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ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ

Η πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη θέσπιση 
του προγράμματος «Ορίζοντας 2020» έχει σκοπό να συγκεντρώσει όλη τη χρηματοδότηση 
της ΕΕ για την έρευνα και την καινοτομία σε ένα ενιαίο πρόγραμμα. Σκοπός της είναι να 
καθιερώσει και να επικεντρωθεί σε τρεις τομείς προτεραιότητας: αριστεία στην επιστήμη, 
βιομηχανική υπεροχή και κοινωνιακές προκλήσεις.

Η συντάκτρια γνωμοδότησης επικροτεί την πρόταση και υποστηρίζει ένθερμα τη δέσμευση 
για αριστεία στην επιστήμη ως κύριο κριτήριο χρηματοδότησης. Παρά ταύτα, η συντάκτρια 
γνωμοδότησης πιστεύει ότι η έρευνα στην πολιτιστική κληρονομιά της Ευρώπης, η οποία 
περιελήφθη σε προηγούμενα προγράμματα χρηματοδότησης έρευνας, δεν προβάλλεται 
συγκεκριμένα στο «Ορίζοντας 2020». Ως εκ τούτου, η συντάκτρια γνωμοδότησης επιθυμεί να 
περιληφθεί στον κανονισμό ειδική αναφορά στην πολιτιστική κληρονομιά.

Επί πλέον, καθώς η Συνθήκη της Λισαβόνας έδωσε στην Ευρωπαϊκή Ένωση νέες 
αρμοδιότητες στο τομέα του αθλητισμού, η συντάκτρια γνωμοδότησης επιθυμεί να κάνει 
χρήση των ευκαιριών χρηματοδότησης που διατίθενται στο πλαίσιο του “Ορίζοντας 2020”
για να τονίσει συγκεκριμένα το δυναμικό της έρευνας στον αθλητισμό ως μέσου βελτίωσης 
γενικά της υγείας των λαών της Ευρώπης αλλά και ως μέσου ενίσχυσης της κοινωνικής 
συνοχής και του μη αποκλεισμού. 

Η συντάκτρια γνωμοδότησης πιστεύει επίσης ότι πρέπει να ενισχυθεί περαιτέρω ο ρόλος των 
γυναικών στην επιστήμη και την τεχνολογία και ότι πρέπει να ενισχυθεί ο ρόλος της 
ακαδημαϊκής έρευνας και εκπαίδευσης κατά την ανάπτυξη καινοτόμων προϊόντων και νέων 
επιχειρησιακών πρότυπων εντός των ΜΜΕ, προκειμένου να τηρηθεί η δέσμευση της 
εμβληματικής πρωτοβουλίας «Ένωση Καινοτομίας» και να καταστούν οι ΜΜΕ πιο 
δυναμικές και καινοτόμες. 

Πρέπει δε να δοθεί έμφαση σε όλες τις δραστηριότητες του προγράμματος «Ορίζοντας 
2020», έτσι ώστε να καταστούν περισσότερο προσιτές, αλλά πρέπει επίσης να δοθεί η δέουσα 
προσοχή στην ανάπτυξη βιώσιμων μοντέλων τιμολόγησης για επιστημονικές δημοσιεύσεις.  

Η συντάκτρια γνωμοδότησης πιστεύει ότι η ευρωπαϊκή προστιθέμενη αξία του ΕΙΚΤ 
χρειάζεται να αξιολογηθεί περαιτέρω καθώς δεν είναι διόλου σαφές κατά πόσο τα χρήματα 
που δαπανώνται στην πρωτοβουλία αυτή θα παράσχουν περισσότερη αξία απ’ ό,τι τα 
χρήματα τα επικεντρωμένα σε άλλες προτεραιότητες στο πλαίσιο του “Ορίζοντας 2020”. Για 
τον λόγο αυτό, η συντάκτρια γνωμοδότησης προτείνει να μειωθεί ο προϋπολογισμός για το 
ΕΙΚΤ σε ένα δισεκατομμύριο ευρώ, ενώ τα εναπομένοντα δύο δισεκατομμύρια ευρώ να 
επιστρέψουν στον προϋπολογισμό του «Ορίζοντας 2020» για να χρηματοδοτηθεί η αύξηση 
στο πεδίο της προτεραιότητας αυτής ως αποτέλεσμα των πρόσθετων στόχων και 
δραστηριοτήτων που προτείνονται στον αθλητισμό και την πολιτιστική κληρονομιά.

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ

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

Τροπολογία 1

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(1) Η Ένωση έχει στόχο την ενίσχυση της 
επιστημονικής και τεχνολογικής βάσης 
της, με την επίτευξη του Ευρωπαϊκού 
Χώρου Έρευνας («ΕΧΕ») εντός του 
οποίου οι ερευνητές, οι επιστημονικές 
γνώσεις και η τεχνολογία κυκλοφορούν 
ελεύθερα, και την ενθάρρυνση της Ένωσης 
να καταστεί ανταγωνιστικότερη, 
συμπεριλαμβανομένης της 
ανταγωνιστικότητας της βιομηχανίας της. 
Για την επίτευξη των εν λόγω στόχων η 
Ένωση πρέπει να διεξάγει δραστηριότητες 
για την υλοποίηση της έρευνας, 
τεχνολογικής ανάπτυξης και επίδειξης, να 
προωθεί τη διεθνή συνεργασία, να διαδίδει 
και να βελτιστοποιεί τα αποτελέσματα και 
να προωθεί την κατάρτιση και την 
κινητικότητα.

(1) Η Ένωση έχει στόχο την ενίσχυση της 
επιστημονικής και τεχνολογικής βάσης 
της, με την επίτευξη του Ευρωπαϊκού 
Χώρου Έρευνας («ΕΧΕ») εντός του 
οποίου οι ερευνητές, οι επιστημονικές 
γνώσεις και η τεχνολογία κυκλοφορούν 
ελεύθερα, και την ενθάρρυνση της Ένωσης 
να καταστεί ανταγωνιστικότερη, 
συμπεριλαμβανομένης της 
ανταγωνιστικότητας της βιομηχανίας της. 
Για την επίτευξη των εν λόγω στόχων η 
Ένωση πρέπει να διεξάγει δραστηριότητες 
για την υλοποίηση της έρευνας, 
τεχνολογικής ανάπτυξης και επίδειξης, να 
προωθεί τη διεθνή συνεργασία, να διαδίδει 
και να βελτιστοποιεί τα αποτελέσματα, να 
επιδιώκει την καινοτομία και να προωθεί 
την κατάρτιση και την κινητικότητα.

Τροπολογία 2

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 

(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 τον ρόλο της 
έρευνας και της καινοτομίας ως κύριων 
μοχλών της κοινωνικής και οικονομικής 
ευημερίας και της περιβαλλοντικής 
βιωσιμότητας, και θέτοντας ως στόχο την 
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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 
ρόλο μέσω της δημιουργίας ικανοτήτων 
και της παροχής μιας «κλίμακας 
αριστείας».

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 
ρόλο μέσω της δημιουργίας ικανοτήτων 
και της ανάπτυξης νέων εργαλείων για 
την παροχή μιας «κλίμακας αριστείας».

Τροπολογία 3

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 

(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 
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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.

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, ζητώντας διπλασιασμό του 
προϋπολογισμού σε σύγκριση με το 
έβδομο πρόγραμμα πλαίσιο στο ψήφισμά 
του της 7ης Σεπτεμβρίου 2011.

Τροπολογία 4

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 

(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 τη βασική και 
εφαρμοσμένη έρευνα έως την αγορά και 
την κοινωνία. Το πρόγραμμα πλαίσιο 
«Ορίζοντας 2020» πρέπει να στηρίζει όλες 
τις φάσεις της αλυσίδας έρευνας και 
καινοτομίας, ιδίως τις δραστηριότητες που 
βρίσκονται εγγύτερα στην κοινωνία και 
την αγορά, συμπεριλαμβανομένων των 
καινοτόμων χρηματοδοτικών μέσων, 
καθώς και την μη τεχνολογική και 
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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.

κοινωνική καινοτομία, και 
δραστηριότητες που μπορούν να 
προαγάγουν την κοινωνική ένταξη μεταξύ 
των κοινοτήτων 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 και/ή
κοινωνική 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.

Τροπολογία 5

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 12 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Είναι σημαντικό να τονιστεί ότι όλες οι 
δραστηριότητες του προγράμματος 
«Ορίζοντας 2020» πρέπει να είναι 
ανοικτές σε νέους συμμετέχοντες με 
στόχο να διασφαλιστεί εκτεταμένη 
συνεργασία με εταίρους σε όλη την ΕΕ 
και να εδραιωθεί ένας ενιαίος 
Ευρωπαϊκός Χώρος Έρευνας.

Τροπολογία 6

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 

(15) Η απλούστευση και η σαφήνεια 
αποτελούν κεντρικό στόχο του 
προγράμματος πλαισίου «Ορίζοντας 2020» 
και πρέπει να αντικατοπτρίζονται πλήρως 
στο σχεδιασμό του, στους κανόνες του, 
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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 
συμβάλλει στη μείωση των 
δημοσιονομικών σφαλμάτων.

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 
συμβάλλει στη μείωση των 
δημοσιονομικών σφαλμάτων και 
αποκλίσεων.

Τροπολογία 7

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 15 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

15 α. Τα πανεπιστήμια διαδραματίζουν 
θεμελιώδη ρόλο στο πλαίσιο της 
επιστημονικής και τεχνολογικής βάσης 
της Ένωσης ως βασικά ιδρύματα 
αριστείας, τόσο στην κατάρτιση όσο και 
στην έρευνα.

Τροπολογία 8
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 15 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(15β) Το πρόγραμμα πλαίσιο «Ορίζοντας 
2020» πρέπει να συμβάλει στην 
αναγνώριση της Πολιτιστικής 
Κληρονομιάς της Ευρώπης και να 
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επικεντρώσει τον ρόλο του στην 
ανάπτυξη κοινωνιών χωρίς αποκλεισμούς 
τόσο μέσω του ΚΚΕρ όσο και μέσω της 
προτεραιότητας για κοινωνιακές 
προκλήσεις.

Τροπολογία 9

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 17 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

17 α. Προκειμένου το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο να κατορθώσει να ασκήσει 
τη λειτουργία του ως προς τον πολιτικό 
έλεγχο και να διασφαλίσει τη διαφάνεια 
και τη λογοδοσία, όπως ορίζεται στη 
ΣΛΕΕ, η Επιτροπή πρέπει να ενημερώνει 
δεόντως και τακτικά το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο για όλες τις σχετικές πτυχές 
της εφαρμογής του προγράμματος, 
συμπεριλαμβανομένης της προετοιμασίας 
και σύνταξης των προγραμμάτων 
εργασίας, της εκτέλεσης και της πιθανής 
ανάγκης για προσαρμογή της 
δημοσιονομικής ανάλυσης, και της 
ανάπτυξης των δεικτών ως προς τους 
επιδιωκόμενους στόχους και τα 
αναμενόμενα αποτελέσματα.

Τροπολογία 10

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 19

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 

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

ορισμένα κράτη μέλη ή τη σύσταση 
κοινών επιχειρήσεων ή άλλους 
διακανονισμούς κατά την έννοια των 
άρθρων 184, 185 και 187 της ΣΛΕΕ. Αυτά 
τα συμπληρωματικά προγράμματα ή 
ρυθμίσεις πρέπει να διαθέτουν σαφή 
προστιθέμενη αξία για την Ένωση, να 
βασίζονται σε αυθεντικές εταιρικές 
σχέσεις, να συμπληρώνουν άλλες 
δραστηριότητες στο πλαίσιο του 
προγράμματος «Ορίζοντας 2020» και να 
ευνοούν, όσο το δυνατόν περισσότερο, τη 
συμμετοχή του βιομηχανικού κλάδου των 
κρατών μελών ή της Ένωσης.

Τροπολογία 11

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 20

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(20) Με στόχο την εμβάθυνση της σχέσης 
επιστήμης και κοινωνίας, και την ενίσχυση 
της εμπιστοσύνης του κοινού στην 
επιστήμη, το πρόγραμμα πλαίσιο 
«Ορίζοντας 2020» πρέπει να ενθαρρύνει 
την βάσει αντικειμενικής ενημέρωσης 
συμμετοχή των πολιτών και της κοινωνίας 
των πολιτών σε θέματα έρευνας και 
καινοτομίας, προωθώντας την εκπαίδευση 
στις επιστήμες, καθιστώντας τις 
επιστημονικές γνώσεις πιο προσιτές,
εκπονώντας υπεύθυνα θεματολόγια 
έρευνας και καινοτομίας που 
ανταποκρίνονται στις ανησυχίες και τις 
προσδοκίες των πολιτών και της κοινωνίας 
των πολιτών, και διευκολύνοντας τη 
συμμετοχή τους στις δραστηριότητες του 
προγράμματος πλαισίου «Ορίζοντας 
2020».

