρυνσης λόγω 
ασθενειών εκτιμάται ότι σχετίζεται με 
αυτούς.

Αιτιολόγηση

Σύμφωνα με επιστημονικά στοιχεία, οι ρευματικές και μυοσκελετικές παθήσεις είναι μεταξύ των 
σοβαρότερων χρόνιων παθήσεων που πλήττουν τους πολίτες της Ευρώπης. Τα στοιχεία 
προέρχονται, μεταξύ άλλων, από το πρόγραμμα EUMUSC.NET, μία εν εξελίξει μελέτη, 
συγχρηματοδοτούμενη από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, σύμφωνα με την οποία οι ρευματικές και 
μυοσκελετικές παθήσεις αποτελούν από τις πλέον διαδεδομένες και δαπανηρές ασθένειες που 
οδηγούν σε αναπηρία.    Αντιπροσωπεύουν τεράστιο φορτίο για τα άτομα και τις κοινωνίες της 
ΕΕ, κυρίως επειδή συγκαταλέγονται μεταξύ των κύριων ασθενειών που εμποδίζουν τους 
ηλικιωμένους να κάνουν υγιή, ενεργό και ανεξάρτητη ζωή.  Δεδομένου ότι το Πρόγραμμα-
Πλαίσιο Ορίζοντας 2020 μπορεί να χαράξει προσανατολισμούς για την ιεράρχηση των  
χρηματοδοτικών προτεραιοτήτων, είναι ουσιώδες να αναφέρονται δεόντως και δικαίως οι 
κύριες ασθένειες που συνδέονται με τις μείζονες κοινωνιακές προκλήσεις. 
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Τροπολογία 51

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα I – Μέρος III – στοιχείο 6.2 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Συνεπώς, η προαγωγή νέων τρόπων 
συνεργασίας μεταξύ χωρών εντός της 
Ένωσης και παγκοσμίως, καθώς και 
μεταξύ των σχετικών κοινοτήτων έρευνας 
και καινοτομίας, θα αποτελέσει κύριο 
καθήκον στο πλαίσιο της εν λόγω 
πρόκλησης. Η συμμετοχή των πολιτών και 
της βιομηχανίας, η στήριξη κοινωνικών 
και τεχνολογικών διαδικασιών 
καινοτομίας, η ενθάρρυνση της έξυπνης 
και συμμετοχικής δημόσιας διοίκησης, 
καθώς και η προώθηση της χάραξης 
πολιτικής βάσει τεκμηρίωσης επιδιώκεται 
συστηματικά προκειμένου να ενισχυθεί η 
σημασία όλων αυτών των δραστηριοτήτων 
για τους υπευθύνους χάραξης πολιτικής, 
τους κοινωνικούς και οικονομικούς φορείς 
και τους πολίτες. Εν προκειμένω, η έρευνα 
και η καινοτομία θα αποτελέσουν 
προϋπόθεση για την ανταγωνιστικότητα 
των ευρωπαϊκών βιομηχανιών και 
υπηρεσιών, ιδίως στους τομείς της 
ασφάλειας, της ψηφιακής ανάπτυξης και 
της προστασίας της ιδιωτικής ζωής.

Συνεπώς, η προαγωγή νέων τρόπων 
συνεργασίας μεταξύ χωρών εντός της 
Ένωσης και παγκοσμίως, καθώς και 
μεταξύ των σχετικών κοινοτήτων έρευνας 
και καινοτομίας, θα αποτελέσει κύριο 
καθήκον στο πλαίσιο της εν λόγω 
πρόκλησης. Η συμμετοχή των πολιτών και 
της βιομηχανίας, η στήριξη κοινωνικών 
και τεχνολογικών διαδικασιών 
καινοτομίας, η ενθάρρυνση της έξυπνης 
και συμμετοχικής δημόσιας διοίκησης, 
καθώς και η προώθηση της χάραξης 
πολιτικής βάσει τεκμηρίωσης επιδιώκεται 
συστηματικά προκειμένου να ενισχυθεί η 
σημασία όλων αυτών των δραστηριοτήτων 
για τους υπευθύνους χάραξης πολιτικής, 
τους κοινωνικούς και οικονομικούς φορείς 
και τους πολίτες. Εν προκειμένω, η έρευνα 
και η καινοτομία θα αποτελέσουν 
προϋπόθεση για την ανταγωνιστικότητα 
των ευρωπαϊκών βιομηχανιών και 
υπηρεσιών, ιδίως στους τομείς της 
ασφάλειας, της ψηφιακής ανάπτυξης και 
της προστασίας της ιδιωτικής ζωής. Η 
επιτυχία της υλοποίησης των αναγκαίων 
αλλαγών εξαρτάται στην πραγματικότητα 
από τη δημόσια δέσμευση υπέρ της 
επιστήμης και της καινοτομίας και των 
πλεονεκτημάτων τους. Προκειμένου να 
επιτευχθεί αυτό, είναι πολύ σημαντική η 
εστίαση στις κοινωνικές πτυχές των 
κοινωνιακών προκλήσεων, με τη 
συμμετοχή όχι μόνο παραγόντων της 
βιομηχανίας, αλλά και ερευνητών και 
πανεπιστημίων καθώς και της κοινωνίας 
των πολιτών και των οργανώσεων και 
των οργάνων της.
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Τροπολογία 52