(20) Με στόχο την εμβάθυνση της σχέσης 
επιστήμης και κοινωνίας και την ενίσχυση 
της εμπιστοσύνης του κοινού στην 
επιστήμη, το πρόγραμμα πλαίσιο 
«Ορίζοντας 2020» πρέπει να ενθαρρύνει 
την βάσει αντικειμενικής ενημέρωσης 
συμμετοχή των πολιτών και της κοινωνίας 
των πολιτών σε θέματα έρευνας και 
καινοτομίας, προωθώντας την εκπαίδευση 
στις επιστήμες, την εκπαίδευση εν γένει 
και την επικοινωνία, καθιστώντας τις 
επιστημονικές γνώσεις και τα δεδομένα 
της έρευνας πιο προσιτά, εκπονώντας 
υπεύθυνα θεματολόγια έρευνας και 
καινοτομίας που ανταποκρίνονται στις 
ανησυχίες και τις προσδοκίες των πολιτών 
και της κοινωνίας των πολιτών, και 
διευκολύνοντας τη συμμετοχή τους στις 
δραστηριότητες του προγράμματος 
πλαισίου «Ορίζοντας 2020».
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Τροπολογία 12
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 20 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(20a) Δεδομένου ότι οι επιστημονικές
δημοσιεύσεις από μόνες τους προσθέτουν
αξία και είναι άκρως σημαντικές για τη
διάδοση των γνώσεων, αποτελεί 
επομένως προτεραιότητα να εξευρεθεί 
μία ισορροπία μεταξύ της ανάγκης για 
ανάπτυξη βιώσιμων προτύπων πληρωμής 
τα οποία θα καλύπτουν το κόστος 
παραγωγής και την ανάγκη των 
ερευνητών, των ερευνητικών ιδρυμάτων, 
των επιχειρήσεων και των πολιτών για 
ανοικτή πρόσβαση, καταμερισμό και 
χρήση επιστημονικών πληροφοριών. Για
να αυξηθεί η κυκλοφορία και η
αξιοποίηση της γνώσης και της παροχής
της ευρύτερης δυνατής πρόσβασης σε 
τέτοιες δημοσιεύσεις, η ελεύθερη ανοικτή 
επιγραμμική  πρόσβαση σε ακαδημαϊκές 
δημοσιεύσεις, όπως έχει ήδη καθοριστεί 
στο έβδομο πρόγραμμα πλαίσιο, πρέπει 
να καταστεί η γενική αρχή για όλες τις 
δημοσιεύσεις που λαμβάνουν δημόσια 
επιχορήγηση από το πρόγραμμα 
«Ορίζοντας 2020». Επιπλέον, το 
πρόγραμμα «Ορίζοντας 2020» πρέπει να 
πειραματιστεί με επιγραμμική ανοικτή 
πρόσβαση σε δεδομένα που παράγονται ή 
συλλέγονται από δημόσια 
χρηματοδοτούμενη έρευνα.

Τροπολογία 13

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 20 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

20 β. Πρέπει να παρασχεθεί στήριξη στο 
πλαίσιο του προγράμματος «Ορίζοντας 
2020» για υψηλού επιπέδου έρευνα 
σχετικά με την πολιτιστική πολυμορφία 
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και την προστασία της παραδοσιακής 
γνώσης, μεταξύ άλλων και ως τμήμα της 
συνεργασίας με τρίτες χώρες, με πλήρη 
χρήση των νέων ψηφιακών τεχνολογιών 
για τη διατήρηση και τη διάδοση τέτοιου 
είδους γνώσης. Είναι ιδιαίτερα σημαντικό 
να εξετάσουμε πιθανές συνέργειες μεταξύ 
της σύγχρονης επιστήμης και της τοπικής 
γνώσης.

Τροπολογία 14

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 20 γ (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

20 γ. Το πρόγραμμα πλαίσιο «Ορίζοντας 
2020» θα πρέπει να συμβάλλει στην 
προσπάθεια που καταβάλλουν τα κράτη 
μέλη και η Ένωση για την υπέρβαση της 
παρούσας οικονομικής κρίσης, την 
διασφάλιση βιώσιμων ρυθμών 
οικονομικής ανάπτυξης και την βελτίωση 
της ανταγωνιστικότητάς τους.

Τροπολογία 15

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 20 δ (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

20 δ. Το πρόγραμμα «Ορίζοντας 2020» 
χρησιμοποιείται για την προώθηση, 
επιπλέον της ερευνητικής πολυμορφίας, 
και της γλωσσικής πολυμορφίας στις 
ακαδημαϊκές και επιστημονικές 
δημοσιεύσεις, μεταξύ άλλων και στο 
πλαίσιο της συνεργασίας με τρίτες χώρες, 
καθώς και για τη διασφάλιση ότι 
τηρούνται οι αρχές της ανεξάρτητης 
έρευνας και της επικύρωσης 
δημοσιεύσεων από ομολόγους.
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Τροπολογία 16

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 21

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(21) Η υλοποίηση του προγράμματος 
πλαισίου «Ορίζοντας 2020» πρέπει να 
ανταποκρίνεται στις εξελισσόμενες 
ευκαιρίες και ανάγκες της επιστήμης και 
της τεχνολογίας, της βιομηχανίας, των 
πολιτικών και της κοινωνίας. Ως εκ 
τούτου, τα θεματολόγια πρέπει να 
θεσπιστούν σε στενή συνεργασία με τα 
ενδιαφερόμενα μέρη από όλους τους 
σχετικούς τομείς, και να υπάρχει επαρκής 
ευελιξία για νέες εξελίξεις. Η εξωτερική 
παροχή συμβουλών πρέπει να επιδιώκεται 
σε συνεχή βάση καθ’ όλη τη διάρκεια του 
προγράμματος πλαισίου «Ορίζοντας 
2020», χρησιμοποιώντας επίσης τις 
σχετικές δομές, όπως τις Ευρωπαϊκές 
Τεχνολογικές Πλατφόρμες, τις 
πρωτοβουλίες Κοινού Προγραμματισμού 
και τις ευρωπαϊκές συμπράξεις 
καινοτομίας.

(21) Η υλοποίηση του προγράμματος 
πλαισίου «Ορίζοντας 2020» πρέπει να 
ανταποκρίνεται στις εξελισσόμενες 
ευκαιρίες και ανάγκες της επιστήμης και 
της τεχνολογίας, της βιομηχανίας, των 
πολιτικών, της κοινωνίας και του 
πολιτισμικού τομέα. Ως εκ τούτου, τα 
θεματολόγια πρέπει να θεσπιστούν σε 
στενή συνεργασία με τα ενδιαφερόμενα 
μέρη από όλους τους σχετικούς τομείς, και 
να υπάρχει επαρκής ευελιξία για νέες 
εξελίξεις. Η εξωτερική παροχή συμβουλών 
πρέπει να επιδιώκεται σε συνεχή βάση 
καθ’ όλη τη διάρκεια του προγράμματος 
πλαισίου «Ορίζοντας 2020», 
χρησιμοποιώντας επίσης τις σχετικές 
δομές, όπως τις Ευρωπαϊκές Τεχνολογικές 
Πλατφόρμες, τις πρωτοβουλίες Κοινού 
Προγραμματισμού και τις ευρωπαϊκές 
συμπράξεις καινοτομίας.

Τροπολογία 17

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 21 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(21a) Προκειμένου να είναι σε θέση να 
είναι ανταγωνιστική σε παγκόσμιο 
επίπεδο, να αντιμετωπίζει 
αποτελεσματικά τις μεγάλες κοινωνιακές 
προκλήσεις και να επιτυγχάνει τους 
στόχους της στρατηγικής Ευρώπη 2020,  
η Ένωση πρέπει να αξιοποιήσει πλήρως 
τους ανθρώπινους πόρους της. Το 
πρόγραμμα «Ορίζοντας 2020» συνιστά 
καταλύτη και δυναμικό ερέθισμα για την 
ολοκλήρωση του Ευρωπαϊκού Χώρου 
Έρευνας με τη στήριξη οριζόντιων 
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δραστηριοτήτων που προσελκύουν, 
διατηρούν, εκπαιδεύουν και αναπτύσσουν 
το ταλέντο έρευνας και καινοτομίας. Για 
την επίτευξη του σκοπού αυτού και τη 
βελτίωση της μεταφοράς γνώσεων και 
της ποσότητας και της ποιότητας των 
ερευνητών, οι δραστηριότητες ανάπτυξης 
ανθρώπινου κεφαλαίου, μεταξύ των 
οποίων εκείνες που επικεντρώνονται 
κυρίως στους νέους και τις γυναίκες, 
πρέπει να αποτελούν σταθερό στοιχείο σε 
όλες τις δραστηριότητες έρευνας και 
καινοτομίας που χρηματοδοτούνται από 
την Ένωση.

Τροπολογία 18

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 22

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(22) Το πρόγραμμα πλαίσιο «Ορίζοντας 
2020» πρέπει να συμβάλλει στην 
ελκυστικότητα του επαγγέλματος του 
ερευνητή στην Ένωση. Πρέπει να δοθεί η 
δέουσα προσοχή στην Ευρωπαϊκή Χάρτα 
του Ερευνητή και στον Κώδικα 
Δεοντολογίας για την πρόσληψη 
ερευνητών, καθώς και σε άλλα σχετικά 
πλαίσια αναφοράς που ορίζονται στο 
πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Χώρου Έρευνας, 
με σεβασμό στον προαιρετικό τους 
χαρακτήρα.

(22) Το πρόγραμμα πλαίσιο «Ορίζοντας 
2020» πρέπει να συμβάλλει στην 
ελκυστικότητα του επαγγέλματος του 
ερευνητή στην Ένωση και στις 
προσπάθειες να οργανωθεί σε 
ανταγωνιστικό επίπεδο. Πρέπει να δοθεί η 
δέουσα προσοχή στην Ευρωπαϊκή Χάρτα 
του Ερευνητή και στον Κώδικα 
Δεοντολογίας για την πρόσληψη 
ερευνητών, καθώς και σε άλλα σχετικά 
πλαίσια αναφοράς που ορίζονται στο 
πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Χώρου Έρευνας, 
με σεβασμό στον προαιρετικό τους 
χαρακτήρα.

Τροπολογία 19

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 22 α (νέα)
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(22a) Το πρόγραμμα «Ορίζοντας 2020» 
πρέπει να στηρίξει την έρευνα στον τομέα 
των ανθρωπιστικών επιστημών, ιδίως 
εκείνων που παράγουν γνώση, μέσω 
βασικής και εφαρμοσμένης έρευνας και 
να συμβάλει με νέα ουσιώδη στοιχεία ή με 
νέες μεθόδους προσέγγισης στην 
ανάπτυξη νέων πεδίων διατομεακής 
έρευνας, τη δημιουργία νέων θέσεων 
εργασίας, τη διατήρηση της πολιτιστικής 
κληρονομιάς και την αειφορία της 
Ευρώπης ως λίκνου της ανθρωπιστικής 
παράδοσης και ηγέτιδος στον παγκόσμιο 
τουρισμό, δεδομένου ότι είναι ουσιώδες 
να αναγνωριστεί δεόντως ο ρόλος που 
διαδραματίζουν οι κοινωνικές και 
ανθρωπιστικές επιστήμες στους τομείς 
αυτούς, επιδιώκοντας πάντα τον στόχο 
της δημιουργίας «άνευ αποκλεισμών, 
καινοτόμων και ασφαλών κοινωνιών».

Τροπολογία 20
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 24 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Το πρόγραμμα πλαίσιο «Ορίζοντας 2020» 
πρέπει να κάνει χρήση των αρμοδιοτήτων 
που παρέχονται στην Ένωση από την 
ΣΛΕΕ στον τομέα του αθλητισμού με την 
ευκολότερη δυνατότητα πρόσβασης στον 
εν λόγω τομέα, και συγκεκριμένα σ' ό, τι 
αφορά την επίδραση της σωματικής 
άσκησης στην υγεία και στην κοινωνιακή 
συνοχή και των δυνατοτήτων της να 
βοηθήσει την Ένωση να επιτύχει τους 
στόχους της στρατηγικής «Ευρώπη 
2020».

Τροπολογία 21
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 26 α (νέα)
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(26a) Οι δραστηριότητες που 
προβλέπονται στο πρόγραμμα πλαίσιο 
«Ορίζοντας 2020» πρέπει να είναι 
εντελώς συμβατές με το μελλοντικό 
πρόγραμμα για τη Διά βίου Μάθηση και 
να ενθαρρύνουν τις συνέργιες, τη 
διασυνδεσιμότητα και ενσωμάτωση με 
άλλα ευρωπαϊκά προγράμματα και 
πολιτικές. Είναι σημαντικό να τονιστεί 
ότι η κινητικότητα των φοιτητών 
διδακτορικού διαδραματίζει βασικό ρόλο 
στο πρόγραμμα «Ορίζοντας 2020», το 
οποίο, ως συμπληρωματικό του 
προγράμματος «Διά βίου μάθηση» και 
άλλων πηγών χρηματοδότησης της 
εκπαίδευσης, πρέπει να στηρίζει τη
διαδικασία της Μπολόνια εντός της ΕΕ 
και τις πολιτικές γειτονίας, με σκοπό τη 
βελτίωση της συμπληρωματικότητας με 
όλα τα προγράμματα που εφαρμόζει η ΕΕ 
στον τομέα της εκπαίδευσης.

Τροπολογία 22

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 27 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(27a) Προκειμένου να μεγιστοποιηθεί ο 
αντίκτυπος του προγράμματος 
«Ορίζοντας 2020», πρέπει να ληφθεί 
ιδιαίτερα υπόψη η πολυτομεακή και 
διατομεακή προσέγγιση ως στοιχείο που 
είναι απαραίτητο για μείζονα 
επιστημονική πρόοδο. Τα ρηξικέλευθα 
αποτελέσματα στην επιστήμη συχνά 
επιτυγχάνονται στα όρια ή στα σημεία 
τομής των επιστημονικών τομέων. 
Επιπλέον, η πολυπλοκότητα των 
προβλημάτων και των προκλήσεων που 
αντιμετωπίζει η Ευρώπη απαιτεί λύσεις 
που μπορούν να δοθούν μόνο με τη 
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συνεργασία ποικίλων τομέων.

Τροπολογία 23

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, είναι 
ουσιώδες να αναπτύξει το πρόγραμμα 
πλαίσιο «Ορίζοντας 2020» στενότερες 
συνεργασίες, οι οποίες μπορούν μεν να 
λάβουν τη μορφή συμπράξεων δημόσιου-
ιδιωτικού τομέα, με περιφερειακά, εθνικά 
και υπερεθνικά προγράμματα στήριξης 
της έρευνας και της καινοτομίας, 
οφείλουν όμως πάντα να δίδουν 
προτεραιότητα στο δημόσιο συμφέρον.

Τροπολογία 24

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 30 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Υφίσταται ανάγκη να ενισχυθεί, στο 
πλαίσιο του προγράμματος «Ορίζοντας 
2020», υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις, 
η συνεργασία με τις γειτονικές χώρες, 
λαμβάνοντας ιδίως υπόψη τις χώρες της 
ανατολικής εταιρικής σχέσης.

Τροπολογία 25
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 32 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Οι κανόνες συμμετοχής για οποιαδήποτε 
δραστηριότητα στο πλαίσιο του 
“Ορίζοντας 2020” πρέπει να είναι απλοί, 



PE487.737v02-00 18/45 AD\905106EL.doc

EL

σαφείς και προσιτοί. Πρέπει δε να ληφθεί 
δεόντως υπόψη το γεγονός ότι διάφορα 
είδη επιστημονικής έρευνας μπορούν να 
έχουν ευκολότερη πρόσβαση σε ιδιωτικά 
κεφάλαια.

Τροπολογία 26

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Ο παρών κανονισμός θεσπίζει το 
πρόγραμμα πλαίσιο για την έρευνα και την 
καινοτομία «Ορίζοντας 2020» (2014-2020) 
(«πρόγραμμα πλαίσιο «Ορίζοντας 2020»), 
καθορίζει το πλαίσιο που διέπει τη στήριξη 
της Ένωσης σε δραστηριότητες έρευνας 
και καινοτομίας, και προωθεί την 
καλύτερη εκμετάλλευση του βιομηχανικού 
δυναμικού των πολιτικών καινοτομίας, 
έρευνας και τεχνολογικής ανάπτυξης.

Ο παρών κανονισμός θεσπίζει το 
πρόγραμμα πλαίσιο για την έρευνα και την 
καινοτομία «Ορίζοντας 2020» (2014-2020) 
(«πρόγραμμα πλαίσιο «Ορίζοντας 2020»), 
καθορίζει το πλαίσιο που διέπει τη στήριξη 
της Ένωσης σε δραστηριότητες έρευνας 
και καινοτομίας με στόχο την ενίσχυση 
της ευρωπαϊκής επιστημονικής και 
τεχνολογικής βάσης, διασφαλίζοντας την 
ανάπτυξη του διανοητικού του 
κεφαλαίου, και προωθώντας οφέλη για 
την κοινωνία, μεταξύ άλλων με την 
καλύτερη εκμετάλλευση του κοινωνιακού 
και βιομηχανικού δυναμικού των 
πολιτικών καινοτομίας, έρευνας και 
τεχνολογικής ανάπτυξης

Τροπολογία 27

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

Το πρόγραμμα πλαίσιο «Ορίζοντας 2020» 
θα διαδραματίσει κεντρικό ρόλο στην 
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 
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ιδιωτικών επενδύσεων, δημιουργώντας 
ευκαιρίες για νέες θέσεις εργασίας και 
διασφαλίζοντας τη μακροχρόνια βιώσιμη 
ανάπτυξη και ανταγωνιστικότητα της 
Ευρώπης.

δημόσιων και ιδιωτικών επενδύσεων, 
δημιουργώντας ευκαιρίες για νέες θέσεις 
εργασίας, προωθώντας οικονομική, 
κοινωνική και εδαφική συνοχή και 
διασφαλίζοντας τη μακροχρόνια βιώσιμη 
ανάπτυξη και ανταγωνιστικότητα της 
Ευρώπης.

Τροπολογία 28

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), μέσω ειδικών και 
υποδειγματικών δράσεων που προωθούν 
τις διαρθρωτικές αλλαγές στα ευρωπαϊκά 
συστήματα έρευνας και καινοτομίας. Οι 
σχετικοί δείκτες επιδόσεων παρατίθενται 
στην εισαγωγή του παραρτήματος Ι. Οι 
σχετικοί δείκτες επιδόσεων παρατίθενται 
στην εισαγωγή του παραρτήματος Ι.

Τροπολογία 29

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 – παράγραφος 2 – εδάφιο 1 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(α) επιστήμη αριστείας· (α) επιστήμη αριστείας 
συμπεριλαμβανομένης βασικής και 
εφαρμοσμένης έρευνας στις 
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ανθρωπιστικές επιστήμες·

Τροπολογία 30

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 – παράγραφος 2 – εδάφιο 1 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(γ) κοινωνιακές προκλήσεις. (γ) κοινωνιακές προκλήσεις,
συμπεριλαμβανομένης βασικής και 
εφαρμοσμένης έρευνας στις κοινωνικές 
επιστήμες.

Τροπολογία 31

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 – παράγραφος 5 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5a. Το πρόγραμμα «Ορίζοντας 2020» 
συμβάλλει στην ελκυστικότητα της 
σταδιοδρομίας των ερευνητών σε όλη την 
Ευρώπη και αντιμετωπίζει το φαινόμενο 
της διαρροής εγκεφάλων. Ως αποτέλεσμα, 
πρέπει να εφαρμόζεται με τρόπο που να 
προωθεί τη δημιουργία μιας ενιαίας 
αγοράς για ερευνητές, συγκεκριμένα με τη 
δημιουργία κατάλληλων μηχανισμών για 
τη μείωση των ανισοτήτων στις αμοιβές 
ερευνητών στο πλαίσιο του 
προγράμματος.

Τροπολογία 32

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 14 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Το πρόγραμμα πλαίσιο «Ορίζοντας 2020» 
θα υλοποιηθεί κατά τρόπο που να 
διασφαλίζει ότι οι προτεραιότητες και οι 
δράσεις που λαμβάνουν στήριξη είναι 

Το πρόγραμμα πλαίσιο «Ορίζοντας 2020» 
θα υλοποιηθεί κατά τρόπο που να 
διασφαλίζει ότι οι προτεραιότητες και οι 
δράσεις που λαμβάνουν στήριξη είναι 
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σχετικές με τις μεταβαλλόμενες ανάγκες 
και λαμβάνουν υπόψη τον εξελισσόμενο 
χαρακτήρα της επιστήμης, της 
τεχνολογίας, της καινοτομίας, των αγορών 
και της κοινωνίας, ενώ η καινοτομία 
περιλαμβάνει επιχειρηματικές, 
οργανωτικές και κοινωνικές πτυχές.

σύμφωνες με την τρέχουσα διδακτική και 
ερευνητική οργάνωση και μπορούν να 
προσαρμοστούν σύμφωνα με τις 
μεταβαλλόμενες ανάγκες και λαμβάνουν 
υπόψη τον εξελισσόμενο χαρακτήρα της 
επιστήμης, της τεχνολογίας, της 
καινοτομίας, των αγορών εργασίας και της 
κοινωνίας, ενώ η καινοτομία περιλαμβάνει 
κοινωνικοοικονομικές, πολιτιστικές και
οργανωτικές πτυχές

Τροπολογία 33

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 15 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Το πρόγραμμα πλαίσιο «Ορίζοντας 2020» 
θα διασφαλίσει την αποτελεσματική 
προώθηση της ισότητας των δύο φύλων 
και τη διάσταση των δύο φύλων στο 
περιεχόμενο της έρευνας και της 
καινοτομίας.

Το πρόγραμμα πλαίσιο «Ορίζοντας 2020» 
θα διασφαλίσει την αποτελεσματική 
προώθηση της ισορροπίας των δύο φύλων 
σε όλα τα προγράμματα, σε επιτροπές 
αξιολόγησης, σε ομάδες 
εμπειρογνωμόνων και συμβουλευτικές 
ομάδες και σε οποιονδήποτε φορέα
λήψης αποφάσεων που υφίσταται ή θα 
ιδρυθεί για την υλοποίησή του. Για τον 
σκοπό αυτό θα αναπτυχθούν στόχοι και 
θα υλοποιηθούν κατάλληλες δράσεις 
σχεδιασμένες να επιτύχουν αυτούς τους 
στόχους.

Τροπολογία 34

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 16 – παράγραφος 3 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(β) ερευνητική δραστηριότητα με στόχο 
την τροποποίηση της γενετικής 
κληρονομιάς των ανθρωπίνων όντων, η 
οποία μπορεί να καταστήσει τις εν λόγω 
τροποποιήσεις κληρονομικές·

(β) ερευνητική δραστηριότητα με στόχο 
την τροποποίηση της γενετικής 
κληρονομιάς των ανθρωπίνων όντων·
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Τροπολογία 35

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 19 – παράγραφος 3 – στοιχείο ε α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(εα) την αναζήτηση εταίρων και 
δημιουργία δικτύων με σκοπό τη 
διασφάλιση καλύτερης ποιότητας στον 
σχεδιασμό·

Τροπολογία 36

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, λαμβάνοντας υπόψη τα 
συμφέροντα όλων των ενδιαφερόμενων 
φορέων.

Τροπολογία 37

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 22 – παράγραφος 3 – στοιχείο ε α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(εα) πρωτοβουλίες για την ενθάρρυνση 
του ενδιαφέροντος για τις επιστήμες από 
νεαρή ηλικία, μέσω της οργάνωσης 
ανοικτών ημερών σε ερευνητικά κέντρα, 
για παράδειγμα· 

Τροπολογία 38

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 22 – παράγραφος 3 – στοιχείο ε β (νέο)
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(εβ) ανάληψη δράσης για την ενίσχυση 
του κύρους των ευρωπαϊκών βραβείων 
στους τομείς της επιστήμης και της 
έρευνας.

Τροπολογία 39

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 24 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Η Επιτροπή λαμβάνει τα κατάλληλα 
μέτρα που θα διασφαλίζουν ότι, όταν 
υλοποιούνται δράσεις που 
χρηματοδοτούνται στο πλαίσιο του 
παρόντος κανονισμού, τα οικονομικά 
συμφέροντα της Ένωσης προστατεύονται 
με την εφαρμογή προληπτικών μέτρων 
καταπολέμησης της απάτης, της διαφθοράς 
και κάθε άλλης παράνομης 
δραστηριότητας, με τη διενέργεια 
αποτελεσματικών ελέγχων και, σε 
περίπτωση που εντοπιστούν παρατυπίες, 
με την ανάκτηση των αχρεωστήτως 
καταβληθέντων ποσών και, κατά 
περίπτωση, με την επιβολή 
αποτελεσματικών, αναλογικών και 
αποτρεπτικών κυρώσεων.

1. Η Επιτροπή λαμβάνει τα κατάλληλα 
μέτρα που θα διασφαλίζουν ότι όταν 
υλοποιούνται δράσεις που 
χρηματοδοτούνται στο πλαίσιο του 
παρόντος κανονισμού τα οικονομικά 
συμφέροντα της Ένωσης προστατεύονται 
με την αποτελεσματική διαχείριση των 
ερευνητικών κέντρων, την εφαρμογή 
προληπτικών μέτρων καταπολέμησης της 
απάτης, της διαφθοράς και κάθε άλλης 
παράνομης δραστηριότητας, με 
αποτελεσματικούς ελέγχους και, σε 
περίπτωση που διαπιστωθούν παρατυπίες, 
με ανάκτηση των αχρεωστήτως 
καταβληθέντων ποσών και, ενδεχομένως, 
με αποτελεσματικές, αναλογικές και 
αποτρεπτικές ποινές.