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα I – Μέρος III – στοιχείο 6.3.2 – παράγραφος 2 – στοιχείο (γ)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(γ) η διασφάλιση της δέσμευσης της 
κοινωνίας στην έρευνα και την καινοτομία·

(γ) η διασφάλιση της δέσμευσης της 
κοινωνίας στην έρευνα και την καινοτομία 
με σκοπό την επίτευξη επιστήμης 
συνεργαζόμενης με την κοινωνία και 
εργαζόμενης για την κοινωνία·

Τροπολογία 53

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα II – Πίνακας

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η ενδεικτική ανάλυση για το πρόγραμμα 
πλαίσιο «Ορίζοντας 2020» είναι η 
ακόλουθη (σε εκατομμύρια ευρώ):

Η ενδεικτική ανάλυση για το πρόγραμμα 
πλαίσιο «Ορίζοντας 2020» είναι η 
ακόλουθη (σε εκατομμύρια ευρώ):

Ι Επιστήμη αριστείας, με 
κατανομή:

27818 Ι Επιστήμη αριστείας, με 
κατανομή:

31,705 %

1. Ευρωπαϊκό Συμβούλιο 
Έρευνας

15008 1. Ευρωπαϊκό Συμβούλιο 
Έρευνας

2. Μελλοντικές και 
νεοεμφανιζόμενες 
τεχνολογίες

3505 2. Μελλοντικές και 
νεοεμφανιζόμενες 
τεχνολογίες

3. Δράσεις «Μαρία Κιουρί» 
για τις δεξιότητες, την 
κατάρτιση και την εξέλιξη 
της σταδιοδρομίας

6503 3. Δράσεις «Μαρία 
Κιουρί» για τις 
δεξιότητες, την κατάρτιση 
και την εξέλιξη της 
σταδιοδρομίας

4. Ευρωπαϊκές υποδομές 
έρευνας 
(συμπεριλαμβανομένων των 
ηλεκτρονικών υποδομών)

2802 4. Ευρωπαϊκές υποδομές 
έρευνας 
(συμπεριλαμβανομένων 
των ηλεκτρονικών 
υποδομών)

ΙΙ Βιομηχανική υπεροχή, 
με κατανομή:

20280 ΙΙ Βιομηχανική υπεροχή,
με κατανομή:

22,544 %

1. Υπεροχή στις ευρείας 
εφαρμογής και βιομηχανικές 

15580
εκ των 
οποίων 

1. Υπεροχή στις ευρείας 
εφαρμογής και 
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τεχνολογίες* 500 για 
το EIΚT

βιομηχανικές 
τεχνολογίες*

2. Πρόσβαση σε κεφάλαια 
κινδύνου**

4000 2. Πρόσβαση σε κεφάλαια 
κινδύνου**

3. Καινοτομία στις ΜΜΕ 700 3. Καινοτομία στις ΜΜΕ

III Κοινωνιακές 
προκλήσεις, με κατανομή:

35888 III Κοινωνιακές 
προκλήσεις, με κατανομή:

39,589 %

1. Υγεία, δημογραφική
αλλαγή και ευεξία·

9077
εκ των 
οποίων 
292 για 

το EIΚT

1. Υγεία, δημογραφική 
αλλαγή και ευεξία·

2. Επισιτιστική ασφάλεια, 
βιώσιμη γεωργία, έρευνα 
στον τομέα της θάλασσας 
και της ναυτιλίας, και 
βιοοικονομία·

4694
εκ των 
οποίων 
150 για 

το EIΚT

2. Επισιτιστική ασφάλεια, 
βιώσιμη γεωργία, έρευνα 
στον τομέα της θάλασσας 
και της ναυτιλίας, και 
βιοοικονομία·

3. Ασφαλής, καθαρή και 
αποδοτική ενέργεια

6537
εκ των 
οποίων 
210 για 

το EIΚT

3. Ασφαλής, καθαρή και 
αποδοτική ενέργεια

4. Έξυπνες, οικολογικές και 
ενοποιημένες μεταφορές·

7690
εκ των 
οποίων 
247 για 

το EIΚT

4. Έξυπνες, οικολογικές 
και ενοποιημένες 
μεταφορές·

5. Δράση για το κλίμα και 
αποδοτικότητα των πρώτων 
υλών ως πόρων 

3573

εκ των 
οποίων 
115 για 

το EIΚT

5. Δράση για το κλίμα και 
αποδοτικότητα των 
πρώτων υλών ως πόρων 

6. Καινοτόμες και ασφαλείς 
κοινωνίες χωρίς 
αποκλεισμούς

4317
εκ των 
οποίων 
138 για 

το EIΚT

6. Καινοτόμες και 
ασφαλείς κοινωνίες χωρίς 
αποκλεισμούς

Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο 
Καινοτομίας και 
Τεχνολογίας (ΕΙΚΤ) 

1542 
+1652

***

Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο 
Καινοτομίας και 
Τεχνολογίας (ΕΙΚΤ) 

3,64 %

Μη πυρηνικές άμεσες 
δράσεις του Κοινού 
Κέντρου Ερευνών

2212 Μη πυρηνικές άμεσες 
δράσεις του Κοινού 
Κέντρου Ερευνών

2,521 %

ΣΥΝΟΛΟ 87740 ΣΥΝΟΛΟ 100 %
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