Τροπολογία 40

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα Ι – παράγραφος 7 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(α) Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Έρευνας 
(ΕΣΕ) προσφέρει ελκυστική και ευέλικτη 
χρηματοδότηση ώστε να δοθεί η 
δυνατότητα σε ταλαντούχους και 
δημιουργικούς μεμονωμένους ερευνητές 
και στις ομάδες τους να συμμετέχουν σε 

(α) Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Έρευνας 
(ΕΣΕ) προσφέρει ελκυστική και ευέλικτη 
χρηματοδότηση ώστε να δοθεί η 
δυνατότητα σε ταλαντούχους και 
δημιουργικούς μεμονωμένους ερευνητές 
και στις ομάδες τους που εργάζονται σε 
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πολλά υποσχόμενα πεδία στα όρια της 
επιστήμης, με βάση τον ανταγωνισμό σε 
επίπεδο Ένωσης.

οποιοδήποτε γνωστικό πεδίο να 
συμμετέχουν σε πολλά υποσχόμενα πεδία 
στα όρια της επιστήμης, με βάση τον 
ανταγωνισμό σε επίπεδο Ένωσης.

Τροπολογία 41

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα Ι – παράγραφος 7 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(β) Οι μελλοντικές και νεοεμφανιζόμενες 
τεχνολογίες θα ενισχύσουν τη συνεργατική 
έρευνα με σκοπό την επέκταση της 
ικανότητας της Ευρώπης για προηγμένες 
καινοτομίες που επιφέρουν 
παραδειγματικές μεταβολές. Θα 
προωθήσουν την επιστημονική συνεργασία 
μεταξύ επιστημονικών κλάδων σε ριζικά 
νέες ιδέες υψηλού κινδύνου και θα 
επιταχύνουν την ανάπτυξη πολλά 
υποσχόμενων νεοεμφανιζόμενων πεδίων 
της επιστήμης και της τεχνολογίας, καθώς 
και την πανευρωπαϊκή διάρθρωση των 
αντίστοιχων επιστημονικών κοινοτήτων.

(β) Οι μελλοντικές και νεοεμφανιζόμενες 
τεχνολογίες θα ενισχύσουν τη συνεργατική 
ή διεπιστημονική έρευνα με σκοπό την 
επέκταση της ικανότητας της Ευρώπης για 
προηγμένες καινοτομίες που επιφέρουν 
παραδειγματικές μεταβολές. Θα 
προωθήσουν την επιστημονική συνεργασία 
μεταξύ επιστημονικών κλάδων σε ριζικά 
νέες ιδέες υψηλού κινδύνου και θα 
επιταχύνουν την ανάπτυξη πολλά 
υποσχόμενων νεοεμφανιζόμενων πεδίων 
της επιστήμης και της τεχνολογίας, καθώς 
και την πανευρωπαϊκή διάρθρωση των 
αντίστοιχων επιστημονικών κοινοτήτων.

Τροπολογία 42

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα Ι – παράγραφος 7 – 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 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, προκειμένου να διατηρήσουν 
και να προσελκύσουν ταλαντούχους 
ανθρώπους ώστε να ζήσουν και να 
εργαστούν στην Ένωση.
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Τροπολογία 43
Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα Ι – παράγραφος 14 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(α) Υγεία, δημογραφική αλλαγή και 
ευεξία·

(α) Υγεία, δημογραφική αλλαγή και
ευεξία, μεταξύ άλλων μέσω συμμετοχής 
σε αθλητικές δραστηριότητες·

Τροπολογία 44

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα Ι – παράγραφος 14 – στοιχείο στ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(στ) Καινοτόμες και ασφαλείς κοινωνίες 
χωρίς αποκλεισμούς.

(στ) Καινοτόμες και ασφαλείς κοινωνίες, 
με παιδεία και χωρίς αποκλεισμούς.

Τροπολογία 45

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα I – 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 

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, με 
παιδεία και 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. 
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παρασχεθεί εγκάρσια στήριξη για διεθνή 
συνεργασία στο πλαίσιο του ειδικού 
στόχου «Καινοτόμες και ασφαλείς 
κοινωνίες χωρίς αποκλεισμούς».

Επιπλέον, θα παρασχεθεί εγκάρσια 
στήριξη για διεθνή συνεργασία στο 
πλαίσιο του ειδικού στόχου «Καινοτόμες 
και ασφαλείς κοινωνίες, με παιδεία και
χωρίς αποκλεισμούς».

Τροπολογία 46
Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα I – 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 «Καινοτόμες και 
ασφαλείς κοινωνίες, με παιδεία και 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.
Περιλαμβάνει επίσης τις δραστηριότητες, 
στρατηγικές, μεθοδολογίες και τα 
εργαλεία που χρειάζονται για να καταστεί 
δυναμική και βιώσιμη η κληρονομιά της 
Ευρώπης.

Τροπολογία 47

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα I – μέρος Ι – σημείο 1 – σημείο 1.1 – παράγραφος 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Επιπροσθέτως, οι εν λόγω παράγοντες 
επιτείνουν τη σχετική έλλειψη 
ελκυστικότητας της Ευρώπης στον 
παγκόσμιο ανταγωνισμό επιστημονικών 
ταλέντων. Η ικανότητα του συστήματος 
των ΗΠΑ να προσφέρει περισσότερους 
πόρους ανά ερευνητή και καλύτερες 
προοπτικές σταδιοδρομίας είναι ο λόγος 
για τον οποίο εξακολουθεί να προσελκύει 
τους καλύτερους ερευνητές από ολόκληρο 
τον κόσμο, συμπεριλαμβανομένων 
δεκάδων χιλιάδων από την Ένωση.

Επιπροσθέτως, οι εν λόγω παράγοντες 
επιτείνουν τη σχετική έλλειψη 
ελκυστικότητας της Ευρώπης στον 
παγκόσμιο ανταγωνισμό επιστημονικών 
ταλέντων. Η ικανότητα του συστήματος 
των ΗΠΑ να προσφέρει περισσότερους 
πόρους ανά ερευνητή, καλύτερες 
υποδομές έρευνας και καλύτερες 
προοπτικές σταδιοδρομίας είναι ο λόγος 
για τον οποίο εξακολουθεί να προσελκύει 
τους καλύτερους ερευνητές από ολόκληρο 
τον κόσμο, συμπεριλαμβανομένων 
δεκάδων χιλιάδων από την Ένωση.



AD\905106EL.doc 27/45 PE487.737v02-00

EL

Τροπολογία 48

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα I – μέρος Ι – σημείο 1 – σημείο 1.3 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Ουσιαστική δραστηριότητα του ΕΣΕ θα 
είναι να προσφέρει ελκυστική 
μακροχρόνια χρηματοδότηση για τη 
στήριξη των άριστων ερευνητών και των 
ερευνητικών ομάδων τους προκειμένου να 
διεξάγουν ρηξικέλευθη έρευνα υψηλού 
κέρδους/υψηλού κινδύνου.

Ουσιαστική δραστηριότητα του ΕΣΕ θα 
είναι να προσφέρει ελκυστική 
μακροχρόνια χρηματοδότηση για τη 
στήριξη των άριστων ερευνητών και των 
ερευνητικών ομάδων τους προκειμένου να 
διεξάγουν ρηξικέλευθη έρευνα υψηλού 
κέρδους/υψηλού κινδύνου. Από αυτήν την 
άποψη, η έρευνα ως επιστημονική 
διαδικασία πρέπει να αναγνωρίζεται 
χωρίς εξαιρέσεις σε όλα τα πεδία της 
ανθρώπινης γνώσης.

Τροπολογία 49

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα I – μέρος Ι – σημείο 1 – σημείο 1.3 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η χρηματοδότηση του ΕΣΕ χορηγείται 
σύμφωνα με τις ακόλουθες πάγιες αρχές. Η 
επιστημονική αριστεία αποτελεί το 
μοναδικό κριτήριο με βάση το οποίο 
παρέχονται οι υποτροφίες του ΕΣΕ. Το 
ΕΣΕ λειτουργεί «από τη βάση προς την 
κορυφή», χωρίς προκαθορισμένες 
προτεραιότητες. Οι υποτροφίες του ΕΣΕ 
είναι ανοικτές σε μεμονωμένες ομάδες 
ερευνητών κάθε ηλικίας και κάθε χώρας 
του κόσμου που εργάζονται στην Ευρώπη. 
Το ΕΣΕ αποσκοπεί να προωθήσει τον υγιή 
ανταγωνισμό σε ολόκληρη την Ευρώπη.

Η χρηματοδότηση του ΕΣΕ χορηγείται 
σύμφωνα με τις ακόλουθες πάγιες αρχές. Η 
επιστημονική αριστεία σε οποιοδήποτε 
γνωστικό πεδίο αποτελεί το μοναδικό 
κριτήριο με βάση το οποίο παρέχονται οι 
υποτροφίες του ΕΣΕ. Το ΕΣΕ λειτουργεί 
«από τη βάση προς την κορυφή», χωρίς 
προκαθορισμένες προτεραιότητες. Οι 
υποτροφίες του ΕΣΕ είναι ανοικτές σε 
μεμονωμένες ομάδες ερευνητών κάθε 
ηλικίας και κάθε χώρας του κόσμου που 
εργάζονται στην Ευρώπη. Το ΕΣΕ 
αποσκοπεί να προωθήσει τον υγιή 
ανταγωνισμό σε ολόκληρη την Ευρώπη.

Τροπολογία 50
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Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα I – μέρος Ι – σημείο 3 – σημείο 3.1 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η αναγκαία μεταρρύθμιση πρέπει να 
ξεκινήσει από τα πρώτα στάδια της 
σταδιοδρομίας των ερευνητών, κατά τη 
διάρκεια των διδακτορικών σπουδών τους 
ή αντίστοιχης μεταπτυχιακής κατάρτισης. 
Η Ευρώπη πρέπει να αναπτύξει 
υπερσύγχρονα καινοτόμα προγράμματα 
κατάρτισης, τα οποία να συνάδουν με τις 
άκρως ανταγωνιστικές και ολοένα και 
περισσότερο διεπιστημονικές απαιτήσεις 
της έρευνας και της καινοτομίας. Θα 
χρειαστεί η μεγάλη συμμετοχή 
επιχειρήσεων, συμπεριλαμβανομένων των 
ΜΜΕ και άλλων κοινωνικοοικονομικών 
φορέων, προκειμένου οι ερευνητές να 
αποκτήσουν τις δεξιότητες καινοτομίας 
που απαιτούνται για τις θέσεις εργασίας 
του μέλλοντος. Επίσης, είναι σημαντικό να 
ενισχυθεί η κινητικότητα των εν λόγω 
ερευνητών δεδομένου ότι επί του παρόντος 
παραμένει σε πολύ μέτριο επίπεδο: το 
2008, μόνο το 7% των Ευρωπαίων 
υποψηφίων διδακτόρων καταρτίστηκε σε 
άλλο κράτος μέλος, ενώ ο στόχος είναι 
20% έως το 2030.

Η αναγκαία μεταρρύθμιση πρέπει να 
ξεκινήσει από τα πρώτα στάδια της 
σταδιοδρομίας των ερευνητών, κατά τη 
διάρκεια των διδακτορικών σπουδών τους 
ή αντίστοιχης μεταπτυχιακής κατάρτισης. 
Η Ευρώπη πρέπει να αναπτύξει 
υπερσύγχρονα καινοτόμα προγράμματα 
κατάρτισης, τα οποία να συνάδουν με τις 
άκρως ανταγωνιστικές και ολοένα και 
περισσότερο διεπιστημονικές απαιτήσεις 
της έρευνας και της καινοτομίας. Θα 
χρειαστεί η μεγάλη συμμετοχή 
επιχειρήσεων, συμπεριλαμβανομένων των 
ΜΜΕ και άλλων κοινωνικοοικονομικών 
φορέων, προκειμένου οι ερευνητές να 
αποκτήσουν τις δεξιότητες καινοτομίας 
που απαιτούνται για τις θέσεις εργασίας 
του μέλλοντος. Επίσης, είναι σημαντικό να 
ενισχυθεί η κινητικότητα των εν λόγω 
ερευνητών δεδομένου ότι επί του παρόντος 
παραμένει σε πολύ μέτριο επίπεδο: το 
2008, μόνο το 7% των Ευρωπαίων 
υποψηφίων διδακτόρων καταρτίστηκε σε 
άλλο κράτος μέλος, ενώ ο στόχος είναι 
20% έως το 2030. Κατά συνέπεια, οι 
υποψήφιοι διδάκτορες σε όλα τα 
επιστημονικά πεδία πρέπει να 
αναγνωρίζονται σαφώς ως μία από τις 
κύριες ομάδες-στόχους του νέου 
προγράμματος για την εκπαίδευση, την 
κατάρτιση, τη νεολαία και τον αθλητισμό 
και θα πρέπει να υπάρξει μέριμνα ώστε 
να διασφαλισθεί η απαιτούμενη 
συμπληρωματικότητα με το πρόγραμμα 
«Ορίζοντας 2020».

Τροπολογία 51

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα I – μέρος Ι – σημείο 3 – σημείο 3.3 – στοιχείο α – παράγραφος 2
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Οι κύριες δραστηριότητες θα συνίστανται 
στην παροχή άριστης και καινοτόμου 
κατάρτισης στους πρωτόπειρους ερευνητές 
μεταπτυχιακού επιπέδου, μέσω 
διεπιστημονικών έργων ή διδακτορικών 
προγραμμάτων στα οποία συμμετέχουν 
πανεπιστήμια, ερευνητικά ιδρύματα, 
επιχειρήσεις, ΜΜΕ και άλλες 
κοινωνικοοικονομικές ομάδες από 
διαφορετικές χώρες. Αυτό θα βελτιώσει τις 
προοπτικές σταδιοδρομίας των νέων 
μεταπτυχιακών ερευνητών τόσο στον 
δημόσιο όσο και στον ιδιωτικό τομέα.

Οι κύριες δραστηριότητες θα συνίστανται 
στην παροχή άριστης και καινοτόμου 
κατάρτισης στους πρωτόπειρους ερευνητές 
μεταπτυχιακού επιπέδου, μέσω 
διεπιστημονικών έργων ή διδακτορικών 
προγραμμάτων τα οποία θα επιτρέπουν 
στους ερευνητές να αναπτύξουν το 
ερευνητικό τους πρόγραμμα και στα 
οποία συμμετέχουν πανεπιστήμια, 
ερευνητικά ιδρύματα, επιχειρήσεις, ΜΜΕ 
και άλλες κοινωνικοοικονομικές ομάδες 
από διαφορετικές χώρες. Αυτό θα 
αναπτύξει και θα βελτιώσει τις προοπτικές 
σταδιοδρομίας των νέων μεταπτυχιακών 
ερευνητών τόσο στον δημόσιο όσο και 
στον ιδιωτικό τομέα.

Τροπολογία 52

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα I – μέρος Ι – σημείο 3 – σημείο 3.3 – στοιχείο β – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Οι κύριες δραστηριότητες θα συνίστανται 
στην ενθάρρυνση των πεπειραμένων 
ερευνητών να διευρύνουν ή να εμβαθύνουν 
τις ικανότητές τους μέσω της 
κινητικότητας, δημιουργώντας ελκυστικές 
ευκαιρίες σταδιοδρομίας σε πανεπιστήμια, 
ερευνητικά ιδρύματα, επιχειρήσεις, ΜΜΕ 
και άλλες κοινωνικοοικονομικές ομάδες σε 
ολόκληρη την Ευρώπη και πέραν αυτής. 
Θα υποστηριχθούν επίσης οι ευκαιρίες 
επανέναρξης της ερευνητικής 
σταδιοδρομίας μετά από διακοπή.

Οι κύριες δραστηριότητες θα συνίστανται 
στην ενθάρρυνση των πεπειραμένων 
ερευνητών να διευρύνουν ή να εμβαθύνουν 
τις ικανότητές τους μέσω της 
κινητικότητας, δημιουργώντας ελκυστικές 
ευκαιρίες σταδιοδρομίας σε πανεπιστήμια, 
ερευνητικά ιδρύματα, επιχειρήσεις, ΜΜΕ 
και άλλες κοινωνικοοικονομικές ομάδες σε 
ολόκληρη την Ευρώπη και πέραν αυτής, 
λαμβάνοντας υπόψη τον ρόλο των νέων 
στον επιστημονικό τομέα και 
προσφέροντας στους ερευνητές την 
ευκαιρία να εκπαιδευτούν και να 
αποκτήσουν νέες γνώσεις σε έναν 
ερευνητικό οργανισμό υψηλού επιπέδου 
σε μια τρίτη χώρα, και μετά να 
επιστρέψουν. Θα επιδειχθεί ιδιαίτερη 
προσοχή στον ρόλο των γυναικών στην 
επιστήμη και τους πιθανούς φραγμούς 
στη δραστηριοποίησή τους στον τομέα.



PE487.737v02-00 30/45 AD\905106EL.doc

EL

Θα υποστηριχθούν επίσης οι ευκαιρίες 
επανέναρξης της ερευνητικής 
σταδιοδρομίας μετά από διακοπή και 
ευέλικτες εργασιακές ρυθμίσεις.

Τροπολογία 53

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα I – μέρος Ι – σημείο 3 – σημείο 3.3 – στοιχείο γ – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Οι κύριες δραστηριότητες θα συνίστανται 
στη στήριξη των βραχυπρόθεσμων 
ανταλλαγών προσωπικού έρευνας και 
καινοτομίας μέσω συμπράξεων 
πανεπιστημίων, ερευνητικών ιδρυμάτων, 
επιχειρήσεων, ΜΜΕ και άλλων 
κοινωνικοοικονομικών ομάδων, τόσο 
εντός της Ευρώπης, όσο και παγκοσμίως. 
Συμπεριλαμβάνεται η προώθηση της 
συνεργασίας με τρίτες χώρες.

Οι κύριες δραστηριότητες θα συνίστανται 
στη στήριξη των βραχυπρόθεσμων 
ανταλλαγών προσωπικού έρευνας και 
καινοτομίας μέσω συμπράξεων 
πανεπιστημίων, ερευνητικών ιδρυμάτων, 
επιχειρήσεων, ΜΜΕ και άλλων 
κοινωνικοοικονομικών ομάδων, τόσο 
εντός της Ευρώπης, όσο και παγκοσμίως. 
Συμπεριλαμβάνεται η προώθηση της 
συνεργασίας με τρίτες χώρες και, 
ειδικότερα, η ενίσχυση των 
επιστημονικών συμπράξεων ανάμεσα 
στις δύο όχθες της Μεσογείου και η 
αύξηση της αποτελεσματικότητας των 
ευρωμεσογειακών προγραμμάτων 
έρευνας, καινοτομίας και τεχνολογικής 
ανάπτυξης.

Τροπολογία 54
Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα I – μέρος Ι – σημείο 4 – σημείο 4.1 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Οι ερευνητικές υποδομές αποτελούν 
κύριους καθοριστικούς παράγοντες για την 
ανταγωνιστικότητα της Ευρώπης σε όλο το 
εύρος των επιστημονικών πεδίων και είναι 
ουσιώδεις για μια καινοτομία βασιζόμενη 
στην επιστήμη. Σε πολλά πεδία η έρευνα 
είναι αδύνατη χωρίς πρόσβαση σε 
υπερυπολογιστές, πηγές ακτινοβολίας για 
νέα υλικά, καθαρούς θαλάμους για τις 
νανοτεχνολογίες, βάσεις δεδομένων για τη 

Οι ερευνητικές υποδομές αποτελούν 
κύριους καθοριστικούς παράγοντες για την 
ανταγωνιστικότητα της Ευρώπης σε όλο το 
εύρος των επιστημονικών πεδίων και είναι 
ουσιώδεις για μια καινοτομία βασιζόμενη 
στην επιστήμη. Σε πολλά πεδία η έρευνα 
είναι αδύνατη χωρίς πρόσβαση σε 
υπερυπολογιστές, πηγές ακτινοβολίας για 
νέα υλικά, καθαρούς θαλάμους για τις 
νανοτεχνολογίες, βάσεις δεδομένων για τη 
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γονιδιωματική και τις κοινωνικές 
επιστήμες, παρατηρητήρια για τις 
γεωεπιστήμες, ευρυζωνικά δίκτυα για 
μεταφορά δεδομένων, κ.λπ. Οι ερευνητικές 
υποδομές είναι αναγκαίες για τη διεξαγωγή 
της έρευνας που απαιτείται για την 
αντιμετώπιση μειζόνων κοινωνιακών 
προκλήσεων — ενέργεια, αλλαγή του 
κλίματος, βιοοικονομία και δια βίου υγεία 
και ευεξία για όλους. Προωθούν τη 
συνεργασία δια των συνόρων και μεταξύ 
επιστημονικών κλάδων και δημιουργούν 
έναν απρόσκοπτο και ανοικτό ευρωπαϊκό 
χώρο για την επιγραμμική έρευνα. 
Προάγουν την κινητικότητα ατόμων και 
ιδεών, φέρνουν σε επαφή τους καλύτερους 
επιστήμονες από ολόκληρη την Ευρώπη 
και τον κόσμο, και ενισχύουν την 
επιστημονική εκπαίδευση. Προωθούν την 
αριστεία στις ευρωπαϊκές κοινότητες 
έρευνας και καινοτομίας, και μπορούν να 
αποτελέσουν εξαιρετικές περιπτώσεις 
προβολής της επιστήμης στην κοινωνία εν 
γένει.

γονιδιωματική και τις κοινωνικές 
επιστήμες, παρατηρητήρια για τις 
γεωεπιστήμες, ευρυζωνικά δίκτυα για 
μεταφορά δεδομένων, κ.λπ. Οι ερευνητικές 
υποδομές είναι αναγκαίες για τη διεξαγωγή 
της έρευνας που απαιτείται για την 
αντιμετώπιση μειζόνων κοινωνιακών 
προκλήσεων — ενέργεια, αλλαγή του 
κλίματος, βιοοικονομία και δια βίου υγεία 
και ευεξία για όλους. Προωθούν τη 
συνεργασία δια των συνόρων και μεταξύ 
επιστημονικών κλάδων και δημιουργούν 
έναν απρόσκοπτο και ανοικτό ευρωπαϊκό 
χώρο για την επιγραμμική έρευνα. 
Προάγουν την κινητικότητα ατόμων και 
ιδεών, φέρνουν σε επαφή τους καλύτερους 
επιστήμονες από ολόκληρη την Ευρώπη 
και τον κόσμο, και ενισχύουν την 
επιστημονική εκπαίδευση. Προωθούν την 
αριστεία στις ευρωπαϊκές κοινότητες 
έρευνας και καινοτομίας, και μπορούν να 
αποτελέσουν εξαιρετικές περιπτώσεις 
προβολής της επιστήμης στην κοινωνία εν 
γένει. Μπορούν επίσης να προωθήσουν 
την καινοτομία στον ιδιωτικό τομέα και 
να αποτελέσουν πηγή δυναμικής 
καινοτομίας για τις ΜΜΕ.

Τροπολογία 55
Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα I – μέρος Ι – σημείο 4 – σημείο 4.1 – παράγραφος 4 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Οι επιστημονικές δημοσιεύσεις
αποτελούν καίριο στοιχείο των
ερευνητικών υποδομών και
διαδραματίζουν καίριο ρόλο στη γένεση
νέων γνώσεων και καινοτομίας. Για τον
λόγο αυτό τα βιώσιμα πρότυπα πληρωμής 
και διάδοσης που καλύπτουν το κόστος 
παραγωγής είναι άκρως σημαντικά. Οι
δημοσιεύσεις που παράγονται και
επικυρώνονται χάρη στο έργο που
επιτελούν ερευνητές οι οποίοι λαμβάνουν
όλοι ή στη συντριπτική πλειοψηφία τους
χρηματοδότηση από το πρόγραμμα 
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«Ορίζοντας 2020» πρέπει να καθιστούν 
τα πορίσματα αυτά διαθέσιμα στο σύνολο 
της επιστημονικής κοινότητας.

Τροπολογία 56
Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα I – μέρος Ι – σημείο 4 – σημείο 4.3 – στοιχείο γ α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(γα) Ενίσχυση του ρόλου της υποδομής 
της ακαδημαϊκής έρευνας και των 
συνδέσμων της με την καινοτομία εντός 
των ΜΜΕ.
Στόχος θα είναι η στήριξη των εταιρικών 
σχέσεων μεταξύ των ΜΜΕ και των 
ακαδημαϊκών ιδρυμάτων καθώς και της 
υποδομής τους, προκειμένου να δοθεί 
ώθηση στην καινοτομία των 
επιχειρήσεων.

Τροπολογία 57

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα I – μέρος ΙΙ – σημείο 1 – σημείο 1.2 – σημείο 1.2.3. – στοιχείο β 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Προαγωγή των επιστημονικών γνώσεων 
για τις δυνητικές επιπτώσεις των 
νανοτεχνολογιών και των 
νανοσυστημάτων στην υγεία ή στο 
περιβάλλον, και παροχή εργαλείων για την 
εκτίμηση και τη διαχείριση κινδύνου καθ’ 
όλο τον κύκλο ζωής.

Προαγωγή των επιστημονικών γνώσεων 
για τις δυνητικές επιπτώσεις των 
νανοτεχνολογιών και των 
νανοσυστημάτων στην υγεία ή στο 
περιβάλλον και παροχή εργαλείων για την 
εκτίμηση και τη διαχείριση κινδύνου καθ’ 
όλο τον κύκλο ζωής και για την καλύτερη 
κοινωνική ενσωμάτωση των ατόμων με 
αναπηρίες.

Τροπολογία 58
Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα I – μέρος ΙΙ– σημείο 3 – σημείο 3.1 – παράγραφος 4
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Οι προτεινόμενες δράσεις αποσκοπούν να 
συμπληρώσουν τις εθνικές και 
περιφερειακές πολιτικές και προγράμματα 
επιχειρηματικής καινοτομίας, να προάγουν 
τη συνεργασία μεταξύ ΜΜΕ και άλλων 
φορέων σχετικών με την καινοτομία, 
προκειμένου να γεφυρωθεί το χάσμα 
μεταξύ έρευνας/ανάπτυξης και επιτυχούς 
πρόσληψης από την αγορά, να παρασχεθεί 
ένα φιλικότερο για την επιχειρηματική 
καινοτομία περιβάλλον, 
συμπεριλαμβανομένων των μέτρων από 
πλευράς ζήτησης, και να υποστηριχθεί ο 
συνυπολογισμός της μεταβαλλόμενης 
φύσης των διαδικασιών καινοτομίας, των 
νέων τεχνολογιών, των αγορών και των 
επιχειρηματικών μοντέλων.

Οι προτεινόμενες δράσεις αποσκοπούν να 
συμπληρώσουν τις εθνικές και 
περιφερειακές πολιτικές και προγράμματα 
επιχειρηματικής καινοτομίας, να προάγουν 
τη συνεργασία μεταξύ ΜΜΕ, 
ακαδημαϊκών ιδρυμάτων, 
συμπεριλαμβανομένων  εκείνων στις 
δημιουργικές βιομηχανίες, τα οποία είναι 
σε θέση να εκμεταλλευθούν το 
διεθνοποιημένο επιχειρηματικό 
περιβάλλον, και άλλων φορέων σχετικών 
με την καινοτομία, προκειμένου να 
γεφυρωθεί το χάσμα μεταξύ 
έρευνας/ανάπτυξης και επιτυχούς 
πρόσληψης από την αγορά, να παρασχεθεί 
ένα φιλικότερο για την επιχειρηματική 
καινοτομία περιβάλλον, 
συμπεριλαμβανομένων των μέτρων από 
πλευράς ζήτησης, και να υποστηριχθεί ο 
συνυπολογισμός της μεταβαλλόμενης 
φύσης των διαδικασιών καινοτομίας, των 
νέων τεχνολογιών, των αγορών και των 
επιχειρηματικών μοντέλων.

Τροπολογία 59
Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα I – μέρος ΙΙ – σημείο 3 – σημείο 3.2 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Οι ΜΜΕ μπορούν να εντοπιστούν σε 
όλους τους τομείς της οικονομίας. 
Αποτελούν σημαντικότερο μέρος της 
ευρωπαϊκής οικονομίας από ό, τι άλλων 
περιοχών, όπως οι Ηνωμένες Πολιτείες της 
Αμερικής. Όλοι οι τύποι ΜΜΕ μπορούν να 
καινοτομήσουν. Πρέπει να ενθαρρύνονται 
και να υποστηρίζονται προκειμένου να 
επενδύουν στην έρευνα και την 
καινοτομία. Πράττοντάς το θα είναι σε 
θέση να επωφεληθούν από το πλήρες 
δυναμικό καινοτομίας της εσωτερικής 
αγοράς και του Ευρωπαϊκού Χώρου 
Έρευνας (ΕΧΕ), ώστε να δημιουργήσουν 
νέες επιχειρηματικές ευκαιρίες στην 

Οι ΜΜΕ μπορούν να εντοπιστούν σε 
όλους τους τομείς της οικονομίας. 
Αποτελούν σημαντικότερο μέρος της 
ευρωπαϊκής οικονομίας από ό, τι άλλων 
περιοχών, όπως οι Ηνωμένες Πολιτείες της 
Αμερικής. Όλοι οι τύποι ΜΜΕ μπορούν να 
καινοτομήσουν. Πρέπει να ενθαρρύνονται 
και να υποστηρίζονται προκειμένου να 
επενδύουν στην έρευνα και την καινοτομία 
και να αυξάνουν τους συνδέσμους και τις 
εταιρικές σχέσεις με τα πανεπιστήμια και 
άλλα ερευνητικά ιδρύματα. Πράττοντάς 
το θα είναι σε θέση να επωφεληθούν από 
το πλήρες δυναμικό καινοτομίας της 
εσωτερικής αγοράς και του Ευρωπαϊκού 



PE487.737v02-00 34/45 AD\905106EL.doc

EL

Ευρώπη και πέραν αυτής, και να 
συμβάλλουν στην εξεύρεση λύσεων σε 
μείζονες κοινωνιακές προκλήσεις.

Χώρου Έρευνας (ΕΧΕ), ώστε να 
δημιουργήσουν νέες επιχειρηματικές 
ευκαιρίες στην Ευρώπη και πέραν αυτής, 
και να συμβάλλουν στην εξεύρεση λύσεων 
σε μείζονες κοινωνιακές προκλήσεις.

Τροπολογία 60
Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα I – μέρος ΙΙ– σημείο 3 – σημείο 3.2 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Οι διασυνοριακές συνεργασίες αποτελούν 
σημαντικό στοιχείο της στρατηγικής 
καινοτομίας των ΜΜΕ στην υπερκέραση 
ορισμένων προβλημάτων τους που 
σχετίζονται με το μέγεθος, όπως η 
πρόσβαση στις τεχνολογικές και 
επιστημονικές δεξιότητες και σε νέες 
αγορές. Συμβάλλουν στο να μετατραπούν 
οι ιδέες σε κέρδη και εταιρική ανάπτυξη, 
και ως αντάλλαγμα στην αύξηση των 
ιδιωτικών επενδύσεων στην έρευνα και την 
καινοτομία.

Οι διασυνοριακές συνεργασίες αποτελούν 
σημαντικό στοιχείο της στρατηγικής 
καινοτομίας των ΜΜΕ στην υπερκέραση 
ορισμένων προβλημάτων τους που 
σχετίζονται με το μέγεθος, όπως η 
πρόσβαση στις τεχνολογικές και 
επιστημονικές δεξιότητες και σε νέες 
αγορές. Συμβάλλουν στο να μετατραπούν 
οι ιδέες σε κέρδη και εταιρική ανάπτυξη, 
και ως αντάλλαγμα στην αύξηση των 
ιδιωτικών επενδύσεων στην έρευνα και την 
καινοτομία. Η αυξημένη εκπαιδευτική 
επικέντρωση στην καινοτομία, έρευνα και 
ανάπτυξη στις επιχειρήσεις μπορεί επίσης 
να παίξει ρόλο στην εξασφάλιση 
καινοτόμου και δυναμικού προσωπικού 
για τις ΜΜΕ της Ευρώπης.

Τροπολογία 61
Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα I – μέρος ΙΙΙ – σημείο 1 – σημείο 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 

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 
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αντιπροσωπεύουν σημαντικό κοινωνικό 
και οικονομικό κόστος.

αντιπροσωπεύουν σημαντικό κοινωνικό 
και οικονομικό κόστος. Η γυμναστική και 
η συμμετοχή σε οργανωμένο αθλητισμό 
μπορούν να διαδραματίσουν τεράστιο 
ρόλο στην πρόληψη των ως άνω 
καταστάσεων.

Τροπολογία 62
Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα I – μέρος ΙΙΙ – σημείο 1 – σημείο 1.3 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η αποτελεσματική προαγωγή της υγείας, 
υποστηριζόμενη από μια στέρεη βάση 
τεκμηρίωσης, προλαμβάνει τις ασθένειες, 
βελτιώνει την ευεξία και είναι αποδοτική 
ως προς το κόστος. Η προαγωγή της υγείας 
και η πρόληψη ασθενειών εξαρτώνται 
επίσης από την κατανόηση των 
καθοριστικών παραγόντων για την υγεία, 
τα αποτελεσματικά εργαλεία πρόληψης, 
όπως τα εμβόλια, την αποτελεσματική 
επιτήρηση της υγείας και των ασθενειών 
και την ετοιμότητα, καθώς και τα 
αποτελεσματικά προγράμματα 
προσυμπτωματικού ελέγχου.

Η αποτελεσματική προαγωγή της υγείας, 
υποστηριζόμενη από μια στέρεη βάση 
τεκμηρίωσης, προλαμβάνει τις ασθένειες, 
βελτιώνει την ευεξία και είναι αποδοτική 
ως προς το κόστος. Η προαγωγή της υγείας 
και η πρόληψη ασθενειών εξαρτώνται 
επίσης από την κατανόηση των 
καθοριστικών παραγόντων για την υγεία, 
όπως η σωματική άσκηση, τα 
αποτελεσματικά εργαλεία πρόληψης, όπως 
τα εμβόλια, την αποτελεσματική 
επιτήρηση της υγείας και των ασθενειών 
και την ετοιμότητα, καθώς και τα 
αποτελεσματικά προγράμματα 
προσυμπτωματικού ελέγχου.

Τροπολογία 63

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα I – μέρος ΙΙΙ – σημείο 1 – σημείο 1.3 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Οι επιτυχείς προσπάθειες πρόληψης, 
διαχείρισης, αντιμετώπισης και θεραπείας 
ασθενειών, αναπηριών και μειωμένης 
λειτουργικότητας υποστηρίζονται από τη 
θεμελιώδη κατανόηση των καθοριστικών 
παραγόντων και αιτιών τους, των 
διεργασιών και επιπτώσεών τους, καθώς 
και των παραγόντων που επηρεάζουν την 
καλή υγεία και ευεξία. Η αποτελεσματική 
ανταλλαγή δεδομένων και η διασύνδεση 

Οι επιτυχείς προσπάθειες πρόληψης, 
διαχείρισης, αντιμετώπισης και θεραπείας 
ασθενειών, αναπηριών και μειωμένης 
λειτουργικότητας υποστηρίζονται από τη 
θεμελιώδη κατανόηση των καθοριστικών 
παραγόντων και αιτιών τους, των 
διεργασιών και επιπτώσεών τους, καθώς 
και των παραγόντων που επηρεάζουν την 
καλή υγεία και ευεξία, 
συμπεριλαμβανομένων των επιπτώσεων 
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των εν λόγω δεδομένων με μεγάλης 
κλίμακας μελέτες επί ομάδων πληθυσμού 
είναι επίσης ουσιαστική, όπως και η 
μεταφορά των αποτελεσμάτων της έρευνας 
σε κλινικό επίπεδο, ιδίως μέσω της 
διεξαγωγής κλινικών δοκιμών.

των κοινωνικών και πολιτιστικών 
παραγόντων και της δημιουργικής 
δραστηριότητας στην καθημερινή ζωή
των ατόμων. Η αποτελεσματική 
ανταλλαγή δεδομένων και η διασύνδεση 
των εν λόγω δεδομένων με μεγάλης 
κλίμακας μελέτες επί ομάδων πληθυσμού 
είναι επίσης ουσιαστική, όπως και η 
μεταφορά των αποτελεσμάτων της έρευνας 
σε κλινικό επίπεδο, ιδίως μέσω της 
διεξαγωγής κλινικών δοκιμών.

Τροπολογία 64
Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα I – μέρος ΙΙΙ – σημείο 1 – σημείο 1.3 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η αυξανόμενη επιβάρυνση λόγω 
ασθενειών και αναπηρίας στο πλαίσιο του 
γηράσκοντος πληθυσμού θέτει περαιτέρω 
απαιτήσεις για τους τομείς της υγείας και 
της περίθαλψης. Προκειμένου να 
διατηρηθούν η αποτελεσματική υγεία και 
περίθαλψη για όλες τις ηλικίες, 
απαιτούνται προσπάθειες για τη βελτίωση 
της διαδικασίας λήψης αποφάσεων κατά 
την πρόληψη και θεραπεία, τον 
προσδιορισμό και τη στήριξη της διάδοσης 
των βέλτιστων πρακτικών στους τομείς της 
υγείας και της περίθαλψης, και τη στήριξη 
της ολοκληρωμένης περίθαλψης και της 
ευρείας αποδοχής των τεχνολογικών, 
οργανωτικών και κοινωνικών καινοτομιών 
οι οποίες επιτρέπουν, ιδίως στα άτομα 
μεγαλύτερης ηλικίας και στα άτομα με 
ειδικές ανάγκες, να παραμένουν ενεργά και 
ανεξάρτητα. Αυτό συμβάλλει στην αύξηση 
και παράταση της διάρκειας της 
σωματικής, κοινωνικής και ψυχικής 
ευεξίας.

Η αυξανόμενη επιβάρυνση λόγω 
ασθενειών και αναπηρίας στο πλαίσιο του 
γηράσκοντος πληθυσμού θέτει περαιτέρω 
απαιτήσεις για τους τομείς της υγείας και 
της περίθαλψης. Προκειμένου να 
διατηρηθούν η αποτελεσματική υγεία και 
περίθαλψη για όλες τις ηλικίες, 
απαιτούνται προσπάθειες για τη βελτίωση 
της διαδικασίας λήψης αποφάσεων κατά 
την πρόληψη και θεραπεία, ακόμα και 
μέσα από την καλύτερη κατανόηση του 
ρόλου της σωματικής άσκησης για την 
πρόληψη των ασθενειών, και τον 
προσδιορισμό και τη στήριξη της διάδοσης 
των βέλτιστων πρακτικών στους τομείς της 
υγείας και της περίθαλψης, και τη στήριξη 
της ολοκληρωμένης περίθαλψης και της 
ευρείας αποδοχής των τεχνολογικών, 
οργανωτικών και κοινωνικών καινοτομιών 
οι οποίες επιτρέπουν, ιδίως στα άτομα 
μεγαλύτερης ηλικίας και στα άτομα με 
ειδικές ανάγκες, να παραμένουν ενεργά και 
ανεξάρτητα. Αυτό συμβάλλει στην αύξηση 
και παράταση της διάρκειας της 
σωματικής, κοινωνικής και ψυχικής 
ευεξίας.
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Τροπολογία 65
Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα I – μέρος ΙΙΙ – σημείο 1 – σημείο 1.3 – παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Στις ειδικές δραστηριότητες 
συγκαταλέγονται: η κατανόηση των 
καθοριστικών παραγόντων που 
επηρεάζουν την υγεία 
(συμπεριλαμβανομένων των παραγόντων 
που σχετίζονται με το περιβάλλον και το 
κλίμα), η βελτίωση της προαγωγής της 
υγείας και της πρόληψης ασθενειών, η 
κατανόηση των ασθενειών και η βελτίωση 
της διάγνωσης, η ανάπτυξη αποδοτικών ως 
προς το κόστος προγραμμάτων 
προσυμπτωματικού ελέγχου και η 
βελτίωση της εκτίμησης της προδιάθεσης 
σε κάποια ασθένεια, η βελτίωση της 
επιτήρησης και της ετοιμότητας, η 
ανάπτυξη καλύτερων προληπτικών 
εμβολίων, η χρήση φαρμάκων in-silico για 
τη βελτίωση της διαχείρισης και της 
πρόβλεψης ασθενειών, η θεραπεία 
ασθενειών, η μεταφορά γνώσεων στην 
κλινική πράξη και οι κλιμακούμενες 
δράσεις καινοτομίας, η καλύτερη χρήση 
των δεδομένων για την υγεία, η ενεργός 
γήρανση, η ανεξάρτητη και 
υποβοηθούμενη διαβίωση, η ενδυνάμωση 
του ατόμου για αυτοδιαχείριση της υγείας 
του, η προαγωγή της ολοκληρωμένης 
περίθαλψης, η βελτίωση των 
επιστημονικών εργαλείων και μεθόδων για 
τη στήριξη της χάραξης πολιτικής και των 
ρυθμιστικών αναγκών, η βελτιστοποίηση 
της αποδοτικότητας και της 
αποτελεσματικότητας των συστημάτων 
υγειονομικής περίθαλψης, η μείωση των 
ανισοτήτων με λήψη τεκμηριωμένων 
αποφάσεων και η διάδοση των βέλτιστων 
πρακτικών, καθώς και οι καινοτόμες 
τεχνολογίες και προσεγγίσεις.

Στις ειδικές δραστηριότητες 
συγκαταλέγονται: η κατανόηση των 
καθοριστικών παραγόντων που 
επηρεάζουν την υγεία 
(συμπεριλαμβανομένων των παραγόντων 
σε σχέση με τον τρόπο ζωής, με το 
περιβάλλον και το κλίμα), η βελτίωση της 
προαγωγής της υγείας και της πρόληψης 
ασθενειών, η κατανόηση των ασθενειών 
και η βελτίωση της διάγνωσης, η ανάπτυξη 
αποδοτικών ως προς το κόστος 
προγραμμάτων προσυμπτωματικού 
ελέγχου και η βελτίωση της εκτίμησης της 
προδιάθεσης σε κάποια ασθένεια, η 
βελτίωση της επιτήρησης και της 
ετοιμότητας, η ανάπτυξη καλύτερων 
προληπτικών εμβολίων, η χρήση 
φαρμάκων in-silico για τη βελτίωση της 
διαχείρισης και της πρόβλεψης ασθενειών, 
η θεραπεία ασθενειών, η μεταφορά 
γνώσεων στην κλινική πράξη και οι 
κλιμακούμενες δράσεις καινοτομίας, η 
καλύτερη χρήση των δεδομένων για την 
υγεία, η ενεργός γήρανση, η ανεξάρτητη 
και υποβοηθούμενη διαβίωση, η 
ενδυνάμωση του ατόμου για 
αυτοδιαχείριση της υγείας του, η 
προαγωγή της ολοκληρωμένης 
περίθαλψης, η βελτίωση των 
επιστημονικών εργαλείων και μεθόδων για 
τη στήριξη της χάραξης πολιτικής και των 
ρυθμιστικών αναγκών, η βελτιστοποίηση 
της αποδοτικότητας και της 
αποτελεσματικότητας των συστημάτων 
υγειονομικής περίθαλψης, η μείωση των 
ανισοτήτων με λήψη τεκμηριωμένων 
αποφάσεων και η διάδοση των βέλτιστων 
πρακτικών, καθώς και οι καινοτόμες 
τεχνολογίες και προσεγγίσεις.

Τροπολογία 66
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Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα I – μέρος ΙΙΙ – σημείο 3 – σημείο 3.1 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Για την επίτευξη των εν λόγω μειώσεων 
πρέπει να γίνουν σημαντικές επενδύσεις 
στην έρευνα, την ανάπτυξη, την επίδειξη 
και την ανάπτυξη στην αγορά αποδοτικών, 
ασφαλών και αξιόπιστων ενεργειακών 
τεχνολογιών και υπηρεσιών χαμηλών 
εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα. Τα 
ανωτέρω πρέπει να συμβαδίζουν με μη 
τεχνολογικές λύσεις τόσο από πλευράς 
προσφοράς όσο και από πλευράς ζήτησης. 
Όλα αυτά πρέπει να αποτελούν μέρος μιας 
ολοκληρωμένης πολιτικής για χαμηλές 
εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα, 
συμπεριλαμβανομένης της γνώσης κύριων 
τεχνολογιών ευρείας εφαρμογής, ιδίως 
λύσεων ΤΠΕ και προηγμένης κατασκευής, 
προηγμένης μεταποίησης και προηγμένων 
υλικών. Σκοπός είναι η παραγωγή 
αποδοτικών ενεργειακών τεχνολογιών και 
υπηρεσιών που μπορούν να αξιοποιηθούν 
ευρέως από την αγορά της ΕΕ και τις 
διεθνείς αγορές, και η καθιέρωση μιας 
έξυπνης διαχείρισης από πλευράς ζήτησης 
με βάση μια ανοικτή και διαφανή αγορά 
εμπορίας ενέργειας και ευφυή συστήματα 
διαχείρισης της ενεργειακής απόδοσης.

Για την επίτευξη των εν λόγω μειώσεων 
πρέπει να γίνουν σημαντικές επενδύσεις 
στην έρευνα, την ανάπτυξη, την επίδειξη 
και την ανάπτυξη στην αγορά αποδοτικών, 
ασφαλών και αξιόπιστων ενεργειακών 
τεχνολογιών και υπηρεσιών χαμηλών 
εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα. Τα 
ανωτέρω πρέπει να συμβαδίζουν με μη 
τεχνολογικές λύσεις τόσο από πλευράς 
προσφοράς όσο και από πλευράς ζήτησης. 
Επίσης, οι εν λόγω επενδύσεις πρέπει να 
συνοδεύονται από μια εκτεταμένη 
εκστρατεία ευαισθητοποίησης του 
κοινού, προκειμένου να εξασφαλιστεί ότι 
οι ευρωπαίοι πολίτες θα δείξουν τον 
δρόμο για την υλοποίηση των αναγκαίων 
περιβαλλοντικών, κοινωνικών και 
πολιτιστικών αλλαγών.  Όλα αυτά πρέπει 
να αποτελούν μέρος μιας ολοκληρωμένης 
πολιτικής για χαμηλές εκπομπές διοξειδίου 
του άνθρακα, συμπεριλαμβανομένης της 
γνώσης κύριων τεχνολογιών ευρείας 
εφαρμογής, ιδίως λύσεων ΤΠΕ και 
προηγμένης κατασκευής, προηγμένης 
μεταποίησης και προηγμένων υλικών. 
Σκοπός είναι η παραγωγή αποδοτικών από 
ενεργειακή και κοινωνική άποψη 
τεχνολογιών και υπηρεσιών που μπορούν 
να αξιοποιηθούν ευρέως από την αγορά 
της ΕΕ και τις διεθνείς αγορές, και η 
καθιέρωση μιας έξυπνης διαχείρισης από 
πλευράς ζήτησης με βάση μια ανοικτή και 
διαφανή αγορά εμπορίας ενέργειας και 
ευφυή συστήματα διαχείρισης και 
παρακολούθησης της ενεργειακής 
απόδοσης.

Τροπολογία 67
Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα I – μέρος ΙΙΙ – σημείο 5 – σημείο 5.3 – στοιχείο ε α (νέο)
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(εα) Εφαρμογή μιας βιώσιμης 
πολιτιστικής κληρονομιάς σε απάντηση 
στην κλιματική αλλαγή.
Σκοπός είναι η αναζήτηση των 
στρατηγικών, μεθοδολογιών και 
εργαλείων που χρειάζονται για να 
καταστεί δυναμική και βιώσιμη η 
κληρονομιά της Ευρώπης ως απάντηση 
στην κλιματική αλλαγή. Θα υπάρξει 
επίσης ιδιαίτερη φροντίδα για να 
κατανοηθεί καλύτερα πώς οι κοινότητες 
αντιλαμβάνονται, προσαρμόζονται και 
ανταποκρίνονται στα μεταβαλλόμενα 
περιβάλλοντα και στα πιο συνήθη ακραία 
γεγονότα.

Αιτιολόγηση

Τα ιστορικά κτήρια (και οι συλλογές) είναι ένα μείζον θέμα τόσο από πλευράς πολιτιστικής 
κληρονομιάς όσο και κλιματικής αλλαγής. Τα ερευνητικά προγράμματα που χρηματοδοτούνται 
από την Ευρώπη θα πρέπει να βρουν πώς να προσαρμόσουν ιστορικά αντικείμενα και κτήρια 
έτσι ώστε να τα καταστήσουν πιο ανθεκτικά στις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής. Επίσης, 
στο πλαίσιο αυτό, είναι σημαντικό να αναστηλωθούν εγκαταλελειμμένα κτήρια και να δούμε 
πως αποφασίζουν οι κοινότητες το τί προστατεύουν.

Τροπολογία 68

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα I – μέρος ΙΙΙ – σημείο 6 – σημείο 6.1 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η Ευρώπη βρίσκεται αντιμέτωπη με 
μείζονες κοινωνικοοικονομικές 
προκλήσεις οι οποίες επηρεάζουν 
σημαντικά το μέλλον της - όπως οι 
αυξανόμενες οικονομικές και πολιτιστικές 
αλληλεξαρτήσεις, η γήρανση, ο κοινωνικός 
αποκλεισμός και η φτώχεια, οι ανισότητες 
και οι μεταναστευτικές ροές, η γεφύρωση 
του ψηφιακού χάσματος, η προώθηση μιας 
κουλτούρας καινοτομίας και 
δημιουργικότητας στην κοινωνία και στις 
επιχειρήσεις, καθώς και η διασφάλιση 

Η Ευρώπη βρίσκεται αντιμέτωπη με 
μείζονες κοινωνικοοικονομικές 
προκλήσεις οι οποίες επηρεάζουν 
σημαντικά το μέλλον της, όπως οι 
αυξανόμενες οικονομικές και πολιτιστικές 
αλληλεξαρτήσεις, η γήρανση και η 
δημογραφική αλλαγή, ο κοινωνικός 
αποκλεισμός και η φτώχεια, οι ανισότητες 
και οι μεταναστευτικές ροές, η γεφύρωση 
του ψηφιακού χάσματος, η προώθηση μιας 
κουλτούρας καινοτομίας και 
δημιουργικότητας στην κοινωνία και στις 
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ασφάλειας και ελευθερίας, η εμπιστοσύνη 
στους δημοκρατικούς θεσμούς και μεταξύ 
πολιτών εντός και εκτός συνόρων. Οι εν 
λόγω προκλήσεις είναι τεράστιες και 
απαιτούν κοινή ευρωπαϊκή προσέγγιση.

επιχειρήσεις, καθώς και η διασφάλιση της 
πολιτιστικά βιώσιμης ανάπτυξης, της 
εμπιστοσύνης στους δημοκρατικούς 
θεσμούς και μεταξύ πολιτών εντός και 
εκτός συνόρων. Επιπλέον, ο ρόλος των 
δημόσιων κοινωνικών πολιτικών στην 
Ευρώπη γίνεται ολοένα και περισσότερο 
αντιληπτός ως στοιχείο κρίσιμης 
σημασίας για τη βιωσιμότητα του 
ευρωπαϊκού κοινωνικού μοντέλου αυτού 
καθαυτού. Οι εν λόγω προκλήσεις είναι 
τεράστιες και απαιτούν ένα όλο και πιο 
πολυσύνθετο μείγμα ποικιλόμορφων αλλά 
και κοινών ευρωπαϊκών προσεγγίσεων, 
βασισμένων στην κοινή επιστημονική 
γνώση που μόνο οι κοινωνικές και 
ανθρωπιστικές επιστήμες μπορούν να 
προσφέρουν.

Τροπολογία 69
Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα I – μέρος ΙΙΙ – σημείο 6 – σημείο 6.1 – παράγραφος 7

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Συνεπώς, η εγγενής πολυπλοκότητα των εν 
λόγω προκλήσεων και η εξέλιξη των 
απαιτήσεων καθιστούν ουσιαστική την 
ανάπτυξη καινοτόμου έρευνας και νέων 
έξυπνων τεχνολογιών, διεργασιών και 
μεθόδων, κοινωνικών μηχανισμών 
καινοτομίας, συντονισμένων δράσεων και 
πολιτικών που θα προβλέπουν ή θα 
επηρεάζουν τις σημαντικές εξελίξεις στην 
Ευρώπη. Απαιτείται η κατανόηση των 
υποκείμενων τάσεων και των επιπτώσεων 
που διαδραματίζουν ρόλο στις εν λόγω 
προκλήσεις και η εκ νέου ανακάλυψη ή 
επανεφεύρεση επιτυχών μορφών 
αλληλεγγύης, συντονισμού και 
δημιουργικότητας που καθιστούν την 
Ευρώπη διακριτό μοντέλο καινοτόμου και 
ασφαλούς κοινωνίας χωρίς αποκλεισμούς 
σε σύγκριση με άλλες περιοχές του 
κόσμου. Απαιτείται μια περισσότερο 
στρατηγική προσέγγιση της συνεργασίας 
με τρίτες χώρες. Τέλος, επειδή οι πολιτικές 

Συνεπώς, η εγγενής πολυπλοκότητα των εν 
λόγω προκλήσεων και η εξέλιξη των 
απαιτήσεων καθιστούν ουσιαστική την 
ανάπτυξη καινοτόμου έρευνας και νέων 
έξυπνων τεχνολογιών, διεργασιών και 
μεθόδων, κοινωνικών μηχανισμών 
καινοτομίας, συντονισμένων δράσεων και 
πολιτικών που θα προβλέπουν ή θα 
επηρεάζουν τις σημαντικές εξελίξεις στην 
Ευρώπη. Απαιτείται η κατανόηση των 
υποκείμενων τάσεων και των επιπτώσεων 
που διαδραματίζουν ρόλο στις εν λόγω 
προκλήσεις και η εκ νέου ανακάλυψη ή 
επανεφεύρεση επιτυχών μορφών 
αλληλεγγύης, συντονισμού και 
δημιουργικότητας που καθιστούν την 
Ευρώπη διακριτό μοντέλο καινοτόμου και 
ασφαλούς κοινωνίας χωρίς αποκλεισμούς 
σε σύγκριση με άλλες περιοχές του 
κόσμου. Αυτό απαιτεί επικεντρωμένο 
ενδιαφέρον στην πολιτιστική κληρονομιά 
της Ευρώπης και μια προσέγγιση η οποία 
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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.

να εντοπίζει δραστηριότητες που να 
ανανεώνουν και φέρνουν κοντά τον 
κόσμο μεταξύ των κοινοτήτων. 
Απαιτείται επίσης μια περισσότερο 
στρατηγική προσέγγιση της συνεργασίας 
με τρίτες χώρες. 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.

Τροπολογία 70
Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα I – μέρος ΙΙΙ – σημείο 6 – σημείο 6.3 – σημείο 6.3.1. – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Σκοπός είναι η ενίσχυση της αλληλεγγύης, 
καθώς και της κοινωνικής, οικονομικής 
και πολιτικής ένταξης και της θετικής 
διαπολιτισμικής δυναμικής εντός της 
Ευρώπης και με τους διεθνείς εταίρους, 
μέσω της επιστήμης αιχμής και της 
διεπιστημονικότητας, της τεχνολογικής 
προόδου και οργανωτικών καινοτομιών. Η 
έρευνα στον τομέα των ανθρωπιστικών 
επιστημών μπορεί να διαδραματίσει εν 
προκειμένω σημαντικό ρόλο. Η έρευνα θα 
στηρίξει τους υπευθύνους χάραξης 
πολιτικής στον σχεδιασμό πολιτικών που 
καταπολεμούν τη φτώχεια και 
προλαμβάνουν την ανάπτυξη διαφόρων 
μορφών διαιρέσεων, διακρίσεων και 
ανισοτήτων στις ευρωπαϊκές κοινωνίες, 
όπως η ανισότητα των φύλων ή το 
ψηφιακό χάσμα ή το χάσμα καινοτομίας, 
καθώς και σε σχέση με άλλες περιοχές του 
πλανήτη. Ειδικότερα, θα συμβάλλει στην 
υλοποίηση και προσαρμογή της 
στρατηγικής «Ευρώπη 2020» και στην 
ευρεία εξωτερική δράση της Ένωσης. Θα 
ληφθούν ειδικά μέτρα για την προαγωγή 
της αριστείας στις λιγότερο ανεπτυγμένες 
περιφέρειες, διευρύνοντας έτσι τη 
συμμετοχή στο πρόγραμμα πλαίσιο 

Σκοπός είναι η ενίσχυση της επικοινωνίας
καθώς και της κοινωνικής, οικονομικής, 
πολιτιστικής και πολιτικής ένταξης και 
της θετικής διαπολιτισμικής δυναμικής 
εντός της Ευρώπης ώστε να αποκτηθεί 
καλύτερη κατανόηση των κοινωνιακών 
αλλαγών στην Ευρώπη και με τους 
διεθνείς εταίρους, μέσω της επιστήμης 
αιχμής και της διεπιστημονικότητας, της 
τεχνολογικής προόδου και οργανωτικών 
καινοτομιών. Η έρευνα στον τομέα των
ανθρωπιστικών επιστημών θα έπρεπε να
διαδραματίσει καίριο ρόλο στον τομέα
αυτό, μεταξύ άλλων μέσω της έρευνας για
τις συνέπειες των κοινωνιακών αλλαγών
στην ευζωία και την ποιότητα ζωής των 
ατόμων, των οικογενειών και των 
κοινωνιών και, συνεπώς, πρέπει να 
χρηματοδοτείται καταλλήλως. Η έρευνα 
στον τομέα των ανθρωπιστικών 
επιστημών μπορεί επίσης να αποκαλύψει, 
αναπτύξει, διαφυλάξει και ορίσει την 
πολυδιάστατη ευρωπαϊκή πολιτιστική 
κληρονομιά, δημιουργώντας νέους 
επιστημονικούς κλάδους, νέα πεδία 
καινοτομίας και θέσεις απασχόλησης. 
Υπάρχει ανάγκη για διεύρυνση του 
γνωστικού πεδίου στους τομείς του 
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«Ορίζοντας 2020». κοινωνικού αποκλεισμού, της υγείας, των 
δημογραφικών αλλαγών και της 
γήρανσης της κοινωνίας, των ρυθμών
ζωής, των οικογενειακών παραδόσεων, 
της κοινής ιστορικής και πολιτιστικής 
κληρονομιάς, της σωματικής άσκησης, 
της μετανάστευσης και της 
κοινωνικότητας, της εκπαίδευσης και της 
διά βίου μάθησης, της πολυγλωσσίας και 
της δυναμικής της διακυβέρνησης. Η 
έρευνα στον τομέα των ανθρωπιστικών 
και κοινωνικών επιστημών μπορεί να 
διαδραματίσει εν προκειμένω σημαντικό 
ρόλο. Η έρευνα θα στηρίξει τους 
υπευθύνους χάραξης πολιτικής στον 
σχεδιασμό πολιτικών και στον εντοπισμό 
δράσεων που καταπολεμούν τη φτώχεια 
και προλαμβάνουν την ανάπτυξη διαφόρων 
μορφών διαιρέσεων, διακρίσεων και 
ανισοτήτων στις ευρωπαϊκές κοινωνίες, 
όπως η ανισότητα των φύλων ή το 
ψηφιακό χάσμα ή το χάσμα καινοτομίας, 
καθώς και σε σχέση με άλλες περιοχές του 
πλανήτη, μέσω της μελέτης και της 
σύγκρισης της πολιτιστικής και γλωσσικής 
πολυμορφίας και των αλληλεπιδράσεων 
μεταξύ των διαφόρων πολιτισμών. 
Ειδικότερα, θα συμβάλλει στην υλοποίηση 
και προσαρμογή της στρατηγικής 
«Ευρώπη 2020» και στην ευρεία 
εξωτερική δράση της Ένωσης. Θα 
ληφθούν ειδικά μέτρα για την προαγωγή 
της αριστείας στις λιγότερο ανεπτυγμένες 
περιφέρειες, διευρύνοντας έτσι τη 
συμμετοχή στο πρόγραμμα πλαίσιο 
«Ορίζοντας 2020».

Τροπολογία 71

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα I – μέρος ΙΙΙ – σημείο 6 – σημείο 6.3 – σημείο 6.3.1. – παράγραφος 2 –
στοιχείο β α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(βα) η ανάπτυξη μορφών αμοιβαίας 
γνώσης και κατανόησης μέσω του 



AD\905106EL.doc 43/45 PE487.737v02-00

EL

διαπολιτισμικού διαλόγου·

Τροπολογία 72

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα I – μέρος ΙV – σημείο 3 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Οι κύριοι τομείς αρμοδιότητας του ΚΚΕρ 
θα είναι η ενέργεια, οι μεταφορές, το 
περιβάλλον και η αλλαγή του κλίματος, η 
γεωργία και η επισιτιστική ασφάλεια, η 
υγεία και η προστασία των καταναλωτών, 
οι τεχνολογίες των πληροφοριών και των 
επικοινωνιών, τα υλικά αναφοράς, και η 
υλική ασφάλεια και η προστασία 
προσώπων (συμπεριλαμβανομένου του 
πυρηνικού τομέα, στο πρόγραμμα 
Ευρατόμ).

Οι κύριοι τομείς αρμοδιότητας του ΚΚΕρ 
θα είναι η ενέργεια, οι μεταφορές, το 
περιβάλλον και η αλλαγή του κλίματος, η 
γεωργία και η επισιτιστική ασφάλεια, η 
υγεία και η προστασία των καταναλωτών, 
η προστασία της ιστορικής, 
καλλιτεχνικής και πολιτιστικής 
κληρονομιάς, οι τεχνολογίες των 
πληροφοριών και των επικοινωνιών, τα 
υλικά αναφοράς, και η υλική ασφάλεια και 
η προστασία προσώπων 
(συμπεριλαμβανομένου του πυρηνικού 
τομέα, στο πρόγραμμα Ευρατόμ).

Τροπολογία 73

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα I – μέρος V – σημείο 2 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Το ΕΙΚΤ θα αντιμετωπίσει τα εν λόγω 
θέματα με την προώθηση διαρθρωτικών 
αλλαγών στο ευρωπαϊκό περιβάλλον 
καινοτομίας. Θα το πράξει προωθώντας 
την ενσωμάτωση της τριτοβάθμιας 
εκπαίδευσης, της έρευνας και της 
καινοτομίας υψηλότατων προτύπων, 
δημιουργώντας έτσι νέα περιβάλλοντα που 
προάγουν την καινοτομία, και προωθώντας 
και υποστηρίζοντας μια νέα γενιά 
επιχειρηματιών. Με τον τρόπο αυτό, το 
ΕΙΚΤ θα συμβάλλει πλήρως στην επίτευξη 
των στόχων της στρατηγικής Ευρώπη 
2020» και κυρίως των εμβληματικών 
πρωτοβουλιών «Ένωση Καινοτομίας» και 

Το ΕΙΚΤ θα αντιμετωπίσει τα εν λόγω 
θέματα με την προώθηση διαρθρωτικών 
αλλαγών στο ευρωπαϊκό περιβάλλον 
καινοτομίας που ενθαρρύνει την Ένωση 
να γίνει πιο ανταγωνιστική. Θα το πράξει 
προωθώντας την ενσωμάτωση της 
τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, της έρευνας και 
της καινοτομίας υψηλότατων προτύπων, 
δημιουργώντας έτσι νέα περιβάλλοντα που 
προάγουν την καινοτομία, και προωθώντας 
και υποστηρίζοντας μια νέα γενιά 
επιχειρηματιών. Με τον τρόπο αυτό, το 
ΕΙΚΤ θα συμβάλλει πλήρως στην επίτευξη 
των στόχων της στρατηγικής Ευρώπη 
2020» και κυρίως των εμβληματικών 
πρωτοβουλιών «Ένωση Καινοτομίας» και 
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«Νεολαία σε κίνηση». «Νεολαία σε κίνηση». Επομένως, η 
χρηματοδοτική συνεισφορά που ορίζεται 
στο Παράρτημα ΙΙ είναι καίριας 
σημασίας. 
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